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Увод ник 

Тематски блок Политичке ревије 3/2015. представља нацио-
нални идентитет Срба посматран из нешто другачијег аспекта од 
уобичајеног када смо говорили о угрожавању идентитета споља, 
тј. изван српског етничког и националног корпуса. То је поглавље 
Из историје, традиције и савремености Срба и Српске православне 
цркве. Овога пута указујемо на лоше стране српског политичког 
менталитета који непосредно угрожава и српски, верски,  нацио-
нални  и државни дентитет, а у крајњој мери и сам опстанак Срба 
( С. Шуљагић; М. Суботић). То је појава која се у српској историји 
не ретко манифестовала као „самозатирање“ сопственог национал-
ног бића, као „самомржња“, као ирационална потреба да не будемо 
оно што јесмо (Срби), већ да будемо оно што (превасходно) нисмо 
(Југословени, Европљани...). Ова српска одлика која је  кроз исто-
рију резултирала преливањем у друге вере и нације и данас је акту-
елна, и она се, као и у ранијем раздобљу, превенствено иницира у 
политичком управљачком вођству кроз вазалски однос спрам јачих 
сила и виших стремљења (југословенске, а данас евроатлантске 
интеграције). У овом делу су и радови који говоре како нас виде 
други (Д. Кршић), као и однос послератних власти према СПЦ (О. 
С. Бошковић).

У овом броју нашег угледног часописа можете прочитати и ве-
ома садржајне радове из рубрике Србија: јавна управа, политичка 
комуникација, професионална селекција, као и радове из рубрике 
Огледи и студије у којем се као веома садржајан и занимљив из-
дваја рад који нам приказује историјат и актуелно стање национал-
них, верских и лингвистичких чинилаца у Швајцарској и Великој 
Британији (Ј. Павловић).

Да наши сарадници „будно мотре“ шта се дешава у научној 
публицистици на најбољи начин илуструју презентовани радови 
из области осврта, приказа и научне полемике, а они су и у овом 
броју Политичке ревије веома актуелни и научно подстицајни.

Настављамо сарадњу а радове за следећи број Политичке ре-
вије треба да пошаљете до 20. новембра 2015. године.

                                              
Др Момчило Суботић, научни саветник
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*	 Научни	сарадник
** Овај	рад	је	настао	у	оквиру	пројекта	Демократски	и	национални	капацитет	политичких	

институција	у	Србији	у	процесу	међународних	интеграција	(бр.	179009)	који	финанси-
ра	Министарство	просвете,	науке	и	технолошког	развоја	Републике	Србије.	Одређене	
реченице	из	рада	су	наведене	такође	и	у	раду	С.	Шулягич,	„экология	и	уничтожение	
сербского	 национального	 самосознания“	 Вестник	 Череповецкого	 Государственного	
Университета	Но.	6	(59),	Октябрь,	Череповецкий	государственный	университет,	Чере-
повец,	2014.,	стр.	41-44.

Сања Шуљагић*

Институт за политичке студије, Београд

СЛУЧАЈ СКРНАВЉЕЊА МАНАСТИРА 
ВАЉЕВСКА ГРАЧАНИЦА  

− ПРИМЕР УНИШТАВАЊА СРПСКОГ 
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА **

Сажетак
У овом тек сту аутор ана ли зи ра скр на вље ње и оште
ћи ва ње Ма на сти ра Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла код 
Ва ље ва 31. ав гу ста 2015. го ди не од стра не по је ди них 
ва љев ских јав них пред у зе ћа и по ли ци је. Аутор ана ли
зи ра прав не не за ко ни то сти у по за ди ни скр на вље ња 
Ма на сти ра Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла, по зна тог у 
на ро ду као ма на стир Ва љев ска Гра ча ни ца, свр ста ва 
тај чин у про цес уни шта ва ња срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та и ана ли тич косин те тич ком и ком па ра
тив ном ме то дом ана ли зи ра ко ре не про це са уни шта
ва ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та ко ји у мо дер
ној др жа ви Ср би ји тра је од де вет на е стог ве ка до 
да нас. На кра ју аутор де фи ни ше тај чин скр на вље ња 
и оште ћи ва ња ма на сти ра Ва љев ска Гра ча ни ца опа
сном пре крет ни цом у исто ри ји Срп ске пра во слав не 
цр кве, срп ске др жа ве и срп ског на ци о нал ног иден ти
те та због прав не по за ди не, дру штве них окол но сти и 
исто риј ског тре нут ка у ко јем је оно из вр ше но.
Кључ не ре чи: Цр ква Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла код 
Ва ље ва, срп ски на ци о нал ни иден ти тет, Срп ска пра
во слав на цр ква, дру штве не ин сти ту ци је
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СЛУЧАЈ СКРНАВЉЕЊА МАНАСТИРА ...Сања Шуљагић

Gрад	Ва	ље	во,	ко	ји	се	на	ла	зи	не	пу	них	100	ки	ло	ме	та	ра	ју	го	за	пад	но	
од	 глав	ног	 гра	да	 Ср	би	је	 Бе	о	гра	да,	 кроз	 исто	ри	ју	 је	 ва	жио	 за	

град	са	обра	зо	ва	ним,	кул	тур	ним	и	до	сто	јан	стве	ним	ста	нов	ни	ци	ма	
и	 са	раз	ви	је	ним	ин	сти	ту	ци	ја	ма	у	обла	сти	кул	ту	ре	и	умет	но	сти.1) 
Ва	ље	во	је	по	зна	то	и	по	сво	јим	ма	на	сти	ри	ма	Срп	ске	пра	во	слав	не	
цр	кве	са	ду	гом	тра	ди	ци	јом,	ме	ђу	ко	ји	ма	је	и	Ма	на	стир	Све	тог	Ар-
хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла	у	се	лу	Гра	ча	ни	ца	(Ту	бра	вић)	крај	Ва	ље	ва,	ко	ји	је	
по	знат	у	на	ро	ду	под	име	ном	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца.	Ма	на	стир	Ва-
љев	ска	 Гра	ча	ни	ца	 по	све	ћен	 је	Све	том	Ар	хан	ђе	лу	Ми	ха	и	лу	 и	 по	
ње	му	 су	 по	то	њи	 ко	сов	ско	ме	то	хиј	ски	 и	 хер	це	го	вач	ки	 ма	на	сти	ри	
Гра	ча	ни	ца	до	би	ли	сво	ја	име	на.	Иако	на	пр	ви	по	глед	овај	ма	на	стир	
ни	је	гран	ди	о	зне	ве	ли	чи	не	и	гра	ђе,	он	је	због	сво	је	ду	хов	не	и	исто-
риј	ске	 ва	жно	сти	 на	зи	ван	 и	 „срп	ском	 Све	том	 Го	ром“.	 Ва	љев	ску	
Гра	ча	ни	цу	је	у	вре	ме	сво	је	вла	да	ви	не	об	на	вљао	краљ	Сте	фан	Дра-
гу	тин	Не	ма	њић	(1253-1316.),	а	за	тим	су	га	на	кон	Пр	вог	и	Дру	гог	
срп	ског	устан	ка	про	тив	тур	ске	вла	сти	у	де	вет	на	е	стом	ве	ку	об	на-
вља	ли	срп	ски	по	ли	ти	ча	ри,	вла	ди	ке	и	се	ља	ци,	као	и	1930.	го	ди	не	
вла	ди	ка	Ни	ко	лај.	У	бли	зи	ни	овог	ма	на	сти	ра	на	ла	зи	се	3.000	го	ди	на	
ста	ро	 пра	и	сто	риј	ско	 ка	ме	но	 утвр	ђе	ње	 ко	је	 све	до	чи	 о	 нај	ста	ри	јој	
упо	тре	би	ка	ме	на	на	про	сто	ру	Ср	би	је,	као	и	гро	бља	мо	на	ха	Срп	ске	
пра	во	слав	не	цр	кве	са	над	гроб	ним	ста	ро	став	ним	пло	ча	ма	по	све	ће-
ним	Све	том	Ар	хан	ђе	лу	Ми	ха	ји	лу	и	стећ	ци	ма	са	нат	пи	си	ма	на	ста-
ром	срп	ском	је	зи	ку.2) Од	лу	ком	Вла	де	Ср	би	је	из	1997.	го	ди	не	ма	на-
стир	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла	у	Ва	ље	ву,	од	но	сно	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца,	про	гла	шен	 је	за	спо	ме	ник	кул	ту	ре	од	исто	риј	ског	и	дру-
штве	ног	зна	ча	ја.3)	Овом	од	лу	ком	та	да	шња	Вла	да	Ср	би	је	је	по	ка	за-
ла	бри	гу	за	одр	жа	ва	њем	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	у	скла	ду	
са	тра	ди	ци	јом	срп	ског	на	ро	да	и	др	жа	ве	да	гра	ди	и	чу	ва	ма	на	сти	ре	
кроз	исто	ри	ју.	Ме	ђу	тим,	31.	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не,	при	пад	ни	ци	два	
ва	љев	ска	јав	на	пред	у	зе	ћа	и	је	ди	ни	ца	ва	љев	ске	по	ли	ци	је,	под	из	го-
во	ром	и	упо	тре	бом	тер	ми	на	„кон	зер	ва	ци	ја“	ма	на	сти	ра	пред	ње	го-
во	на	ја	вље	но	по	та	па	ње	због	из	град	ње	ло	кал	не	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	

1) Из	Ваљева	су	светски	познати	свети	владика	Николај	Охридски	и	Жички,	војвода	из	
Првог	 српског	 устанка,	 дипломата	и	председник	Правитељствујушчег	 совјета	прота	
Матеја	Ненадовић,	војвода	из	Првог	српског	устанка	Јаков	Ненадовић,	песникиња	Де-
санка	Максимовић	и	 други	познати	 уметници,	 научници	и	 државници,	 а	 због	 деце-
нија	проведених	као	духовник	и	архимандрит	у	ваљевском	манастиру	Ћелије	у	вези	са	
Ваљевом	се	често	помиње	и	канонизовани	светитељ	Српске	православне	цркве	Јустин	
Поповић.

2) Б.	Пузовић,	“Праисторијско	гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице,”	Новости,	06.	09.	
2012.,	цит.	археолог	В.	Арсић

3) Б.	Пузовић,	 “Праисторијско	 гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице”,	 цит.	 археолог	В.	
Арсић
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бра	не	„Ров	ни“	и	ве	штач	ког	је	зе	ра,	раз	ва	ли	ли	су	вра	та	ма	на	сти	ра,	
оскр	на	ви	ли	 и	 оште	ти	ли	 ма	на	стир,	 из	не	ли	 из	 ње	га	 ико	но	стас	 и	
вред	не	цр	кве	не	ства	ри	и	уни	шти	ли	пра	те	ће	објек	те	око	ње	га.4)	Шо-
кант	не	фо	то	гра	фи	је	оскр	на	вље	ног	и	из	у	зет	но	оште	ће	ног	ма	на	сти-
ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	уни	ште	них	пра	те	ћих	обје	ка	та	око	ње	га	
су	оп	ште	дру	штве	но	огле	да	ло	пре	све	га	вла	да	ју	ће	„ели	те“	др	жа	ве	
Ср	би	је	у	обла	сти	кул	ту	ре,	ду	хов	но	сти	и	обра	зо	ва	ња	и	од	раз	функ-
ци	о	ни	са	ња	и	од	но	са	пре	ма	срп	ском	на	ци	о	нал	ном	иден	ти	те	ту	свих	
ва	жни	јих	ин	сти	ту	ци	ја	у	др	жа	ви	Ср	би	ји	на	по	чет	ку	два	де	сет	и	пр-
вог	 ве	ка.5)	 Због	 сво	је	 тра	гич	не	 сим	бо	ли	ке	 и	 ого	ље	ња	 мо	рал	ног,	
прав	ног	и	по	ли	тич	ког	ста	ња	у	ко	јем	се	на	ла	зи	др	жа	ва	Ср	би	ја	на	
по	чет	ку	два	де	сет	и	пр	вог	ве	ка	ово	кри	ми	нал	но	де	ло	пре	ва	зи	ла	зи	
окви	ре	по	ли	ти	ко	ло	шке	ана	ли	зе	по	ли	тич	ких	лич	но	сти,	до	га	ђа	ја	и	
про	це	са,	по	ли	тич	ких	пар	ти	ја	и	на	ци	о	нал	них	и	де	мо	крат	ских	ка	па-
ци	те	та	др	жав	них	ин	сти	ту	ци	ја	у	Ср	би	ји.	Ове	шо	кант	не	и	за	би	ло	
ко	ју	др	жав	ну	и	ло	кал	ну	за	јед	ни	цу	са	зна	њем	и	све	шћу	о	кул	ту	ри,	
ду	хов	но	сти	и	исто	ри	ји	срам	не	фо	то	гра	фи	је	све	до	че	и	ко	ли	ко	ин-
сти	ту	ци	је	Вла	де	Ср	би	је	по	шту	ју	од	лу	ку	Вла	де	Ср	би	је	из	1997.	го-
ди	не	пре	ма	ко	јој	је	Ма	на	стир	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла	у	Ва	ље	ву	
про	гла	шен	за	спо	ме	ник	кул	ту	ре	од	исто	риј	ског	и	дру	штве	ног	зна-
ча	ја,6)	као	и	од	ред	бе	ме	ђу	на	род	них	до	ку	ме	на	та	ко	је	се	од	но	се	на	
за	шти	ту	кул	тур	ног	на	сле	ђа	у	Ср	би	ји	и	Евро	пи.7)	Ове	фо	то	гра	фи	је	
ујед	но	 све	до	че	 да	 је	 од	 не	ка	да	 слав	ног	 кра	љев	ства	 Ср	би	је	 под	
упра	вом	ди	на	сти	је	Не	ма	њић	и	ње	них	из	да	на	ка	ди	на	сти	ја	Ла	за	ре-
вић	 и	Бран	ко	вић,	 о	 ко	ме	 су	 свет	ски	 исто	ри	ча	ри	 у	 сред	њем	 ве	ку	
пи	са	ли	да	је	би	ло	„по	зна	то	и	во	ље	но,	има	ло	ве	ли	ки	број	руд	ни	ка	са	
зла	том	и	сре	бром,	ве	ли	ки	број	гра	до	ва	и	ја	ких	нео	сво	ји	вих	твр	ђа	ва	
са	ста	нов	ни	штвом	ви	со	ке	кул	ту	ре	и	ја	ком	и	до	бро	на	о	ру	жа	ном	вој-
ском,“8) да	нас	оста	ла	са	мо	ге	о	граф	ска	те	ри	то	ри	ја	без	де	фи	ни	са	ног	

4) Васељенска	ТВ“Уживо	 из	 Грачанице:	Полиција	 развалила	 врата	манастира,	 стража-
ри,	 деца	 и	жена	 похапшени“,	 31.	 05.	 2015.,	 http://www.vaseljenska.com/vesti/uzivo-iz-
gracanice-policija-razvalila-vrata-manastira-strazari-deca-i-zena-pohapseni/

5) Васељенска	ТВ,	„Горе	од	Шиптара:	Разрушени	конак,	оскрнављени	манастир	(Фото)“,	
http://www.vaseljenska.com/vesti/gore-od-siptara-razruseni-konak-oskrnavljeni-manastir-
foto/;	 http://www.vaseljenska.com/vesti/nema-povlacenja-iz-nemanjicke-gracanice-dalje-
od-gracanicke-osmatracnice/

6) Б.	Пузовић,	“Праисторијско	гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице”,	Новости,	06.	09.	
2012.,	цит.	археолог	В.	Арсић

7) Службени	гласник	Републике	Србије	–	Међународни	уговори,	бр.	1/2010.;	(За	Европску	
заједницу	 то	 питање	 је	 регулисала	 Council	 of	 Europe,	 2000,	 European Landscape 
Convention,	CETS	No.	176,	Council	of	Europe,	Strasbourg).

8) Critobuli Imbriotae Historiae,	(ed.	R. D. Reinsch),	Berlin,	New	York,	1983,	II,	95,	96;	History 
od Mehmed the Conqueror by Kritovoulos,	translated	by	C.	T.	Riggs,	Princeton	University	
Press,	1954,	99–100
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на	ци	о	нал	ног	 и	 ци	ви	ли	за	циј	ског	 иден	ти	те	та	 ве	ћин	ског	 зва	нич	но	
срп	ског	и	пра	во	слав	ног	ста	нов	ни	штва	ко	је	жи	ви	на	њој.	Чак	и	ако	
би	се	оста	ви	ла	по	стра	ни	прав	на	по	за	ди	на	про	тив	за	ко	ни	тог	скр	на-
вље	ња	и	оште	ће	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца,	чи	ње	ни	ца	је	да	
ве	ћи	на	при	пад	ни	ка	по	ли	тич	ких	и	кул	тур	них	кру	го	ва	у	Ср	би	ји,	ко-
ји	се	ина	че	за	ла	жу	за	прин	ци	пе	мул	ти	кул	ту	рал	но	сти	у	ме	ђу	на	род-
ним	ин	те	гра	ци	ја	ма	на	по	чет	ку	два	де	сет	и	пр	вог	 ве	ка,	ни	је	 јав	но	
из	ра	жа	ва	ла	про	те	сте	про	тив	чи	ње	ни	це	да	је	од	1999.	го	ди	не	уни-
ште	но	пре	ко	сто	и	че	тр	де	сет	цр	ка	ва	и	ма	на	сти	ра	у	сре	ди	шту	кул	ту-
ре	и	ду	хов	но	сти	сред	њо	ве	ков	не	Ср	би	је	Ко	со	ву	и	Ме	то	хи	ји,	од	ко-
јих	су	њих	пет	на	ест	би	ли	спо	ме	ни	ци	кул	ту	ре	и	ду	хов	но	сти	пр	ве	
ка	те	го	ри	је	са	гра	ђе	ни	од	че	тр	на	е	стог	до	ше	сна	е	стог	ве	ка,9),	као	ни	
про	тив	 за	тва	ра	ња	 др	жав	них	 би	бли	о	те	ка	 и	му	зе	ја	 за	 по	се	ти	о	це	 у	
Бе	о	гра	ду	и	у	остат	ку	Ср	би	је,	као	ни	про	тив	пре	стан	ка	ра	да	из	да-
вач	ких	ку	ћа	и	оста	лих	ин	сти	ту	ци	ја	кул	ту	ре	од	на	ци	о	нал	ног	зна	ча	ја	
у	пе	ри	о	ду	на	кон	то	га.10)	Са	да	се	та	кав	од	нос	пре	ма	срп	ском	кул	тур-
но-исто	риј	ском	и	ду	хов	ном	на	сле	ђу	од	сли	као	и	на	при	ме	ру	скр	на-
вље	ња	и	оште	ћи	ва	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца,	на	под	руч	ју	
ко	је	је	све	га	сто	ки	ло	ме	та	ра	уда	ље	но	од	глав	ног	гра	да	Ср	би	је	Бе	о-
гра	да,	и	то	на	кон	об	ја	вље	не	на	ја	ве	та	квог	чи	на	у	сред	стви	ма	јав	ног	
ин	фор	ми	са	ња,	и	упр	кос	јав	ним	про	те	сти	ма	по	је	ди	на	ца	и	пред	став-
ни	ка	по	је	ди	них	дру	штве	них	ин	сти	ту	ци	ја	као	што	су	епи	скоп	ва-
љев	ске	Епар	хи	је	Ми	лу	тин11)	и	до	ско	ра	шњи	в.	д.	ди	рек	то	ра	За	во	да	
за	за	шти	ту	спо	ме	ни	ка	кул	ту	ре	у	Ва	ље	ву	Не	ма	ња	Ра	до	ји	чић,12)	или	
го	вор	ни	ци	на	на	род	ним	ску	по	ви	ма-про	те	сти	ма	про	тив	пу	ње	ња	хи-

9) (Ур.	 Мишо	 Вујовић), Србија друмовима, пругама, рекама,	 Принцип	 Бонарт	 Прес:	
Туристичка	организација	Србије,	Београд,	Чачак,	2007,	стр.	524.	Такође	видети	Магацин,	
musutiste.forums,	 „Натпис	 из	 Цркве	 Св.	 Богородице	 Одигитрије	 из	 7823.	 године?,“	
17.10.2012.,	 http://www.magacin.org/2012/10/17/natpis-iz-crkve-sv-bogorodice-odigitrije-
iz-7823-godine/#:	На	надвратнику	порушене	Црвке	Свете	Богородице	Одигитрије	код	
Призрена	на	Косову	и	Метохији	написано	је	да	је	ту	цркву	био	саградио	један	српски	
представник	државне	управе	1315.	године,	односно	„године	7823,	индикта	5.“	према	
старом	 српском	 народном	 календару,	 што	 је	 један	 од	 доказа	 о	 тековинама	 културе	
српског	становништва	као	аутохтоног	становништва	на	Балканском	полуострву.

10) Sonja	 Ćirić,	 „Biblioteka	 ponovo	 radi”,	 Vreme, бр.	 1080,	 15.	 септембар,	 2011.:	
Реконструкција	Народне	Библиотеке	Србије	трајала	је	пет	година	до	недавног	поновног	
отварања,	реконструкција	Народног	Музеја	још	увек	није	почела,	иако	се	најављује	од	
2003.	године,	зграда	Музеја	савремене	уметности	затворена	је	због	реконструкције	од	
2008.	године,	итд.

11) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.,	http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v

12) „Саопштење	 за	 јавност	 –	 Завод	 за	 заштиту	 споменика	 Ваљево,	 директор	 Немања	
Радојичић,	16.	07.	2013.,	https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-
за-заштиту/,	минут	41:58	–	 42:06;	Дневни лист Данас,	 „Против	потапања	 „ваљевске	
Грачанице“,	19.	07.	2013.	
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дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	Ров	ни	ко	је	пре	ти	да	по	то	пи	ма	на	стир	Ва-
љев	ска	Гра	ча	ни	ца	из	гра	ђен	у	сла	ву	Све	том	Ар	хан	ђе	лу	Ми	хај	лу.13) 
Али,	и	на	та	квим	ску	по	ви	ма-про	те	сти	ма	и	у	на	ја	вље	ном	да	ну	бо-
го	хул	ног	по	сту	па	ња	по	ли	ци	је	и	осо	бља	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	у	ма-
на	сти	ру	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	ра	ди	„кон	зер	ва	ци	је“,	ко	ју	ни	су	одо-
бра	ва	ли	 пред	став	ни	ци	 ва	љев	ске	 Епар	хи	је	 и	 За во да за за шти ту 
спо ме ни ка Ва ље во	 и	 за	 ко	је	 ни	је	 би	ло	 прав	не	 до	зво	ле	 од	 стра	не	
За во да за за шти ту спо ме ни ка Ва ље во,14)	би	ло	је	пре	ма	ло	љу	ди	да	
од	бра	ни	ма	на	стир	од	тог	бо	го	хул	ног	и	про	тив	за	ко	ни	тог	чи	на	ко	ји	
је	на	ви	де	ло	из	нео	чи	та	ву	ме	ша	ви	ну	кон	фор	ми	зма,	сре	бро	љу	бља,	
опор	ту	ни	зма,	ко	руп	ци	је,	без	бо	жни	штва	и	не	до	стат	ка	са	мо	по	ка	ја-
ња,	као	и	сво	је	вр	сне	прав	не	анар	хи	је	у	дру	штву	у	Ср	би	ји.	Иако	су	
ве	сти	 у	 ве	зи	 са	Ва	љев	ском	Гра	ча	ни	цом	 би	ле	мар	ги	на	ли	зо	ва	не	 у	
зва	нич	ним	сред	стви	ма	јав	ног	ин	фор	ми	са	ња,	а	не	ки	гра	ђа	ни	оправ-
да	ње	за	сво	ју	инерт	ност	и	не	де	ло	ва	ње	у	од	бра	ни	ма	на	сти	ра	про	на-
ла	зи	ли	у	да	ва	њу	по	ли	тич	ких	кла	си	фи	ка	ци	ја	бра	ни	о	ци	ма	Ва	љев	ске	
Гра	ча	ни	це,	то	ни	је	оправ	да	ње	за	ма	ло	број	ност	љу	ди	ко	ји	по	ку	ша-
ва	ју	да	од	бра	не	ва	љев	ски	ма	на	стир	Гра	ча	ни	ца	и	за	чи	та	во	дру	штво	
у	ко	ме	ни	је	по	сто	ја	ла	мо	гућ	ност	да	не	до	ђе	до	на	па	да	на	ма	на	стир	
од	стра	не	при	пад	ни	ка	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	и	по	ли	ци	је.	За	та	ко	не-
што	ни	је	оправ	да	ње	ни	чи	ње	ни	ца	да	су	љу	ди	схва	ти	ли	да	су	се	у	
зад	њих	не	ко	ли	ко	де	це	ни	ја	у	Ср	би	ји	функ	ци	је	ми	тин	га	и	про	те	ста	
са	го	вор	ни	ци	ма	на	ули	ца	ма	и	тр	го	ви	ма	ре	зул	тат	ски	и	ефек	тив	но	
сво	ди	ле	на	функ	ци	ју	„Го	вор	нич	ког	кут	ка“	у	Хајд	пар	ку	у	Ве	ли	кој	
Бри	та	ни	ји,	од	но	сно	као	сред	ство	ма	сов	ног	ка	тар	зич	ног	сма	ње	ња	
тен	зи	ја	у	на	ро	ду	и	евен	ту	ал	но	као	аген	ци	ја	ма	за	ис	пи	ти	ва	ње	јав	ног	
мне	ња	ко	ри	стан	по	ка	за	тељ	рас	по	ло	же	ња	у	на	ро	ду.	До	га	ђа	ји	 тра-
гич	ног	31.	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не	по	ка	за	ли	су	да	су	по	ку	ша	ји	оних	
ин	сти	ту	ци	ја	и	по	је	ди	на	ца	ко	ји	су	же	ле	ли	да	од	бра	не	ма	на	стир	Ва-
љев	ска	Гра	ча	ни	ца	ин	сти	ту	ци	о	нал	ним	и	ва	нин	сти	ту	ци	о	нал	ним	пу-
тем	би	ли	уза	луд	ни	и	да	ак	те	ри	по	ме	ну	ти	у	овим	тра	гич	ним	до	га	ђа-
ји	ма	ни	су	ус	пе	ли	да	ус	по	ста	ве	јав	ни	ди	ја	лог	јед	ни	са	дру	ги	ма	пре	
тра	гич	ног	скр	на	вље	ња	и	оште	ће	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца.	Од	вре	ме	на	до	но	ше	ња	од	лу	ке	о	по	та	па	њу	ма	на	сти	ра	Гра	ча	ни	ца	

13) Истинољубље	свима	Вама!	„Величанствени	говорници	на	првом	у	низу	протеста	про-
тив	криминалног	пуњења	бране	Ровни:	Почињемо!	-	НЕ	–	криминалном	пуњењу	бране	
Ровни	 –	Величанствени	 говори	 (23.	 јун	 2015.)“,	 https://istinoljublje.wordpress.com/ви-
део-не-пуњењу-бране-ровни-23-јун-2015/

14) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	 09.	 2014.,	 http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v;	
„Саопштење	 за	 јавност	 –	 Завод	 за	 заштиту	 споменика	 Ваљево,	 директор	 Немања	
Радојичић,	 https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-за-заштиту/,	
минут	41:58	–	42:06
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због	 из	град	ње	 обли	жње	 хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	 бра	не	 Ров	ни,	 ра	зни	
хи	дро	ге	о	ло	зи,	прав	ни	ци,	еко	ло	зи,	се	и	змо	ло	зи,	ин	же	ње	ри,	те	о	ло	зи,	
кул	ту	ро	ло	зи,	исто	ри	ча	ри,	мо	на	си,	вер	ни	ци	и	ста	нов	ни	ци	тог	кра	ја	
су	упу	ћи	ва	ли	апе	ле	и	из	но	си	ли	број	не	раз	ло	ге	за	за	шти	ту	ма	на	сти-
ра	др	жав	ним	и	ло	кал	ним	вла	сти	ма.15)	У	ле	то	2012.	го	ди	не	је	на	кон	
одр	жа	не	ли	ти	је	ули	ца	ма	Бе	о	гра	да	пре	да	та	Скуп	шти	ни	Ре	пу	бли	ке	
Ср	би	је	Пе ти ци ја на ро да	од	30.000	пот	пи	са	ко	јом	се	тра	жи	ло	ре	ви-
ди	ра	ње	ле	гал	но	сти	и	из	ра	да	нео	п	ход	не	сту	ди	је	оправ	да	но	сти	про-
јек	та	ове	хи	дро-аку	му	ла	ци	о	не	бра	не.	У	ме	ђу	вре	ме	ну	гро	бља	мо	на-
ха,	ми	тро	по	ли	та,	 ло	кал	не	вла	сте	ле	и	чла	но	ва	њи	хо	вих	по	ро	ди	ца	
ко	ја	су	сме	ште	на	уз	ва	љев	ски	ма	на	стир	Гра	ча	ни	ца,	би	ла	су	оскр	на-
вље	на	у	про	це	су	при	пре	ме	ма	на	сти	ра	за	по	та	па	ње.16)	Пре	ма	по	да-
ци	ма	ко	је	је	др	Ми	ли	ца	То	ма	ше	вић,	у	свој	ству	пред	сед	ни	це	Про-
грам	ског	од	бо	ра	Еко ло шког по кре та Ср би је из	не	ла	22.	 08.	 2015.	
го	ди	не	у	Отво ре ном пи сму пре ми је ру Ср би је: Хи дроаку му ла ци ја 
Ров ни је већ са да не по треб на, а пре ти по губ ним по сле ди ца ма по 
чо ве ка и око ли ну – хит но од ло жи ти пу ње ње бра не!:	„33.000	пот-
пи	сни	ка	Пе	ти	ци	је	ко	ја	је	27.09.2012.	пре	да	та	На	род	ној	скуп	шти	ни	
РС,	Вла	ди,	Пред	сед	ни	штву	и	ва	љев	ској	Скуп	шти	ни	на	раз	ма	тра-
ње,	ни	на	кон	три	го	ди	не	ни	је	до	би	ло	од	го	вор	на	њи	хо	ву	мол	бу	за	
ре	ви	зи	ју	 про	јек	та	 из	град	ње	 хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	 бра	не	 Ров	ни.“17) 
На	уч	ни	ца	Ми	ли	ца	То	ма	ше	вић	је,	из	ме	ђу	оста	лог	у	том	Отво ре ном 

15) О	 пројекту	 који	 је	 урадила	 фирма	 „Енергопројект“	 из	 Београда	 1988.	 године	 о	
потенцијалној	опасности	коју	носи	изградња	хидроакумулационе	бране	Ровни	и	који	
носи	 назнаку	 „Војна	 тајна	 –	 строго	 поверљиво“	 видети	 „Војна	 тајна“	 о	 потапању	
Ваљева“,	http://istinoljublje.wordpress.com/војна-тајна-о-потопу-ваљева/,	Будо	Нововић,	
“Живе	на	дну	језера,	а	нису	рибе“,	Политика,	28.10.2012.:	Протести	становништва	које	
мора	да	се	исели	због	изградње	хидроакумулационе	бране	„Ровни“	и	њихови	преговори	
са	 надлежнима	 трају	 две	 деценије.;	 Србел.нет,	 „ЈП	 „Колубара“	 најављује	 потапање	
Ваљевске	 Грачанице“;	 Бранко	 Поповић,	 „Акумулација	 Ровни	 –	 слика	 потапања	 и	
роварења	Србије“,	Новости,	30.	август	2012.,	Spasavajuci Gracanicu – spasavamo sebe,	
http://istinoljublje.wordpress.com/2566-2/.	 4.11.2012:	 Стефан	 Стефановић,	 „Ваљевска	
Грачаница	–	Нојева	барка	наших	дана“,	vaseljenska.com, 03.	11.	2012.;	Будо	Нововић,	
„Брана	 готова,	 црква	 чека	 потапање“,	 Политика,	 31.	 10,	 2012.	 godine,	 http://www.
politika.rs/rubrike/Srbija/Brana-gotova-crkva-ceka-potapanje.sr.html;	 Бранко	 Поповић,	
„Акумулација	Ровни	–	слика	потапања	и	роварења	Србије“,	01.	09.	2012,	Сабор	Срба,	
http://saborsrba.com/zapisi/429

16) Биљана	Живковић,	„Грачаница	све	ближа	потопу!“,	30.8.2012:	http://facebookreporter.
org/биљана-живковић-грачаница-све-ближа-п/;	 Србел.нет,	 „ЈП	 „Колубара“	 најављује	
потапање	Ваљевске	Грачанице“,	23.	09.	2012.,	vaseljenska.com,	http://www.vaseljenska.
com/drustvo/jp-kolubara-najavljuje-potapanje-valjevske-gracanice/	;	

17) Др	Милица	Томашевић,	председница	Програмског	одбора	Еколошког	покрета	Србије	–	
Савеза	еколошких	организација	Србије,	„ОТВОРЕНО	ПИСМО	ПРЕМИЈЕРУ	СРБИЈЕ:	
Хидро-акумулација	Ровни	је	већ	сада	непотребна,	а	прети	погубним	последицама	по	
човека	и	околину	–	ХИТНО	ОДЛОЖИТИ	ПУЊЕЊЕ	БРАНЕ!“,	22.	08.	2015.	ел.поштом,	
за	 ФБР	 приредила	 уредник	 Биљана	 Диковић,	 http://facebookreporter.org/2015/08/22/
отворено-писмо-премијеру-србије-хидр/
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пи сму,	 из	ја	ви	ла	 и	 да	 су	 би	ле	 на	пи	са	не	 док	тор	ске	 ди	сер	та	ци	је	 и	
одр	жа	не	на	уч	не	три	би	не	у	ко	ји	ма	се	ана	ли	зи	ра	ју	по	тен	ци	јал	не	по-
губ	не	по	сле	ди	це	из	град	ње	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	„Ров	ни“	по	
љу	де	и	жи	вот	ну	сре	ди	ну,	али	да	„глас	на	у	ке	не	ма	ко	да	чу	је.“18)	Ис-
по	ста	ви	ло	се	да	су	скр	на	вље	ње	и	оште	ће	ње	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	
Гра	ча	ни	ца	и	ње	го	ве	око	ли	не	и	прет	ња	по	та	па	њем	ове	исто	риј	ске	и	
ду	хов	не	Све	ти	ње	из	не	ли	на	ви	де	ло	та	ко	ђе	и	исти	ну	да	у	да	на	шњој	
Ср	би	ји	ве	ћу	сна	гу	од	Од лу ке Вла де Ср би је да	је	ва	љев	ски	ма	на	стир	
Гра	ча	ни	ца	спо	ме	ник	од	из	у	зет	ног	дру	штве	ног	и	др	жав	ног	зна	ча-
ја,19)	као	и	од	зва	нич	них	над	ле	жно	сти	ва	љев	ског	За	во	да	за	за	шти	ту	
спо	ме	ни	ка	кул	ту	ре	ко	је	су	ус	по	ста	вље	не	др	жав	ним	За ко ном о кул
тур ним до бри ма,	и	од	од	лу	ка	и	до	ку	ме	на	та	ме	ђу	на	род	них	ин	сти-
ту	ци	ја	 за	ду	же	них	 за	 за	шти	ту	 кул	тур	ног	 на	сле	ђа,20) има	ју	 од	лу	ке	
не	ко	ли	ци	не	 ин	ве	сти	то	ра	 и	 др	жав	них	 слу	жбе	ни	ка	 о	 про	стор	ном	
пла	ни	ра	њу,	из	град	њи	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	них	обје	ка	та	и	суд	би	ни	др-
жав	них	кул	тур	но	и	сто	риј	ских	спо	ме	ни	ка.	Ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца	би	још	увек	мо	гао	да	се	очу	ва	кад	би	се	ни	во	во	де	пла	ни	ра-
ног	ве	штач	ког	је	зе	ра	за	др	жао	на	ко	ти	од	333	ме	тра,	ка	ко	је	пр	во-
бит	но	у	пла	ну	о	из	град	њи	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	би	ло	пред	ви-
ђе	но,	а	не	на	375	ме	та	ра. Оно	што	за	чу	ђу	је	је	да	над	ле	жни	за	из-
град	њу	 бра	не	 „Ров	ни“	 ин	си	сти	ра	ју	 на	 пре	ма	ши	ва	њу	 пр	во	бит	но	
за	цр	та	не	ко	те,	што	би	угро	зи	ло	ма	на	стир,	од	но	сно	пр	во	бит	но	пла-
ни	ра	ни	ни	во	во	де	у	бра	ни	је	у	про	јек	ту	на	кнад	но	из	ме	њен	и	над	ле-
жни	ни	су	на	кон	то	га	хте	ли	да	од	у	ста	ју	од	те	од	лу	ке	о	из	ме	ни,	упр-
кос	 за	кључ	ци	ма	 Сек	ци	је	 за	 хи	дро	ге	о	ло	ги	ју	 Срп ског ге о ло шког 
дру штва	о	мо	гу	ћим	штет	ним	по	сле	ди	ца	ма	та	кве	од	лу	ке.21)	Пре	ма	
тврд	ња	ма	на	уч	ни	це	Ми	ли	це	То	ма	ше	вић	у	ње	ном	по	ме	ну	том	Отво
ре ном пи сму,	 по	сто	је	 не	пра	вил	но	сти	 ве	за	не	 за	 из	град	њу	 бра	не	

18) Магазин	Хазардер,	„Ваљево	на	води“,	13.	07.	2015.,	http://hazardermagazin.rs/valjevo-na-
vodi/,	цит.	Милица	Томашевић

19) Биљана	 Диковић,	 „Сви	 уговори,	 размене	 и	 сличне	 радње	 после	 1997.	 године	 су	
ништавни“,	Документа	–	Срспки	центар	Екологије,	Србски	ФБРепортер,	8.	09.	2015.		
http://facebookreporter.org/2015/09/09/сви-уговори-размене-и-сличне-радње-пос/	 цит.	
Службени гласник	 бр.51,	 15.	 11.	 1997.	 године:	 Одлуком	 Владе	 Републике	 Србије	
Манастир	Светог	Арханђела	Михаила	у	Ваљеву	је	стављен	под	висок	степен	државне	
заштите:	На	 основу	 члана	 47.	 став	 1.	 Закона	 о	 културним	 добрима	 (Сл.гласник	 РС,	
број	71/94)	,	Влада	Републике	Србије	донела	је	Одлуку	о	утврђивању	Цркве	Арханђела	
Михаила	зване	Грачаница,	са	старим	гробљем	у	Тубравићу	за	споменик	културе.	

20) Службени	гласник	Републике	Србије	–	Међународни	уговори,	бр.	1/2010.;	(За	Европску	
заједницу	 то	 питање	 је	 регулисала	 Council	 of	 Europe,	 2000,	 European Landscape 
Convention,	CETS	No.	176,	Council	of	Europe,	Strasbourg).

21) Бранко	Поповић,	 „Акумулација	 Ровни	 –	 слика	 потапања	 и	 роварења	 Србије“,	 01.09.	
2012.,	http://www.vaseljenska.com/misljenja/akumulacija-rovni-slika-potapanja-i-rovarenja-
srbije/
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Ров	ни	и	у	ве	зи	 са	Про	стор	ним	пла	ном	под	руч	ја	по	себ	не	на	ме	не	
сли	ва	аку	му	ла	ци	је	бра	не.22) Уз	то,	пре	ма	из	ве	шта	ји	ма	нај	е	ми	нент-
ни	јих	срп	ских	ин	сти	ту	ци	ја	за	област	под	зем	них	во	да	и	пре	ма	Сту
ди ји из во дљи во сти за си стем Ров ни	Европ	ске	ко	ми	си	је,	упо	ре	до	
са	сма	њи	ва	њем	бро	ја	ло	кал	ног	ста	нов	ни	штва	Ва	ље	ва	сма	њи	ва	не	
су	и	по	тре	бе	за	во	до	снаб	де	ва	њем	ста	нов	ни	штва,	па	за	во	до	снаб	де-
ва	ње	ни	је	ни	би	ло	по	треб	но	из	гра	ди	ти	бра	ну.23)	Пре	ма	овим	до	ку-
мен	ти	ма	 ре	ше	ње	 про	бле	ма	 во	до	снаб	де	ва	ња	 за	 под	руч	је	 Ва	ље	ва	
би	ло	је	од	по	чет	ка	јед	но	став	но	–	би	ло	је	по	треб	но	са	мо	по	пра	ви	ти	
во	до	вод	не	це	ви	оп	шти	не	Ва	ље	во,	од	но	сно	спре	чи	ти	гу	би	так	во	де	
из	оп	штин	ске	во	до	вод	не	мре	же.24) 

КРА ТАК ИСТО РИ ЈАТ УНИ ШТА ВА ЊА СРП СКОГ  
КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА У СР БИ ЈИ  

У ЕПО ХИ МО ДЕР НЕ И ПОСТМО ДЕР НЕ

Пре	ма	исто	риј	ским	из	во	ри	ма,	још	од	вре	ме	на	вла	да	ви	не	срп-
ске	сред	њо	ве	ков	не	ди	на	сти	је	Не	ма	њић,	у	град	њи	ма	на	сти	ра	су	уз	
мај	сто	ре	уче	ство	ва	ли	за	јед	нич	ки	се	ља	ци,	мо	на	си	и	вла	сте	ла.25)	Би-
о	гра	фи	 уте	ме	љи	те	ља	 ауто	ке	фал	не	 Срп	ске	 пра	во	слав	не	 цр	кве	 и	
срп	ске	 др	жав	но	сти	Све	тог	Са	ве	 (све	тов	но	 име	Раст	ко	Не	ма	њић,	
(1169/1174-1236.)	До	мен	ти	јан	и	Те	о	до	си	је	за	бе	ле	жи	ли	су,	сва	ко	у	
свом	де	лу	Жи ти је Све тог Са ве,	да	је	Све	ти	Са	ва	лич	но	са	оста	лим	
мо	на	си	ма,	рад	ни	ци	ма	и	на	ро	дом	гра	дио	ма	на	сти	ре	ши	ром	Ср	би	је,	
као	и	ма	на	сти	ре	на	Хи	лан	да	ру	на	Ато	су.26)	Као	 је	дан	од	ње	го	вих	

22) Милица	Томашевић,	„Отворено	писмо	премијеру	Србије:	Хидро-акумулација	Ровни	је	
већ	 сада	непотребна...“,	 22.	 08.	 2015.,	 http://facebookreporter.org/2015/08/22/отворено-
писмо-премијеру-србије-хидр/:	 „Тај	 план	 је	 УСВОЈЕН	 26.2.2009.	 противно	 Закону	
о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	 средину,	 (Сл.	 Гласник	 РС	 бр	 135/2004	
од	 21.12.2004)	 без	 Извештаја	 о	 стратешкој	 процени	 утицаја	 на	 животну	 средину-	
документа	којим	се	описују,	вреднују	и	процењују	могући	значајни	утицаји	на	животну	
средину	до	којих	може	доћи	имплементацијом	плана	и	програма	и	одређују	мере	за	
смањење	негативних	утицаја	на	животну	средину	и	непoкретна	културна	добра.“

23) Владислава	Петровић,	„Ваљевска	(само)подвала	са	браном	Ровни,“	vaseljenska.com,	15.	
10.	2013.,	http://www.vaseljenska.com/misljenja/valjevska-samopodvala-sa-branom-rovni/

24) Владислава	Петровић,	„Ваљевска	(само)подвала	са	браном	Ровни,“	Исто.
25) Томислав	Ж.	Поповић,	„Задужбина	монаха	Давида“,	Магазин	Политика,	05.10.2008.,	

Београд,	2008.:	Један	од	карактеристичних	примера	је	манастир	Давидовица	подигнут	
између	Пријепоља	и	Бијелог	Поља.	Манастир	Давидовица	био	 је	 задужбина	монаха	
Давида,	унука	Стефана	Немање,	саграђеног	1281.	године	и	посвећен	слави	Богојављења.	

26) Станоје	Станојевић,	Свети Сава,	Херес,	Београд,	1998.	(фототипско	издање	из	1935.	
г.);	Мирјана	Живојиновић,	„Ктиторска	делатност	Светог	Саве“,	међународни	научни	
скуп	Сава	Немањић	–	Свети	Сава,	Историја	и	предање,	децембар	1976.,	издање	Научни	
скупови	 Књига	 VII,	 Председништво	 Књига	 I,	 САНУ,	 Београд,	 1979..	 стр.	 24,	 цит.	
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лич	них	кти	тор	ских	ра	до	ва	са	чу	ван	 је	нај	ста	ри	ји	срп	ски	и	 ју	жно-
сло	вен	ски	ча	сов	ник	на	фа	са	ди	Бо	го	ро	ди	чи	не	цр	кве	у	Сту	де	ни	ци	
ко	ји	је	Све	ти	Са	ва	укле	сао	1207.	го	ди	не.27)	Тра	ди	ци	ју	из	град	њи	цр-
ка	ва	и	ма	на	сти	ра	као	сво	јих	за	ду	жби	на	уз	по	др	шку	срп	ског	на	ро	да	
и	ка	лу	ђе	ра	на	ста	ви	ли	су	и	оста	ли	вла	да	ри	и	све	ти	те	љи	из	срп	ске	
сред	њо	ве	ков	не	ди	на	сти	је	Не	ма	њић,	као	и	њи	хо	ви	на	след	ни	ци	из	
на	след	них	 срп	ских	вла	дар	ских	ди	на	сти	ја,	 а	на	род	и	ка	лу	ђе	ри	 су	
на	ста	ви	ли	да	их	гра	де	и	об	на	вља	ју	и	у	те	шким	окол	но	сти	ма	у	до	ба	
вла	да	ви	не	Осман	ског	тур	ског	цар	ства.28)	Због	то	га	је	1868.	го	ди	не	
ар	хи	ман	дрит	 Те	о	фан	Жив	ко	вић	 оста	вио	 за	пис	 да	 се	 од	 вре	ме	на	
Све	тог	Са	ве	срп	ски	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	ве	зи	вао	за	„срп	ску	на-
род	ну	 по	бо	жност“	 и	 „Срп	ску	 на	род	ну	 цр	кву“	 у	 ко	јој	 „ка	лу	ђе	ри	
слу	же	на	ро	ду	и	на	род	слу	жи	ка	лу	ђе	ри	ма.“29)	Та	ко	ђе	је	и	швај	цар-
ски	док	тор	хе	ми	је	и	кри	ми	но	лог	Ар	чи	балд	Рајс	у	сво	јој	ана	ли	зи	
срп	ског	на	ро	да	и	вла	да	ра	у	књи	зи-за	ве	шта	њу	Чуј те Ср би!	из	1928.	
го	ди	не	твр	дио	да	је	на	род	на	по	бо	жност	те	мељ	срп	ског	на	ци	о	нал-
ног	иден	ти	те	та	и	да	би	без	ње	срп	ски	на	род	до	жи	вео	ве	ли	ке	тра	ге-
ди	је.30)	У	пе	ри	о	ду	вла	да	ви	не	тур	ског	осман	лиј	ског	цар	ства	по	вре-
ме	но	су	уни	шта	ва	ни	ма	на	сти	ри,	двор	ци	срп	ских	вла	да	ра,	пи	са	ни	
до	ку	мен	ти	и	оста	ли	ма	те	ри	јал	ни	и	ду	хов	ни	кул	тур	но-исто	риј	ски	
спо	ме	ни	ци	и	до	ка	зи	срп	ске	др	жав	но	сти	на	Бал	кан	ском	по	лу	о	стр	ву.	
У	мо	дер	ној	др	жа	ви	Ср	би	ји,	за	сно	ва	ној	у	епо	хи	Мо	дер	не	упо	ре	до	
са	рас	па	да	њем	осман	лиј	ског	тур	ског	цар	ства	у	де	вет	на	е	стом	ве	ку,	
очу	ва	њу	до	та	да	шњег	срп	ског	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та	ис	пре	чи	ле	
су	се	по	ли	тич	ке	ре	фор	ме	из	вр	ше	не	у	Ср	би	ји	као	по	сле	ди	ца	ри	ва-
ли	те	та	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	 и	 оста	лих	 за	пад	них	 си	ла,	Тур	ског	цар-
ства	и	Цар	ске	Ру	си	је	око	по	ли	тич	ке	пре	вла	сти	у	цр	но	мор	ском,	бал-
кан	ском	и	егеј	ском	под	руч	ју.31)	У	том	пе	ри	о	ду	ен	гле	ски	ди	пло	ма	та	

Доментијан,	Житије	Светог	Саве,	ед.	Даничић,	217,	246,	260,	280;	прев.	Мирквић,	113,	
137,	148	и	164,	Теодосије,	Житије	Светог	Саве,	ед.	Трифуновић,	172-173;	прев.	Башић,	
215.

27) Милутин	Тадић,	Студенички сунчаници,	Багдала,	Крушевац,	1987.
28) Милисав	Савић,	Долина	српских	краљева:	пролећно	путовање	2013.,Друштво	Рашка	

школа,	Београд,	2014.,	стр.	314;	382.
29) Теофан	Живковић,	Србска народна црква на каноничноисторичном темељу свом, с 

едним словом у додатку: побожност и народност,	Тиском	браће	Мађара,	Манастир	
Бездин,	Темишвар,	Румунија,	1868.	стр.	56-61.

30) Арчибалд	Рајс,	Чујте Срби!,	Етхос,	Библиотека	Наслеђе,	Београд,	2005.,	стр.	4.
31) Веселин	Костић,	„Давид	Уркарт	–	писац	прве	енглеске	историје	Србије“,	Историјски 

часопис,	књ.	LIII	 (2006)стр.	240,	цит.	Phyllis	Auty,	“Neobjavljeni	dokumenti	engleskog	
ministarstva	spoljnih	poslova	o	Srbiji	1837-1911”,	Историјски часопис,	XII-XIII	 (1961-
1962),	413-443.	и	цит.	L.S.Stavrijanos,	Istorija Balkana posle 1453. godine,	prev.	V.Kostić,	
Beograd,	2005,	289–294.	Такође	видети	Исто,	стр.	241,	цит.	Stevan	K.Pavlowitch,	Anglo
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и	пу	то	пи	сац	Деј	вид	Урк	харт,	пољ	ски	кнез	Адам	Чар	то	ри	ски	и	њи-
хо	ви	стра	ни	и	до	ма	ћи	след	бе	ни	ци	у	срп	ским	по	ли	тич	ким	кру	го	ви-
ма32)	 ус	пе	ли	 су	 да	 усме	ре	 та	да	шње	 срп	ске	 по	ли	ти	ча	ре	 у	 прав	цу	
оства	ри	ва	ња	иде	је	о	осни	ва	њу	бу	ду	ће	др	жа	ве	Ју	жних	Сло	ве	на	под	
ути	ца	јем	 Фран	цу	ске	 и	 Ен	гле	ске,	 ко	ја	 би	 би	ла	 су	прот	ста	вље	на	
„азиј	ском	пан-сла	ви	зму	Санкт	Пе	терс	бур	га,“33)	од	но	сно	пре	ма	иде-
ји,	 ко	ју	 је	 по	др	жа	вао	 и	 хр	ват	ски	 по	ли	ти	чар	фран	цу	ско-не	мач	ког	
по	ре	кла	Љу	де	вит	Гај	(Lud	wig	von	Gay)34)	на	че	лу	та	да	шњег	Илир
ског по кре та,	о	ства	ра	њу	бу	ду	ће	др	жа	ве	Ју	жних	Сло	ве	на	са	се	ди-
штем	у	Бе	о	гра	ду.	Тај	пред	лог	 је	у	мар	ту	1843.	 го	ди	не	иза	сла	ник	
кне	за	 Чар	то	ри	ског	 уру	чио	 у	 фор	ми	 пи	сме	ног	 са	ве	та	 по	моћ	ни	ку	
срп	ског	ми	ни	стра	уну	тра	шњих	по	сло	ва	Или	ји	Га	ра	ша	ни	ну	ка	ко	би	
овај	по	чео	да	са	ста	вља	за	вр	шни	текст	свог	по	ли	тич	ког	про	гра	ма	
На чер та ни је.35)	Упо	ре	до	с	овим	ре	фор	ма	ма	из	вр	ше	не	су	лин	гви-
стич	ке	 ре	фор	ме	 управ	ни	ка	 беч	ке	 би	бли	о	те	ке	 Јер	не	ја	Ко	пи	та	ра	и	
ан	тро	по	ло	га	и	фи	ло	ло	га	Ву	ка	Ка	ра	џи	ћа	и	те	о	ло	шке	ре	фор	ме	раз-
мо	на	ше	ног	мо	на	ха	До	си	те	ја	Об	ра	до	ви	ћа	ко	је	су	ус	пе	ле	да	за	поч	ну	
про	цес	 де	пра	во	сла	ви	за	ци	је	 срп	ског	 на	ро	да,36)	 бу	ду	ћи	 да	 су	 због	
тих	ре	фор	ми	Ср	би	из	гу	би	ли	мо	гућ	ност	да	пра	те	са	др	жај	цр	кве	них	
по	у	ка	и	по	ја	ња	на	до	та	да	шњем	ли	тур	гиј	ском	цр	кве	но	сло	вен	ском	
(срп	ско	сло	вен	ском)	је	зи	ку	у	Срп	ској	пра	во	слав	ној	цр	кви,	као	и	да	
чи	та	ју	у	ори	ги	на	лу	 срп	ске	 сред	њо	ве	ков	не	прав	не	др	жав	не	до	ку-
мен	те,	жи	ти	ја,	ле	то	пи	се,	ро	до	сло	ве	и	чи	та	ву	срп	ску	сред	њо	ве	ков-

Russian Rivalry in Serbia 18371839. The Mission of Colonel Hodges,	 Paris	Mouton	La	
Haye,	 1961.	 Такође	 о	 томе	 видети	 David	 Urquhart	 (David	 Urkart),	A	 Fragment	 of	 the	
History	of	Serbia	1843	/	Fragment	iz	istorije	Srbije	1843,	Novi	dani,	Arhiv	Srbije	Beograd,	
Beograd,	1989.	

32) Robert	A.	Berry,	„Czartoryski’s	Hôtel	Lambert	and	the	Great	Powers	in	the	Balkans,	1832-
1848“, The International History Review	Vol.	7,	No.	1	(Feb.,	1985),	pp.	45-67

33) Dusan	Batakovic,	“Ilija	Garasanin’s	Nacertanije:	A	Reasessement”	Balkanica,	vol.	XXV-1,	
Belgrade	 1994,	 pp.	 157-183.,	 цит.	 “Mémoire	 présenté	 à	M.	 de	Bourqueney	 le	 22	 février	
1844	au	sujet	des	défiances	que	lui	exprimaient	l’Ambassadeur	d’Angleterre	et	l’intervence	
d’Autriche	contre	 les	Slaves,	et	 les	 rapports	de	ceux-ci	avec	 les	Polonais”,	 in:	Portofolio,	
London,	nо.	XI,	1.	06.	1844.

34) Ludwig	von	Gay,	Die Schlösser bei Krapina sammt einem Anhange von der dortigen Gegend 
in botanischer Hinsicht, Hörer	der	zweiten	Humanitäts-Classe.	Karlstadt,	1826.

35) Д.	Страњаковић,	«Како	 је	постало	Гарашаниново	Начертаније»,	Споменик,	vol.	XCI,	
Српска	краљевска	академија,	Београд,	1939,	стр.	31-32;	69;	David	Urquhart,	Serbia, the 
Circassia of the West,	Esq.	London,	1843.	The	Portfolio,	Nos.	1	and	2.

36) Aleksa	 Ivić,	 „Arhivska	 građa	 o	 srpskim	 i	 hrvatskim	 književnim	 i	 kulturnim	 radnicima	
1740-1880“,	Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda III,	Srpska	Kraljevska	
Akademija,	Beograd,	1926.,	str.	262-263;	Golub	Dobrašinović	(Ur.),	Kopitar i Vuk,	Vukov	
sabor	Tršić	–	Rad,	Beograd,	1980.;	Владимир	Вукашиновић,	Свети	Сава	и	Доситеј	Обра-
довић	–	покушај	новог	читања,	Издавачки	фонд	СПЦ	Архиепископије	Београдско-Кар-
ловачке,	Београд,	2012.,	стр.	79-86.
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ну	књи	жев	ност	пре	то	га.	Уз	то,	на	кон	Бер	лин	ског	кон	гре	са	и	по	сле	
скла	па	ња	ва	зал	не	Тај не кон вен ци је	и	Тр го вин ског уго во ра	кне	же	ви-
не	Ср	би	је	са	Аустро-Угар	ском	1881.	го	ди	не,	кне	же	ви	на	Ср	би	ја	се	
од	ре	кла	 са	мо	стал	ног	 во	ђе	ња	 сво	је	 еко	ном	ске	 по	ли	ти	ке	 у	 ко	рист	
Аустро-Угар	ске	и	усме	ри	ла	дис	курс	сво	је	спољ	не	по	ли	ти	ке	у	прав-
цу	за	о	штра	ва	ња	од	но	са	са	Бу	гар	ском	и	Ру	си	јом.37)	Ипак,	вла	да	ри	
из	та	да	шњих	ди	на	сти	ја	Обре	но	вић	и	Ка	ра	ђор	ђе	вић	још	увек	су	би-
ли	 об	на	вља	ли	 ва	жне	 кул	тур	но-исто	риј	ске	 спо	ме	ни	ке	 као	што	 су	
пра	и	сто	риј	ска	ар	хе	о	ло	шка	на	ла	зи	шта,	се	ла	и	по	је	ди	не	цр	кве	и	ма-
на	сти	ри	по	Ср	би	ји.	Ме	ђу	тим,	у	два	де	се	том	и	два	де	сет	и	пр	вом	ве-
ку	мно	ги	вред	ни	ма	на	сти	ри	и	оста	ле	за	ду	жби	не	ди	на	сти	је	Не	ма-
њи	ћа	уни	шта	ва	ни	су	или	се	на	ла	зе	пред	не	по	сред	ним	уни	ште	њем	
та	ко	зва	ним	„не-вој	ним	пу	тем,“	због	ди	ску	та	бил	них	од	лу	ка	не	ко-
ли	ко	срп	ских	др	жав	них	слу	жбе	ни	ка	ко	је	се	од	но	се	на	област	еко-
ло	ги	је	 и	 про	стор	ног	 пла	ни	ра	ња	 у	 Ср	би	ји.	 За	 пе	ри	од	 за	сни	ва	ња	
Кра	ље	ви	не	Ју	го	сла	ви	је	по	сле	Пр	вог	свет	ског	ра	та	ка	рак	те	ри	стич-
но	 је	 да	 су	 др	жав	не	 вла	сти	 по	че	ле	 да	 уче	ству	ју	 у	 ма	те	ри	јал	ном	
уни	шта	ва	њу	гра	до	ва-утвр	ђе	ња,	као	што	је	био	град	Жр	нов	на	пла-
ни	ни	Ава	ли	код	Бе	о	гра	да,	ко	ји	је	од	вре	ме	на	вин	чан	ске	по	ду	нав	ске	
кул	ту	ре	па	све	до	тог	чи	на	био	је	дан	од	сим	бо	ла	еко	ном	ског	про-
спе	ри	те	та	и	кул	тур	ног	кон	ти	ну	и	те	та	у	исто	ри	ји	Ср	би	је.38)	У	пе	ри-
о	ду	по	сле	Дру	гог	свет	ског	ра	та	за	срп	ско	основ	но	и	сред	ње	школ-
ско	обра	зо	ва	ње	би	ло	је	ка	рак	те	ри	стич	но	за	по	ста	вља	ње	и	пре	кра	ја-
ње	основ	них	исто	риј	ских	чи	ње	ни	ца	о	срп	ском	на	ци	о	нал	ном	иден-
ти	те	ту	и	кул	тур	ном	на	сле	ђу	у	уџ	бе	ни	ци	ма	исто	ри	је.	Та	ко	је	ком	би-
на	ци	ја	не	до	стат	ка	зна	ња	о	еко	ло	ги	ји	и	не	до	стат	ка	зна	ња	о	исто	ри-
ји	 Ср	би	је	 и	 срп	ском	 на	ци	о	нал	ном	 иден	ти	те	ту	 у	 пе	ри	о	ду	 по	сле	
Дру	гог	свет	ског	ра	та	усло	ви	ла	јед	ну	спе	ци	фич	ну	по	ја	ву	за	ти	ра	ња	
ва	жног	срп	ског	кул	тур	ног	на	сле	ђа	у	окви	ру	про	стор	ног	пла	ни	ра	ња	
жи	вот	не	сре	ди	не	под	из	го	во	ром	бри	ге	ло	кал	них	и	др	жав	них	вла-
сти	за	за	шти	ту	жи	вот	не	око	ли	не	у	Ср	би	ји.	На	кон	Дру	гог	свет	ског	

37) Драгослав	Страњаковић,	«Како	је	постало	Гарашаниново	Начертаније»,	Споменик,	vol.	
XCI,	Српска	краљевска	академија,	Београд,	1939.

38) Ђoрђе	 Бошковић,	 Град Жрнов,	 Старинар,	 орган	 Српског	 археолошког	 друштва,	
Београд	 1942,	 стр.	 89;	 Верка	 Јовановић,	 „Географске	 карте	 и	 планови	 Београда	 у	
путописним	делима“,	Београд	у	делима	страних	путописаца	–	Belgrade in the Works 
of European Travel Writers,	 Балканолошки	 институт	 САНУ,	 Београд,	 2003,	 стр.	 34,	
http://www.balkaninstitut.com/pdf/izdanja/posebno/Beograd_u_delima.pdf);	 „Авала	 и	
град	 Жрнов“,	 http://www.vavedenjebeograd.net/avalaizrnovo.html;	 Милина	 Ивановић-
Баришић,	„Наслеђе	Авале:	Спомен	места	–	историја	–	сећања“,	Зборник	радова,	књ.	
26.,	 Етнографски	 институт	 САНУ,	 Београд,	 http://www.etno-institut.co.rs/Zbornik/
zbornik26/ivanovic-barisic_26.pdf,	стр.	180-183.
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ра	та	 не	ки	 по	зна	ти	 ду	хов	ни	 и	 кул	тур	но-исто	риј	ски	 спо	ме	ни	ци	
оште	ћи	ва	ни	су	или	уни	шта	ва	ни	ве	ли	ком	не	бри	гом	у	обла	сти	про-
стор	ног	пла	ни	ра	ња	и	из	град	њом	хи	дро	е	лек	тра	на	и	ве	штач	ких	је	зе-
ра,	нај	че	шће	без	из	ра	де	на	уч	них	сту	ди	ја	о	про	це	ни	ути	ца	ја	на	жи-
вот	ну	сре	ди	ну	и	сту	ди	ја	о	оправ	да	но	сти	њи	хо	ве	из	град	ње. На	тај	
на	чин	су	по	та	па	на	пра	и	сто	риј	ска	ар	хе	о	ло	шка	на	ла	зи	шта,	цр	кве	и	
чи	та	ва	се	ла	на	ре	ка	ма	Та	ра	и	Пи	ва,	у	на	ци	о	нал	ном	пар	ку	Ђер	дап	
на	ре	ци	Ду	нав,	у	око	ли	ни	Пи	ро	та,	итд.39)	На	по	себ	ном	уда	ру	еко	ло-
шки	ди	ску	та	бил	них	и	по	срп	ски	на	ци	о	нал	ни	иден	ти	тет	кул	ту	ро	ло-
шки	де	ва	сти	ра	ју	ћих	од	лу	ка	по	сле	рат	них	ју	го	сло	вен	ских	и	срп	ских	
др	жав	них	вла	сти	на	шле	су	се,	из	у	зет	но	ва	жне	у	кул	тур	ној	то	по	гра-
фи	ји	Ср	би	је	 кроз	исто	ри	ју,	ма	те	ри	јал	не	 све	ти	ње	ко	је	 су	 гра	ди	ли	
чла	но	ви	 ди	на	сти	је	Не	ма	њић	 и	ње	них	 ди	на	сти	ја-из	да	на	ка,40) ко	ји	
су,	 ка	ко	до	ка	зу	је	и	по	сто	ја	ње	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца,	 уз	
по	што	ва	ње	и	оста	лих	хри	шћан	ских	све	та	ца,	по	себ	но	по	што	ва	ли	и	
сла	ви	ли	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	Ми	ха	и	ла.41)	Ме	ђу	тим,	опа	сност	по	та	па-
ња	 ма	на	сти	ра	 Ва	љев	ска	 Гра	ча	ни	ца	 са	гра	ђе	ног	 у	 до	ба	 ди	на	сти	је	
Не	ма	њић	услед	ди	ску	та	бил	не	из	град	ње	хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	
у	ње	го	вој	бли	зи	ни	не	мо	же	да	се	де	фи	ни	ше	са	мо	као	још	је	дан	у	
ни	зу	не	бри	ге	др	жав	них	вла	сти	за	срп	ско	кул	тур	но-исто	риј	ско	на-
сле	ђе.	Скр	на	вље	ње	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	из	вр	ше	но	кра-

39) „Potopljena	crkva	koju	su	sagradili	knez	Milos	i	serdar	Jovan	Micic	na	Tari:	Petar	Otoranov,	
„Crkva	Svete	Trojice	-	Duhovski	ponedeljak”,	Užice nekad i sad: Užice od 19451997.,	http://
www.graduzice.org/userfiles/files/crkvasvetetrojiceduhovskiponedeljak.pdf;	 „Manastiri	
u	 Srbiji,	 Manastir	 Mileseva“,	 http://www.discoverserbia.org/sr/section-blog/40?start=20;	
“Crkve”,	 Turisticka organizacija Pirot,	 http://www.topirot.com/TOP/09-KISpomenici/
Crkve.htm;	В.	Кадић,	„Изронио	потопљени	Пивски	манастир“,	Новости,	12.	12.	2011.,	
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:357231-Izronio-potopljeni-pivski-manastir;	
В.	 Кадић,	 „Потопљена	 културна	 добра“,	 Национални	 парк	 Ђердап,	 ,	 01.	 11.	 2009.	
http://www.npdjerdap.org/potopljena-kulturna-dobra/;	 „Zaovine,	 potopljeno	 selo“,	 http://
www.alfadivingteam.com/lokacije/lokacije-srbija/potopljeno-selo-zaovine;	 Ivan	 Rodić,	
Mogućnosti razvoja kulturnog turizma u istočnoj Srbiji, str.	9,	magistarska	teza,	http://www.
pmf.ni.ac.rs/pmf/master/geografija/doc/2012-12-25-ri.pdf.	

40) D.	N.	Petrović,	„Umesto	Savine	kuće	stočna	pijaca“,	Vestionline,	24.	07.	2011.,	http://www.
vesti-online.com/Vesti/Srbija/152726/).	О	претварању	у	јавни	тоалет	цркве	Самодреже	у	
којој	су	се	цар	Лазар	и	српска	војска	причестили	пред	одлазак	на	Бој	на	Косову	1389.	
године.	(О	томе	видети	Танјуг,	“Црква	у	Самодрежи	поново	претворена	у	јавни	тоалет“,	
Политика, 10/06/2011.,	 http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Crkva-u-Samodrezi-
ponovo-pretvorena-u-javni-toalet.lt.html;	„Црква	Самодрежа“,	http://sr.wikipedia.org/sr-el/
Самодрежа)

41) Васко	 Костић,	 „Стари	 Бокељски	 прописи“,	 http://www.rastko.net/rastko-bo/casopisi/
boka/24/28.pdf	:	“Једна	од	најзначајнијих	и	најдуготрајнијих	друштвених,	политичких,	
војних	 и	 правних	 средњовековних	 институција	 на	 нашим	 просторима	 је	Михољски	
збор.	Назив	му	је	определила	немањићка	царска	ларва	на	Превлаци	Архангела	Михаила	
и	крсна	слава	династије	Немањића”.	Такође	и	видети	српску	народну	песму:	„Свеца	
слави	српски	цар	Степане,	свеца	слави,	Светог	Аранђела“.	
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јем	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не	је	опа	сно	не	са	мо	као	чин	бо	го	ху	ље	ња	и	
на	си	ља	сам	по	се	би,	не	го	и	због	ин	тер	пре	та	ци	је	прав	не	по	за	ди	не	
ко	јом	пред	став	ни	ци	по	је	ди	них	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	и	јав	них	ин-
сти	ту	ци	ја	у	јав	но	сти	прав	да	ју	скр	на	вље	ње	и	оште	ћи	ва	ње	овог	ма-
на	сти	ра	и	ње	го	во	на	ја	вље	но	по	та	па	ње.	На	тај	на	чин	они	пра	ве	опа-
сан	пре	се	дан	у	евен	ту	ал	ном	слич	ном	бу	ду	ћем	трет	ма	ну	ма	на	сти	ра	
Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве,	исто	риј	ске	на	след	ни	це	из	вор	не	Све	те	
Апо	стол	ске	Са	бор	не	Цр	кве,	о	че	му	по	сто	је	мно	ги	при	мар	ни	и	се-
кун	дар	ни	исто	риј	ски	из	во	ри.42)	Због	то	га	је	ово	скр	на	вље	ње	ма	на-
сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	при	мер	опа	сне	пре	крет	ни	це	у	исто	ри	ји	
срп	ског	на	ро	да	и	др	жа	ве,	ко	ји	зах	те	ва	прав	но	пре	и	спи	ти	ва	ње	узро-
ка	и	по	сле	ди	ца	та	квог	бо	го	хул	ног	и	про	тив	за	ко	ни	тог	чи	на,	прав	ну	
за	шти	ту	да	се	та	ко	не	што	ни	кад	ви	ше	не	до	го	ди	у	бу	дућ	но	сти,	као	
и	по	вра	так	од	не	се	не	ма	на	стир	ске	имо	ви	не,	об	но	ву	ма	на	сти	ра	Ва-
љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	на	ста	вак	слу	же	ња	све	тих	ли	тур	ги	ја	у	ње	му.

42) Нови	 завет, „Друга	 посланица	 Светог	 Апостола	 Павла	 Тимотеју“	 (2.	 Тим.	 4.	 10);	
„Посланица	 Светог	 Апостола	 Павла	 Римљанима“	 (15.19)	 Такође	 имајући	 у	 виду	
епигенетичким	и	антрополошким	истраживањима	научно	доказану	генеалошку	везу	
данашњих	Срба	са	потомцима	старих	Срба	(о	томе	видети	„Лепенски	вир	(најстарија	
цивилизација	 у	 Европи)“,	 https://www.youtube.com/watch?v=cyrkylUorME#t=550	 ,	
цит.	палеопатолог	и	антрополог	Србољуб	Живановић,	10:00	–	18:28	минут)	који	су	у	
првом	веку	после	Христа	на	подручју	Сремске	Митровице,	Требиња,	Рашке	и	осталих	
подручја	 примили	 хришћанство	 директно	 од	 Светог	 Павла,	 Андреја	 Првознаног,	
Тита,	Тадеја,	Луке	и	осталих	хришћанских	апостола	(	о	томе	Јohn	Gardener	Wilkinson,	
Dalmatia and Montenegro,	John	Murray,	Abermarble	Street,	London,	1848,	Vol.	1,	p.	17,	cit.	
2	Ep.	Tim.	iv.	10.;	Миодраг	Милановић,	Српски	стари	век,	Вандалија,	Београд,	2008.,	
стр.	209-273,	cit.	Епифаније	Кипарски,	Алберто	Фортис,	Луцијус,	фра	Вињалић,	итд.;	
Eusebius,	 Church History	 III.1,	Adrian	 Radulescu	 and	 Ion	 Bitoleanu,	 Istoria Dobrogei,	
Constanta,	Ex	Ponto,	1998,	p.	155;	Simo	Jelača,	Naseljavanje Srba na Balkan,	http://www.
scribd.com/doc/21727032/Dr-Simo-Jelaca-Naseljavanje-Srba-Na-Balkan,	 цит.	 Rossijskij 
Sinopsis;	Hyppolithus	of	Rome,	On the Twelve Apostles,	PG.X	cols.	951,	FHRD,	1,	p.	713;	
Милош	С.	Милојевић,	„Наши	манастири	и	калуђерство“,	Штампарија	код	“Св.	Саве”	
Кнез	Михаилова	 број	 4,	 репринт	 издање	Издавачко-књижарског	 предузећа	 “Никола	
Пашић”,	 Београд,	 1997.,	 стр.	 6,	 http://www.promacedonia.org/serb/mm4/milojevich_
nashi_manastiri.pdf;	 Милош	 С.	 Милојевић,	 Одломци историје Срба и српских – 
југославенских – земаља у Турској и Аустрији,	 Прва	 свеска,	 Државна	 штампарија,	
Београд,	1872.,	стр.	110	(Обновљено	издање,	Графос,	Панчево,	1996.)
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ПРАВ НА ПО ЗА ДИ НА СКР НА ВЉЕ ЊА МА НА СТИ РА  
ВА ЉЕВ СКА ГРА ЧА НИ ЦА

Ка	ко	су	упо	зо	ра	ва	ли	до	ско	ра	шњи	в.	д.	ди	рек	то	ра	За во да за за
шти ту спо ме ни ка кул ту ре	Не	ма	ња	Ра	до	ји	чић43)	и	епи	скоп	ва	љев-
ски	Ми	лу	тин	у	са	оп	ште	њу	за	јав	ност	по	во	дом	Ва	љев	ске	Гра	ча	ни-
це	у	сеп	тем	бру	2014.	го	ди	не,	на	по	се	ду	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца	би	ла	су	вр	ше	на	оште	ће	ња	„у	свр	ху	кон	зер	ва	ци	је	ма	на	сти	ра	
у	пе	ри	о	ду	пред	ње	го	во	по	та	па	ње“	без	до	зво	ле	За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре	из	Ва	ље	ва	за	та	ко	не	што,	чи	ме	је	већ	у	том	пе-
ри	о	ду	био	пре	кр	шен	За кон о кул тур ним до бри ма	Ре	пу	бли	ке	Ср	би-
је.44)	 Је	дан	слу	чај	скр	на	вље	ња	из	вор	не	ра	но	хри	шћан	ске	ба	зи	ли	ке	
из	 че	твр	тог	 ве	ка	 у	 Кла	ден	чи	шту	 код	 Бе	ле	Па	лан	ке	 за	тр	па	ва	њем	
ње	них	те	ме	ља	пе	ском	из	вр	шен	је	17.	ју	ла	2015.	го	ди	не,	та	ко	ђе	под	
из	го	во	ром	упо	тре	бе	тер	ми	на	„кон	зер	ва	ци	ја,“	и	то	пре	ма	упут	ству	
Ре пу блич ког За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	из	Бе	о	гра	да.45) 
Ме	ђу	тим,	раз	ли	ка	у	ова	два	пот	пу	но	бо	го	хул	на	слу	ча	ја	„кон	зер	ва-
ци	је“	те	ме	ља	ра	но	хри	шћан	ске	ба	зи	ли	ке	у	Кла	ден	чи	шту	и	ма	на	сти-
ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	је	у	то	ме	што	је	31.	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не	у	
чи	ну	скр	на	вље	ња	и	оште	ћи	ва	ња	ва	љев	ског	ма	на	сти	ра	уче	ство	ва	ла	
и	је	ди	ни	ца	др	жав	не	по	ли	ци	је,	ко	ја	је	би	ла	на	ве	де	на	у	бо	го	хул	ну	за-
блу	ду	да	је	њи	хо	во	уче	ство	ва	ње	у	то	ме	би	ло	прав	но	оправ	да	но,46) 

43) „Саопштење	за	јавност	–	Завод	за	заштиту	споменика	Ваљево,	директор	Немања	Ра-
дојичић,	 https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-за-заштиту/,	
минут	41:58	–	42:06.

44) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.,	http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v	:	
„Овом	приликом	подсећамо	да	је	ЈП	„Ровни“	11.	марта	2014.	године,	без	консултације	
са	Епархијом	ваљевском	и	сагласности	Завода	 за	 заштиту	споменика	културе	Ваље-
во,	 извршило	 дислокацију	 петнаестак	 споменика	 облика	 орнаментисаних	 стећка	 са	
двоводним	кровом,	лежећих	монолитних	плоча,	као	и	усадника	са	и	без	натписа,	са	
некрополе	у	непосредној	близини	Храма	Св.	Архангела	Михала	надомак	новоизграђе-
не	цркве	на	Бакића	брду,	у	селу	Брезовице.	Према	сазнањима	која	смо	добили	од	г.	
Немање	Радојчића,	овај	поступак	ЈП	„Ровни“	је	кршење	Закона	о	културним	добрима,	
будући	да	је	предузеће	било	у	обавези,	према	решењу	Републичког	завода	за	заштиту	
споменика	културе,	да	за	премештање	споменика	прибави	сагласност	од	надлежне	ус-
танове	у	Ваљеву.	Сагласност	ваљевског	Завода	није	добијена,	нити	су	његови	стручња-
ци	присуствовали	радовима.	Услед	нестручног	премештања,	неки	од	споменика	знатно	
су	оштећени.“

45) Танјуг,	 Новости,	 „Затрпана	 ранохришћанска	 базилика	 код	 Црвене	 Реке,“	 17.	 07.	
2015.,	 http://www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:557958-Zatrpana-
ranohriscanska-bazilika-kod-Crvene-Reke

46) Предраг	 Вујанац,	 „Драма	 у	 Ваљевској	 Грачаници	 –	 полиција	 ухапсила	 20	 верника	
који	штите	манастир	 од	 потапања“,	 Блиц,	 31.	 августа,	 2015.,	 http://www.blic.rs/Vesti/
Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-
koji-stite-manastir-od-potapanja
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бу	ду	ћи	да	ди	рек	тор	јав	ног	пред	у	зе	ћа	„Ко	лу	ба	ра“	твр	ди	да	је	„из	ме-
ђу	овог	јав	ног	пред	у	зе	ћа	и	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве	15.	ју	на	2003.	
го	ди	не	та	да	шњи	епи	скоп	ша	бач	ко-ва	љев	ски	Ла	врен	ти	је	пот	пи	сао	
уго	вор	о	раз	ме	ни	не	по	крет	но	сти.“	Пре	ма	ре	чи	ма	ди	рек	то	ра	јав	ног	
пред	у	зе	ћа	„Ко	лу	ба	ра“	Ми	о	дра	га	Мар	ко	ви	ћа:	„По	том	уго	во	ру	обје-
кат	Ва	љев	ске	Гра	ча	ни	це	усту	пљен	је	на	ма,	док	смо	ми	за	по	тре	бе	
СПЦ	у	обли	жњем	се	лу	Бре	зо	ви	це	из	гра	ди	ли	на	по	вр	ши	ни	од	1,	2	
хек	та	ра	но	ву	цр	кву,	па	ро	хиј	ски	дом,	ку	ћу	за	све	ште	ни	ка,	про	дав-
ни	цу,	лет	њи	ко	вац	и	јав	ну	че	сму.“47)	У	ве	зи	са	овим	за	чу	ђу	је	од	би-
ја	ње	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве	да	јав	но	ста	не	иза	ста	но	ви	шта	да	
је	дан	епи	скоп	не	мо	же	да	од	лу	чу	је	у	име	чи	та	ве	Цр	кве	као	Бож	јег	
по	слан	ства	на	зе	мљи	и	као	дру	штве	не	ин	сти	ту	ци	је	и	у	име	вер	ни	ка	
Цр	кве,	и	да	скла	па	би	ло	ка	кве	уго	во	ре	та	кве	вр	сте	без	зна	ња	и	зва-
нич	ног	до	пу	ште	ња	Цр	кве	за	та	ко	не	што.	У	ве	зи	са	тим	на	зва	нич-
ни	сајт	Срп ске пра во слав не цр кве	је	2011.	го	ди	не	би	ло	по	ста	вље	но	
„Зва	нич	но	 са	оп	ште	ње	по	во	дом	Ва	љев	ске	Гра	ча	ни	це“,	 у	 ко	јем	 се	
по	ми	ње	да	је	Епар	хи	ја	ва	љев	ска	2006.	го	ди	не	на	сле	ди	ла	„фор	мал-
но-прав	но	 ста	ње	на	 те	ре	ну	без	мо	гућ	но	сти	ме	ња	ња	до	го	во	ре	ног	
уго	во	ром.“48) 

47) Предраг	Вујанац,	„Драма	у	Ваљевској	Грачаници	–	полиција	ухапсила	20	верника	који	
штите	манастир	од	потапања“,	Блиц,	31.	августа,	2015.

48) Српска	Православна	Црква,	„Званично	саопштење	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	Извор:	
Епархија	 ваљевска,	 05.	 09.	 2011.,	 http://www.spc.rs/sr/zvanichno_saopshtenje_povodom_
valjevske_grachanice:	„Ретроспективно	посматрајући	генезу	стања,	треба	споменути	да	 је	
још	пре	 тридесетак	 година	 донесена,	 од	 стране	 државе,	 одлука	 о	 изградњи	 водо-акуму-
лације	Стубо-Ровни,	дакле,	 језера	–	бране,	која	би,	како	држава	тврди,	снабдевала	водом	
колубарску	долину,	којој	ће	бити,	а	по	њиховим	проценама	и	већ	јесте	неопходна	вода.	Ова	
одлука	државе	је	пропраћена	и	потписаним	уговором	са	Црквеном	општином	Грачаница,	
то	јест	са	тадашњом	Епархијом	шабачко-ваљевском.	Обнављањем	Епархије	ваљевске	2006.	
године,	наслеђено	је	формално-правно	стање	на	терену	без	могућности	мењања	договоре-
ног	уговором.

	 Епархија	ваљевска	је	од	самог	почетка,	а	тако	и	до	данас,	упознавши	се	са	стањем	које	је	на-
следила,	борила	се	да	изнађе,	за	све	стране,	прихватљиво	решење.	Своју	бригу	за	Светињу,	
артикулисала	је	најпре	тиме	што	је	упутила	предлог,	Светом	Архијерејском	Синоду	СПЦ	
да	би	се	вратио	овој	древној	Светињи	њен	првобитни	статус	манастира,	а	исто	тако	да	би	
се	у	обновљени	манастир	уселили	монаси	који	би	оживели	манастир.	За	реализацију	овога,	
били	су	неопходни	разговори	са	ЈП	“Колубара	–	Ровни”,	са	којима	смо	успели	да	постигне-
мо	само	један	споразум	(од	више	предложених)	али	важан	за	Грачаницу,	а	то	је:	да	монаси,	
братство	Свето-Архангелске	обитељи,	остану	у	манастиру	и	врше	богослужења	и	монашко	
правило	све	док	је	то	могуће.	Наша	даља	брига	за	Грачаницу,	а	исто	тако	за	њену	околину	и	
народ	који	живи	у	Ваљеву,	настављена	је	одговорним	и	опрезним	консултацијама	стручних	
људи	-	експерата,	прикупљајући	елаборате,	али	и	ослушкујући	глас	верног	народа.	Тражили	
смо	решење	како	би	се	задовољили	сви	параметри	и,	како	мислимо,	најбоље	могуће	ком-
промисно	решење	је	да	се	висина	бране	задржи	на	коти	333.	Тиме	би	се	очувала	Светиња,	
а	и	природна,	одбрамбена	граница,	изнад	које	почиње	порозно,	кречњачко,	тло	кроз	које	би	
отицање	воде	из	акумулације	угрозило	природне	изворе	воде	у	околини	Ваљева.	Епархија,	
дакле,	настоји	и	настојаће	на	томе	да	се	изнађе	најбоље	обострано	решење	ове	ситуације,	
коју	је	Епархија	ваљевска,	опет	понављамо,	затекла	2006.	године	својим	васпостављењем.“
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Ме	ђу	тим,	 пре	ма	 За ко ну о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма	 и	
пре	ма	Уста ву Срп ске пра во слав не цр кве	ко	ји	су	су	до	ви	и	дру	ги	др-
жав	ни	ор	га	ни	ду	жни	да	при	ме	њу	ју	ка	да	од	лу	чу	ју	о	цр	кве	ној	имо-
ви	ни,	за	бра	њен	је	про	мет	не	по	крет	ном	имо	ви	ном	ко	ја	пред	ста	вља	
бо	го	слу	жбе	но	 ме	сто.49)	 У	 јед	ном	 свом	 раз	го	во	ру	 са	 но	ви	на	ром	
днев	ног	ли	ста	По ли ти ка50)	22.08.	2011.	го	ди	не	епи	скоп	ва	љев	ски	
Ми	лу	тин	је	из	ја	вио	да	је	Епар	хи	ја	ва	љев	ска	нај	пре	упу	ти	ла	сво	је	
обра	ћа	ње	о	за	шти	ти	Све	ти	ње	и	при	ро	де	нај	ви	шим	цр	кве	ним	и	др-
жав	ним	вла	сти	ма	18.	ју	ла	2008.	го	ди	не.51)	Епи	скоп	Ва	љев	ски	Ми-
лу	тин	је	не	ко	ли	ко	пу	та	јав	но	из	ра	зио	свој	про	тест	про	тив	иде	је	ру-
ше	ња	и	по	та	па	ња	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	2011.	го	ди	не	
пред	ло	жио	је	ком	про	мис	за	у	ста	вља	ња	ни	воа	во	де	ве	штач	ког	је	зе	ра	
на	ко	ти	од	333	ме	тра,	чи	ме	би	се	са	чу	вао	ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра-
ча	ни	ца,	а	ујед	но	и	ис	по	што	ва	ли	еко	ло	шки	стан	дар	ди,52)	а	јав	но	је	
про	те	ство	вао	и	про	тив	оште	ћи	ва	ња	спо	ме	ни	ка	на	по	се	ду	ма	на	сти-
ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	из	вр	ше	ног	пре	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не.53)	Све	
ове	по	ме	ну	те	ин	фор	ма	ци	је	ве	за	не	за	ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца	ве	ћи	на	по	ли	ти	ко	ло	га,	те	о	ло	га,	исто	ри	ча	ра,	со	ци	о	ло	га	и	кул	ту-

49) Биљана	Диковић,	„Чија	је	Грачаница	(Фото	+	документа)“,	09.	09.	2015.,	ФБР репортер 
/ Српски центар екологије,	http://www.vaseljenska.com/vesti-dana/cija-je-gracanica-foto-
dokumenta/

50) Српска	православна	епархија	Ваљевска,	Интервју	Епископа	Милутина	за	«Политику»	
поводом	 најновијих	 дешавања	 у	 манастиру	 Ваљевска	 Грачаница,	 22.08.2011.,	 http://
www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2011/2011-08-22-002v

51) Српска	православна	епархија	Ваљевска,	Интервју	Епископа	Милутина	за	«Политику»	
поводом	 најновијих	 дешавања	 у	 манастиру	 Ваљевска	 Грачаница,	 22.08.2011.,	
http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2011/2011-08-22-002v:	 „У	 дужем	
временском	периоду	радови	на	брани	су	прекидани	па	поново	започињани,	али	уговор	
са	Епархијом	није	обнављан,	нити	ми	је	нуђено	да	се	уговор	обнавља,	или	да	га	и	ја	
потписујем,	за	ових	5	година	од	како	сам	на	трону	обновљене	Ваљевске	епархије.“,	цит.	
епископ	ваљевски	Милутин.

52) Српска	православна	епархија	Ваљевска,	„Интервју	Епископа	Милутина	за	“Политику”	
поводом	најновијих	дешавања	у	манастиру	Ваљевска	„Грачаница“,	22.08.2011.,	http://
www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2011/2011-08-22-002v:	 Што	 се	 тиче	 пре-
мештања	манастирског	храма,	схватили	смо,	на	основу	стручних	процена,	да	је	то	теш-
ко	изводљиво	имајући	у	виду	материјал	којим	је	Светиња	грађена	(облуци,	ломљени	
камен	и	цигла).	Да	ли	ће	се	по	овом	питању	поступити	по	првобитном	договору,	и	да	ли	
ће	се	поштовати	уговор	не	знамо,	то	је	ствар	стручних	служби.	Ја	међутим,	као	Епис-
коп,	идеју	о	рушењу	Цркве	и	потапању	манастира,	никада	не	бих	могао	прихватити.“	
Такође	 видети	Српска	 православна	 црква,	 „Званично	 саопштење	поводом	Ваљевске	
Грачанице“,	Извор:	Епархија	ваљевска,	05.	09.	2011.:	 „Тражили	смо	решење	како	би	
се	задовољили	сви	параметри	и,	како	мислимо,	најбоље	могуће	компромисно	решење	
је	да	се	висина	бране	задржи	на	коти	333.	Тиме	би	се	очувала	Светиња,	а	и	природна,	
одбрамбена	граница,	изнад	које	почиње	порозно,	кречњачко,	тло	кроз	које	би	отицање	
воде	из	акумулације	угрозило	природне	изворе	воде	у	околини	Ваљева.“

53) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.
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ро	ло	га	ни	је	ана	ли	зи	ра	ла	у	на	уч	ним	ра	до	ви	ма,	иако	су	из	у	зет	но	ва-
жни	у	ана	ли	зи	ка	ко	срп	ског	на	ци	о	нал	ног	иден	ти	те	та,	та	ко	и	ста	ња	
у	др	жав	ним	ин	сти	ту	ци	ја	ма	у	Ср	би	ји	на	по	чет	ку	два	де	сет	и	пр	вог	
ве	ка.	Пре	ма	овим	ин	фор	ма	ци	ја	ис	по	ста	вља	се	да	су	се	у	слу	ча	ју	
ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	у	де	це	ни	ја	ма	на	пре	ла	ску	из	два	де-
се	тог	у	два	де	сет	и	пр	ви	век	до	сто	јан	стве	ни	ци	Срп	ске	пра	во	слав	не	
цр	кве	 ба	ви	ли	 тран	сак	ци	ја	ма	 не	крет	ни	на	 са	 пред	став	ни	ци	ма	 јав-
них	пред	у	зе	ћа	у	Ср	би	ји	као	да	се	у	слу	ча	ју	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	
Гра	ча	ни	ца	ра	ди	о	при	ват	ној	не	крет	ни	ни	и	при	ват	ном	објек	ту,	а	не	
о	Бож	јем	хра	му	и	Све	ти	њи.	Ово	је	још	ви	ше	чуд	ни	је	кад	се	зна	да	
је	Срп	ска	пра	во	слав	на	цр	ква	кроз	исто	ри	ју,	ка	ко	је	то	екс	пли	цит	но	
на	вео	 1868.	 го	ди	не	 у	 сво	јој	 књи	зи	 срп	ски	 ар	хи	ман	дрит	 Те	о	фан	
Жив	ко	вић,	„од	вре	ме	на	Све	тог	Са	ве	од	ре	ђи	ва	ла	срп	ски	на	ци	о	нал-
ни	иден	ти	тет“	и	би	ла	оп	ште	до	бро	и	пра	во,	ка	ко	Срп	ске	пра	во	слав-
не	цр	кве	као	„Срп	ске	на	род	не	цр	кве	на	ка	но	нич	но-исто	рич	ном	те-
ме	љу“	у	ко	јој	„ка	лу	ђе	ри	слу	же	на	ро	ду	и	на	род	слу	жи	ка	лу	ђе	ри	ма“,	
та	ко	и	срп	ског	на	ро	да,54)	Ме	ђу	тим,	чак	и	да	је	ма	на	стир	Ва	љев	ска	
Гра	ча	ни	ца	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве	у	на	ве	де	ном	пе	ри	о	ду	по	стао	
пред	мет	пре	го	ва	ра	ња	или	тран	сак	ци	ја	не	крет	ни	на	ма	и	уни	шта	ва-
ња	 као	 при	ват	ни	 обје	кат	 у	 вла	сни	штву	 јед	ног	 јав	ног	 пред	у	зе	ћа,	
што	је	ве	ли	ко	бо	го	ху	ље	ње	и	ни	је	у	тра	ди	ци	ји	Срп	ске	пра	во	слав	не	
цр	кве	као	из	дан	ка	Све	те	Апо	стол	ске	Са	бор	не	Цр	кве,	као	ни	пре	да-
ња	из	вор	ног	хри	шћан	ства,55)	пре	ма	са	оп	ште	њу	до	ско	ра	шњег	в.	д.	
ди	рек	то	ра	За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	Не	ма	ње	Ра	до	ји-
чи	ћа,56)	као	и	пре	ма	са	оп	ште	њу	Епи	ско	па	ва	љев	ског	Ми	лу	ти	на	ис-
пред	Епар	хи	је	ва	љев	ске,	За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	из	
Ва	ље	ва	ни	је	дао	са	гла	сност	да	се	на	ма	на	сти	ру	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца	мо	гу	из	вр	ши	ти	оште	ће	ња	ко	ја	су	ипак	из	вр	ше	на	на	по	се	ду	ма-

54) Теофан	Живковић,	Србска народна црква на каноничноисторичном темељу свом, с 
едним словом у додатку: побожност и народност,	Тиском	браће	Мађара,	Манастир	
Бездин,	Темишвар,	Румунија,	1868.,	стр.	56-61

55) Нови завет,	Свето	јеванђеље	по	Матеји	21.	12-14:	„И	уђе	Исус	у	храм	Божији,	и	изгна	
све	који	продаваху	и	куповаху	по	храму,	и	испремета	столове	оних	сто	мењаху	новце,	и	
клупе	оних	што	продаваху	голубове.	И	рече	им:	Написано	је:	Дом	мој	дом	молитве	нека	
се	зове;	а	ви	начинисте	од	њега	пећину	разбојничку.	И	приступише	му	хроми	и	слепи	у	
храму,	и	исцели	их.“

56) Нови завет,	Свето	јеванђеље	по	Матеји	21.	12-14:	„И	уђе	Исус	у	храм	Божији,	и	изгна	
све	који	продаваху	и	куповаху	по	храму,	и	испремета	столове	оних	сто	мењаху	новце,	и	
клупе	оних	што	продаваху	голубове.	И	рече	им:	Написано	је:	Дом	мој	дом	молитве	нека	
се	зове;	а	ви	начинисте	од	њега	пећину	разбојничку.	И	приступише	му	хроми	и	слепи	у	
храму,	и	исцели	их.“
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на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	пре	31.	ав	гу	ста,	2015.	Го	ди	не.57)	Са-
мим	тим	ва	љев	ски	За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре	ни	је	дао	
до	зво	лу	 ни	 за	 из	у	зет	но	 ве	ли	ка	 оште	ће	ња	 ма	на	сти	ра	 и	 окол	них	
обје	ка	та	и	пред	ме	та	ко	ја	су	до	ку	мен	то	ва	но	из	вр	ше	на	31.	ав	гу	ста	
2015.	го	ди	не58)	од	стра	не	ва	љев	ских	пред	у	зе	ћа	„Ин	гра	пом	ни“59)	и	
ва	љев	ске	по	ли	ци	је	и	у	са	рад	њи	са	рад	ни	ци	ма	ЈК	Ко	лу	ба	ра	ко	ји	су	
би	ли	за	гра	ди	ли	је	дан	пут	ка	ма	на	сти	ру	Гра	ча	ни	ца	вер	ни	ци	ма	ко	ји	
су	хте	ли	да	тај	дан	стиг	ну	до	ма	на	сти	ра.60)	Мо	ра	се	при	ме	ти	ти	и	да	
у	од	бра	ни	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца	и	ве	ре	31.	ав	гу	ста	2015.	
го	ди	не	ни	је	би	ло	све	ште	ни	ка	Срп	ске	пра	во	слав	не	цр	кве,	ни	ти	се	
тог	да	на,	ни	у	да	ни	ма	на	кон	то	га,	по	во	дом	скр	на	вље	ња	ма	на	сти	ра	
Ва	љев	ска	 Гра	ча	ни	ца	 Срп	ска	 пра	во	слав	на	 цр	ква	 огла	си	ла	 про	те-
стом	у	са	оп	ште	њу	за	јав	ност	пре	ко	свог	зва	нич	ног	сај	та,61)	а	та	ко	ђе	
про	тив	то	га	ни	су	из	да	ле	јав	но	са	оп	ште	ње	на	сво	јим	зва	нич	ним	ин-
тер	нет	стра	ни	ца	ма,	ни	ти	пред	у	зе	ле	прав	не	ко	ра	ке	ин	сти	ту	ци	је	за-
ду	же	не	за	за	шти	ту	кул	тур	ног	на	сле	ђа	у	Ср	би	ји.62)	Огла	си	ло	се	са	мо	
не	ко	ли	ко	по	ли	тич	ких	ор	га	ни	за	ци	ја	про	те	стом	у	сред	стви	ма	јав	ног	
ин	фор	ми	са	ња	на	кон	што	је	ма	на	стир	био	оскр	на	вљен	и	уни	штен.	
Ме	ђу	тим,	не	ко	ли	ко	да	на	пре	то	га,	22.	08.	2015.	го	ди	не,	др	Ми	ли	ца	
То	ма	ше	вић	је	у	свом	по	ме	ну	том	Отво ре ном пи сму пре ми је ру Ср

57) Епископ	ваљевски	Милутин,	„Саопштење	за	 јавност	поводом	Ваљевске	Грачанице“,	
16.	09.	2014.,	http://www.eparhijavaljevska.rs/index.php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v	:	
„Овом	приликом	подсећамо	да	је	ЈП	„Ровни“	11.	марта	2014.	године,	без	консултације	
са	Епархијом	ваљевском	и	сагласности	Завода	за	заштиту	споменика	културе	Ваљево,	
извршило	 дислокацију	 петнаестак	 споменика	 облика	 орнаментисаних	 стећка	 са	
двоводним	кровом,	лежећих	монолитних	плоча,	као	и	усадника	са	и	без	натписа,	са	
некрополе	у	непосредној	близини	Храма	Св.	Архангела	Михала	надомак	новоизграђене	
цркве	на	Бакића	брду,	у	селу	Брезовице.	Према	сазнањима	која	смо	добили	од	г.	Немање	
Радојчића,	овај	поступак	ЈП	„Ровни“	је	кршење	Закона	о	културним	добрима,	будући	да	
је	предузеће	било	у	обавези,	према	решењу	Републичког	завода	за	заштиту	споменика	
културе,	 да	 за	 премештање	 споменика	 прибави	 сагласност	 од	 надлежне	 установе	
у	 Ваљеву.	 Сагласност	 ваљевског	 Завода	 није	 добијена,	 нити	 су	 његови	 стручњаци	
присуствовали	радовима.	Услед	нестручног	премештања,	неки	од	споменика	знатно	су	
оштећени.“

58) Васељенска	ТВ,	„Горе	од	Шиптара:	Разрушени	конак,	оскрнављени	манастир	(Фото)“,	
http://www.vaseljenska.com/vesti/gore-od-siptara-razruseni-konak-oskrnavljeni-manastir-
foto/

59) Васељенска	ТВ,	„Уживо	из	Грачанице:	Полиција	развалила	врата	манастира,	стражари,	
деца	 и	 жена	 похапшени“,	 31.	 08.	 2015.,	 http://www.vaseljenska.com/vesti/uzivo-iz-
gracanice-policija-razvalila-vrata-manastira-strazari-deca-i-zena-pohapseni/

60) Предраг	 Вујанац,	 „Драма	 у	 Ваљевској	 Грачаници	 –	 полиција	 ухапсила	 20	 верника	
који	штите	манастир	 од	 потапања“,	 Блиц,	 31.	 августа,	 2015.,	 http://www.blic.rs/Vesti/
Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-
koji-stite-manastir-od-potapanja

61) Српска православна црква,	http://spc.rs/sr/node?page=2
62) Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo,	http://www.vaza.co.rs/;	Републички	завод	за	

заштиту	споменика	културе	–	Београд,	http://www.heritage.gov.rs/cirilica/index.php
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би је: Хи дроаку му ла ци ја Ров ни је већ са да не по треб на... у	освр	ту	
на	од	лу	ку	Скуп	шти	не	Ва	ље	ва	10.	07.	2015.	 го	ди	не	да	се	на	ста	ве	
ра	до	ви	на	бра	ни	Ров	ни,	обе	ло	да	ни	ла	прав	не	не	пра	вил	но	сти	ве	за	не	
за	прав	ни	уго	вор	ко	ји	је	по	ми	њао	ди	рек	тор	ЈК	„Ко	лу	ба	ра“	у	ве	зи	са	
зе	мљи	штем	на	ко	јем	се	на	ла	зи	ма	на	стир	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни	ца.	У	
том	Отво ре ном пи сму	др	Ми	ли	ца	То	ма	ше	вић	је	из	не	ла	сле	де	ће	ин-
фор	ма	ци	је:	„До	го	вор	Ша	бач	ко	–ва	љев	ске	епар	хи	је,	цр	кве	ног	од	бо-
ра	и	ЈП	над	ле	жног	за	из	град	њу	бра	не“	је	у	ства	ри	Уго	вор	о	из	ме-
шта	њу	цр	кве	Гра	ча	ни	це	у	Ту	бра	ви	ћу	бр.	30	од	27.03.1991.	(Пра	во-
слав	на	цр	кве	на	оп	шти	на	 „Гра	ча	ни	ца“	и	 ЈП	Ров	ни),	 а	 ко	ји	 је	Оп-
штин	ски	суд	у	Ва	ље	ву	по	ни	штио	суд	ском	од	лу	ком	–	Ре	ше	њем	број	
1731/2001	 од	 24.10.2001.(по	твр	да	 21.11.2001.)	 про	гла	ша	ва	ју	ћи	
исти	прав	но	не	ва	же	ћим	и	 ста	вља	ју	ћи	при	вре	ме	ну	ме	ру	 ко	јом	 се	
за	бра	њу	је	Ту	же	ном	(ЈП	Ров	ни)	за	по	чи	ња	ње	ра	до	ва	на	ру	ше	њу,	из-
ме	шта	њу	и	по	та	па	њу.	Од	тог	тре	нут	ка	ни	зом	про	тив	за	ко	ни	тих	рад-
њи	се	де	си	ло	да	је	цр	кве	но	вла	сни	штво	над	кат.	Пар	це	лом	221	К.	
О.	Ту	бра	вић	са	свим	не	по	крет	но	сти	ма	(спо	ме	ник	кул	ту	ре	Гра	ча	ни-
ца	и	не	кро	по	ла)	по	ста	ло	вла	сни	штво	ЈП	Ров	ни?!“	Ва	лид	ност	свих	
од	лу	ка,	укљу	чу	ју	ћи	и	ову	по	след	њу	ко	ју	је	до	не	ла	Скуп	шти	на	Ва-
ље	ва	10.07.2015,	тре	ба	пре	и	спи	та	ти	у	од	но	су	на	увод	ну	ре	че	ни	цу	о	
ме	ро	дав	ном	те	лу	ко	је	мо	же	да	од	лу	чи	о	 суд	би	ни	ма	на	сти	ра.	Су-
шти	на	је	да	бра	на	и	аку	му	ла	ци	ја	ни	су	про	је	кат	Вла	де	Р.	Ср	би	је	јер	
Вла	да	Р.	Ср	би	је	ни	ка	да	ни	је	до	не	ла	ре	ше	ње	о	јав	ном	ин	те	ре	су	за	
екс	про	при	ја	ци	ју	 чи	ме	 су	 гру	бо	 на	ру	ше	ни	 прин	ци	пи	 и	 оба	ве	зе	 у	
обла	сти	спро	во	ђе	ња	кон	вен	ци	је	о	уче	шћу	 јав	но	сти,	до	ступ	но	сти	
ин	фор	ма	ци	ја	и	пра	ву	на	прав	ну	за	шти	ту	у	обла	сти	при	ват	не	сво	ји-
не,	жи	вот	не	сре	ди	не;	за	шти	те	при	ро	де;	за	шти	те	ва	зду	ха...“63)	Пре	
овог	Отво ре ног пи сма на	уч	ни	це	Ми	ли	це	То	ма	ше	вић,	та	ко	ђе	је	у	
не	ким	сред	стви	ма	јав	ног	ин	фор	ми	са	ња	би	ло	об	ја	вље	но	да	ни	је	би-
ло	прав	них	и	ге	о	хи	дро	ло	шких	до	пу	ште	ња	за	из	град	њу	ове	аку	му-
ла	ци	је,	и	да	је	у	оп	ти	ца	ју	би	ла	и	суд	ска	за	бра	на	би	ло	ка	квих	ра	до	ва	
на	ру	ше	њу,	из	ме	шта	њу,	или	по	та	па	њу	ма	на	сти	ра	Ва	љев	ска	Гра	ча-
ни	ца	и	од	би	је	на	жал	ба	ЈП	„Ко	лу	ба	ре“	на	то,64)	али	да	се	са	град	њом	

63) Др	Милица	Томашевић,	председница	Програмског	одбора	Еколошког	покрета	Србије	–	
Савеза	еколошких	организација	Србије,	„ОТВОРЕНО	ПИСМО	ПРЕМИЈЕРУ	СРБИЈЕ:	
Хидро-акумулација	Ровни	је	већ	сада	непотребна,	а	прети	погубним	последицама	по	
човека	и	околину	–	ХИТНО	ОДЛОЖИТИ	ПУЊЕЊЕ	БРАНЕ!“,	22.	08.	2015.	ел.поштом,	
за	 ФБР	 приредила	 уредник	 Биљана	 Диковић,	 http://facebookreporter.org/2015/08/22/
отворено-писмо-премијеру-србије-хидр/

64) „Судска	забрана	било	каквих	радова	на	рушењу,	измештању,	или	потапању	Манастира	
Ваљевска	Грачаница	и	одбијена	жалба	Јп	„Колубаре““	П.бр.1731/2001	http://istinoljublje.
wordpress.com/суд-забрана-радова/:	 П.бр.1731/2001,	 Општински	 суд	 уВаљеву,	 дана	
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хи	дро	а	ку	му	ла	ци	о	не	бра	не	на	ста	ви	ло	због	ве	ли	ке	ко	ли	чи	не	нов	ца	
уло	же	не	у	про	је	кат	и	због	тврд	њи	над	ле	жних	за	из	град	њу	да	су	по-
треб	не	до	зво	ле	у	ме	ђу	вре	ме	ну	одо	бре	не.65)	Ме	ђу	тим,	пре	ма	тврд-
ња	ма	до	ско	ра	шњег	в.	д.	ди	рек	то	ра	За	во	да	 за	 за	шти	ту	спо	ме	ни	ка	
кул	ту	ре	у	Ва	ље	ву	Не	ма	ње	Ра	до	ји	чи	ћа,	чак	и	да	по	сто	је	од	стра	не	
над	ле	жних	из	ЈП	„Ко	лу	ба	ре“	ре	ше	ња	о	пре	тва	ра	њу	зе	мљи	шта	на	
ко	јем	је	ма	на	стир	Све	тог	Ар	хан	ге	ла	Ми	хај	ла	–	Ва	љев	ска	Гра	ча	ни-
ца	у	при	ват	ни	по	сед	ЈП	„Ко	лу	ба	ре,“	а	„ко	ја	тре	ба	про	ве	ри	ти“,	ка	ко	
је	Ра	до	ји	чић	ре	као	том	при	ли	ком,	ма	на	стир	не	би	смео	да	бу	де	по-
то	пљен,	ни	ти	да	се	на	ње	му	вр	ше	ика	кве	ин	тер	вен	ци	је	у	ве	зи	са	
ње	го	вом	кон	зер	ва	ци	јом	без	зва	нич	ног	до	ку	мен	та	са	до	пу	ште	њем	
за	та	ко	не	што	од	За во да за за шти ту спо ме ни ка из Ва ље ва,	Ре пу
блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка	и	Ми ни стар ства кул ту ре 
Вла де Ср би је,	а	тај	до	ку	мент,	у	тре	нут	ку	тврд	ње	над	ле	жних	да	су	
сви	до	ку	мен	ти	за	до	би	ја	ње	по	треб	не	до	зво	ле	за	на	ста	вак	из	град	ње	
бра	не	„Ров	ни“	до	би	је	ни,	над	ле	жни	ко	ји	су	то	из	ја	ви	ли	ни	су	има-
ли.66)	До	ско	ра	шњи	в.	д.	ди	рек	то	ра	ва	љев	ског	За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре	Не	ма	ња	Ра	до	ји	чић	је	2013.	го	ди	не	од	био	да	За
вод за за шти ту спо ме ни ка из Ва ље ва	 да	 са	гла	сност	 за	 про	је	кат	
кон	зер	ва	ци	је	по	ко	јем	би	ма	на	стир	био	до	ве	ден	у	опа	сност	од	по-
та	па	ња,	уз	об	ја	шње	ње	да	ни	су	би	ле	ис	цр	пље	не	све	мо	гућ	но	сти	ко-
је	пред	ла	же	стру	ка	ка	ко	би	се	Све	ти	ња	са	чу	ва	ла	од	по	та	па	ња,67)	а	
чи	ње	ни	цу	да	За вод за за шти ту спо ме ни ка	из	Ва	ље	ва	ни	у	ме	ђу-
вре	ме	ну	ни	је	дао	ту	са	гла	сност	по	твр	ди	ли	су	и	пред	став	ни	ци	ва-
љев	ске	Епар	хи	је	у	свом	јав	ном	са	оп	ште	њу.68)	Уз	све	ово,	због	про-
тив	прав	ног	скр	на	вље	ња	и	оште	ће	ња	Ма	на	сти	ра	Све	тог	Ар	хан	ђе	ла	
Ми	ха	и	ла	кра	јем	ав	гу	ста	2015.	го	ди	не,	оште	ће	но	је	и	ма	на	стир	ско	

24.10.2001.год.	 ,	 “Потврда	 Забране	 било	 каквих	 радова	 на	 Цркви”,	 Дн.бр.	 2625/01	
Прим.	 ,	opstinski	sud	u	Valjevu	25.10.2001.год.,	“Одбијена	Жалба	ЈП	Колубаре”,	ИПВ	
(П)	43/01,	Општински	суд	у	Ваљеву,	21.11.2001.	године

65) B.	Puzović,	„Stručnjaci:	Brana	„Rovni“	je	bezbedna“,	Novosti,	12.	10.	2012.,	http://www.
novosti.rs/vesti/srbija.73.html:401052-Strucnjaci-Brana-Rovni-je-bezbedna;	 Predrag	
Vujanac,	“Investitori	brane	i	jezera	Rovni	odlučili	-	Gračanica	će	biti	potopljena”	,	Blic,	30.	
08.	 2012.	 http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/340217/Investitori-brane-i-jezera-Rovni-odlucili--
Gracanica-ce-biti-potopljena

66) „Саопштење	 за	 јавност	 –	 Завод	 за	 заштиту	 споменика	 Ваљево,	 директор	 Немања	
Радојичић,	 https://istinoljublje.wordpress.com/саопштење-за-јавност-завод-за-заштиту/,	
минут	 41:58	 –	 42:06	 ;	 (Такође	 видети	 исто	 на	 „Сачувајмо	 Грачаницу“,	 youtube.com,	
https://www.youtube.com/watch?v=eXhlyJsNRII#t=2526);	Дневни лист Данас,	 „Против	
потапања	„ваљевске	Грачанице“,	19.	07.	2013.

67) Б.	Нововић,	„Настављена	битка	за	Грачаницу“,	Политика,	20.07.2013.
68) Епископ	 ваљевски	 Милутин,	 Епархија	 Ваљевска,	 „Саопштење	 за	 јавност	 пово-

дом	 Ваљевске	 Грачанице“,	 16.	 09.	 2014.,	 http://www.eparhijavaljevska.rs/index.
php?id=vesti/2014/2014-09-16-001v
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зво	но	из	1860.	го	ди	не,	ко	је	је	услед	рат	них	при	ли	ка	у	Пр	вом	свет-
ском	ра	ту	би	ло	јед	но	од	рет	ких	пре	о	ста	лих	ста	рих	са	чу	ва	них	зво	на	
у	Ср	би	ји.69)	По	ред	то	га,	од	ју	ла	ме	се	ца	2015.	го	ди	не	за	по	сле	ни	из	
бра	не	Ров	ни	и	ЈКП	Ви	драк-Ва	ље	во	су	по	че	ли	да	на	си	лу	скр	на	ве	и	
ис	ко	па	ва	ју	гро	бо	ве	са	има	ња	ме	шта	ни	на	Ми	лин	ка	Ко	ва	че	ви	ћа	ко	ји	
ни	је	хтео	да	про	да	сво	је	има	ње	и	гро	бо	ве	сво	јих	пре	да	ка	и	ро	ђа-
ка.70)	Овај	и	мно	ги	дру	ги	при	ме	ри	уни	шта	ва	ња	срп	ског	ду	хов	ног	и	
кул	тур	ног	 исто	риј	ског	 на	сле	ђа,	 при	род	не	 око	ли	не	 и	 угро	жа	ва	ња	
жи	во	та	и	људ	ских	пра	ва	ло	кал	них	ме	шта	на	по	ка	зу	ју	да	је	у	обла-
сти	 еко	ло	ги	је	 и	 про	стор	ног	 пла	ни	ра	ња	 у	Ср	би	ји	 на	 де	лу	прав	на	
анар	хи	ја	при	ли	ком	до	но	ше	ња	и	из	вр	ше	ња	од	лу	ка	ко	је	ме	ња	ју	би	о-
ло	шки	ди	вер	зи	тет	и	угро	жа	ва	ју	жи	во	те	ло	кал	них	ме	шта	на,	и	ко	је	
при	то	ме	не	ги	ра	ју	ме	ђу	на	род	не	и	др	жав	не	до	ку	мен	те	из	те	обла-
сти.71)	Ова	ква	прав	на	анар	хи	ја	по	ка	зу	је	ве	ли	ку	не	у	са	гла	ше	ност	не-
ко	ли	ко	до	но	си	о	ца	од	лу	ка	о	из	град	њи	та	квих	обје	ка	та	у	Ср	би	ји	у	
од	но	су	на	ми	шље	ње	ло	кал	них	ме	шта	на,	 еко	ло	га,	 на	уч	ни	ка,	при-
пад	ни	ка	не	вла	ди	них	ор	га	ни	за	ци	ја,	прав	ни	ка,	но	ви	на	ра	и	оста	лих	
гра	ђа	на	ко	ји	се	про	ти	ве	њи	хо	вој	из	град	њи.	Она	из	но	си	на	ви	де	ло	и	
за	бри	ња	ва	ју	ћу	чи	ње	ни	цу	да	у	да	на	шњој	Ср	би	ји	ви	ше	не	по	сто	је	
ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	ме	ха	ни	зми	ко	ји	јед	ну	гру	пу	љу	ди	на	вла	сти	мо-
же	да	на	те	ра	да	пре	и	спи	та	и	про	ме	ни	или	при	ла	го	ди	сво	ју	од	лу	ку	
у	скла	ду	са	око	ли	ном	у	ко	јој	жи	ве,	без	об	зи	ра	ко	ли	ко	та	од	лу	ка	до-
ка	за	но	по	гре	шна	би	ла,	осим	ако	се	не	до	го	ди	да	они	на	не	ки	на	чин	
до	жи	ве	уну	тра	шњу	ка	тар	зу	са	мо	пре	и	спи	ти	ва	ња	и	са	мо	по	ка	ја	ња	и	
спрем	но	сти	да	ис	пра	ве	и	при	ла	го	де	сво	је	по	ступ	ке	у	скла	ду	са	зах-
те	ви	ма	дру	штва	у	ко	јем	жи	ве.	Ме	ђу	тим,	да	би	се	то	до	го	ди	ло,	по-
треб	но	је	да	се	тре	нут	но	це	ло	куп	но	ло	ше	ста	ње	дру	штва	у	Ср	би	ји	

69) П.	Вујанац,	„Храм	који	ће	бити	потопљен	чува	најстарије	звоно	у	Србији“,	Блиц,	02.	
01.	 2015.,	 http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/523856/Hram-koji-ce-biti-potopljen-cuva-
najstarije-zvono-u-Srbiji,	cit.	Немања	Радојичић:	У	Првом	Светском	рату	Аустроугарска	
војска	 је	 поред	 злодела	 над	 цивилима	 претопила	 до	 1918.	 Године	 преко	 1.800	 тона	
звоновине	са	српских	цркава	у	ливници	Гросмајер	у	Инсбруку	у	Аустрији,	укључујући	
ту	и	звона	манастира	Пустиње	и	манастира	Боговађа	у	Епархији	ваљевској.

70) http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/523856/Hram-koji-ce-biti-potopljen-cuva-najstarije-
zvono-u-Srbiji,	 cit.	Немања	Радојичић:	У	Првом	Светском	рату	Аустроугарска	војска	
је	поред	злодела	над	цивилима	претопила	до	1918.	Године	преко	1.800	тона	звоновине	
са	српских	цркава	у	ливници	Гросмајер	у	Инсбруку	у	Аустрији,	укључујући	ту	и	звона	
манастира	Пустиње	и	манастира	Боговађа	у	Епархији	ваљевској.

71) Haber,	 „Plaćeni	 batinaši	 napali	 ekološke	 aktiviste,	 pretučen	 Esad	Kurbegović	 (VIDEO)“ 
http://www.haber.ba/vijesti/region/15921-placeni-batinasi-napali-ekoloske-aktiviste-
pretucen-esad-kurbegovic-video.html,	 цит.	 еколог	 Ружа	 Хелаћ о	 незаконитости	
изградње	 високих	 брана	 у	 Србији	 према	 државним	 и	 међудржавним	 документима; 
Службени	гласник	Републике	Србије	–	Међународни	уговори,	бр.	1/2010.;	Б.	Пузовић,	
“Праисторијско	гробље	у	порти	Ваљевске	Грачанице”,	Новости,	06.	09.	2012.	
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про	ме	ни,	а	пр	ви	ко	рак	ка	то	ме	мо	же	да	бу	де	са	мо	пре	и	спи	ти	ва	ње	и	
са	мо	по	ка	ја	ње	 сва	ког	чо	ве	ка	по	је	ди	нач	но	у	Ср	би	ји	 ко	ји	 је	сте	до-
при	нео	сво	јим	(не)де	ло	ва	њем	ства	ра	њу	та	квог	ста	ња	у	дру	штву.
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Sa nja Su lja gic

A CA SE OF THE SAC RI LE GE OF ТHE MO NA STERY  
OF VA LJEV SKA GRA ČA NI CA  

–  THE CA SE OF EX TER MI NA TI ON  
OF SER BIAN NA TI O NAL IDEN TITY

Re su me
In this pa per aut hor analyzed a ca se of sac ri le ge and da
ma ging of a Ser bian Ort ho dox mo na stery of Sa int Ar chan
gel Mic hael ne ar Va lje vo com mi ted on August 31, 2015 by 
a gro up of the staff of two Va lje vo com pa ni es and po li ce. 
The aut hor of the pa per analyzed le gal ir re gu la ri ti es in 
the bac kgro und of the sac ri le ge of the mo na stery of Sa int 
Ar chan gel Mic hael ne ar Va lje vo, pla cing it wit hin a li ne 
of hi sto ri cal pro cess of ex ter mi na ti on of Ser bian na ti o nal 
iden tity which has been go ing on in Ser bia from 19th cen
tury up to the se days. The aut hor used analyti calsynthe tic 
and com pa ra ti ve met hods in the analysis of this and si
mi lar exam ples of the sac ri le ge or de stroying of Ser bian 
spi ri tual and cul tu ral he ri ta ge as well as the ro ots of this 
pro cess. The aut hor de fi ned this sac ri le ge and da ma ging 
of the mo na stery of Sa int Ar chan gel Mic hael, which is po
pu larly cal led Va ljev ska Gra ca ni ca among pe o ple, as a 
po ten ti ally dan ge ro us pre ce dent in hi story of the Ser bian 
Ort ho dox Church and Ser bian na ti o nal iden tity due to its 
un le gal bac kgro und and so cial cir cum stan ces and hi sto ri
cal mo ment in which it was com mi ted. Then in the text the
re is pre sen ted a chro no lo gi cal or der of the events which 
led to the sac ri le ge of the mo na stery Va ljev ska Gra ca ni ca, 
as well as (the lack of) re ac ti ons of the Ser bian Ort ho dox 
Church of fi ci als and the of fi ci als of in sti tu ti ons in char ge 
of pre ser va tion of cul tu ral he ri ta ge in Ser bia re gar ding it. 
The aut hor ca me to con clu sion that de spi te va ri o us in sti tu
ti o nal and unin sti tu ti o nal met hods by which many church 
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of fi ci als, eco lo gists, pe o ple in char ge of pro tec tion of Ser
bian cul tu ral he ri ta ge, scho lars, ar tists and ot her pe o ple 
tried to pre vent such blasp he mo us and un law ful act of the 
sac ri le ge of the mo na stery, the se in sti tu ti o nal and unin sti
tu ti o nal met hods did not pre vent it from hap pe ning. The 
aut hor cal led for le gal reexa mi na ti on of the ca u ses and 
con se qu en ces of the sac ri le ge of the mo na stery Va ljev ska 
Gra ča ni ca, the re con struc tion and re sto ra tion of the mo
na stery and its pro perty and esta blis hment of ap pro pri a te 
le gal pro tec tion re gu la tion so that such sac ri le ge do es not 
get re pre a ted and ne ver hap pens again.
Key Words: Mo na stery of Sa int Ar chan gel Mic hael ne ar 
Va lje vo, Va ljev ska Gra ca ni ca, Ser bian na ti o nal iden tity, 
Ser bian Ort ho dox Church, so cial in sti tu ti ons, Ser bian cul
tu ral he ri ta ge.

	 Овај	рад	је	примљен	16.	септембра	2015.	го	ди	не	а	прихваћен	за	штампу	на	састанку	
Редакције	18.	септембра	2015.	године.
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Сажетак
У ра ду се у јед ном ши рем исто риј ско-по ли ти ко ло шком 
кон тек сту ана ли зи ра Бри тан ска ре зо лу ци ја о „Сре-
бре ни ци“ и ука зу је на ге о по ли тич ки сми сао и по ве за-
ност овог кон стру и са ног зло чи на са НА ТО- хр ват ском 
ак ци јом „Олу ја“, што је отво ри ло про цес да љег за-
пад ног ге о по ли тич ког ре ду ко ва ња и фраг мен та ци је 
срп ског по ли тич ког и др жав ног про сто ра на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Аутор у овом по гла вљу да ље при ка зу је ру-
ску прин ци пи јел ну по ли ти ку, спрам на ме ре За па да да 
Ср би ма и Ср би ји при ле пи ети ке ту ге но цид ног на ро да 
и др жа ве, ко ја је у СБ УН ре зул ти ра ла ру ским ве том, 
а за тим пре зен ту је при лич но не ја сну па и нео д го вор ну 
по ли ти ку Вла де Ср би је по пи та њу Бри тан ске ре зо лу-
ци је, као и по сле ди це ко је из то га сле де.
У дру гом де лу раз ма тра на је по ли ти ка Ср би је пре ма 
Хр ват ској кроз при зму обе ле жа ва ња 20-го ди шњи це 
„Олу је“, у ко јој је Хр ват ска ет нич ки, са еле мен ти ма 
ге но ци да, по чи сти ла го то во цео срп ски на род са про-
сто ра Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и Хр ват ске. Ов де је 
ука за но на чи ње ни цу да Хр ват ска иг но ри ше све спо-
ра зу ме ко је је пот пи са ла са Ср би јом: од по што ва ња 
те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је, до по врат ка 
прог на них Ср ба у Кра ји ну и њи хо вог ма те ри јал ног 
обе ште ће ња ко је из но си не ко ли ко де се ти на ми ли јар ди 
евра, са мо по осно ву не пла ће них пен зи ја Хр ват ска ду-
гу је кра ји шким Ср би ма ви ше од ми ли јар ду евра. Срп-
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ска власт, као и то ли ко пу та у исто ри ји, бе сми сле но 
по вла ђу је Хр ват ској, ко ја се сад по ста ви ла и као не-
ка кав ме ди ја тор и ар би тар пре ма Ср би ји и ње ној те-
жњи ка члан ству у ЕУ.
У тре ћем де лу аутор ана ли зи ра иде ју срп ског пре ми-
је ра Ву чи ћа о за јед нич ком да ну се ћа ња, ко ју су су сед-
ни ли де ри глат ко од ба ци ли. У ра ду се ука зу је ко ји је 
евен ту ал ни сми сао те иде је и ко ји би би ли пред у сло ви 
за ње но оства ре ње. Не ки од ових пред у сло ва би ли би 
по што ва ње ме ђу др жав них спо ра зу ма из ме ђу Ср би је 
и Хр ват ске, ко ји из ме ђу оста лог зах те ва ју по вра так 
Ср ба, че му се Хр ват ска упор но и без ика квих санк ци ја 
сво јих За пад них па тро на су прот ста вља, јер у њи хо-
вом по врат ку ви ди и по вра так њи хо ве др жа ве - Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не. Од по ми ре ња те вр сте, па ти-
ме и од Да на се ћа ња - не ма ни шта. За то по ли тич ка 
Ср би ја тре ба да при хва ти иде ју па три от ске ор га ни-
за ци је „Све то зар Ми ле тић“, да ус по ста ви соп стве-
ни култ се ћа ња и по диг не мо ну мен тал ни обје кат, као 
што је је вреј ски Јад Ва шем, ко ји би се звао Ме мо ри-
јал ни цен тар за срп ске жр тве у 20. ве ку.
Кључ не ре чи: Бри тан ска ре зо лу ци ја, бо сан ски му сли-
ма ни, Ср би, „Сре бре ни ца“, Хр ват ска, Ре пу бли ка Срп-
ска Кра ји на, „Олу ја“, Ср би ја, Ме мо ри јал ни цен тар за 
срп ске жр тве у 20. ве ку. 

ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ СМИ САО „СРЕ БРЕ НИ ЦЕ“

Tер	мин	 „раз	би	ра	спад“	 нај	бо	ље	 осли	ка	ва	 суд	би	ну	 ју	го	сло	вен
ске	др	жа	ве,	пр	ве	и	дру	ге;	њи	ме	је	об	у	хва	ћен	за	јед	нич	ки	на	пор	

спољ	них	и	уну	тра	шњих	про	тив	ни	ка	ове	по	ли	тич	ке	и	др	жав	не	тво
ре	ви	не.	Да	нас	је	ваљ	да	сва	ком	ја	сно	да	је	Ју	го	сла	ви	ја	би	ла	ге	о	по
ли	тич	ки	про	је	кат	и	екс	пе	ри	мент	за	пад	них	си	ла,	као	што	је	и	њен	
не	ста	нак	њи	хов	ге	о	по	ли	тич	ки	акт.	Та	ко	ђе,	ја	сно	је	да	ова	др	жав	на	
тво	ре	ви	на	ни	је	би	ла	„по	во	љи	на	ро	да“,	јер	су	сем	Ср	ба	сви	оста	ли	
ње	ни	на	ро	ди	и	вер	ске	гру	пе	би	ле	ве	за	не	за	стра	не	цен	тре	вер	ске	
и	по	ли	тич	ке	мо	ћи.	Иако	 ве	ћи	на	на	ста	ла	из	 срп	ског	 ет	но	је	зич	ког	
суп	стра	та,	ови	на	ро	ди	су	уз	по	др	шку	спољ	ног	фак	то	ра	на	сто	ја	ли	
да	фор	ми	ра	ју	соп	стве	не	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве.	Мо	тив	је	био	раз	би	ти	
ју	го	сло	вен	ску	др	жа	ву,	вој	но	по	ра	зи	ти,	по	би	ти	и	про	те	ра	ти	Ср	бе	и	
на	њи	хо	вом	исто	риј	ском	и	ет	нич	ком	про	сто	ру	фор	ми	ра	ти	соп	стве
не	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве.	Тај	ре	зул	тат	је,	из	у	зев	у	БиХ	где	су	Ср	би	
ус	пе	ли	да	са	чу	ва	ју	сво	ју	РС,	углав	ном	оства	рен.	У	овом	кон	тек	сту	
тре	ба	са	гле	да	ва	ти	и	„чи	та	ти“	те	му	ко	ју	у	овом	тек	сту	пре	зен	ту	је	мо.
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Сва	ке	го	ди	не	по	чет	ком	ју	ла	пред	го	ди	шњи	цу	стра	да	ња	му	сли
ма	на	у	Сре	бре	ни	ци	(11.	јул	1995),	по	ред	вер	ског	об	ре	да	пра	ви	се	и	
сво	је	вр	сни	вер	скопо	ли	тич	ки	спек	такл.	Уз	сна	жну	по	др	шку	спољ
них	 фак	то	ра,	 бо	шњач	ко	 по	ли	тич	ко	 вођ	ство	 рас	плам	са	ва	 мр	жњу	
на	Ср	бе	и	сва	ки	пут	ис	по	чет	ка	ин	си	сти	ра	на	то	ме	да	је	Ре	пу	бли	ка	
Срп	ска	„ге	но	цид	на	тво	ре	ви	на“	те	да	као	та	ква	тре	ба	да	не	ста	не.	
При	то	ме	упи	ру	пр	стом	на	Ср	би	ју	као	на	глав	ног	крив	ца	и	на	ло	го
дав	ца	сре	бре	нич	ког	стра	да	ња,	што	ни	је	по	твр	ди	ла	ни	јед	на	пре	су	да	
Ха	шког	три	бу	на	ла.	Мно	го	стра	них	и	до	ма	ћих	ауто	ра	је	ис	тра	жи	ва
ло	и	пи	са	ло	о	зло	чи	ну	у	Сре	бре	ни	ци,	и	ни	у	јед	ном	од	ових	ра	до	ва	
не	по	ми	ње	се	ге	но	цид;	на	про	тив,	из	ри	чи	то	се	ис	ти	че	и	до	ка	зу	је	да	
Ср	би	у	Сре	бре	ни	ци	ни	су	из	вр	ши	ли	ге	но	цид.1)	По	чи	њен	је	ве	ли	ки	
зло	чин,	али	не	и	ге	но	цид.	Као	пр	во,	ни	је	по	сто	ја	ла	на	ме	ра	да	се	
из	вр	ши	ге	но	цид;	не	по	сто	ји	ни	је	дан	до	ку	ме	нат	ко	јим	др	жав	но	или	
вој	но	ру	ко	вод	ство	РС	на	ре	ђу	је	ни	жим	ор	га	ни	ма	или	 је	ди	ни	ца	ма	
да	из	вр	ше	овај	чин		да	по	сто	ји	Хаг	би	га	сва	ка	ко	по	ка	зао,	и	дру	го,	
ко	ман	дант	Вој	ске	РС	Рат	ко	Мла	дић	је	до	зво	лио	да	Сре	бре	ни	цу	на
пу	сте	же	не,	де	ца,	ста	ри,	што	опо	вр	га	ва	сва	ку	те	зу	о	ге	но	ци	ду.	Пре	
би	се	мо	гло	го	во	ри	ти	о	ге	но	ци	ду	му	сли	ма	на	над	Ср	би	ма	у	Под	ри
њу	19921995,	ка	да	су	 је	ди	ни	це	На	се	ра	Ори	ћа	зло	у	по	тре	бља	ва	ле	
„за	шти	ће	ну	зо	ну“	Сре	бре	ни	це	у	сво	јим	зло	чи	нач	ким	по	хо	ди	ма	на	
срп	ска	 се	ла	 и	 гра	до	ве,	 уби	ја	ју	ћи,	 па	ле	ћи	 и	 пљач	ка	ју	ћи	 све	 пред	
со	бом.	Док	се	са	бо	шњач	ке	стра	не	вр	ши	ма	ни	пу	ла	ци	ја	бро	јем	по
ги	ну	лих,	Ср	би	рас	по	ла	жу	пре	ци	зном	број	ком	по	име	ну	и	пре	зи
ме	ну	од	пре	ко	3.300	стра	да	лих	су	на	род	ни	ка;	спа	ље	но	је	пре	ко	40	
срп	ских	се	ла.	Да	је	зло	чин	у	Сре	бре	ни	ци	по	ли	тич	ка	кон	струк	ци	ја	
аме	рич	ког	пред	сед	ни	ка	Клин	то	на	и	Али	је	Изет	бе	го	ви	ћа,	 и	 да	 се	
бро	јем	 уби	је	них	ма	ни	пу	ли	ше	 да	нас	 је	 оп	ште	 по	зна	та	 чи	ње	ни	ца.	

1) „Сребреницом“	 су	 се	 бавили	 многи	 аутори,	 да	 поменемо	 само	 неке	 чији	 су	 нам	
радови	 били	 доступни:	 Др	Цес	 Вибс,	 Едвард	Херман	 у	 књизи	Политика геноцида,	
„Весна	инфо“,	Београд,	2010,	Миливоје	Иванишевић,	Изгон Срба из БиХ 1992-1995,	
Београд,	 2001,	 Миловоје	 Иванишевић,	 „Српска	 страдања	 у	 Босни	 и	 Херцеговини	
током	 рата	 19921995.	 године“,	 у	 зборнику:	 Геноцид у 20. веку на просторима 
југословенских земаља.	 Годишњак	Музеја	 жртава	 геноцида,	 тематски	 број,	 Београд,	
2005,	Милан	Булајић,	ТВ	БК,	Емисија	„Клопка“,	Истина	о	Сребреници,	27.	јун	2005,	
Смиља	 Аврамов,	 Постхеројски рат Запада против Југославије,	 ИДИ	 Ветерник,	
1997,	Радован	Радиновић,	Лажи о сарајевском ратишту,	Свет	књиге,	Београд,	2004,	
Стефан	Каргановић,	Сребреница: службена лаж једне епохе,	Београд,	2013,	Стефан	
Каргановић,	 одговорни	 уредник,	 Српске	 жртве	 Сребренице	 19921995,	 Историјски	
пројекат	„Сребреница“,	Земун,	2012,	Каргановић	Стефан,	Симић	Љубиша,	Сребреница: 
деконструкција једног виртуелног геноцида,	 Историјски	 пројекат	 „Сребреница“,	
Земун,	2010,	Александар	Павић,	Забрањена истина о Сребреници: приручник заснован 
искључиво на страним изворима,	Чачак,	2006,	Ратко	Шкрбић,	Сребреница - геноцид 
над истином,	Београд,	2011,	
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О	то	ме	је	из	пр	ве	ру	ке	све	до	чио	Ха	ки	ја	Ме	хо	љић,	је	дан	од	рат	них	
чел	ни	ка	у	Сре	бре	ни	ци,	по	над	ле	жно	сти	дру	ги	чо	век		од	мах	по	сле	
На	се	ра	Ори	ћа.	У	ви	ше	на	вра	та	Ме	хо	љић	је	ис	при	чао	да	је	Али	ја	
Изет	бе	го	вић	де	ле	га	ци	ји	Сре	бре	ни	це	пре	нео	да	је	са	Клин	то	ном	до
го	во	рио,	да	ће	ин	тер	вен	ци	ја	НА	ТО	про	тив	Ср	ба	усле	ди	ти	кад	„чет
ни	ци“	уби	ју	5000	му	сли	ма	на.	Тад	им	је	ре	као	и	да	ће	се	из	вр	ши	ти	
за	ме	на	Сре	бре	ни	це	за	Во	го	шћу.	Пре	ма	ре	чи	ма	Ме	хо	љи	ћа,	де	ле	га
ци	ја	је	би	ла	пре	не	ра	же	на	овим	зло	чи	нач	ким	на	у	мом	Изет	бе	го	ви	ћа.	
У	 књи	га	ма	 и	 из	во	ри	ма	 ко	је	 смо	на	ве	ли	 на	ла	зи	 се	 об	ја	шње	ње	 за	
„Сре	бре	ни	цу“,	ужи	и	ши	ри	вој	нопо	ли	тич	ки	кон	текст,	као	и	при
бли	жно	та	чан	број	по	ги	ну	лих	му	сли	ма	на;	њих	сва	ка	ко	ни	је	8.000	
ко	ли	ко	је	про	гла	ше	но,	што	за	по	сле	ди	цу	има	да	се	сва	ке	го	ди	не	11.	
ју	ла	са	хра	њу	ју	но	во	и	ско	па	ни	ка	ко	би	на	ми	ри	ли	овај	број.	Ми	се	у	
овом	ра	ду	не	ће	мо	по	себ	но	ба	ви	ти	стра	да	ли	ма,	по	го	то	во	њи	хо	вим	
бро	јем2)	и	си	ту	а	ци	ја	ма	и	при	ли	ка	ма	у	ко	ји	ма	су	стра	да	ли.	По	том	
пи	та	њу	ре	кли	би	смо	са	мо	ово:	У	Сре	бре	ни	ци	се	сва	ка	ко	ни	је	де	сио	
ге	но	цид,	јер	да	је	Вој	ска	РС	хте	ла	да	из	вр	ши	ге	но	цид,	си	гур	но	не	
би	одво	ји	ла	же	не,	де	цу	и	ста	ре	и	њих	ви	ше	од	30.000	ева	ку	и	са	ла	у	
Ту	злу.	Али,	де	си	ла	се	осве	та	за	стра	шне	му	сли	ман	ске	зло	чи	не	над	
срп	ским	на	ро	дом	на	овом	про	сто	ру	од	1992.	до	1995,	зло	чи	не	ко
ји	има	ју	све	еле	мен	те	ге	но	ци	да,	јер	је	вер	ско	сле	пи	ло	ру	ко	во	ди	ло	
ове	не	срећ	ни	ке	да	ко	љу	и	уби	ја	ју	од	ре	да	сво	је	ком	ши	је	дру	ге	ве	ре.	
На	му	сли	ман	ски	зло	чин	усле	ди	ла	је	срп	ска	од	ма	зда,	ко	ја	мо	же	да	
се	раз	у	ме,	али	мо	рал	но	не	мо	же	да	се	бра	ни;	по	све	до	че	на	је	та	ко	
у	на	шем	вре	ме	ну	Ње	го	ше	ва	ми	сао:	„Крв	је	људ	ска	ра	на	на	о	па	ка“.	

Оно	што	у	овом	ра	ду	же	ли	мо	да	ис	так	не	мо	 је	сте	по	ли	тич	ки	
и	ге	о	по	ли	тич	ки	сми	сао	„Сре	бре	ни	це“.	Као	пр	во,	ва	жно	је	ис	та	ћи	
да	се	у	вре	ме	кад	се	до	го	дио	зло	чин	у	Сре	бре	ни	ци	о	ње	му	ни	је	го
во	ри	ло	као	о	ге	но	ци	ду,	ни	ти	је	овај	зло	чин	из	два	јан	у	том	сми	слу.	
Он	ће	то	по	ста	ти	у	го	ди	на	ма	ко	је	сле	де	и	у	кон	тек	сту	деј	тон	ског	
аран	жма	на	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ког	ге	о	по	ли	тич	ког	тро	у	гла.	На	и	ме,	
у	ра	ту	на	про	сто	ри	ма	бив	ше	Ју	го	сла	ви	је	све	стра	не	у	су	ко	бу	вр	ши
ле	су	зло	чи	не,	али	су	хр	ват	ске	ак	ци	је	„От	кос“	(1991),	за	тим	„Бље
сак“	и	„Олу	ја“	(1995),	иза	ко	јих	је	ста	ја	ла	ор	га	ни	зо	ва	на	ак	тив	ност	
хр	ват	ске	др	жа	ве,	пред	ста	вља	ле	ет	нич	ко	чи	шће	ње	и	зло	чин	са	ге
но	цид	ним	по	сле	ди	ца	ма.	По	гром	и	про	гон	Ср	ба	био	је	не	скри	ве	на	
на	ме	ра	хр	ват	ског	др	жав	ног	вр	ха.	Ге	но	цид	над	Ср	би	ма	кон	ци	пи	ран	

2) Више	о	томе:	Момчило	Суботић,	Новија српска политичка историја,	поглавље:	„Поли-
тичка	злоупотреба	злочина“,	стр.	157178,	ИПС,	Београд,	2006.
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је	у	„Бес	пу	ћи	ма“	Фра	ње	Туђ	ма	на,	као	и	у	„Ислам	ској	де	кла	ра	ци	ји“	
Али	је	Изет	бе	го	ви	ћа.	Не	по	сто	ји	слич	на	иде	ја	ме	ђу	Ср	би	ма.	Туђ
ман	се	по	до	ла	ску	на	власт	по	ве	рио	сли	ка	ру	Еди	Мур	ти	ћу,	да	му	је	
циљ	оно	што	Па	ве	ли	ћу	ни	је	ус	пе	ло:	очи	сти	ти	Хр	ват	ску	од	Ср	ба.	
То	 је	по	твр	дио	и	Бри	он	ски	 сте	но	грам	 ју	ла	 1995,	 као	и	ре	чи	ко	је	
је	Туђ	ман	из	го	во	рио	у	Са	бо	ру	15.	ја	ну	а	ра	сле	де	ће	го	ди	не:	„Успе
шним	 из	во	ђе	њем	 ак	ци	је	 „Олу	ја“	 за	 сваг	да	 је	 ре	шен	 глав	ни	 уну
тра	шњи	про	блем	хр	ват	ске	др	жа	ве“.	Ов	де	же	ли	мо	да	ука	же	мо	на	
ве	зу	из	ме	ђу	„Олу	је“	и	„Сре	бре	ни	це“.	„Ако	по	гле	да	мо	шта	је	био	
циљ	ра	та	у	Бо	сни,	уте	ме	љен	на	„Ислам	ској	де	кла	ра	ци	ји“,	вр	ло	ла
ко	ће	мо	про	на	ћи	на	ме	ру	за	ге	но	цид,	јер	се	БиХ	ви	ди	као	ислам	ска	
др	жа	ва.	Уоста	лом	не	ма	ни	јед	ног	слу	ча	ја	да	су	му	сли	ма	ни	упа	ли	у	
не	ко	срп	ско	се	ло	у	Бо	сни	и	спа	си	ли	же	не	и	де	цу,	као	што	је	би	ло	
у	Сре	бре	ни	ци...	Уко	ли	ко	по	гле	да	мо	ка	ко	је	стра	дао	срп	ски	на	род	
1941.	од	му	сли	ма	на,	па	по	ву	че	мо	јед	ну	ли	ни	ју,	ви	де	ће	мо	иде	ју	ге
но	ци	да	ко	ја	се	про	вла	чи.	Исти	је	слу	чај	и	у	Хр	ват	ској.	Не	ко	ли	ко	
сто	ти	на	хи	ља	да	Ср	ба	је	не	та	ко	дав	но	про	те	ра	но	из	Хр	ват	ске,	па	
се	мо	же	по	ста	ви	ти	пи	та	ње	–	ни	је	ли	то	ко	нач	но	до	вр	ше	ни	ге	но	цид	
над	Ср	би	ма,	ко	ји	је	от	по	чео	1941.	го	ди	не?“3)	Оно	што	по	ве	зу	је	зло
чин	у	Сре	бре	ни	ци	и	„Олу	ју“,	је	сте	чи	ње	ни	ца	да	је	„Сре	бре	ни	ца“	
пла	ни	ра	на	 и	 ин	сце	ни	ра	на	 с	 на	ме	ром	 да	 ба	ци	 сен	ку	 на	 хр	ват	ски	
зло	чин	ге	но	ци	да	и	ет	нич	ког	чи	шће	ња	го	то	во	це	лог	јед	ног	на	ро	да,	
да	од	свет	ске	јав	но	сти	при	кри	је,	ути	ша	и	амор	ти	зу	је	не	ста	нак	Ре
пу	бли	ке	Срп	ске	Кра	ји	не.	По	ред	то	га,	ак	ци	ја	у	Сре	бре	ни	ци	ис	ко	ри
шће	на	 је	као	из	го	вор	за	НА	ТО	бом	бар	до	ва	ње	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	
као	и	у	да	ље	рас	та	ка	ње	срп	ског	др	жав	ног	про	сто	ра,	тј.	тре	ба	ло	је	
да	„по	јед	но	ста	ви“	про	цес	оти	ма	ња	Ко	со	ва	и	Ме	то	хи	је,	јер	је	шип
тар	ска	на	сил	на	се	це	си	ја	1990их	го	ди	на	као	Да	мо	клов	мач	ви	си	ла	
над	 суд	би	ном	Ср	би	је.	На	и	ме,	 „Сре	бре	ни	ца“	 је	 као	 „ге	но	цид	над	
исти	ном“	тре	ба	ло	да	„па	ци	фи	ку	је	Кра	ји	ну“	и	учи	ни	ле	ги	тим	ним	
оти	ма	ње	Ко	со	ва	и	Ме	то	хи	је,	јер	Ср	би	та	кви	ка	кви	је	су		„ге	но	цид
ни“	(Сре	бре	ни	ца)	не	за	слу	жу	ју	да	упра	вља	ју	шип	тар	ском	ве	ћи	ном	
на	 Ко	со	ву	 и	Ме	то	хи	ји.	 То	 је	 по	ли	тич	ки	 и	 ге	о	по	ли	тич	ки	 сми	сао	
„Сре	бре	ни	це“4)	Сто	га	 је	би	ло	крај	ње	не	схва	тљи	во	да	Скуп	шти	на	
Ср	би	је	2010.	го	ди	не	усво	ји	де	кла	ра	ци	ју	о	Сре	бре	ни	ци	ко	ја	је	у	то
тал	ном	рас	ко	ра	ку	са	чи	ње	ни	ца	ма,	на	ив	но	ве	ру	ју	ћи	да	ће	уми	ља
ва	њем	и	ула	ги	ва	њем	осла	би	ти	при	ти	сак	за	пад	них	зе	ма	ља	Ср	би	ју.	

3) Смиља	Аврамов,	Истина о Сребреници,	ТВ	БК,	Емисија	„Клопка“,	27.	јун	2005.
4) Види:	Момчило	 Суботић,	Идентитет и геополитичка стварност Срба,	 поглавље:	

„Расрбљивање“,	ИПС,	Београд,	2012,	стр.	136137.
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На	жа	лост,	срп	ски	по	сла	ни	ци	усво	ји	ли	су	акт	ко	ји	срп	ски	на	род	и	
др	жа	ву	мо	рал	но	и	по	ли	тич	ки	нај	те	же	ком	про	ми	ту	ју.	Срп	ска	по	ли
тич	ка	гар	ни	ту	ра	ни	је	се	ни	ма	ло	оба	зи	ра	ла	на	чи	ње	ни	це	и	до	ка	зе	
по	во	дом	„Сре	бре	ни	це“,	ко	ји	су	јој	би	ли	на	до	хват	ру	ке	–	нај	де	таљ
ни	је	у	књи	зи	Сре бре ни ца: фал си фи ко ва ње исто ри је,	чи	ју	ди	стри
бу	ци	ју	 је	 Фе	де	ра	ци	ја	 БиХ	 за	бра	ни	ла.	 И	 уме	сто	 да	 на	пред	њач	ка	
власт	уки	не	Де	кла	ра	ци	ју	о	Сре	бре	ни	ци	ко	ја	је	у	вре	ме	ДС	под	ла
жним	из	го	во	ри	ма	усво	је	на	2010.	го	ди	не,	за	де	си	ла	је	јед	на	те	жа	и	
мон	стру	о	зни	ја	–	Бри	тан	ска	ре	зо	лу	ци	ја	о	ге	но	ци	ду	у	Сре	бре	ни	ци.	

БРИ ТАН СКА РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА О „СРЕ БРЕ НИ ЦИ“

У	ме	ђу	вре	ме	ну,	од	Скуп	штин	ске	де	кла	ра	ци	је	 (2010)	до	Бри
тан	ске	ре	зо	лу	ци	је	о	срп	ском	ге	но	ци	ду	у	Сре	бре	ни	ци	(2015),	Бо	рис	
Та	дић,	а	за	тим	Алек	сан	дар	Ву	чић,	до	след	но	и	бес	по	го	вор	но	уса
гла	ша	ва	ју	сво	ју	по	ли	ти	ку	са	по	ли	ти	ком	за	пад	них	мен	то	ра,	по	го	то
во	пре	ма	су	се	ди	ма	укљу	чу	ју	ћи	ту	и	Ко	со	во,	и,	ваљ	да,	да	се	„Вла	си	
не	до	се	те“,	про	гла	ша	ва	ју	ћи	при	том	Ср	би	ју	за	не	ка	квог	ли	де	ра	на	
Бал	ка	ну.	У	ства	ри	по	ли	ти	ка	Ср	би	је	све	ви	ше	ли	чи	на	кри	ла	ти	цу	из	
ју	го	сло	вен	ског	пе	ри	о	да,	с	тим	што	је	син	таг	му	„сла	ба	Ср	би	ја	ја	ка	
Ју	го	сла	ви	ја“,	за	ме	ни	ла	„сла	ба	Ср	би	ја	јак	ре	ги	он“.	Го	то	во	сви	срп
ски	по	сток	то	бар	ски	ли	де	ри	су	има	ли	и	има	ју	ви	шак	раз	у	ме	ва	ња	за	
су	сед	не	на	ро	де	из	бив	ше	за	јед	нич	ке	др	жа	ве,	а	ма	ње	за	срп	ске	на
ци	о	нал	не	и	др	жав	не	ин	те	ре	се.	Рет	ко	кад	се	мо	гло	чу	ти	да	дво	ји	ца	
по	ме	ну	тих	по	ли	ти	ча	ра	го	во	ре	о	срп	ском	на	ци	о	нал	ном	ин	те	ре	су,	о	
су	ве	ре	ни	те	ту	и	те	ри	то	ри	јал	ном	ин	те	гри	те	ту	срп	ске	др	жа	ве,	о	по
ло	жа	ју	Ср	ба	 из	ван	Ср	би	је.	У	 скла	ду	 са	 та	квом	по	ли	тич	ком	 кон
цеп	ци	јом	де	лу	ју	и	ме	ди	ји	у	Ср	би	ји.	Едвард	Хер	ман,	аутор	књи	ге	
По	ли	ти	ка	ге	но	ци	да,	ова	ко	опи	су	је	про	па	ган	ду	ме	ди	ја	у	Ср	би	ји:	„	
„Про	па	ган	да	ко	ју	спро	во	де	ме	ди	ји	у	Ср	би	ји	је	спе	ци	фич	на	вр	ста	
про	па	ган	де,	јер	слу	жи	ин	те	ре	си	ма	им	пе	ри	јал	не	по	ли	ти	ке.	Ова	вр
ста	про	па	ган	де	зах	те	ва	спро	во	ђе	ње	спе	ци	фич	не	кул	тур	не	по	ли	ти
ке	упе	ре	не	про	тив	соп	стве	не	зе	мље	и	на	ро	да,	и	њен	циљ	је	да	омо
гу	ћи	по	ли	тич	ку,	кул	тур	ну,	еко	ном	ску,	вој	ну	ко	ло	ни	за	ци	ју.	И,	ов	де	
не	мо	же	мо	ви	ше	го	во	ри	ти	о	не	за	ви	сној	зе	мљи	већ	о	про	вин	ци	ји.	
Та	про	вин	ци	ја	се	зо	ве	Ср	би	ја	и	Ср	би	ја	је	про	вин	ци	ја	аме	рич	ке	им
пе	ри	је.	Гу	вер	не	ри	у	овој	про	вин	ци	ји	ра	де	за	им	пе	ри	ју.	Про	па	ган
да	у	ме	ди	ји	ма	је	под	ре	ђе	на	том	ци	љу.	Она	је	ули	зич	ка	и	по	кор	на	
пре	ма	им	пе	ри	ји,	и	има	са	свим	ја	сне	за	дат	ке	и	ре	до	сле	де	по	те	за	у	
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спро	во	ђе	њу	за	цр	та	не	по	ли	ти	ке	пре	ма	Ср	би	ји.	Про	па	ганд	ни	мо	дел,	
у	ко	ји	су	укљу	че	ни	ови	ме	ди	ји,	сво	ди	их	на	ма	ри	о	не	те,	играч	ке	у	
слу	жби	им	пе	ри	је.	Ма	ри	о	нет	ско	про	вин	ци	јал	но	по	зо	ри	ште,	у	ко	јем	
се	ре	а	ли	зу	је	пу	за	ју	ћа	по	ли	ти	ка	и	та	квој	по	ли	ти	ци	под	ре	ђе	ни	ме	ди
ји,	де	лу	је	ја	ко	па	те	тич	но.	Ра	ди	се,	да	кле,	о	про	па	ганд	ном	мо	де	лу	
до	ве	де	ном	до	екс	тре	ма:	ви	не	ма	те	ви	ше	чак	ни	соп	стве	ну	про	па
ган	ду	већ	про	па	ган	ду	ко	ја	слу	жи	им	пе	ри	јал	ним	ин	те	ре	си	ма,	при	
че	му	они	ко	ји	је	спро	во	де	у	то	ме	нео	бич	но	мно	го	ужи	ва	ју“.5)

Бри	тан	ску	 ре	зо	лу	ци	ју	 у	 СБ	ОУН	 о	Сре	бре	ни	ци,	 од	 15.	 ју	на	
2015,	 тре	ба	по	сма	тра	ти	у	 кон	тек	сту	бри	тан	скосрп	ских	од	но	са	у	
по	след	њих	век	ипо.	Ни	кад	у	исто	ри	ји	од	но	се	Бри	та	ни	је	и	Ср	би	је	
ни	су	кра	си	ли	раз	у	ме	ва	ње	и	са	рад	ња,	још	ма	ње	ем	па	ти	ја	и	при	ја
тељ	ство.	На	про	тив,	бри	тан	ска	спољ	на	по	ли	ти	ка	 је	би	ла	увек	ан
ти	срп	ска,	од	вре	ме	на	Ди	зра	е	ли	ја	па	и	да	ље,	ка	да	се	Бри	та	ни	ја	су
прот	ста	вља	ла	срп	ској	бор	би	за	осло	бо	ђе	ње	од	Осман	ске	оку	па	ци	је	
и	 на	ци	о	нал	но	 ује	ди	ње	ње.	На	 срп	ском	 на	ци	о	нал	ном	 и	 др	жав	ном	
про	сто	ру	 ре	флек	то	ва	ли	 су	 се	 бри	тан	ски	 не	при	ја	тељ	ски	 ге	о	по
ли	тич	ки	од	но	си	 спрам	Цар	ске	Ру	си	је,	 ка	сни	је	ССССРа,	 а	 да	нас	
Пу	ти	но	ве	Ру	ске	Фе	де	ра	ци	је.	Бри	тан	ци	су	нај	за	слу	жни	ји	за	од	лу
ке	Бер	лин	ског	кон	гре	са	(1878)	ко	ји	ма	је,	иако	по	стиг	ну	та	не	за	ви
сност	Ср	би	је	и	Цр	не	Го	ре,	оне	мо	гу	ће	но	срп	ско	на	ци	о	нал	но	ује	ди
ње	ње.	Ста	ја	ли	су	иза	фор	ми	ра	ња	Кра	ље	ви	не	СХС/Ју	го	сла	ви	је,	али	
су	исто	та	ко	(Си	тон	Вот	сонсрп	ски/ју	го	сло	вен	ски	„при	ја	тељ“)	све	
вре	ме	по	др	жа	ва	ли	хр	ват	ске	се	це	си	о	ни	стич	ке	пре	тен	зи	је	Ра	ди	ћа	и	
Ма	че	ка.6)	Оно	што	су	за	по	че	ли	пр	ва	ци	ХССа,	на	ста	вио	је	да	спро
во	ди	ко	му	ни	стич	ки	во	ђа	Јо	сип	Броз.	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	је	по	др	жа
ла	ње	го	ву	иде	ју	фе	де	ра	ли	за	ци	је	дру	ге	Ју	го	сла	ви	је,	ко	ја	је,	с	об	зи
ром	да	ни	је	из	вр	ше	на	ни	по	ет	нич	ком	ни	по	исто	риј	ском	прин	ци	пу,	
Ср	би	ју	 све	ла	на	под	руч	је	Бе	о	град	ског	па	ша	лу	ка,	 а	 срп	ски	на	род	
ду	го	роч	но	 дис	кри	ми	ни	са	ла.	 Бри	та	ни	ја	 је	 на	ста	ви	ла	 да	 по	др	жа	ва	
Ти	то	ву	кро	а	то	ко	му	ни	стич	ку	власт	у	Ју	го	сла	ви	ји	све	до	ње	ног	рас
па	да,	а	за	тим	 је	на	ста	ви	ла	да	ра	ди	про	тив	срп	ских	ин	те	ре	са,	по
др	жа	ва	ју	ћи	и	под	сти	чу	ћи	Хр	ва	те,	Бо	шња	ке,	 ко	сов	ске	Ал	бан	це	и	
дру	ге	 срп	ске	 ге	о	по	ли	тич	ке	про	тив	ни	ке.	Чи	ни	ле	 су	 то	 све	во	де	ће	
за	пад	не	зе	мље	на	че	лу	са	САД,	као	и	свет	ска	ка	то	лич	ка	уни	вер	за	ла	

5) Едвард	 Херман,	 „Србија	 је	 провинција	 америчке	 империје“,	 Печат,	 26.	 новембар,	
2010,	стр.	12.

6) Обелодањени	су	подаци	да	је	и	Анте	Павелић	био	агент	британске	обавештајне	служ-
бе,	која	 је	од	краја	1920их	година	подржавала	сецесионизам	и	тероризам	хрватског	
усташког	покрета.	
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	Ва	ти	кан.	Та	кав	акт	пред	ста	вља	и	по	ме	ну	та	ре	зо	лу	ци	ја	о	ге	но	ци
ду	у	Сре	бре	ни	ци,	и	она	се	мо	же	раз	у	ме	ти	са	мо	у	ши	рем	кон	тек
сту	исто	риј	ских	и	са	вре	ме	них	бри	тан	ско/За	пад	но–ру	ских	од	но	са,	
у	ко	јем	су	Ср	би	ја	и	Ср	би	у	це	ли	ни	не	ка	вр	ста	ко	ла	те	рал	не	ште	те:	
не	мо	гу	ни	шта	Ру	си	ји,	па	се	све	те	Ср	би	ји.	То	је	основ	за	пад	не	по
ли	ти	ке	пре	ма	Ср	би	ма	у	пост	ју	го	сло	вен	ском	пе	ри	о	ду.

Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	је	под	не	ла	два	на	цр	та	ре	зо	лу	ци	је	о	ге	но	ци	ду	
у	Сре	бре	ни	ци.	Пр	ви	15.	ју	на	2015,	а	дру	ги	не	ко	ли	ко	да	на	ка	сни	је.	
Оба	су	од	би	је	на,	пр	ви	ни	је	ни	сти	гао	пред	свет	ску	ор	га	ни	за	ци	ју,	
од	би	јен	је	то	ком	кон	сул	та	ци	ја,	па	је	ишао	на	по	прав	ку,	а	дру	ги	је	
од	би	јен	у	СБ	УН,	на	кон	што	је	Ру	си	ја	уло	жи	ла	ве	то.	У	обе	бри	тан
ске	ре	зо	лу	ци	је	оп	ту	жу	ју	се	Ср	би	за	ге	но	цид.	На	кон	не	га	тив	не	ре
ак	ци	је	на	пр	ву	ре	зо	лу	ци	ју	у	ко	јој	се	по	ми	ње	да	су	„де	се	ти	не	хи	ља
да	же	на	и	де	во	ја	ка,	љу	ди	и	де	ча	ка	би	ле	жр	тве	сек	су	ал	ног	на	си	ља	
то	ком	су	ко	ба	у	БиХ,	укљу	чу	ју	ћи	Сре	бре	ни	цу“,	у	дру	гом	је	из	о	ста
вље	но	„де	ча	ка“,	али	се	јед	на	ко	го	во	ри	о	ге	но	ци	ду.	За	ре	зо	лу	ци	ју	су	
гла	са	ле	де	сет	чла	ни	ца	СБ,	три	стал	не	и	се	дам	не	стал	них.	Ру	си	ја	је,	
као	стал	ни	члан	СБ,	уло	жи	ла	ве	то,	а	Ки	на	је	би	ла	уз	др	жа	на,	као	и	
три	не	стал	не	чла	ни	це	:	Ни	ге	ри	ја,	Ве	не	цу	е	ла	и	Ан	го	ла.	

Пред	став	ник	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	Пи	тер	Вил	сон	је	ре	као	да	ре
зо	лу	ци	ја	као	до	ку	мент	не	оп	ту	жу	је	срп	ски	на	род,	те	да	је	не	ги	ра	ње	
ге	но	ци	да	увре	да	жр	тва	ма,	а	аме	рич	ки	пред	став	ник	Са	ман	та	Па	у	ер	
би	ла	је	још	ре	зо	лут	ни	ја	у	тврд	њи	да	је	у	пи	та	њу	ге	но	цид,	по	ми	њу
ћи	ман	тру	о	8000	на	стра	да	лих,	на	зи	ва	ју	ћи	ру	ски	ве	то	„још	јед	ном	
мр	љом	на	ре	пу	та	ци	ји	СБ	УН“.	Па	у	е	ро	ва	је	још	ре	кла:	„На	зо	ви	мо	
Сре	бре	ни	цу	пра	вим	име	ном		то	је	био	ге	но	цид.	То	не	би	тре	ба	ло	
да	по	ри	че	мо“		и	до	да	ла	да	је	ва	жно	да	„мо	зак	и	ко	ман	дант	ге	но	ци
да	у	Сре	бре	ни	ци,	Рат	ко	Мла	дић	и	Ра	до	ван	Ка	ра	џић,	бу	ду	при	ме	ре
но	ка	жње	ни	у	Ха	гу“.	

Вил	сон	и	Па	у	ер	су	још	из	ра	зи	ли	стра	хо	ва	ње	шта	би	се	по	сле	
ова	кве	од	лу	ке	(ру	ски	ве	то,	МС)	мо	гло	до	го	ди	ти	у	Ју	жном	Су	да	ну	
и	Си	ри	ји.

РУ СКИ ВЕ ТО НА „СРЕ БРЕ НИ ЦУ“

Чур	кин	је	на	то	од	го	во	рио	да	му	за	ста	во	ве	о	Сре	бре	ни	ци	лек
ци	је	мо	гу	др	жа	ти,	али	тек	по	што	се	при	се	те,	по	што	се	он	не	се	ћа	
да	су	се	у	Са	ве	ту	усва	ја	ле	слич	не	ре	зо	лу	ци	је	по	во	дом	до	га	ђа	ја	у	
Ви	јет	на	му	или	вој	не	ин	тер	вен	ци	је	у	Ира	ку.	
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Сед	ни	ца	је	у	ви	ше	на	вра	та	пре	ки	да	на	и	по	но	во	по	чи	ња	ла.	Бри
тан	ци	 и	Аме	ри	кан	ци	 ис	пред	 За	па	да	 су	 на	сто	ја	ли	 да	 по	штопо	то	
про	гу	ра	ју	ре	зо	лу	ци	ју	о	ге	но	ци	ду	Ср	ба	над	Бо	шња	ци	ма,	а	Ру	си	ја	и	
Ки	на	су	тра	жи	ле	да	се	усво	ји	ком	про	ми	сна	ре	зо	лу	ци	ја	ко	јом	ће	се	
осу	ди	ти	сви	зло	чи	ни	по	чи	ње	ни	у	ју	го	сло	вен	ском	гра	ђан	ском	ра	ту.	
Пред	став	ни	ци	Ру	си	је	же	ле	ли	су	да	се	ре	зо	лу	ци	јом	из	ра	зи	по	др	шка	
Деј	тон	ском	про	це	су,	ми	ру	и	кон	со	ли	да	ци	ји	по	ли	тич	ких	при	ли	ка.	
„Вра	ћа	ти	се	из	но	ва	на	сву	ту	при	чу	и	од	ре	ђи	ва	ти	ко	је	крив	за	ге
но	цид,	шта	ви	ше,	 сва	љи	ва	ти	 кри	ви	цу	 на	 чи	тав	 на	род,	 кон	крет	но	
Ср	бе,	сма	тра	мо	кон	тра	про	дук	тив	ним“		оце	нио	је	Ге	на	диј	Ге	ти	лов	
за	ме	ник	ино	стра	них	по	сло	ва	Ру	си	је.	

Пред	став	ник	 Ру	си	је	 при	 СБ	 УН	 Ви	та	лиј	 Чур	кин	 обра	ћа	ње	
је	по	чео	зах	те	вом	за	ми	нут	ћу	та	ња	за	жр	тве	у	Сре	бре	ни	ци.	Он	је	
кон	ста	то	вао	да	би	усва	ја	ње	ре	зо	лу	ци	је	би	ло	кон	тра	про	дук	тив	но	и	
тра	жио	да	не	бу	де	ста	вље	на	на	 гла	са	ње.	У	су	прот	ном,	Ру	си	ја	ће	
гла	са	ти	про	тив.	Чур	кин	је	ре	као	да	је	бри	тан	ска	ре	зо	лу	ци	ја	по	ли
тич	ки	мо	ти	ви	са	на,	не	ле	ги	тим	на,	да	оп	ту	жу	је	са	мо	је	дан		срп	ски	
на	род,	и	да	пред	ста	вља	пут	у	но	ве	су	ко	бе.	Чур	кин	је	још	на	гла	сио	
да	је	иг	но	ри	сан	став	Ру	си	је	ко	ја	је	хте	ла	из	ба	лан	си	ран	до	ку	ме	нат.	
Ам	ба	са	дор	Ру	си	је	под	се	тио	је	да	се	ње	го	ва	зе	мља	увек	за	ла	га	ла	за	
ис	тра	гу	свих	зло	чи	на	у	БиХ,	на	гла	сив	ши	да	се	не	мо	же	за	кљу	чи	ти	
ко	је	нај	ви	ше	па	тио	то	ком	кон	флик	та.	На	вео	је	да	је	ви	ше	сто	ти	на	
хи	ља	да	Ср	ба	мо	ра	ло	да	на	пу	сти	сво	је	до	мо	ве,	и	да	се	мо	же	за	кљу
чи	ти	да	су	Ср	би	јед	на	ко	па	ти	ли,	ако	чак	не	и	ви	ше	од	дру	гих...	Због	
то	га,	ре	као	 је	Чур	кин,	тре	ба	ис	ко	ри	сти	ти	го	ди	шњи	цу	Деј	тон	ског	
спо	ра	зу	ма	за	на	пре	дак	Бал	ка	на	ка	ми	ру.7)

ПО ЛИ ТИ КА ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ ПО ВО ДОМ „СРЕ БРЕ НИ ЦЕ“

Ви	де	ли	смо	ко	ли	ко	је	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	би	ла	упор	на	да	пре	ко
дрин	ске	Ср	бе	оп	ту	жи	за	ге	но	цид,	а	Ср	би	ју	да	ге	но	цид	ни	је	спре	чи
ла,	и	по	ред	ру	ског	по	зи	ва	на	ком	про	мис	и	ста	ва	да	ће	у	про	тив	ном	
Ру	си	ја	уло	жи	ти	ве	то.	Бри	тан	ци	су,	из	гле	да,	оче	ки	ва	ли	да	ће	њи	хо	ву	
ре	зо	лу	ци	ју	при	хва	ти	ти	срп	ска	Вла	да	и	пар	ла	мент,	по	го	то	во	што	ни	
срп	ски	пре	ми	јер	Алек	сан	дар	Ву	чић	ни	је	зва	нич	но	тра	жио	да	Ру	си
ја	у	СБ	УН	ста	ви	ве	то,	већ	је	на	гла	ша	вао	са	мо	ка	ко	Вла	да	Ср	би	је	
ни	је	кон	сул	то	ва	на	по	пи	та	њу	ре	зо	лу	ци	је.	Бри	та	ни	ја	је	из	гле	да	ра

7) Види:	 „Руско	 „њет“.	 Резолуција	 о	 Сребреници	 није	 усвојена“,	Факти,	 електронско	
издање,	15.	јун	2015.
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чу	на	ла	да	ће	Ср	би	ја	при	хва	ти	ти	по	ну	ђе	ну	ре	зо	лу	ци	ју	без	чи	та	ња,8) 
те	да	ће	на	тај	на	чин	из	бе	ћи	су	прот	ста	вља	ње	Ру	си	је	у	СБ	УН.	Мо
жда	су	Бри	тан	ци	ти	по	ва	ли	и	на	То	ни	ја	Бле	ра,	Ву	чи	ће	вог	са	вет	ни
ка,	по	зна	тог	рат	ног	ху	шка	ча	и	не	при	ја	те	ља	Ср	ба.	Или	су	мо	жда	ве
ро	ва	ли	да	се	Ру	си	ја	не	ће	ру	ко	во	ди	ти	ни	ка	квим	прин	ци	пи	ма,	ни	ти	
исто	риј	ском	исти	ном,	већ	соп	стве	ним	се	бич	ним	ин	те	ре	си	ма,	те	да	
Ру	си	не	ће	би	ти	ве	ћи	Ср	би	од	са	мих	Ср	ба.	Уоста	лом,	би	ло	је	у	срп
ским	ме	ди	ји	ма	слич	них,	бе	сми	сле	них	тврд	њи,	да	Ру	си	ула	жу	ве	то	
због	сво	јих	ин	те	ре	са,	 а	не	 због	Ср	би	је,	и	да	би	ве	то	уства	ри	са
мо	ком	пли	ко	вао	пут	Ср	би	је	ка	ЕУ.	На	сре	ћу,	пред	сед	ник	То	ми	слав	
Ни	ко	лић,	а	пре	ње	га	пред	сед	ник	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	Ми	ло	рад	До
дик,	отво	ре	но	су	за	тра	жи	ли	од	Вла	ди	ми	ра	Пу	ти	на	да	Ру	си	ја	у	СБ	
УН	уло	жи	ве	то	на	бри	тан	ску	ре	зо	лу	ци	ју,	ко	ја	би	по	Ср	бе	и	Ср	би	ју	
има	ла	ка	та	стро	фал	не	по	ли	тич	ке	по	сле	ди	це.	Усва	ја	њем	бри	тан	ске	
ре	зо	лу	ци	је	Ср	би	ја	и	срп	ски	на	род	би	ли	би	је	ди	на	др	жа	ва	и	на	род	
на	све	ту	ко	ји	је	оп	ту	жен	за	ге	но	цид.	И	то	на	осно	ву	до	ку	мен	та	ко
ји	пред	ста	вља	исто	риј	ски	фал	си	фи	кат	и	јед	ну	бе	срам	ну,	на	сил	ну	
кон	струк	ци	ју.	

За	 ту	 по	ли	тич	ку	 кон	струк	ци	ју	 аме	рич	ки	 про	фе	сор	 Едвард	
Хер	ман	ка	же:	„Сре	бре	нич	ки	ма	са	кр	пред	ста	вља	нај	ве	ћи	три	јумф	
про	па	ган	де	у	бал	кан	ским	ра	то	ви	ма.	Не	ке	дру	ге	тврд	ње	и	отво	ре	не	
ла	жи	од	и	гра	ле	су	сво	ју	уло	гу	у	бал	кан	ским	су	ко	би	ма	али,	док	су	
не	ке	да	ле	свој	скро	ман	до	при	нос	про	па	ганд	ном	ре	пер	то	а	ру	упр	кос	
то	ме	што	 су	 ка	сни	је	 по	би	је	не	 (Ра	чак,	Мaркале,	 срп	ско	 од	би	ја	ње	
да	се	пот	пи	ше	спо	ра	зум	у	Рам	бу	јеу,	250.000	по	ги	ну	лих	Бо	са	на	ца,	
циљ	ства	ра	ња	Ве	ли	ке	Ср	би	је	као	мо	тор	не	сна	ге	ко	ја	је	по	кре	та	ла	
бал	кан	ске	ра	то	ве),	сре	бре	нич	ки	ма	са	кр	оста	је	не	до	сти	жан	у	сво	јој	
сим	бо	лич	кој	мо	ћи.	То	је	сим	бол	срп	ског	зла	и	му	сли	ман	ског	ста
ту	са	жр	тве,	као	и	пра	вед	но	сти	за	пад	ног	рас	ту	ра	ња	Ју	го	сла	ви	је	и	
ин	тер	вен	ци	је	на	ви	ше	ни	воа,	укљу	чу	ју	ћи	и	бом	бар	до	ва	ње	и	ко	ло
ни	јал	ну	оку	па	ци	ју	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	Ко	со	ва”.9)

Али	оно	што	ни	су	ус	пе	ли	да	про	гу	ра	ју	у	СБ	УН	Бри	тан	ци	су	
ус	пе	ли	 да	 пла	си	ра	ју	 у	Пар	ла	мен	тар	ној	 скуп	шти	ни	Са	ве	та	 Евро
пе.	За	осве	ту	Ру	си	ји!	И	Ср	би	ји!	Из	истог	раз	ло	га	„на	го	во	ри	ли“	су	
Ву	чи	ћа	(Ха	монд)	да	11.	ју	ла	по	се	ти	По	то	ча	ре,	где	му	је	при	ре	ђен	
„то	пао“	до	чек	у	ви	ду	„то	плог	зе	ца“	и	про	те	ри	ва	ња	ка	ме	ни	ца	ма	и	

8) Колико	је	Влада	Србије	била	неодговорна	према	британској	резолуцији	говори	и	чиње-
ница	да	су	на	седници	Владе	министарке	за	саобраћај	и	евроинтеграције	Зорана	Ми-
хајловић	и	Јадранка	Јоксимовић	гласале	за	њено	усвајање.

9) Едварда	Херман,	Политика геноцида,	Весна	инфо,	Београд,	2010,	стр.	78.
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па	пу	ча	ма	са	ме	зар	ја,	што	је	био	по	се	бан	вид	по	ни	же	ња.	Иако	су	
срп	ски	ме	ди	ји	по	ку	ша	ли	да	у	овој	ла	кр	ди	ји,	ко	ја	је	мо	гла	тра	гич	но	
да	за	вр	ши,	ви	де	по	ку	шај	атен	та	та	на	срп	ског	пре	ми	је	ра,	у	ре	жи	ји	
бри	тан	ске	МИ6,	све	је	из	ле	да	ло	као	до	бро	при	пре	мљен	сце	на	рио,	
јер	атен	та	ти	се,	ипак,	не	из	во	де	па	пу	ча	ма.	Уоста	лом,	са	мо	не	ко	ли
ко	да	на	ка	сни	је	до	шло	је	до	су	сре	та	чла	но	ва	пред	сед	ни	штва	БиХ	
и	срп	ског	пре	ми	је	ра,	баш	ка	ко	је	срп	ски	по	ли	тич	ки	и	др	жав	ни	врх	
на	гла	сио		да	је	Ср	би	ја	и	да	ље	спрем	на	на	са	рад	њу	и	по	ми	ре	ње,	да	
је	ру	ка	Ср	би	је	и	да	ље	ис	пру	же	на.	

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 20-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ „ОЛУ ЈЕ“

Ове	го	ди	не,	4.	ав	гу	ста	 је	би	ла	два	де	се	то	го	ди	шњи	ца	„Олу	је“,	
нај	ве	ће	 хр	ват	ске	 вој	не	 по	бе	де	 у	 исто	ри	ји	 и	 нај	ве	ћег	 срп	ског	 по
ра	за	у	исто	ри	ји.	Хр	ва	ти	су	ју	би	лар	ну	го	ди	шњи	цу	сла	ви	ли	уз	вој
ну	па	ра	ду,	и	по	ди	за	ње	спо	ме	ни	ка	Фра	њи	Туђ	ма	ну,	нај	за	слу	жни	јем	
за	чи	шће	ње	Хр	ват	ске	од	Ср	ба,	а	Ср	би	су,	тј.	Ср	би	ја	на	др	жав	ном	
ни	воу,	 пр	ви	пут	 обе	ле	жи	ли	би	блиј	ски	про	гон	и	 стра	да	ње	 го	то	во	
це	лог	 јед	ног	на	ро	да.	И	док	су	у	срп	ским	ме	ди	ји	ма	и	по	ли	тич	кој	
јав	но	сти	уве	ра	ва	ли	да	се	Хр	ват	ска	по	сле	Ха	шке	пре	су	де	не	ће	усу
ди	ти	да	сла	ви	про	гон	Ср	ба,	што	је	би	ло	илу	зор	но	са	мо	за	ва	ра	ва	ње,	
Хр	ва	ти,	не	да	ни	су	на	ме	ра	ва	ли	да	од	у	ста	ну	од	сла	вља	(ка	ко	да	не	
сла	ве	нај	ве	ћу	исто	риј	ску	по	бе	ду!?),	не	го	су	оче	ки	ва	ли	да	на	вој	ној	
па	ра	ди	уче	ству	ју	и	њи	хо	ви	за	пад	ни	са	ве	зни	ци.	По	што	су	са	ве	зни
ци	из	о	ста	ли,	ме	диј	ска	и	офи	ци	јел	на	Ср	би	ја,	ла	пи	дар	но	је	об	ја	шња
ва	ла	ка	ко	се	За	пад	на	тај	на	чин	огра	ђу	је	од	„Бље	ска“	и	„Олу	је“,	не	
ви	де	ћи,	или	не	же	ле	ћи	да	ви	ди,	да	је	за	пад	на	дис	тан	ца	спрам	хр
ват	ских	зло	чи	нач	ких	ак	ци	ја	у	ства	ри	так	тич	ке	при	ро	де.	 Јер	ипак	
ни	је	упут	но,	без	об	зи	ра	на	сву	ра	зно	вр	сност	по	ли	тич	ког	ци	ни	зма,	
да	САД,	НА	ТО	и	за	пад	не	зе	мље	сла	ве	и	ве	ли	ча	ју	Хр	ват	ску,	др	жа	ву	
ко	ја	је	уз	њи	хо	ву	по	ли	тич	ку	по	др	шку	и	вој	ну	по	моћ	уни	шти	ла	РСК	
и	по	би	ла	и	про	те	ра	ла	срп	ски	на	род,	и	та	кву	при	ми	ли	у	за	јед	ни	цу	
европ	ских	на	ро	да,	а	да	исто	вре	ме	но	оче	ку	ју	да	Ср	би	ја	кре	не	у	њи
хов	„при	ја	тељ	ски“	за	гр	љај		у	евро	а	тлант	ске	ин	те	гра	ци	је.	

Ука	за	ли	смо	на	ве	зу	из	ме	ђу	„Сре	бре	ни	це“	и	„Олу	је“	и	њи	хов	
ге	о	по	ли	тич	ки	сми	сао,	ко	ји	је	ак	ту	е	лан	и	два	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је.10) 
Обе	ле	жа	ва	ње	и	јед	ног	и	дру	гог	(код	Хр	ва	та	је	то	еуфо	рич	на	про
сла	ва),	под	сти	ца	но	и	до	зи	ра	но	је	са	стра	не		од	За	па	да,	и	све	ску	па	
ли	чи	на	до	бро	при	пре	мље	ну	пред	ста	ву,	у	ко	ју	се	укла	па	и	обе	ле

10) На	прослави	„Олује“	у	Книну	ове	године	присуствовале	су	и	„мајке	Сребренице“.
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жа	ва	ње	срп	ског	стра	да	ња	то	ком	и	по	сле	„Олу	је“.	На	и	ме,	ни	је	дан	
хр	ват	ски	зва	нич	ник	у	свом	обра	ћа	њу	на	про	сла	ви	у	Кни	ну	или	За
гре	бу	ни	је	ни	по	ме	нуо	да	су	на	том	про	сто	ру	жи	ве	ли	Ср	би,	да	су	
има	ли	 сво	ју	 исто	риј	ски,	 прав	но	 и	 по	ли	тич	ки	 уте	ме	ље	ну	 др	жа	ву	
	Ре	пу	бли	ку	Срп	ску	Кра	ји	ну,	да	су	про	те	ра	ни,	по	би	је	ни,	бом	бар
до	ва	ни	и	уби	ја	ни	из	ави	о	на	дуж	Пе	тро	вач	ке	це	сте		док	су	бе	жа	ли.	
Ни	ко	од	Хр	ва	та	то	ни	кад	ни	је	по	ме	нуо!	Ни	су	по	ми	ња	ли	Ср	бе	ни	
као	ре	ме	ти	лач	ки	фак	тор.	Ни	су,	јер	би	мо	ра	ли	да	ка	жу	ода	кле	у	Ср
би	у	Кра	ји	ни?	Ни	су	Ср	би	на	овај	про	стор	па	ли	с	Мар	са!	За	хр	ват
ску	исто	ри	ју	и	по	ли	ти	ку	то	пи	та	ње	је	та	бу	те	ма.	А	по	зна	то	је		из	
Фра	нач	ких	хро	ни	ка		да	су	Ср	би	на	про	сто	ру	Кра	ји	не	прет	хо	ди	ли	
Хр	ва	ти	ма,	по	ми	њу	се	818,	а	Хр	ва	ти	три	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је		852.	
го	ди	не.	

Исто	та	ко,	Бо	шња	ци	се	пред	ста	вља	ју	као	жр	тве	и	на	сто	је	да	
на	ми	ре,	па	и	да	пре	ма	ше	број	ку	од	8.000;	они	не	при	зна	ју	срп	ске	
жр	тве,	пра	ве	се	глу	ви	на	чи	ње	ни	цу	да	је	срп	ски	зло	чин	у	ства	ри	
од	ма	зда	за	зло	чин	ко	ји	су	по	чи	ни	ли	њи	хо	ви	су	на	род	ни	ци	над	срп
ским	на	ро	дом	од	1992.	до	1995;	у	По	то	ча	ри	ма	су	укле	са	ли	не	дво
сми	слен	рат	ни	по	клич:	„Прав	да	је	на	ша	осве	та“.	

О СТРА ДА ЊУ, СЕ ЋА ЊУ И ПО МИ РЕ ЊУ  
БЕЗ ПО МИ ЊА ЊА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ КРА ЈИ НЕ

А	Ср	би	же	ле	по	ми	ре	ње.	И	то	се	укла	па	у	евро	а	тлант	ске	ин	те
гра	ци	је	и	по	ми	ре	ње	у	ре	ги	о	ну.	То	је	аген	да	За	па	да:	ЕУ,	САД,	НА
ТО.	То	је	ма	па	пу	та	ко	ји	тре	ба	да	про	ђе	Ср	би	ја	на	пу	ту	ка	ЕУ	и	
да	ље	у	НА	ТО!?	Су	се	ди,	 да	кле,	 ваљ	да	 за	то	што	 су	ма	ло	број	ни	ји,	
мо	гу	да	сла	ве	и	оп	ту	жу	ју,	а	Ср	би	ја	и	Ср	би	да	те	же	по	ми	ре	њу.	За	то	
је	срп	ски	пре	ми	јер	у	Ра	чи,	на	обе	ле	жа	ва	њу	два	де	се	то	го	ди	шњи	це	
„Олу	је“,	у	јед	ном	не	сре	ђе	ном	и	на	ба	ца	ном	па	те	тич	ном	го	во	ру,	не	
по	ми	њу	ћи	РСК,	ре	као:	„ни	ко	нам	не	мо	же	бра	ни	ти	да	пам	ти	мо“	
(као	да	не	ко	не	ко	ме	уоп	ште	мо	же	за	бра	ни	ти	да	пам	ти,	МС),	али	
је	од	мах	до	дао	да	са	За	гре	бом,	ко	ји	отво	ре	но	ве	ли	ча	про	гон	Ср	ба,	
уки	да	 им	 ћи	ри	ли	цу,	 по	зи	ва	 се	 на	 уста	шку	 тра	ди	ци	ју11),	 „же	ли	мо	
да	га	ји	мо	нај	бо	ље	мо	гу	ће	од	но	се“	и	да	се	он	на	да	да	ће	мо	са	Хр

11) Скандалозан	 је	 њихов	 списак	 о	 1577	 оптужених	 Срба,	 као	 што	 је	 и	 беспризорна	
злоупотреба	интерполових	оптужница.	Хрватска	све	чини	да	потпуно	очисти	државу	
од	Срба,	и	да	за	тај	злочин	оптуже	саме	Србе.	То	јој	успева.	У	томе	јој	помаже	и	естрада	
на	челу	са	Томпсоном,	којег	је	на	прослави	„Олује“	славило	стотине	хиљада	певајући:	
„Јасеновац	 и	 Градишка	 Стара“,	 „Ми	Хрвати	 не	 пијемо	 вина,	 само	 крви	 четника	 из	
Книна“,	уз	уобичајене	покличе:	„За	дом	спремни“,	„Убиј,	убиј	Србина“	и	слично.	
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ват	ском	„по	ста	ти	при	ја	те	љи	у	Европ	ској	уни	ји“.12)	Сва	ко	из	вр	ша	ва	
свој	за	да	так:	док	Ву	чић	по	зи	ва	на	по	ми	ре	ње,	у	Хр	ват	ској	пре	те	и	
про	те	ру	ју	оста	так	Ср	ба.	И	ни	ко	од	срп	ских	зва	нич	ни	ка,	осим	До
ди	ка,	 у	 свом	 го	во	ру	о	 стра	да	њу	и	про	го	ну	Ср	ба	из	Хр	ват	ске,	не	
по	ми	ње	РСК		др	жа	ву	срп	ског	на	ро	да	ко	ју	су	Хр	ва	ти	уз	по	др	шку	
За	па	да	 уни	шти	ли	 и	 по	би	ли	 ви	ше	 од	 7.000	 и	 про	те	ра	ли	 ви	ше	 од	
по	ла	ми	ли	о	на	Ср	ба.	Го	во	ри	ли	су	срп	ски	чел	ни	ци	о	стра	да	њу	Ср	ба	
у	 „Бље	ску“	и	 „Олу	ји“,	 о	по	ги	бељ	ној	и	нај	ма	сов	ни	јој	 са	вре	ме	ној	
се	о	би	Ср	ба	ља.	На	све	стра	не	слу	ша	мо:	про	те	ра	ни	Ср	би	из	Хр	ват
ске.	Ни	ко	од	зва	нич	ни	ка	не	по	ми	ње	др	жа	ву	тих	Ср	ба		Ре	пу	бли	ку	
Срп	ску	Кра	ји	ну,	због	ко	је	су	Ср	би	и	про	те	ра	ни.	Не	би	Ср	би	Кра	ји
шни	ци	би	ли	про	те	ра	ни	да	ни	су	има	ли	сво	ју	др	жа	ву.	У	про	тив	ном,	
то	 би	 зна	чи	ло	 да	 су	 прет	ход	но,	 кроз	 исто	ри	ју,	 при	ста	ли	 да	 бу	ду	
не	за	шти	ће	на	и	дис	кри	ми	ни	са	на	ма	њи	на,	 без	пра	ва	на	 соп	стве	ну	
др	жа	ву.	А	то,	опет,	зна	чи	да	они	у	нај	ве	ћем	бро	ју	ви	ше	не	би	ни	би
ли	Ср	би.	Ова	ко,	они	су	кроз	исто	ри	ју	сте	кли	свој	ство	исто	риј	ског,	
ди	пло	ма	тич	ког,	по	ли	тич	ког,	или	кон	сти	ту	тив	ног	на	ро	да	–	све	јед	но,	
што	им	је	при	знао	сва	ки	од	по	сле	рат	них	хр	ват	ских	уста	ва	(1947,	
1963,	1974).	Они	су	као	на	род	би	ли	устав	но	из	јед	на	че	ни	са	хр	ват
ским	на	ро	дом.	Хр	ват	ска	је	би	ла	дво	на	ци	о	нал	на	др	жа	ва		Хр	ва	та	и	
Ср	ба	у	Хр	ват	ској,	и	Ср	би	су	ре	а	го	ва	ли	на	хр	ват	ско	про	тив	у	став	но	
и	на	сил	но	от	це	пље	ње	од	СФРЈ	и	са	бор	ско	јед	но	на	ци	о	нал	но	(гла
са	ли	са	мо	хр	ват	ски	за	ступ	ни	ци)	пре	и	ме	но	ва	ње	Ср	ба	из	кон	сти	ту
тив	ног	на	ро	да	у	на	ци	о	нал	ну	ма	њи	ну.	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска	Кра	ји	на	је	
би	ла	при	род	на	ре	ак	ци	ја	на	хр	ват	ску	се	це	си	ју.	Био	је	то	на	чин	не	
са	мо	да	Ср	би	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	зу	ју	и	те	ри	то	ри	ја	ли	зу	ју	сво	ја	пра	ва,	
не	го	и	да	би	о	ло	шки	пре	жи	ве	на	ста	нак	но	ве	не	за	ви	сне	хр	ват	ске	др
жа	ве.	Оту	да	је	не	схва	тљи	ва	те	жња	да	се	Срп	ска	Кра	ји	на	за	бо	ра	ви,	
као	да	је	ни	кад	ни	је	ни	би	ло,	да	се	за	у	век	из	бри	ше	из	се	ћа	ња,	да	се	
из	ба	ци	и	гла	ва	и	ср	ца	срп	ског	на	ро	да.	То	смо	слу	ша	ли	и	у	Ра	чи	и	
у	Са	ва	цен	тру.	Во	ди	ло	се	ра	чу	на	да	се	не	по	ме	не	Кра	ји	на.	Чак	и	у	
кул	тур	ном	про	гра	му.	То	он	да	зна	чи	да	Ср	би	у	Кра	ји	ни	ни	су	има	ли	
пра	во	да	се	бра	не,	и	да	је	Хр	ват	ска	би	ла	у	пра	ву	што	је	уни	шти	ла	
ову	срп	ску	др	жа	ву	и	про	те	ра	ла	ње	но	ста	нов	ни	штво!?	Не	ки	ме	ди	ји	
су	то	и	ре	кли:	„Хр	ват	ска	је	има	ла	пра	во	да	се	осло	бо	ди“!	Од	ко	га?	
Од	уста	штва	и	ср	бо	мр	жње?	

Дан	 се	ћа	ња.	Срп	ски	 пре	ми	јер	Алек	сан	дар	Ву	чић	 је,	 у	 скло
пу	по	бољ	ша	ња	од	но	са	са	су	се	ди	ма,	што	је	је	дан	од	усло	ва	за	ула
зак	у	ЕУ,	пред	ло	жио	За	јед	нич	ки	дан	се	ћа	ња	на	све	жр	тве	у	бив	шој	

12) Види:	Новости,	6.	август	2015,	стр.	3.
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СФРЈ.13)	И	пре	би	ло	ка	квог	Ву	чи	ћег	обра	зло	же	ња	овог	пред	ло	га,	из	
су	сед	ства	је	усле	ди	ла	не	га	тив	на	ре	ак	ци	ја.	У	За	гре	бу	и	При	шти	ни	
је	 овај	 пред	лог	 до	че	кан	на	нож.	Из	За	гре	ба	пре	ми	јер	Зо	ран	Ми
ла	но	вић	је	по	ру	чио:	„на	ма	ни	ко	не	ће	од	ре	ђи	ва	ти	да	не	пи	је	те	та	и	
су	ћу	ти“,	а	у	При	шти	ни	се	спре	ма	ре	зо	лу	ци	ја	ко	јом	би	Ср	би	ју	ту
жи	ла	за	ге	но	цид.	Из	Са	ра	је	ва	Ба	кир	Изет	бе	го	вић	ука	зу	је	да	је	иде	ја	
не	пот	пу	на	и	пре	ра	на.	Ја	вио	се	и	бив	ши	ре	ис	Му	ста	фа	Це	рић,	по	ру
чу	ју	ћи	ла	кон	ски	„ка	ко	је	Бал	кан	ми	ран	са	мо	кад	је	Бо	сна	мир	на“,	
оце	њу	ју	ћи	Ву	чи	ће	ву	ини	ци	ја	ти	ву	не	ре	ал	ном,	и	ис	ти	че	да	је	„ла	ко	
од	ре	ди	ти	да	тум	за	за	јед	нич	ко	се	ћа	ње	и	мо	ли	тву:11.7.	По	то	ча	ри“.14) 

Пам	те	се	да	кле	са	мо	соп	стве	не	жр	тве;	срп	ске	жр	тве	се,	ваљ	да,	
под	ра	зу	ме	ва	ју.	 У	 за	гре	бач	ком	 „Ју	тар	њем	 ли	сту“осва	нуо	 је	 текст	
адво	ка	та	Лу	ке	Ми	ше	ти	ћа,	бра	ни	о	ца	Ан	те	Го	то	ви	не	пред	Ха	шким	
су	дом,	 по	во	дом	 20.	 го	ди	шњи	це	 „Олу	је“	 у	 ко	јем	 „ве	ли	ко	ду	шно“	
пред	ла	же	да	се	28.	сеп	тем	бар	обе	ле	жа	ва	као	дан	се	ћа	ња	на	срп	ске	
жр	тве	 зло	чи	на	 по	чи	ње	них	 на	кон	 те	 „вој	норе	дар	стве	не	 ак	ци	је“.	
То	га	да	на	1995,	го	то	во	два	ме	се	ца	по	сле	„Олу	је“,	у	се	лу	Ва	ри	во
де		оп	шти	на	Книн,	уби	је	но	је	де	вет	ме	шта	на	срп	ске	на	ци	о	нал	но
сти,	од	55	84	го	ди	не	жи	во	та.	За	овај	зло	чин	ни	ко	ни	је	од	го	ва	рао.	
Ми	ше	ти	ће	ва	иде	ја	је	ја	сна	и	с	хр	ват	ског	ста	но	ви	шта	по	бед	нич	ка	и	
др	жа	во	твор	на.	Он	сма	тра	да	би	на	тај	на	чин	хр	ват	ски	др	жав	ни	врх	
одао	по	част	 срп	ским	жр	тва	ма	што	би	по	ни	шти	ло	тен	зи	је	ко	ји	ма	
је	обе	ле	же	на	сва	ка	про	сла	ва	„Олу	је“,	од	но	сно	оп	ту	жбе	слу	жбе	не	
Ср	би	је,	као	и	пред	став	ни	ка	срп	ске	за	јед	ни	це	у	Хр	ват	ској	да	је	не
до	пу	сти	во	сла	ви	ти	„Олу	ју“,	јер	су	на	кон	ње	по	чи	ње	ни	зло	чи	ни	за	
ко	је	ни	ко	ни	је	од	го	ва	рао.	Ми	ше	тић	би,	да	кле,	да	„са	чу	ва“	„Олу	ју“,	
ко	ја	је	са	ма	по	се	би	би	ла	нај	ве	ћи	зло	чин	из	вр	шен	пре	ма	срп	ском	
на	ро	ду!	„По	ру	ка	је	пот	пу	но	ја	сна:	„ве	ли	чан	стве	ну“	по	бе	ду	не	сме
ју	им	за	се	ни	ти	уби	ства	„та	мо	не	ких“	Ср	ба,	без	об	зи	ра	на	то	ко	ли	ко	
их	је.	За	то	ће	им	уде	ли	ти	је	дан	дан	за	се	ћа	ње	на	њи	хо	ве	жр	тве,	што	
да	ље	од	њи	хо	вог	Да	на	по	бе	де	и	до	мо	вин	ске	за	хвал	но	сти,	то	бо	ље.	
На	тај	дан	ће	глу	ми	ти	да	им	је	жао	срп	ских	жр	та	ва,	а	Ср	би	ће,	на
ив	ни	ка	кви	је	су,	по	но	во	„за	гри	сти	уди	цу“	и	пу	сти	ће	их	да	у	ми	ру	
сла	ве	(по	жељ	но	уз	Томп	со	нов	по	здрав	„За	дом	спрем	ни“)	нај	ве	ћу	
по	бе	ду	у	сво	јој	„по	ви	је	сти“.15)

13) Види:	Новости,	8.	август	2015,	стр.	3.
14) Види:	Мирослав	Јанковић,	„Сви	су	они	пали	узалуд“,	Новости,	исто,	стр.	16.
15) Саво	Штрбац,	„Удица	„домољуба“	за	Србе“,	Фонд стратешке културе,	електронско	

издање,	14.	август	2015.
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Су	се	ди	да	кле	ни	су	спрем	ни	да	при	хва	те	Ву	чи	ће	ву	иде	ју	по	ми
ре	ња	и	ус	по	ста	вља	ње	за	јед	нич	ког	да	на	се	ћа	ња.	Слу	те	да	би	ти	ме	у	
пр	ви	план	ис	пли	ва	ли	мо	ти	ви	и	ре	зул	та	ти	ра	та	ко	ји	су	уз	по	др	шку	
спољ	них	ак	те	ра	во	ди	ли	про	тив	бив	ше	СФРЈ	и	срп	ског	на	ро	да.	А	
мо	тив	 је	 био	 раз	би	ти	 ју	го	сло	вен	ску	 др	жа	ву,	 по	би	ти	и	 про	те	ра	ти	
Ср	бе	и	на	њи	хо	вом	исто	риј	ском	и	ет	нич	ком	про	сто	ру	фор	ми	ра	ти	
соп	стве	не	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве.	Тај	ре	зул	тат	је,	из	у	зев	у	БиХ	где	су	
Ср	би	ус	пе	ли	да	са	чу	ва	ју	сво	ју	РС,	углав	ном	ус	пео.	И	шта	ту	има	
за	јед	нич	ко	да	се	обе	ле	жа	ва?	Во	ђен	је	рат;	Ср	би	су	во	ди	ли	бор	бу	за	
оп	ста	нак	а	Хр	ва	ти,	му	сли	ма	ни	и	Шип	та	ри	за	њи	хо	во	про	те	ри	ва	ње.	
За	и	ста,	шта	ту	има	за	јед	нич	ко	за	се	ћа	ње?	Мо	жда	им	је	по	бе	да	„пи
ро	ва“,	па	Хр	ва	ти	на	ста	вља	ју	бор	бу	до	по	след	њег	Ср	би	на	у	Хр	ват
ској,	а	Шип	та	ри	на	сто	је	да	за	о	кру	же	сво	ју	др	жав	ност	на	Ко	со	ву	и	
по	хап	се	и	про	те	ра	ју	све	не	по	ћуд	не		Ср	бе.	Али	за	то	је	срп	ски	по	раз	
ре	а	лан,	и	„ни	ко	нам	не	мо	же	бра	ни	ти	да	пам	ти	мо“.	

Мо	жда	се	Ми	ла	но	вић	пла	ши	да	би	Дан	се	ћа	ња	под	ра	зу	ме	вао	
да	Хр	ват	ска	поч	не	из	вр	ша	ва	ти	спо	ра	зу	ме	ко	је	је	пот	пи	са	ла	са	Ср
би	јом.	Хр	ват	ска	 је	 23.	 ав	гу	ста	 1996.	 са	Ср	би	јом	пот	пи	са	ла	Спо
ра	зум	о	нор	ма	ли	за	ци	ји	од	но	са.	У	том	спо	ра	зу	му,	из	ме	ђу	оста	лог,	
пи	ше:	„Уго	вор	не	стра	не	по	шту	ју	јед	на	дру	гу	као	не	за	ви	сне,	су	ве
ре	не	и	рав	но	прав	не	др	жа	ве	у	окви	ру	сво	јих	ме	ђу	на	род	них	гра	ни
ца“.	Про	во	ка	тив	ним	при	зна	њем	не	за	ви	сно	сти	Ко	со	ва,	Хр	ват	ска	је	
др	ско	пре	кр	ши	ла	ме	ђу	др	жав	ни	спо	ра	зум	са	Ср	би	јом.	Да	је	Ср	би	ја	
има	ла	озбиљ	ну	и	од	го	вор	ну	власт,	она	би	пред	у	зе	ла	ре	ци	проч	ну	
ме	ру	и	при	зна	ла	од	Хр	ват	ске	оку	пи	ра	ну	Ре	пу	бли	ку	Срп	ску	Кра	ји
ну	и	ње	ну	Вла	ду	у	из	гнан	ству.	Али	по	сток	то	бар	ска	срп	ска	власт	се	
опре	де	ли	ла	за	„де	мо	крат	ску“	по	ли	ти	ку,	за	по	ли	ти	ку	сле	пе	по	слу
шно	сти	пре	ма	сво	јим	за	пад	ним	мен	то	ри	ма.

У	по	ме	ну	том	спо	ра	зу	му,	осим	гра	ни	ца,	су	ве	ре	ни	те	та	и	те	ри	то
ри	јал	ног	ин	те	гри	те	та,	де	фи	ни	шу	се	и	пи	та	ња	по	врат	ка	прог	на	них	
Ср	ба	из	РСК	и	Хр	ват	ске		њи	хо	ва	имо	вин	ска	и	со	ци	јал	на	пра	ва	и	
пра	ва	из	од	ре	да	ба	ме	ђу	на	род	ног	пра	ва.	Овај	спо	ра	зум	је,	ме	ђу	тим,	
остао	„мр	тво	сло	во	нас	па	пи	ру“,	и	ни	до	да	на	шњег	да	на	ни	је	оства
рен.	На	про	тив,	њи	ме	је	ле	га	ли	зо	ван	ге	но	цид	и	ет	нич	ко	чи	шће	ње	
хр	ват	ске	др	жа	ве	од	срп	ског	на	ро	да.	Оту	да	не	тре	ба	да	чу	ди	ап	сурд	
по	во	дом	овог	зло	чи	на:	Хр	ват	ска	је	за	из	гон	Ср	ба	Кра	ји	шни	ка	оп
ту	жи	ла	Ср	би	ју	пред	Ме	ђу	на	род	ном	су	дом	у	Ха	гу.16)

16) Види	шире:	Момчило	Суботић,	„Хрватско	непријатељство	и	српске	илузије“	у:	Српски 
народ од Сарајевског атентата до Хашког трибунала	(приредио	Милојко	Будимир),	
Београд,	2014,	стр.	174186.
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Исти	циљ	–	 про	те	ри	ва	ње	 пре	о	ста	лих	Ср	ба	 из	Хр	ват	ске,	 као	
„ко	нач	но	ре	ше	ње“	срп	ског	пи	та	ња	у	Хр	ват	ској		има	и	„игра“	око	
ћи	ри	ли	це	у	Ву	ко	ва	ру	и	ди	љем	Хр	ват	ске.	17)	Ову	„игру“	Европ	ска	
уни	ја	 не	 же	ли	 да	 ко	мен	та	ри	ше,	 иако	 се	 ра	ди	 о	 дис	кри	ми	на	ци	ји	
ма	њин	ских	 пра	ва	 –	 као	 про	кла	мо	ва	них	 вред	но	сти	ЕУ.	Отво	ре	ну	
ма	ни	фе	ста	ци	ју	 фа	ши	зма	 хр	ват	ске	 др	жа	ве	 ЕУ	 ци	нич	но	 сво	ди	 на	
пи	та	ње	уну	тра	шњег	за	ко	но	дав	ства	и	уну	тра	шњих	од	но	са	у	Хр	ват
ској.	 Бри	се	лу	 хр	ват	ски	 уста	шлук	 не	 сме	та:	њи	ма	 је	 од	Укра	ји	не	
до	Хр	ват	ске	 ва	жна	 ге	о	по	ли	тич	ка	 упо	тре	бљи	вост,	 а	 иде	о	ло	ги	ја	 и	
уну	тра	шња	пи	та	ња,	при	ро	да	си	сте	ма,	ста	ње	људ	ских	и	ма	њин	ских	
пра	ва	је	дру	го	ра	зред	но.

Оче	ки	ва	ло	се,	ко	је	оче	ки	вао?,	на	ив	ни	срп	ски	по	ли	ти	ча	ри!,	да	
ће	ула	ском	у	ЕУ	у	Хр	ват	ској	спла	сну	ти	ср	бо	фо	би	ја	и	ср	бо	мр	жња.	
На	про	тив,	они	су	у	успо	ну.	Об	ја	шње	ње	је	у	очи	глед	ном	про	бле	му	
Хр	ва	та	са	иден	ти	те	том,	ко	ји	се	не	мо	же	ре	ши	ти	уби	ја	њем	и	про	те
ри	ва	њем	Ср	ба;	оту	да	но	ва	фру	стра	ци	ја,	ко	јој	не	ма	ле	ка.	

Кад	су	Ср	би	и	Ср	би	ја	у	пи	та	њу	Хр	ват	ска	во	ди	кон	зи	стент	но	
тран	спа	рент	ну	не	при	ја	тељ	ску	по	ли	ти	ку,	док	Ср	би	кроз	исто	ри	ју,	
као	и	 са	вре	ме	но	 срп	ско	вођ	ство,	 во	де	нео	д	го	вор	ну	по	ли	ти	ку	по
пу	шта	ња,	не	за	ме	ра	ња,	по	ли	ти	ку	са	мо	за	бо	ра	ва,	или	по	ли	ти	ку	„на	
пар	че“	ка	ко	је	ис	ти	цао	Сло	бо	дан	Јо	ва	но	вић		о	че	му	смо	пи	са	ли	у	
јед	ном	од	на	ших	ра	до	ва.18)

Ову	те	зу	по	твр	ђу	је	и	еко	ном	ска	стра	на	са	вре	ме	них	срп	скохр
ват	ских	од	но	са;	би	ланс	еко	ном	ске	по	ли	ти	ке	је	по	прог	на	не	Ср	бе	и	
Ср	би	ју	ви	ше	не	го	по	ра	зан.	На	и	ме,	Хр	ват	ска	ду	гу	је	срп	ским	пен	зи
о	не	ри	ма	са	под	руч	ја	РСК	81	за	о	ста	лу	пен	зи	ју.	Број	тих	пен	зи	о	не	ра	
је	47.	000	а	из	нос	за	о	ста	лих	пен	зи	ја	је	ве	ћи	од	ми	ли	јар	ду	евра.	Ово	
су	огром	на	сред	ства	и	мо	же	мо	са	мо	за	ми	сли	ти	шта	би	Хр	ват	ска,	
за	јед	но	са	сво	јим	за	пад	ним	па	тро	ни	ма,	чи	ни	ла	ка	да	би	јој	Ср	би	ја	
ду	го	ва	ла	то	ли	ки	но	вац.	Ово	ме	тре	ба	до	да	ти	и	сле	де	ће.	Вред	ност	
про	це	ње	не	срп	ске	имо	ви	не	у	Хр	ват	ској	је	око	1,8	ми	ли	јар	ди	евра,	

17) Градско	 веће	Вуковара	 је,	 17.	 августа	 2015,	 гласањем	 11:10	 укинуло	 право	Срба	 да	
користе	ћирилицу.	Тиме	је	извршена	измена	градског	статута	годину	дана	после	одлуке	
Уставног	суда	који	је	дао	двосмислено	тумачење	о	ћириличним	таблама		Србима	не	
треба	ускратити	права,	али	не	смеју	да	буду	повређени	осећаји	већинског	народа.	У	
складу	са	уставним	лицемерјем	је	и	одлука	Градског	већа	по	којој	ће	се	сваког	октобра	
поново	гласати	о	томе	колики	је	степен	„сношљивости“у	граду,	тј	да	ли	би	ћирилични	
натписи	повредили	осећања	Хрвата.	Види:	Новости,	 „Вуковар	протерао	ћирилицу“,	
18.	август	2015,	страна	4.

18) Види:	Момчило	Суботић,	 „Српска	 политика	 „на	 парче“	 или	 недостатак	 националне	
идеје“,	у	Српско питање на Балкану	(уредио	Момчило	Суботић),	ИПС,	Београд,	2013,	
стр.	220232.	
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у	тај	збир	ула	зи	ви	ше	од	400	пред	у	зе	ћа	ко	ја	су	пре	рас	па	да	СФРЈ	
има	ла	имо	ви	ну	у	Хр	ват	ској,	што	на	Ја	дра	ну,	што	у	уну	тра	шњо	сти.	
Та	ко	ђе,	ту	је	и	85.000	ку	ћа	и	ста	но	ва	Ср	ба	из	Хр	ват	ске	и	гра	ђа	на	
Ср	би	је.	Те	ку	ће	и	ста	но	ви	су	углав	ном	усе	ље	ни	и	при	ва	ти	зо	ва	ни.	
С	дру	ге	стра	не,	Хр	ват	ска	од	Ср	би	је	по	тра	жу	је	не	крет	ни	не	у	вред
но	сти	од	око	800	ми	ли	о	на	евра.19)  

Хр	ват	ска	је	ви	ше	од	де	сет	го	ди	на	све	при	сут	ни	ја	на	срп	ском	
тр	жи	шту,	 све	 чи	ни	 да	 по	мог	не	 сво	јим	 „го	спо	дар	стве	ни	ци	ма“	 да	
еко	ном	ски	овла	да	ју	Ср	би	јом,	у	ко	ју	су	Те	дев	ски,	То	до	рић	и	дру
ги	до	2012.	го	ди	не	уло	жи	ли	ви	ше	од	530	ми	ли	о	на	евра,	тј	ви	ше	од	
20	%	 сво	јих	 ин	ве	сти	ци	ја	 уло	же	них	из	ван	Хр	ват	ске.20)	Хр	ват	ском	
би	зни	су	про	ход	ност	у	Ср	би	ји	пра	ви	хр	ват	ска	оба	ве	штај	на	слу	жба	
ко	ја	је	јед	на	од	нај	ак	тив	ни	јих	стра	них	слу	жби	у	Ср	би	ји.	„По	зна	то	
је	и	то	да	хр	ват	ске	оба	ве	штај	не	слу	жбе,	пре	ко	огром	них	бу	џе	та	за	
огла	ша	ва	ње	хр	ват	ских	ком	па	ни	ја	 у	Ср	би	ји,	 ути	чу	на	уре	ђи	вач	ку	
по	ли	ти	ку	 од	ре	ђе	них	 ме	ди	ја,	 обез	бе	ђу	ју	ћи	 ве	ли	ки	 про	стор	 оним	
по	је	дин	ци	ма	и	ор	га	ни	за	ци	ја	ма	ко	је	су	отво	ре	ни	хр	ват	ски	ло	би	сти	
у	Ср	би	ји.	То	је	и	раз	лог	за	што	се	у	по	след	ње	вре	ме	по	је	ди	не	по
ли	тич	ке	лич	но	сти,	бли	ско	по	ве	за	не	са	Хр	ват	ском,	та	ко	че	сто	по	ја
вљу	ју	у	ме	ди	ји	ма.

Би	ло	је	муч	но	гле	да	ти	ка	ко	су	се	по	је	ди	ни	срп	ски	по	ли	ти	ча
ри	у	про	шло	сти	из	ви	ња	ва	ли	и	до	дво	ра	ва	ли	Хр	ва	ти	ма,	ши	ром	им	
отва	ра	ју	ћи	 вра	та	 Ср	би	је	 (по	ли	тич	ки,	 без	бед	но	сно	 и	 еко	ном	ски),	
док	су	вра	та	Хр	ват	ске,	по	сле	„Олу	је“,	за	наш	на	род	за	у	век	оста	ла	
за	тво	ре	на.	Иза	 тих	 вра	та	 оста	ли	 су	имо	ви	на,	 ку	ће,	 зе	мља,	 рад	на	
ме	ста	про	те	ра	них	Ср	ба.

То	ни	је	са	мо	пи	та	ње	ге	но	ци	да	ко	ји	је	по	чи	њен	над	на	шим	на
ро	дом	у	„Олу	ји“,	то	је	и	еко	ном	ско	пи	та	ње,	и	пи	та	ње	по	што	ва	ња	

19) Исто
20) Хрватски	тајкун	Ивица	Тодорић	у	Србији	поседује	три	велика	трговинска	ланца	–	Идеа,	

Меркатор	и	Рода,	који	заједно	имају	много	већи	промет	од	Мишковићевог	Максија.	И	
уз	то	је	Тодорић	власник	и	фабрике	сладоледа	Фриком,	фабрике	уља	Дијамант,	фарме	
за	тов	јунади	Планта	у	Футогу,	кланице	у	Пландишту,	Кикиндског	млина,	Нове	слоге	
из	Трстеника	 (фабрика	минералне	воде	 „Мивела“),	 а	преко	компаније	Идеа	недавно	
је	преузео	и	два	некада	позната	београдска	биоскопа	„Јадран“	и	„Вождовац“,	који	су	
годинама	били	затворени...	Само	Емил	Тедевски	има	више	фирми	у	Србији	него	сви	
српски	 привредници	 у	 Хрватској.	 Између	 осталог,	 хрватска	 Атлантик	 група	 Емила	
Тедевског	власник	је	српских	компанија	Соко	Штарк,	Гранд	пром,	Паланачки	кисељак,	
МултМта	и	Фудленд,	па	самим	тим	и	ван	граница	Србије	познатих	брендова	као	што	
су	„чоколадне	бананице“,	чоколаде	„најлепше	жеље“,	„смоки“,	„бакина	тајна“,	кафа	
„гранд“...	У	Србији	су	значајно	инвестирале	и	друге	хрватске	компаније,	као	што	су	
Нексе	група,	Виндија,	Подравка,	Лура,	Кроација	осигурање,	Магма,	Певец,	М	профил,	
Леваоница	 продукт,	 Нашице	 цемент...	 Види	 шире:	 Ненад	 Поповић,	 интервју	 листу	
Недељник,	електронско	издање,	25.	август	2015.	
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пра	ва	сво	ји	не,	као	уни	вер	зал	ног	и	не	по	вре	ди	вог	пра	ва	у	свим	ци
ви	ли	зо	ва	ним	 зе	мља	ма	 све	та.	То	пра	во	 је	Хр	ват	ска	пре	кр	ши	ла,	и	
уме	сто	да	за	то	сно	си	санк	ци	је,	она	је	још	до	би	ла	на	гра	ду	да	ње	ни	
би	зни	сме	ни	не	сме	та	но	ку	пу	ју	срп	ска	пред	у	зе	ћа	и	да	20	го	ди	на	ка
сни	је	од	лу	чу	ју	ће	ути	чу	на	ста	бил	ност	срп	ског	тр	жи	шта.

Ми	смо	кри	ви	јер	смо	у	про	шло	сти	има	ли	нео	д	го	вор	не	по	ли
ти	ча	ре	ко	ји	су	до	пу	сти	ли	да	Хр	ват	ска	у	Ср	би	ји	има	све,	а	да	Ср	би
ја	у	Хр	ват	ској	не	ма	ни	шта.	Вре	ме	је	да	то	про	ме	ни	мо.	Вре	ме	је	да	
Ср	би	ја	те	мељ	но	пре	и	спи	та	сво	је	од	но	се	са	Хр	ват	ском,	док	се	сви	
про	те	ра	ни	Ср	би	у	„Олу	ји“	не	вра	те	у	сво	је	до	мо	ве,	ко	ри	сте	ћи	сва	
она	пра	ва	и	имо	ви	ну	ко	ју	су	ко	ри	сти	ли	као	кон	сти	ту	тив	ни	на	род	у	
Хр	ват	ској	пре	њи	хо	вог	про	те	ри	ва	ња	из	те	зе	мље.	Ов	де	се	не	ра	ди	
о	би	ло	чи	јем	по	ли	тич	ком	хи	ру,	већ	се	ра	ди	о	ло	гич	ном	зах	те	ву	ко	ји	
би	ис	по	ста	вио	сва	ки	Аме	ри	ка	нац,	Ен	глез,	па	и	Хр	ват,	да	је	ње	гов	
на	род	пре	тр	пео	та	кав	зло	чин	и	пљач	ку	као	што	су	пре	тр	пе	ли	Ср	би	
у	„Олу	ји“.	Тек	ка	да	ово	пи	та	ње	ко	нач	но	ре	ши	мо,	мо	же	мо	као	ре	ги
он	да	кре	не	мо	по	ли	тич	ки	и	еко	ном	ски	на	пред.	Без	то	га	не	ма	и	не	
мо	же	да	бу	де	трај	ног	ми	ра	на	Бал	ка	ну.“21)

Да	кле,	све	ово	што	смо	на	зна	чи	ли	тре	ба	ло	би	да	бу	де	пред	у
слов	за	не	ка	кав	За	јед	нич	ки	дан	се	ћа	ња.	Прет	по	ста	вља	мо	да	је	све	
то	и	Ву	чић	имао	на	уму,	јер	за	што	би	ина	че	хр	ват	ски	пре	ми	јер	Ми
ла	но	вић	ре	зо	лут	но	од	био	ње	гов	пред	лог.	Ни	је	ваљ	да	Ву	чић	по	те
зао	ово	ва	жно	пи	та	ње	тек	из	пу	ке	по	ли	тич	ке	ре	то	ри	ке?	А	мо	жда	је
сте!	По	дик	та	ту	за	пад	них	моћ	ни	ка:	по	ми	ре	ње	ра	ди	по	ми	ре	ња		јер	
је	 до	бро	су	сед	ство	 је	дан	од	усло	ва	на	 евро	у	ниј	ском	пу	ту	Ср	би	је;	
без	ика	квих	ње	них	усло	вља	ва	ња,	ма	кар	то	би	ли	и	не	ис	по	што	ва	ни	
ме	ђу	др	жав	ни	спо	ра	зу	ми	од	стра	не	Хр	ват	ске.	Ми	ла	но	вић,	као	и	до
са	да	шње	хр	ват	ске	вла	сти,	као	сва	ки	хр	ват	ски	по	ли	ти	чар,	од	би	ја	да	
оства	ри	до	го	во	ре	не	спо	ра	зу	ме	са	Ср	би	јом,	јер	ови	спо	ра	зу	ми	зах
те	ва	ју	и	по	вра	так	Ср	ба		а	то	је	оно	што	Хр	ват	ска	на	сто	ји	свим	си
ла	ма	да	из	бег	не.	Јер,	њи	хо	вим	по	врат	ком	до	ве	ла	би	у	пи	та	ње	свој	
глав	ни	рат	ни	циљ:	про	те	ри	ва	ње	Ср	ба	и	ства	ра	ње	ет	нич	ки	и	вер	ски	
чи	сте	хр	ват	ске	др	жа	ве.22)	По	врат	ком	Ср	ба	–	ето	Кра	ји	не!	Че	му	он
да	на	сил	на	се	це	си	ја	и	рат	за	не	за	ви	сну	хр	ват	ску	др	жа	ву?	

21) Ненад	Поповић,	исто.
22) Колико	 су	 Хрвати	 опредељени	 за	 Европу	 и	 „демократију“	 сведочи	 и	 скорашња	

иницијатива	групе	Хрвата,	на	челу	са	Бранком	Борковићем,	командантом	Вуковара,	да	
„За	дом	спремни“	постане	званични	поздрав	хрватске	војске.	Међу	неколико	хиљада	
потписника	су	и:	бивши	министар	спољних	послова	Звонимир	Шепаровић,	академик	
Јосип	 Печарић,	 академик	 Станко	 Поповић,	 помоћни	 загребачки	 бискуп	 Валантин	
Позаић,	сисачки	бискуп	Владо	Кошић,	фудбалер	Јосип	Шимунић,	политички	емигрант	
Никола	Штедул	итд.
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МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ЦЕН ТАР ЗА СРП СКЕ ЖР ТВЕ У 20. ВЕ КУ

Не	ма	ни	шта	од	За	јед	нич	ког	да	на	се	ћа	ња,	осим	да	бу	де	у	фор	ми	
не	ког	но	вог	срп	ског	по	ра	за	и	по	ни	же	ња.	С	дру	ге	стра	не,	Ср	би	као	
на	род	ко	ји	је	у	чи	та	вом	20.	ве	ку	био	ме	та	стра	да	ња	и	ге	но	ци	да	ка	ко	
од	стра	не	сво	јих	су	се	да:	Хр	ва	та,	Бо	шња	ка	и	ко	смет	ских	Ал	ба	на	ца,	
та	ко	и	од	спољ	них	за	пад	них	др	жа	ва,	тре	ба	да	ус	по	ста	ве	соп	стве	ни	
култ	се	ћа	ња,	да	по	пут	 Је	вре	ја	по	диг	ну	срп	ски	 Јад	Ва	шем,	мо	ну
мен	тал	ни	обје	кат	 у	 ко	јем	ће	пред	ста	ви	ти	исто	ри	ју	 срп	ског	 стра
да	ња.	По	пут	Је	вре	ја	Ср	би	су	стра	дал	нич	ки	на	род,	а	за	раз	ли	ку	од	
њих	не	ма	ју	соп	стве	ну	кул	ту	ру	се	ћа	ња	на	исто	риј	ско	стра	да	ње.	Без	
об	но	ве	кул	та	се	ћа	ња,	сли	ка	о	Ср	би	ма	као	исто	риј	ском	на	ро	ду	ни	је	
пот	пу	на,	шта	ви	ше,	она	се	бри	ше	и	по	ни	шта	ва,	а	Ср	би	ис	кљу	чу	ју	
из	 исто	ри	је.	Оту	да	 је	 до	бро	до	шла	 иде	ја	 срп	ских	 ин	те	лек	ту	а	ла	ца	
да	се	осну	је	Ме	мо	ри	јал	ни	цен	тар	за	срп	ске	жр	тве	у	20.	ве	ку.	Је	дан	
од	нај	бо	љих	по	зна	ва	ла	ца	ге	но	ци	да	над	Ср	би	ма	у	20.	ве	ку	Сми	ља	
Авра	мов	ука	зу	је	да	 је	по	се	ти	ла	свих	14	цен	та	ра	се	ћа	ња	на	ге	но
цид,	ко	ли	ко	их	у	Евро	пи	укуп	но	има,	и	да	ни	у	јед	ном	не	ма	по	ме
на	о	стра	да	њу	Ср	ба.	А	Ср	би	су		ис	ти	че	Авра	мов		до	жи	ве	ли	три	
по	гро	ма	у	про	шлом	ве	ку.	То	 све	 тре	ба	 ску	пи	ти	на	 јед	ном	ме	сту. 
„Ка	да	до	ђу	стран	ци,	то	што	им	ми	вер	бал	но	об	ја	сни	мо	или	евен
ту	ал	но	ор	га	ни	зу	је	мо	не	ки	окру	гли	сто,	то	оде	у	ве	тар,	то	се	за	бо
ра	ви“.	За	то	би	Ме	мо	ри	јал	ни	цен	тар	као	што	је	Јад	Ва	шем	ко	ји	би	
био	по	све	ћен	Ср	би	ји,	био	од	ве	ли	ког	зна	ча	ја.23)	Иде	ја	о	осни	ва	њу	
Ме	мо	ри	јал	ног	цен	тра	је	по	те	кла	у	„Све	то	за	ру	Ми	ле	ти	ћу“,	а	циљ	је	
„да	се	на	вид	но	ме	сто	у	Бе	о	гра	ду	из	гра	ди	је	дан	Пар	те	нон	ко	ји	би	
био	по	све	ћен	нај	ве	ћим	срп	ским	на	уч	ни	ци	ма	Те	сли,	Ми	лан	ко	ви	ћу	
и	Пу	пи	ну,	по	пут	оног	у	Па	ри	зу.	Ка	да	би	сте	ви	има	ли	је	дан	та	кав	
Пар	те	нон	где	би	сте	ви	зу	ел	но	пре	до	чи	ли	шта	је	срп	ска	на	у	ка	да	ла	
свет	ској	ци	ви	ли	за	ци	ји	он	да	би	се,	ми	слим,	ма	ло	дру	га	чи	је	гле	да	ло	
на	срп	ско	пи	та	ње. Те	две	ства	ри	би	се	раз	ви	ја	ле	па	ра	лел	но	јер	се	
оне	ме	ђу	соб	но	не	ис	кљу	чу	ју“	.24)	За	осни	ва	ње	Ме	мо	ри	јал	ног	цен
тра	за	ин	те	ре	со	ва	на	 је	и	срп	ска	ди	ја	спо	ра	спрем	на	да	да	зна	ча	јан	
до	при	нос	се	ћа	њу	на	оне	ко	ји	су	то	ком	про	шлог	ве	ка	да	ли	сво	је	жи
во	те	или	стра	да	ли	са	мо	за	то	што	су	Ср	би	и	пра	во	слав	ни.	

23) Види:	„Негирање	наших	жртава	већ	јако	иритира	Србе“,	интервју	Смиље	Аврамов	за	
Фонд стратешке културе,	електронско	издање,	17.	август	2015.

24)	 Исто
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Mom ci lo Su bo tic

„SRE BRE NI CA“, „OLU JA“  
AND  „THE DAY OF RE MEM BRAN CE“

Re su me
Bri tish Re so lu tion on Ge no ci de in Sre bre ni ca was not 
adop ted in the Se cu rity Co un cil of the Uni ted Na ti ons be-
ca u se of Rus sian re pre sen ta ti ve’ ve to on it. Thro ug ho ut 
hi story the Bri tish ha ve sup por ted ene mi es of Ser bia and 
such po li tics has been a re flec tion of the Bri tish-Ser bian 
re la ti ons as well as the re flec tion of the Bri tish’ aspi ra tion 
to ke ep Rus sia away from the Bal kans and Me di te ran nean 
re gion. In li ne with it Ser bia, as a tra di ti o nal ally of Rus-
sia, has been „col la te ral da ma ge“ in such po li tics, and 
this has been re pe a ted this ti me again. Pre si dent of Ser bia 
To mi slav Ni ko lic, and be fo re him Pre si dent of the Re pu bli-
ka Srp ska Mi lo rad Do dik, asked Pre si dent Pu tin that Rus-
sia put ve to on this re so lu tion in qu e sti on, whi le in re gard 
to this the po li tics of the Go vern ment of Ser bia pro ved to 
be ex tre mely ir re spon si ble and the Pri me Mi ni ster Vu cic 
only ma de a sta te ment that Ser bia was not con sul ted re-
gar ding this mat ter.
Many fo re ign and do me stic aut hors ha ve re se ar ched and 
wro te on the cri me in Sre bre ni ca and not in one of the se 
pa pers the re has been men ti o ned a term „ge no ci de“; on 
the con trary, the se aut hors ha ve ex pressly un der li ned and 
pro ved that the Serbs did not com mit ge no ci de in Sre bre-
ni ca. The re was a ter ri ble cri me com mi ted the re, but not 
the ge no ci de. Firstly, the re was not in ten tion to com mit 
the ge no ci de; the re is no any do cu ment in which the sta te 
or mi li tary le a ders of the Re pu bli ka Srp ska or de red lo wer 
bo di es or units to com mit the cri me – and if the re was any 
of such do cu ment the Ha gue Co urt wo uld ha ve cer ta nily 
shown it up to no wa days, and se condly, the com man der 
of the Army of the Re pu bli ka Srp ska Rat ko Mla dic ga ve 
per mis sion that wo men, chil dren and old pe o ple le a ve Sre-
bre ni ca at that ti me, which cer ta inly de ni es the the sis on 
the ge no ci de. It wo uld be most cor rect to say re gar ding 
the cri me in Sre bre ni ca that it was the re ven ge for ter ri ble 
cri mes of the Mu slims over Ser bian pe o ple in this re gion 
in the pe riod from 1992 to 1995, the cri mes which con-
sti tu te all ele ments of ge no ci de be ca u se it was re li gi o us 
blind ness which gu i ded the se mi se ra ble hu man be ings in 
qu e sti on to sla ug hter and mur der all the ir ne ig hbo urs of 
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anot her re li gi o us de no mi na tion. The re fol lo wed the re ven-
ge of the Serbs to the se cri mes of the Mu slims, which co uld 
be un der stood, but not mo rally de fen ded; and in this ca se 
a po et and sta te man Nje gos’ tho ught „Hu man cha rac ter 
has harf mul fa ults“ tur ned out to be a harsh re a lity of our 
ti mes.
It is im por tant to un der li ne that at the ti me of the cri me 
com mi ted in Sre bre ni ca the re was not talk abo ut it as the 
ge no ci de, nor was this cri me ta ken as the exam ple of the 
ge no ci de. It be ca me la be led as such in the years which 
fol lo wed and in the con text of the Dayton ar ran ge ment of 
Bo snia and Her ze go vi na’s ge o po li ti cal tri an gle. Ho we-
ver, the li ne which con nects the cri me in Sre bre ni ca and 
„Olu ja“ („The Storm“) is a fact that „Sre bre ni ca“ was 
plan ned and sta ged with in ten tion of pla cing sha dow on 
Cro a tian cri me of the ge no ci de and et hnic cle an sing of 
al most who le one na tion and to con ceal, si len ce and al le-
vi a te the di sap pe a ran ce of the Re pu blic of Srp ska Kra ji na. 
In ad di tion to this, the ac tion in Sre bre ni ca was used as an 
ex cu se for the NA TO bom bing of the Re pu bli ka Srp ska and 
al so for furt her dis in te gra tion of Ser bian sta te re gion, or 
in ot her words it had to „ma ke easi er“ a pro cess of se i zu re 
of Ko so vo and Me to hi ja, be ca u se Ship tars’ en for ced se-
ces sion of Ko so vo and Me to hi ja in 1990’s was pla ced over 
the de stiny of Ser bia li ke a sword of Da moc les. This is po-
li ti cal and ge o po li ti cal po int of the ca se of „Sre bre ni ca“. 
In August 4th of 2015 the re we re twenty years of re mem-
bran ce of „Olu ja“, the big gest Cro a tian mi li tary vic tory 
in hi story and the big gest Ser bian loss in hi story. The Cro-
ats ce le bra ted this ju bi lee an ni ver sary with a mi li tary pa-
ra de and set ting up a mo nu ment to Fra njo Tudjman who 
is the most re spon si ble for et hnic cle an sing of the Serbs 
from Cro a tia, whi le the Serbs, or Ser bia as the sta te, mar-
ked on the sta te le vel the Bi bli cal exo dus and suf fe ring of 
al most all the pe o ple in this ca se. And in the ir spe ec hes 
on the suf fe ring and per se cu tion of the Serbs from Cro a tia 
no body of the Ser bian of fi ci als, with the ex cep ti on of Mi lo-
rad Do dik, men ti o ned the Re pu bli ka Srp ska Kra ji na - the 
sta te of the Ser bian pe o ple, of whom the Cro ats with the 
sup port of the West de stroyed and kil led mo re than se ven 
tho u sands and dro ve out mo re than half the mil lion of the 
Serbs. The Re pu bli ka Srp ska Kra ji na was a na tu ral re ac-
tion to the se ces sion of Cro a tia. The re fo re the aspi ra tion 
to for get the Srp ska Kra ji na as if it ne ver exi sted and to 
era se it fo re ver from me mory and to throw it out from the 
minds and he arts of the Ser bian pe o ple is not un der stan-
da ble. We he ard it in Ra ca as well as in the Sa va cen ter 
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that the re was ta ken ca re not to men tion Kra ji na. Even in 
the cul tu ral pro gram. The re fo re it me ans that the Serbs in 
Kra ji na did not ha ve the right to de fend them sel ves and 
that Cro a tia had the right to de stroy this Ser bian sta te and 
to dri ve out the ir pe o ple? 
Le a ders of ne ig hbo u ring sta tes firmly re jec ted Ser bian 
Pri me Mi ni ster Alek san dar Vu cic’s idea to mark a jo int 
Re mem bran ce Day on the pe o ple kil led in the wars of the 
1990’s. They in tu it that by do ing this the mo ti ves and re-
sults of the war which they led with the sup port of fo re ign 
fac tors aga inst for mer So ci a list Fe de ra ti ve Re pu blic of 
Yugo sla via and Ser bian pe o ple wo uld emer ge to the fo-
re front. And the mo ti ve was to de stroy the Yugo slav sta te, 
to kill and dri ve out the Serbs from the ir hi sto ri cal and 
et hnic re gion and to esta blish the ir own na ti o nal sta tes. 
This mo ti ve en ded up ma inly with po si ti ve re sults for them, 
with the ex cep ti on of Bo snia and Her ze go vi na in which the 
Serbs suc ce e ded to pre ser ve the ir Re pu bli ka Srp ska. This 
is the re a son why po li ti cal Ser bia sho uld ac cept the idea 
of a pa tri o tic or ga ni za tion Sve to zar Mi le tic to esta blish its 
own cult of re mem bran ce and set up a mo nu men tal ob ject, 
li ke Je wish Yad Vas hem, which wo uld be na med The Me-
mo rial Cen ter for Ser bian vic tims in 20th cen tury. 
Key words: Bri tish re so lu tion, Bo snian Mu slims, Serbs, 
„Sre bre ni ca“, Cro a tia, Re pu blic of Ser bian Kra ji na, 
„Storm“, Ser bia, Me mo rial for Ser bian vic tims in the 20th 
cen tury.

	 Овај	рад	је	примљен	10.	септембра	2015.	го	ди	не	а	прихваћен	за	штампу	на	састанку	
Редакције	18.	септембра	2015.	године.
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О СРБИМА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ  
У ДЕЛИМА ЈОХАНА ГЕОРГА КОЛА

Сажетак
Рад се ба ви раз ма тра њем на ци о нал них иден ти те та, 
ет нич ким рас про сти ра њем, ан тро по ло шким, ка рак
тер ним и кул тур ним осо бе но сти ма Ср ба, на ве де ним у 
пу то пи си ма не мач ког ге о гра фа и исто ри ча ра, Јо ха на 
Ге ор га Ко ла. За раз ли ку од ра да пред ста вље ног у про
шлом бро ју овог ча со пи са, па жња је по све ће на Ко ло
вим пу то ва њи ма у Бу дим пе шту, Срем, Ис тру, Дал ма
ци ју и Цр ну Го ру. Пу то пи шче ва ту ма че ња и за кључ ци, 
упо ре ђу ју се са по да ци ма еми нент них исто ри ча ра, 
ге о гра фа, ет но гра фа и ста ти сти ча ра по сма тра ног 
раз до бља. Ти ме се пот кре пљу је исти ни тост тврд њи 
ни за це ње них ауто ра, да је ге о граф ски оп сег на се љен 
срп ским на ро дом, још сре ди ном 19. ве ка био мно го ши
ри од да на шњег. Та ко ђе, на осно ву Ко ло вих по да та ка 
ко ји се упо ре ђу ју с дру гим ре ле вант ним из во ри ма, по
ри че се мо гућ ност би ло ка квих хе ге мо ни стич ких те
жњи Ср ба пре ма окол ним на ро ди ма. С дру ге стра не, 
на те ме љу све до че ња овог пу то пи сца, ра све тља ва се 
вре ме по ка то ли ча ва ња пра во слав них Ср ба у Пе шти 
и Бу ди му, и по ја шња ва се ет нич ко по ре кло Бу ње ва ца, 
Шо ка ца, Ис тра на, Дал ма ти на ца, Ду бров ча на, Бо
шња ка и Цр но го ра ца. За кљу чу је се да је у под руч ји ма 
ко ја су у про шло сти углав ном би ла на се ље на ста нов
ни штвом срп ског ет но са раз ли чи тих ве ра, хр ват ски 
ет но ним про ши рен тек у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. 
Скре ће се па жња на при сут ност ср бо фо би је код Ма
ђа ра и ма ђар ских Не ма ца у та да шњној Бу дим пе шти, 
чи ји узро ци има ју ко рен у ет нич ким, је зич ким, ре ли гиј
ским и еко ном ским раз ли ка ма. 
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Кључ не ре чи: Ср би, Ра ша ни, Хр ва ти, ка то лич ки Ср би, 
Ср боХр ва ти, Шок ци, Бу њев ци, Мор ла ци, Ду бров ча ни, 
Цр но гор ци, Или ри.

1. ЈО ХАН ГЕ ОРГ КОЛ У ПО СЕ ТИ „РА ЦЕН ШТА ТУ“

Oд 14. до 18. ве ка, у европ ским пу то пи си ма, ен ци кло пе диј ским 
де ли ма, до ку мен ти ма, др жав ним ис пра ва ма, па и ге о граф ским 

кар та ма, на про сто ру да на шње Вој во ди не, Сла во ни је, ју жне Ма
ђар ске и за пад не Ру му ни је, бе ле жи се „зе мља Ра шка“ (лат. и енгл. 
Ras cia; мађ. Ráczság, Ráczország; нем. Rat zen land, Re zen land, итд.), 
ко ју ве ћи ном на се ља ва ју Ра ша ни, тј. Рас ци ја ни или Ра ци (мађ. 
Rácok; нем. Rat zen, Ra i zen; енгл. Rat zi ans, Ras ci a ni, Na tio Ras ci a na, 
итд), до се ље ни углав ном то ком се о ба, на кон па да срп ских зе ма
ља под Осман ли је. Иако су Ма ђа ри у 10. ве ку прак тич но осво ји ли 
сло вен ску зе мљу (Бла тен ску кне же ви ну и де ло ве Ве ли ко мо рав ске 
кне же ви не), а за те кле Сло ве не пот чи ни ли и сто пи ли у ма ђар ски 
на род, Ср би су по но во у ве ћем бро ју по че ли да на се ља ва ју Ба нат, 
По мо риш је, Срем и Бач ку у вре ме вла да ви не кра ља Си ги смун да 
(13681437) и Ма ти је Кор ви на (14581490), скла ња ју ћи се ис пред 
тур ске на је зде. Де спот Вук Гр гу ре вићБран ко вић са из бе глим је 
Ср би ма сту пио у слу жбу угар ског кра ља Ма ти је Кор ви на, ко ји му 
је дао по се де Слан ка мен и Ку пи ник у Сре му, а 1471. и ти ту лу „Де
спот Кра ље ви не Ср би је“. Ко ли ка мно жи на Ср ба је та да до ла зи ла 
на по ме ну те про сто ре, го во ри из ве штај по ме ну тог угар ског кра ља 
из 1483. го ди не, у ко јем је по ме нуо 200.000 срп ских при до шли ца 
то ком прет ход не че ти ри го ди не, а слич но се по но ви ло и 1502.1) До
се ље ним Ср би ма, сме ште ним у Ђур, Ко мо ран, Бу дим, Ва ра дин и 
Ко вин, по ме ну ти угар ски краљ по ве рио је је дан део ду нав ске фло
те, а њи хо ву ло јал ност при до био је при ви ле ги ја ма, на осно ву ко
јих ће на ста ти бу ду ће срп ске цр кве не оп шти не.2) Де спо ти Сте фан 
Ла за ре вић и Ђу рађ Бран ко вић има ли су сво ју па ла ту у бу дим ској 
Твр ђа ви, о чи јој рас ко ши све до че сред њо ве ков ни де та љи, от кри
ве ни на кон Дру гог свет ског ра та. На об но вље ном зда њу је 1987. 
го ди не по ста вље на спо менпло ча с ли ком де спо та Сте фа на Ла за
ре ви ћа. Бу дим је пао у турц ке ру ке 1541. го ди не, а осло бо ђен је 
то ком Аустриј скотур ског ра та 1686. 

1) Славко Гавриловић, Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској (XVXIX век), 
Филип Вишњић, Београд, 1993, стр. 12.

2) Вера Филиповић, Александар Рафаиловић, Срби у Будимској доњој вароши Табан 
према пописима из 18. века, Архив Србије, Београд, 2014, стр. 13.
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Срп ско пред гра ђе фор ми ра ло се у Пе шти уну тар град ских зи
ди на, око цр кве, док су се у Бу ди му Ср би на ста ни ли на па ди на ма 
Та ба на, у „дол њој ва ро ши“, ко ја се про сти ра ла из ме ђу Ге лер то вог 
бр да, бу дим ске твр ђа ве и бр да Нап хеђ (Ор ло вац), уз Ду нав, Ђа во
љи по ток, до бу дим ских бр да. Би ло је то нај ста ри је пред гра ђе Бу
ди ма, ко је се још по чет ком про шлог сто ле ћа на зи ва ло „Срп ска ва
рош“, за Ма ђа ре „Ра цва рош“, а за Нем це „Ра цен штат“. У Та ба ну су 
Ср би оста ли да жи ве ли и у вре ме тур ске оку па ци је, а сам на зив по
ти че од „шта вља ча ко же“.3) У раз до бљу од Се о бе 1690. го ди не, до 
осло бо ђе ња Бе о гра да 1718. го ди не, та срп ска ва рош у Бу ди му сма
тра на је „сво је вр сним цен тром Ср ба“.4) Аустриј ски цар Ле о полд 
Пр ви је већ 1696. го ди не до зво лио Ср би ма сти ца ње гра ђан ских 
пра ва, док се од се ља ва ња срп ског на ро да из Бу ди ма бе ле же по ло
ви ном 19. ве ка, от при ли ке у вре ме ка да га је по се тио и Јо хан Ге орг 
Кол (Jo hann Ge org Kohl). По зна ти не мач ки ге о граф, исто ри чар и 
пу то пи сац, чи ја крат ка би о гра фи ја је об ја вље на у про шлом бро ју 
овог ча со пи са, у де лу „Сто ти ну да на на пу то ва њи ма у аустриј ске 
др жа ве“ из 1842. го ди не, по све тио је по себ но по гла вље о Ср би ма у 
Бу ди му и Пе шти: „Ра шан ски град – Тур ска ку па ти ла и ис точ њач ки 
хо до ча сни ци“. По сма тра ју ћи са бал ко на сво је хо тел ске со бе ле пу 
сли ку Бу ди ма, Кол је опа зио и део гра да ко ји се на ла зио из ме ђу оп
сер ва то ри је и „на ро чи то за ни мљи вог Бр да Зам ка“ (Schloßberg), на
чич ка ног цр ква ма и па ла та ма. Ра ди ло се о по ме ну том Та ба ну или 
Ра цен шта ту (Ta ban oder die Ra i zen stadt), де лу Пе ште са око 1,000 
ма лих ку ћа на па ди ни стр мог бр да зва ног Блок сберг (Bloc ksberg), 
са те ра са стим за рав ни ма ко је су се уз ди за ле јед на из над дру ге.5) 

Пу то пи сцу је и ов де по ста ло ја сно ко ли ка је рас про стра ње ност 
Ра ша на ши ром Ма ђар ске, пре све га у Ба на ту, Бач кој и Сре му, где су 
до шли из „Ср би је, њи хо ве отаџ би не“,6) на по ми њу ћи да та да још 
увек по сто ји мно штво срп ских град ских че твр ти и у дру гим по
зна тим ма ђар ским гра до ви ма. Про на ла зи Ср бе у ма њем бро ју и на 
се ве ру Ма ђар ске, где су та да ве ћи ном жи ве ли Сло ва ци и Ру си ни. 
На во ди и раз ло ге до ла ска Ср ба у аустриј ске зе мље, као и чи ме се 
ба ве – они су успе шни као ске ле џи је и тр гов ци на Ду на ву, а при

3) Исто, стр. 17.
4) Исто, стр. 18.
5) Johann Georg Kohl, Hundert Tage auf Reisen in den österreichischen Staaten, Vierter Theil, 

Reise in Ungarn, Erste Abtheilung, Arnoldischen Buchhandlung, Dresden und Leipzig, 1842, 
стр. 253.

6) Исто, стр. 256.
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спе ли су услед угње та ва ња Ту ра ка.7) Та ко ђе под се ћа да су Ра ша ни 
и Нем ци кра јем 17. ве ка до ве де ни у Пе шту, ко ја је тек би ла оте та 
из ру ку „вар вар ских Ту ра ка“ (под Кар лом Ло та рин шким 1686. г.), 
да би је на се ли ли. Ра ша ни су иза бра ли Блок сберг, док су се Нем ци 
утвр ди ли на Бр ду Зам ка. Ме ђу тим, Нем ци су вре ме ном то ли ко по
ста ли број ни ји, да се цео град у то вре ме већ сма трао њи хо вим, јер 
су и са ми Ср би већ „на по ла по ста ли Нем ци“.8) 

Ка да је од лу чио да по се ти Ра цен штат или Ра шан ски Град, че
тврт му се ни је чи ни ла при влач ног из гле да, као ни ку ће у ко ји
ма жи ве, а сам бо ра вак, по себ но но ћу, мо гао је да бу де опа сан по 
стран це. Пр во што је уочио, ула зе ћи у јед но ма ло ра цен штат ско 
дво ри ште, би ле су по сву да ока че не сли ке, што му је „по твр ди ло 
гла си не“ да тај на род „по пут свра ка“ во ли да по ста вља ша ре не 
сли ков не при ка зе на вра та и гре де. Ме ђу њи ма, ока чен на шу пи, 
био је чак и пор трет „по кој ног пру ског кра ља у ма ђар ској на род ној 
но шњи“.9) Вла сни ка ку ће у ко јој се об рео, из ве сног Бог да но ви ћа, 
ни је за те као, по што је до тич ни по ма гао не мач ком су се ду у ви но
гра ду. Кол је уочио да су му со бе би ле ве о ма уред не, укра ше не 
ико на ма Хри ста и раз ли чи тих све та ца. До че ка ла га је до ма ћи ца и 
њен син је ди нац, ко ји су раз у ме ли не мач ки, као и сви оста ли Ср би 
у Ра цен шта ту. Пу то пи сац нас оба ве шта ва да је ма ло број ност де це 
би ла уоби ча је на и код Ср ба и код Ма ђа ра, те да су се срп ске же не 
сти де ле труд но ће, за раз ли ку од не мач ких или сло вач ких, ко је су 
„не пре ста но би ле бла го сло ве не“.10)

Пра во слав ни на ро ди ко ји су пре бе гли у хри шћан ску Евро пу 
пред осман лиј ском на је здом и ко ји су би ли при ну ђе ни да у она 
те шка вре ме на пре жи ве на би ло ко ји на чин, од до ми цил ног ка то
лич ког ста нов ни штва ни су бла го на кло но при хва ће ни. До не кле је 
из ве сна ср бо фо би ја ра зу мљи ва, по што се ве ли ки број Ср ба, као 
што је прет ход но Кол за па зио и у Бе чу, по чео до бро сна ла зи ти у 
тр го ви ни од Ду на ва до Ја дра на, а би ли су од пре по зна ти и по вој
нич ком ду ху и на пра си то сти. С тим у ве зи, Кол пи ше: „Ра ша ни су 
у це лој Ма ђар ској на ја ко ло шем гла су и ка же се по сло вич но: ’Из 
јед ног Ра ша ни на мо гу на ста ти нај ма ње 4 Је вре ја и 5 Ци га на пре
пу них лу ка во сти, не ва ља ло сти и сми ца ли ца.’ Та по гр да при пи су је 

7) Исто, стр. 257.
8) Исто, стр. 258.
9) Исто.
10) Исто, стр. 259.
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се и са вре ме ним Гр ци ма, Ма ке дон ци ма или Цин ца ри ма, ко ји су та
ко ђе на ста ње ни у свим ма ђар ским гра до ви ма и ко ји осим ре ли ги је 
не ма ју са Ср би ма ни шта за јед нич ко, што је, да ка ко, до ста; же
лим на не ки на чин да ка жем да је то све што им је за јед нич ко.“ 11)

Не мач ки пу то пи сац под се ћа да су слич ни сте ре о ти пи о Ср би
ма кру жи ли и ме ђу Ве не ци јан ци ма и Ђе но вља ни ма, с ко ји ма су 
има ли тр го вач ке од но се, те да су и Ри мља ни има ли чу ве ну из ре ку 
„Грч ка ве ра – ни ка ква ве ра“ („Gra e ca fi des, nul la fi des“).12) Глав
ни узрок не на кло но сти је до ку чив – осим еко ном ског ја ча ња, би ла 
је то сва ка ко кон фе си о нал на раз ли ка, ко ја се је ди но мо гла пре ва
зи ћи по ка то ли ча ва њем или уни ја ће њем. У том прав цу Кол је био 
ра зу ман, упо зо ра ва ју ћи да не га тив не ста во ве тре ба при хва ти ти с 
ре зер вом, јер ка да се ти Ср би по се те и по сма тра ју, на и ла зи се на 
то ли ко чо веч но сти и до бро те, ко је код чо ве ка бу де ви ше раз у ме ва
ња и са о се ћа ња, не го од бој но сти.13) При ну ђе ни да се сна ђу, мно ги 
из бе гли Ср би вр ло бр зо су пре шли у окри ље ка то лич ке цр кве, не 
са мо прет ња ма, тј. „си лом“, не го и до бро вољ но, ка ко би се лак ше 
со ци ја ли зо ва ли у но вој до мо ви ни. Нај ве ћи број њих уско ро је из гу
био срп ски иден ти тет, али то ни је био слу чај и са ка то лич ким Ср
би ма у Ра цен шта ту, о че му нас оба ве шта ва аутор у на став ку сво га 
пу то пи са: „Ов де се, на и ме, мо ра на по ме ну ти, што је до ста чуд но, 
да је у ра ни ја вре ме на ве ћи део пе штан ских Ср ба, од стра не фра
ње ва ца, био пре о бра ћен и пре шао је у ка то лич ку цр кву; не у гр ко
уни јат ску, већ ка ко је ре че но – у ри мо ка то лич ку. Не ки дру ги при
мер пре о бра ћа ња ми ни је по знат; чак и је дан Ср бин ко ји је мно го 
про пу то вао јам чио ми је да је то је ди на ри мо ка то лич ка цр кве на 
за јед ни ца Ср ба. По зна то је ка ко се они стро го при др жа ва ју сво је 
грч ке ве ре.“14)

У да љем по сма тра њу пе штан ских Ра ша на он са зна је да су би ли 
по бо жни ји од Не ма ца, да су се са ве сно мо ли ли и др жа ли се стро
жи је вер ских пра зни ка, али да су би ли скло ни ји ужи ва њу ал ко хо ла 
(ра ки је) не го Нем ци (ко ји су би ли ви на ри), као и да су би ли ве ћи 
сла до ку сци. Јед на Не ми ца, ко ја му је раз ја шња ва ла ме ђу ет нич ке 
од но се у Пе шти, ка за ла је с из ве сном до зом ху мо ра, да „мо ра увек 

11) Исто.
12) Исто, стр. 260.
13) Исто.
14) Исто, стр. 263.



 56 

О СРБИМА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ...Дарио О. Кршић

има ти фла ше ра ки је и бом бо не са мо за Ра ша не“.15) По ње ним ре
чи ма, раз ли ка из ме ђу Не ма ца и Ср ба у Пе шти, би ла је у то ме да 
је „не мач ки се љак ште дљи ви ји, а Ра ша нин је ра спи ку ћа, јер ка да 
има јед ну па ру у џе пу по на ша се као да има сто ти ну у џа ку“.16) 
Бли зак од нос у ко јем су би ли Нем ци и Ра ша ни ипак ни је ути цао 
на сма ње ње уза јам не за ви сти ко ја је по сто ја ла ме ђу њи ма, а она се 
нај бо ље мо гла опа зи ти у цр кви, где се про по ве да ло на из ме нич но 
на не мач ком и срп ском је зи ку. То ком по бо жних ску по ва осе ћа ња 
„на ци о нал не при пад но сти“ мно штво пу та су пре ра ста ла у не при
клад не сва ђе, по што је сва ка стра на же ле ла да има пре и мућ ство, 
та ко да су по не кад ду хов не и све тов не вла сти би ле при мо ра не да 
се уме ша ју ка ко би раз ре ши ле њи хо ве спо ро ве. Кол при зна је да 
су га за ни ма ле „на ци о нал не раз ли чи то сти“ у гер ман ским на уч ним 
књи га ма и ка рак те ри сти ке ко је су при пи си ва не Сло ве ни ма, од но
сно, у че му се то гер ман ска пле ме на ви де раз ли чи тим. За ње га, ти 
„су до ви“ су би ли исто вет ни они ма што их је чуо од не мач ке го спо
ђе, 45го ди шње Ма ри је Лај те рин (Ma ria Le it he rin), ко ја, ве ли Кол, 
„ни је ви де ла да ље ван сво је ку ће, или нај да ље пре ко зи ди на ње ног 
Ра цен шта та“.17) Би ла је ро ђе на Пе штан ка, и прем да је жи ве ла од 
нај ра ни јег де тињ ства у ср цу ма ђар ске кра ље ви не, ни је уме ла да 
из го во ри ни ти јед ну ма ђар ску реч, а та квих је би ло мно го у Пе шти, 
ка же Кол – „до брих Не ма ца, али исто та ко ло ших Ма ђа ра“.18) 

У ве зи по сло ва ко ји ма су се пе штан ски Ср би ба ви ли, њи хо вог 
ста ле жа и из гле да, не мач ки пу то пи сац је та ко ђе оста вио за ни мљи
ве де та ље. Ве ли ки број Ср ба био је за о ку пљен сточ ном тр го ви ном, 
на ро чи то про да јом сви ња. Ше та ју ћи око ли ном, пу то пи сац је на об
рон ку Блок сбер га су срео јед ног па сти ра, за ко јег ка же да је био 
„Ср бин или Ср би ја нац или Ра ша нин – то је све исто“19), ко ји је 
про да вао сла вон ске сви ње сво јим зе мља ци ма и био је вр ло за до
во љан по слом. Ода тле се пру жао до бар по глед на ра шан ско на се
ље, па му је па стир по ка зао гра ни цу из ме ђу срп ског и не мач ког 
де ла гра да. По пут „моћ не је вреј ске по ро ди це Рот шилд“, ко ји су у 
Франк фур ту жи ве ли ван је вреј ске че твр ти, Кол је слич ност про
на шао и код бо га тих Ра ша на, ко јих је би ло мно го у са мом цен тру 

15) Исто.
16) Исто.
17) Исто, стр. 264.
18) Исто.
19) „...einen Serben, oder Serbier, oder Raizen – dieß ist alles Eins“, Исто. 
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Пе ште, пе штан ским го сти о ни ца ма и уоп ште у Ма ђар ској, у ко јој 
су Ср би успе шно тр го ва ли. Та ко је опи сао су срет са два „срп ска 
бо ља ра“ (Großbo ja ren) ко ји су се упи си ва ли у „књи гу го сти ју“ та
мо где је и он од сео; је дан од гла ве до пе те об у чен у цр но, а дру ги у 
цр ве но оде ло. Би ле су при сут не и „две срп ске да ме, јед на ру жна, а 
дру га ле па“, обе оки ће не злат ним ка па ма и „као што Аустри јан ци 
има ју оби чај да ка жу ‚ми ли о нер ке’, од ко јих је јед на на вод но твр
ди ла да је при ли ка од два ми ли о на Гул де на“.20) 

У вре ме ну до ко ли це, Ср би су на ро чи то ужи ва ли у то плим ку
па ли шти ма (ба ња ма), ка же Кол, сма тра ју ћи да су они баш због то га 
и на се ли ли део Пе ште у ко јем се на ла зе три од пет то плих сум
пор них из во ра из вре ме на ста рих Ри мља на – Блок сбад, Брик бад и 
Рај цен бад (Bloc ksbad, Brückbad und Ra i zen bad).21) Нај ве ћи део ку
па ли шних згра да остао је не про ме њен от ка ко су их до гра ди ли Тур
ци, а Брик бад је би ла нај ве ћа ба ња у Ра цен шта ту. Пу то пи сац на по
ми ње да се та ме ста мо ра ју по се ти ти ка ко би се мо гао истин ски 
упо зна ти жи вот срп ског на ро да, по што је љу бав пре ма сум пор ним 
из во ри ма са Ту ра ка и Ср ба пре шла и на Ма ђа ре, те да их у ве ли
ком бро ју по се ћу ју и „от ме ни љу ди“. Брик бад је по се до вао ве ли ку 
згра ду са ви ше про сто ри ја, пре пу ње них љу ди ма ко ји су же ле ли да 
уђу у ку па ли ште или оних ко ји су се већ оку па ли, па су од ла зи ли у 
по зо ри ште или ка фа не, или су пак ше та ли „го редо ле“, сун ча ју ћи 
се. Бо гат из вор сум пор не во де ши рио се це ви ма чи та вим зда њем, 
са ку пља ју ћи се у не ко ли ко ви ше и ма ње еле гант них ку па ти ла, ко
нач но се сли ва ју ћи у је дан ве ли ки јав ни ба зен, у ко јем је це на за 
ку па ње би ла два гул де на по са ту. Сва ки по се ти лац мо гао је по цео 
дан да се ди у бли зи ни за си тан но вац.22) Кол је по тан ко и сли ко ви
то опи си вао ма гло ви ту ат мос фе ру ба ње, ис пу ње ну и ста ри ји ма и 
мла ди ма; му шкар ци ма, же на ма и де цом, ко ји су се сви ку па ли и 
ша ли ли, оде ве ни и на ги, кли жу ћи се по вла жном мер ме ру. До чуо је 
да ов де ре дов но до ла зе сли ка ри, ка ко би из бли за из у ча ва ли људ ску 
ана то ми ју, а он лич но се чу дио ка ко се под овим нео бич ним окол
но сти ма по на ша срп ски на род, за ко јег ка же да је по се до вао ду бо ко 
уко ре ње но осе ћа ње сти да. Ме ђу тим, ни је ви део би ло ко га сну жде
ног и био је је дан од рет ких стра на ца ко ји се ку пао са Ср би ма, 
при ме тив ши ка ко ис под не ких по се ти ла ца ис пли ва ва исто вре ме но 

20) Исто, стр. 265.
21) Исто.
22) Исто, стр. 266.
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и ра дост и си ро ма штво. По што су ку па ти ла ра ди ла, ка ко ле ти, та ко 
и зи ми, мно ги си ро ма шни ји до ла зи ли су у њих да се гре ју. Ат мос
фе ру је ис пу ња ва ла и му зи ка ром ских и ма ђар ских сви ра ча, а мо да 
је би ла „и срп ска и беч ка“.23) 

2. ЈО ХАН ГЕ ОРГ КОЛ У СРЕ МУ

Кол Сре му да је епи тет „ма лог ра ја“, а Срем ску Ми тро ви цу, 
где је по се тио и ан тич ке ру ше ви не (Сир ми ум) – „нај ва жни јим ме
стом у це лој Па но ни ји“.24) Ис ти чу ћи исто риј ски зна чај Сре ма, још 
од по ме на Скор ди ја ца и Да ча на, пре ко Ри мља на, Ви зан ти на ца, до 
тур ске оку па ци је, пу то пи сац бе ле жи да од 17. ве ка он по но во по
при ма сло вен ски ка рак тер, те да ње го во ста нов ни штво чи не Сла
вон ци и Ср би, ко ји су до шли на че лу са сво јим па три јар хом и на се
ли ли се под аустриј ском за шти том. Од та да ве ћи део ста нов ни штва 
при па да пра во слав ци ма, тј. „грч кој цр кви“.25) 

При мет но је да не мач ки пу то пи сац ни ти јед ном не по ми ње 
Хр ва те као ста нов ни ке Сре ма, што по твр ђу је до та да шње ет но
граф ске и исто риј ске из во ре ис точ ног де ла Сла во ни је. Још је гроф 
Тра ут ман сдорф (Si eg mund Jo ac him Graf von Tra ut tman sdorff), вр
сни аустриј ски вој ско во ђа у бор ба ма про тив Ту ра ка (уче ство вао и 
у за у зи ма њу Бе о гра да), у свом днев ни ку за бе ле жио да су дво рац и 
град Илок не ка да би ли би ску пи ја и се ди ште „кне за из Ср би је“.26) 
Та ко ђе, у ди пло мат ском днев ни ку Нар си су са Ла тре ла (Nar cis sus 
Lut trell), ен гле ског исто ри ча ра, би бли о гра фа и по ли ти ча ра, за бе
ле же не су успе шне бор бе илоч ких и ву ко вар ских Ср ба (Rad zi ens) 
про тив Ту ра ка, мар та 1696. го ди не.27) По зна ти не мач ки фи ло зоф 
и лек си ко граф, Карл Гин тер Лу до ви чи (Carl Günther Lu do vi ci), у 
свом обим ном лек си ко ну об ја вље ном 1743. го ди не, пи ше за Вин
ков це (лат. Ci ba lis), да су пре би ли ста ри град у До њој Угар ској, а 

23) Исто, стр. 269.
24) Исто, стр. 448449.
25) Исто.
26) Othmar Pickl, Slavonija godine 1688. (Prema dnevniku grofa Sigmunda Joachima od Trautt

mansdorffa), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Vol. 11, No. 1, Rujan 1978, стр. 133.
27) У дневнику је забележено следеће: „Субота, 28. март 1696 (...) Данас је међу писмима 

из иностранства стигло једно у којем пише, да су гарнизони у Вуковари и Илоку 
запленили 9000 оваца и 500 волова од Турака, поразивши 1000 људи; те да су Рашани 
поразили још један турски конвој који је преносио новац за плате гарнизонима у 
Београду и Темишвару, који је бројао 300 врећа, од којих је у свакој било 500 круна.“ 
(Narcissus Luttrell, A Brief Historical Relation of State Affairs from September 1678 to April 
1714, Vol. 4, Oxford: At The University Press, 1857, стр. 36).
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у ње го во вре ме „се ло у Ра шкој“ („ein Dorf in Ras cien“), на ре ци 
Бо су ту, из ме ђу По же ге и Срем ске Ми тро ви це, уда ље ни јед ну ми
љу од ре ке Са ве.28) У истом де лу по твр ђу је овај на вод ти ме што 
де фи ни ше Ра шку као „се вер ни део зе мље Ср би је у Угар ској“29), док 
Хр ват ску оме ђу је на се ве ру ре ком Са вом, на за па ду Крањ ском, на 
ис то ку Бо сном, а на ју гу Квар не ри ма, те За дар ским окру гом30) и 
Об ров цем (Ob ro a zo) на ре ци Зр ма њи, као гра нич ним гра дом у Дал
ма ци ји31). Маг да Пал (Mag da Pál), ма ђар ски ста ти сти чар и пе да гог с 
кра ја 18. и по чет ка 19. ве ка, у ста ти стич коге о граф ском опи су Кра
ље ви на Угар ске, Хр ват ске, Сла во ни је и Вој не кра ји не, за сла вон
ско ста нов ни штво ка же да ве ћин ски при па да Ра ша ни ма (Ra it zen), 
ко ји су се до се ли ли из Ср би је, Бо сне и Дал ма ци је (уз ма ло Не ма ца 
и Ма ђа ра), те да су гра ни ча ри углав ном Сло ве ноСр би („Sla ven
Ser ben“).32) Си при јен Ро бер (Cyprien Ro bert), фран цу ски сла ви ста, 
пи сао је да Ср би за у зи ма ју тре ћи ну „европ ске стра не Тур ске и по
ло ви ну Ма ђар ске“, од но сно: „У Тур ској су ње не про вин ци је Бо сна, 
Хер це го ви на, је дан део Ма ке до ни је, се ве ро и сток Ал ба ни је, Цр на 
Го ра и кне же ви на по себ но на зва на Ср би јом; у Аустриј ском цар
ству Ср бин за у зи ма Дал ма ци ју, Хр ват ску, Сла во ни ју и је дан део 
Ис тре, вој не гра ни це, Ба нат, Срем и оба лу Ду на ва од Бач ке до Сент 
Ан дре је...“.33) То ком два сто ле ћа се Ра шка по ми ње у раз ли чи тим 
до ку мен ти ма на про сто ру да на шње Ис точ не Сла во ни је (не где и од 
ре ке Ило ве, а че шће од Сла вон ског Бро да), а бе ле жи се и на ма па ма 
европ ских ге о гра фа то га вре ме на.34)

28) Carl Günther Ludovici, Fortsetzung der Allgemeinen SchatzKammer Der Kauffmannschafft 
Oder Vollständiges Lexicon Aller Handlungen und Gewerbe So wohl in Deutschland als 
auswärtigen Königreichen und Ländern, Verlegts Johann Samuel Heinsius, Leipzig, 1743, 
стр. 896

29) Исто, стр. 1473.
30) Исто, стр. 956.
31) Исто, стр. 1403.
32) Paul Magda, Neueste statistischgeographische Beschreibung des Köngreichs Ungarn, Cro

atien, Slavonien und der ungarischen MilitärGrenze, Weygand’sche Buchhandlung , Leip-
zig, 1832, стр. 467.

33) Cyprien Robert, Les Slaves de Turquie: Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bul
gares, Том I, L. Passard/Jules Labitte, Paris, 1844, стр. 210.

34) Videti sledeće geografske karte: 1) Jan Jansson, Danubius Fluvius Europae Maximus A 
Fontibus Ad Ostia, Cum omnibus Fluminib, ab utroque latere in illum fluentibus, Amsterdam, 
1636, Интернет, https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/11990, 20/04/2015; 2) Willem J. 
Blaeu, Danubius, Fluvius Europae Maximus, a Fontibus ad Ostia, Cum omnibus Fluminib, ab 
utroque latere in illum defluentibus, Amsterdam, 1638, Интернет, http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/9/9c/Danubis_1636_JanssoniusBlaeu.jpg,, 20/04/2015; 3) William 
Berry, The kingdom of Hungary and the States that have been Subject to it which are now 
the northern parts of Turkey in Europe, London, 1680tih, Интернет, https://www.raremaps.
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Ис так ну ти аме рич ки исто ри чар, ви зан то лог и бал ка но лог, Џон 
Фајн (John Van Ant werp Fi ne, Jr.), ми шље ња је да се хр ват ско на род
но име „по не ка да ко ри сти ло“ у сред ње ве ков ној Хр ват ској и Дал
ма ци ји (нај че шће се за жи те ље упо тре бља вао на зив „Сло вен“), али 
ни ка да у Сла во ни ји.35) Да нас чак и углед ни хр ват ски исто ри ча ри 
све ви ше уви ђа ју, па и са ми ис ти чу чи ње ни цу, да се хр ват ско име у 
Сла во ни ји не на ла зи у сред ње ве ков ним из во ри ма.36) 

За и ста, из Ко ло вог пу то пи са, али и из мно гих дру гих вре ла, 
по сто ји си ја сет до ка за да је „хр ват ство“ Сла во ни је и Сре ма но ви
јег да ту ма, тј. по сте пе но се раз ви ја ло на кон дру ге по ло ви не 19. ве
ка. Ве ћи ном је по ли тич ковер ског ка рак те ра и плод три ра та у 20. 
ве ку на овим про сто ри ма, ко ји су се по кла па ли са гло бал ним ге
о по ли тич ким про ме на ма. „Хр ват ство“ Сла во ни је и Сре ма по при
ми ло је вре ме ном и од ли ке ми то ма ни је, чи ме се та ко ђе по за ба вио 
ува же ни Фајн, по ну кан, из ме ђу оста ло га и „Бес пу ћи ма по ви је сних 
збиљ но сти“. Чи та ју ћи књи гу бив шег хр ват ског пред сед ни ка, аме
рич ки исто ри чар до шао је до за кључ ка да је Фра ња Туђ ман „пи сао 
бе сми сли це“ (нпр. о „1000го ди шњој хр ват ској др жав но сти“ или 
„Хр ва ти ма у Ана до ли ји 1,800 го ди на пре Хри ста“), утвр див ши ка
ко ве ћи на пре да ка да на шњих хр ват ских на ци о на ли ста се бе ни су 
ни сма тра ли Хр ва ти ма.37) Ко ли ко је исто ри ја сред њо ве ков не Хр
ват ске пре кра ја на од по след њих де це ни ја 19. ве ка, ви дљи во је и из 
Ко ло вих освр та на про шлост да на шњег За пад ног Бал ка на. У јед ној 
од сво јих по зни јих књи га („На ро ди Евро пе: кул тур не и ка рак тер не 

com/gallery/enlarge/11990, 20/04/2015; 4) Phillip Lea, A New Mapp of the Kingdom of 
Hungary and the States that have been Subject to it, which are at Present the Northern 
Parts of Turkey in Europe, London, 1686, Интернет, http://www.swaen.com/zoomV2.
php?id=20706&zif_first=true, 20/04/2015; 5) John Bowles, The kingdom of Hungary 
and the States that have been Subject to it which are now the northern parts of Turkey in 
Europe, London, 1725, Интернет, http://digitoolb.lib.ucl.ac.uk:1801, 20/04/2015; 5) 
Johann Matthias Hase, Hvngariae ampliori significatu et veteris vel Methodicae, complexae 
Regna: Hvngariae Propriae, Croatiae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Bvlgariae, Cvmaniae, 
principatvm..., Curantibus Homannianis Heredibus, Nürnberg, 1744, Интернет, http://brbl
zoom.library.yale.edu/viewer/1342497, 20/04/2015.

35) John V. A. Fine, When ethnicity did not matter in the Balkans: a study of identity in prenationalist 
Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the medieval and earlymodern periods, The University of 
Michigan Press, 2006, стр. 172.

36) Тако нпр. Невен Будак наводи да се у средњевековној Славонији као староседеоци 
не помињу Хрвати, већ „Словенци“. (Видети: Neven Budak, Izazovi i zamke historijske 
sinteze. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Sv. 1, Leykam International, Zagreb, 
2007, стр. 209.). Сличног је мишљења и Хрвоје Петрић. (Видети: Hrvoje Petrić, 
„O Kranjcima i “Slovencima” ili Slavoncima (Slovincima) u Križevačkoj županiji te 
Varaždinskom generalatu od kraja 16. do početka 18. stoljeća“, Cris, Povijesno društvo 
Križevci, Vol.XI, No. 1, Veljača 2010, стр. 36.).

37) Исто, стр. 1718.
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ски це европ ских на ро да“) обра тио је па жњу и на про цват хр ват ске 
сред њо ве ков не др жа ве у 10. ве ку, са мо стал ним вла да ри ма Хр ва та 
и „не та ко ма лој др жа ви“, чи ја сла ва је тра ја ла кра ће но „пра вим 
Ср би ма“.38) Под се тио је да су 1091. го ди не Хр ва ти пот па ли под Ма
ђа ре, и да им је од та да зе мља по ста ла „про вин ци јом Ма ђар ске“, 
док је је дан њен ма ли део остао под Тур ци ма. Но, на зив њи хо вог 
кра љев ства ве ко ви ма са мо „фи гу ри ра“ у на сло ви ма аустриј ских 
ца ре ва и кра ље ва Ма ђар ске, ис так нуо је на кра ју Кол.39) Прак тич
но, све што је на пи сао у вре ме на кон што је Хр ват ска скло пи ла 
Хр ват скоугар ску на год бу, опо ни ра ми ту о тзв. „др жав ном пра ву 
Хр ват ске“.40) 

На да ље, Кол је схва тио ко ли ки је еко ном ски и вер ски зна чај 
Фру шке го ре за Ср бе у Угар ској, на звав ши је „кич мом Сре ма“, 
пу ном „вр ло по зна тих ви но гра да“, „оми ље ним ме стом рим ских 
ца ре ва“; од Ма ђа ра на зва на „ра јем“, док „за пра во слав не Ср бе и 
Сла вон це пред ста вља дру гу Све ту Го ру“.41) Кол ве ли да је од 16 
пра во слав них ма на сти ра ко ји се на ла зе у це лој Сла во ни ји, њих 13 
са гра ђе но у до ли на ма и уз ви си на ма тог „бр да шца“. Због то га Ср
би на зи ва ју Фру шку го ру „Све та го ра“, и у це лој Ма ђар ској је на 
до бром гла су, као и у по гра нич ним тур ским про вин ци ја ма. Је дан 
Ср бин ко јег је ус пут су срео, по и мен це му је на бро јио свих 13 ма
на сти ра, ре кав ши му да сто је на нај леп шим и нај плод ни јим ме
сти ма Фру шке го ре. Оби ла зе их у оно вре ме по кло ни ци из це ле 
Ма ђар ске, али и из „ду би не Ср би је“.42) Кол на по ми ње да не по сто ји 
из ме ђу Ду на ва и Егеј ског мо ра „дру га го ра Атос“, ко ја би се од ли
ко ва ла та квим и то ли ким ма на сти ри ма зна чај ним за Ср бе. На и ме, у 
свим вре ме ни ма, ка ко ис ти чу не ки ауто ри, ре ли ги ја и ве ро ва ња су 
кључ ни чи ни лац иден ти те та,43) та ко да су и пра во слав не све ти ње 

38) Johann Georg Kohl, Die Völker Europa’s: Cultur und Charakterskizzen der europäischen Völker, 
н. д., стр. 76.

39) Исто.
40) „Увезеном (импортованом) хрватству у српским земљама ... претходила (је) фаза 

стварања и ширења хрватства у митолошкој форми, у другој половини 19. вијека, 
од стране политичара, бискупа, каноника и историчара, апологета хрватства (који 
су углавном били страног поријекла)...“ (Др Никола С. Жутић, „’Срби сви и свуда’ – 
’хрватске земље без Хрвата’“, Историја 20. века, бр. 2/2005, стр. 33.)

41) Johann Georg Kohl, Hundert Tage auf Reisen in den österreichischen Staaten, Vierter Theil, 
Reise in Ungarn, Erste Abtheilung, Arnoldischen Buchhandlung, Dresden und Leipzig, 1842, 
стр. 451.

42) Исто.
43) Ђуро Бодрожић, „Српски национални идентитет: извори и основи“, Национални 

интерес, Институт за политичке студије, Београд, Бр. 1/2012, стр. 111.
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у Сре му би ле глав ни стуб очу ва ња све сти о при пад но сти срп ском 
на ро ду и ка сни ји глав ни сто жер ства ра ња срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та. Не за о би ла зи се у истом пу то пи су ни по мен по љо при
вред не и сто чар ске тра ди ци је то га кра ја, за ко јег пу то пи сац ка же 
да је је дан од нај бит ни јих ма га ци на сви ња, из ко јег кре ће за ма шна 
тр го ви на том сто ком, те се у мно гим гра до ви ма, по себ но Но вом 
Са ду и дру ги ма, на ла зе ве ли ке тр го вач ке ком па ни је. Кол бе ле жи да 
се са мо из Сре ма го ди шње уве зе на ма ђар ско тр жи сте 70,000 сви
ња „на ро чи те ра се“ – и да нас по пу лар на „ман гу ли ца“. 

По себ но што је за о ку пи ло па жњу не мач ког пу то пи сца, би ле 
су ру ше ви не зам ка по зна те ма ђар ске пле мић ке по ро ди це Ер де ди 
(Er dődy), али и чи ње ни ца да је у Сре му ви део са мо два ма ђар ска 
се ла. На де сној оба ли Ду на ва осма трао је ме сто Даљ где је, као и 
„по сву да по срем ским при ста ни шти ма“, ви део пу но „илир ског на
ро да, по себ но илир ских же на, ко је су их чуд но по сма тра ле у мно
го број ном гру па ма, сто је ћи на стр мим оба ла ма“.44) Овај по мен је 
ва жан, јер Кол по на вља ка ко све ви ше „по ста је мо да“ да се „ју жни 
ду нав ски Сло ве ни“ на зи ва ју Или ри ма, те ка же: „Сви ти Сло ве ни, 
на се ље ни из ме ђу Цр ног и Ја дран ског мо ра, чи не је дан те исти на
род по пле ме ну, го во ру и оби ча ји ма; то ли ко су ма ло раз ли чи ти – 
као Ба вар ци, Са си, Аустри јан ци и Шта јер ци.“ 45)

3. ЈО ХАН ГЕ ОРГ КОЛ У ИС ТРИ, ДАЛ МА ЦИ ЈИ  
И ЦР НОЈ ГО РИ

Го ди не 1850, са „пре по ру ком аустриј ског ми ни стра тр го ви
не у тор би“46), Кол се за пу тио у ју жне, по мор ске кра је ве Хаб збур
шке мо нар хи је, ка ко би што бо ље про у чио осо бе но сти сло вен ских 
до мо ро да ца. У књи зи ко ја је об ја вље на го ди ну да на ка сни је, под 
на зи вом „Пу то ва ње у Ис тру, Дал ма ци ју и Цр ну Го ру“, по све ти ће 
зна чај не ре до ве о исто ри ји тих по кра ји на. По сма тра ће њи хо ве љу
де, кул ту ру, оби ча је, као и „на ци о нал ни ка рак тер (...) ве ли ке срп ске 
сло вен ске по ро ди це“,47) ко ју ће пре све га про на ћи у дал ма тин ском 
за ле ђу код „Мор ла ка“ (die Mor la ken) и „уско ка“ (die Usko ken), Ду

44) Исто, стр. 454.
45) Исто.
46) Philip Bracher, Florian Hertweck, Stefan Schröder, Materialität auf Reisen: zur kulturellen 

Transformation der Dinge, LIT Verlag Berlin, Münster, 2006, стр. 199.
47) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, Erster Theil, Arnoldi-

sche Buchhandlung, Dreseden, 1851, стр. 205.
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бров ни ку и Цр ној Го ри, те у њи ма пре по зна ти и про ту ма чи ти „на
ци о нал ну ду шу“ цр но гор ских и мор лач ких Сло ве на.48) 

Го то во чи та ву де це ни ју од пу то ва ња у па нон ске пре де ле, за 
Јо ха на Ге ор га Ко ла „сло вен ски на ци о нал ни тип“ на ко јег на и ла
зи, „уз без број ма лих пле мен ских је дин стве но сти“, и да ље чи ни „у 
би ти исти на род“. Они су „бра ћа јед не те исте фа ми ли је“, ко ји се 
пот пу но раз у ме ју и има ју „иста те ла и оби ча је“. Као што је ја сно 
из Ко ло вих прет ход них за пи са, ка ко по чет ком 40их, та ко и по чет
ком 50их го ди на 19. ве ка, он све по ме ну те на ро де (укљу чу ју ћи 
и Бо ке ље) сма тра „срп ским пле ме ни ма“ („ser bischen Stam mes“).49) 
Срп ска пле ме на жи ве ла су у „срп ским зе мља ма“, што је био по јам 
ко ји се ко ри стио до Пр вог свет ског ра та ра ди де фи ни са ња це ло
куп ног ет ноисто риј ског срп ског про сто ра, а не стао је ства ра њем 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (Ју го сла ви је), усту па ју ћи 
ме сто тзв. „ин те грал ном ју го сло вен ству“.50)

Кол под се ћа да су чак и „уда ље ни Ру си“, ка да су по чет ком 19. 
ве ка сти гли до дал ма тин ских оба ла, у Ју жним Сло ве ни ма осе ти ли 
„нај ве ће ин тим но крв но срод ство“. Као што је већ на ве де но, пу то
пи сац Хр ва те свр ста ва у „срп ско пле ме“, али сма тра да се они ипак 
у „не ким де та љи ма“ раз ли ку ју од Ср ба, и у про шло сти их сме шта 
у це ло куп ну се вер ну Дал ма ци ју до ре ке Кр ке (ста ра Ли бур ни ја), 
с „кру ни са ним гра дом Би о ло гра дом“ (Za ra vec chia, тј. Би о град на 
Мо ру).51) Уоч љив је из ве стан Пор фи ро ге ни тов ути цај, јер Кол, иако 
с из ве сном до зом ре зер ве, да је мо гућ ност да су ско ро сва остр ва 
дал ма тин ског ар хи пе ла га, од мах по до се ље њу на се ља ва ли Хр ва ти, 
док су Ср би на ју гу „ту и та мо већ ја ко ду го жи ве ли“. Мно го број но 
при су ство Ср ба у под руч ји ма бли зу се вер них оба ла Ја дра на, пу то
пи сац об ја шња ва по ра зом Хр ва та од стра не Ма ђа ра и бе гом Ср ба 
пред Тур ци ма. „Та ко су“, твр дио је Кол, „и по ред ју жних ли ни ја, 
ко је су већ од ста рих вре ме на при па да ле Ср би ји, под руч ја се вер не 
Хр ват ске све ви ше по ср бља ва на.“52) 

Сма трао је да у чи та вој Сред њој Дал ма ци ји жи ве по ме ну та 
срп ска пле ме на Бо ке ља и Ду бров ча на, те Мор ла ка и Уско ка са Не

48) Исто, стр. 200.
49) Исто, стр. 64.
50) Миломир Степић, „Век расрбљивања Балкана – геополитички узроци и последице“, 

Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2014, стр. 2.
51) Исто, стр. 63.
52) Исто.
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ре тве и Це ти не. Два де се так го ди на ка сни је, за пи са ће да је у сред
њем ве ку углед на и про спе ри тет на Ду бро вач ка Ре пу бли ка би ла 
„срп ска ко му на“, ко ју на зи ва ју „срп ском Ати ном“, те да ње ни па
три ци ји про на ла зе сво је по ре кло у „пла ни на ма и ли ва да ма Бо сне и 
Ср би је“.53) Мор ла ке на се ве ру Кр ке свр стао је у ме ша ви ну Ср ба и 
Хр ва та, у ко јој пре вла да ва ју Ср би, док су ста нов ни ци око Зр ма ње 
и Ве ле би та „чи сти Хр ва ти“.54) На кон че стих тврд њи о су штин ској 
иден тич но сти два на ро да, овом при ли ком ипак је ука зао на не ке 
њи хо ве осо бе но сти, ан тро по ло шке и ка рак тер не: „Ср би и Хр ва ти 
Дал ма ци је пре по зна ју се кроз не ке ка рак те ри стич не фи зич ке и мо
рал не раз ли чи то сти. У су шти ни се на срп ско пле ме гле да као на 
пле ме ни ти је и леп ше. Ср би ни су са мо ви шег ра ста и из вр сни је гра
ђе те ла, већ су увек би ли по зна ти по ве ћој хра бро сти као рат ни ци 
и бор ци за сло бо ду. Хра бри Не ре тља ни, ко ји су у сред њем ве ку на 
Не ре тви уте ме љи ли чу ве ну пљач ка шку др жа ву и ус пе ли да је са чу
ва ју у две сто го ди шњем су ко бу са Ве не ци јом, Цр но гор ци ко ји се још 
увек бо ре про тив Ту ра ка, Бо ке љи, ре пу бли кан ци из кан то на По љи
ца, пра не при ја те љи Ту ра ка, Мор ла ци и Уско ци, су сви у су шти ни 
срп ског пле ме на.“55)

Дру ги ауто ри ко ји су се у истом вре мен ском пе ри о ду ба ви ли 
ет но гра фи јом За пад ног Бал ка на, у осо би на ма Ср ба и Хр ва та не 
ви де бит не ка рак тер не раз ли ке – обич но их сма тра ју „хра бри ма 
и го сто при мљи ви ма“, с тим што су Хр ва ти оце ње ни као „до бро
ћуд ни“, али „осве то љу би ви“, па чак и „зло на мер ни“, док су Ср би 
„ди вљи“ и „су је вер ни“.56) Мор ла ке, Уско ке и Цр но гор це ће нај у
глед ни ји стра ни ет но гра фи, ге о гра фи, исто ри ча ри и ста ти сти ча ри, 
по пут Чер ни ха (Karl Fre i he rr von Czo er nig)57) или Фе ње ша (Elek 
Fényes)58), свр ста ва ти ре дов но ме ђу Ср бе. Де це ни ја ма пре њих, 
про фе сор ди пло ма ти је Шварт нер (Mar tin von Schwart ner), је дан од 
нај це ње ни јих аустриј ских исто ри ча ра и ста ти сти ча ра из 18. и по
чет ка 19. ве ка, у „Ста ти сти ци Кра ље ви не Угар ске“ (1798.) на во ди 

53) Johann Georg Kohl, Die Völker Europa’s: Cultur und Charakterskizzen der europäischen Völ
ker, н. д., стр. 75.

54) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, н. д., стр. 64
55) Исто.
56) Julian Chownitz, Handbuch zur Kenntniß von Ungarn, Verlag der Buchner’schen 

Buchhandlung, Bamberg, 1851, стр. 137140. 
57) Видети: Karl Freiherr von Czoernig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, Band I, 

Wien, 1857, стр. VIII.
58) Видети: Elek Fényes, Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leirása, Kiadja Heckenast 

Gusztáv, Pest, 1857, стр. 36.
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да Уско ци ко ји гра ни че са Крањ ском, као и Мор ла ци на Ја дран
ском мо ру, при ча ју „ма тер њим срп ским или илир ским је зи ком“.59) 
Де Лу ка (Ig natz de Lu ca), та ко ђе по зна ти аустриј ски ста ти сти чар и 
др жав ник, про фе сор по ли тич ких на у ка на ли це ју у Лин цу, у сво
јој ста ти сти ци (1792) је илир ски је зик по де лио на три ди ја лек та: 
хр ват ски, дал ма тин ски и ра шан ски,60) те за пи сао да у аустриј ском 
де лу „Или ри је“ (Хр ват ска, Сла во ни ја, Дал ма ци ја),61) нај ве ћи број 
жи те ља ис по ве да пра во слав ну ве ро и спо вест.62) 

Чер них у „Ет но гра фи ји Аустриј ске Мо нар хи је“ из 1857. го ди
не, про на ла зи ве ли ки број мор лач ких Ср ба у Ис три, те уста но вља
ва гра ни цу из ме ђу „Ср боХр ва та“ и Ср ба на том по лу о стр ву. Та ко
ђе, гра ни цу из ме ђу „Вој не Хр ват ске“ и Дал ма ци је на зи ва је зич ком 
ме ђом „срп скохр ват ског и срп ског је зи ка“, док се на се ве ру ет но
граф ска гра ни ца из ме ђу „Ср боХр ва та“ и „Ср ба у ци вил ној Сла во
ни ји“ по ду да ра са гра ни цом Ђур ђе вач ке и Ба ниј ске ре ги мен те.63) 
Фе њеш у ге о граф ском и ста ти стич ком опи су Аустриј ског Цар ства 
из исте го ди не, из но си вр ло слич не по дат ке као и Чер них. У Ср бе 
увр шта ва: Ра ша не, Цр но гор це, Мор ла ке, Дал ма тин це, Ду бров ча не, 
Бо ке ље, Сла вон це, Шок це и Бу њев це, ко ји укуп но бро је 1,584,134 
жи те ља у цар ству, док је Хр ва та 1,288,632.64) Пре ма Чер ни ху, Хр
ва та је, на осно ву истог по пи са, би ло 1,329,814, а Ср ба 1,427,788, с 
тим што су хр ват ску ве ћи ну (1,2 ми ли о на) чи ни ли „Сло ве ноХр ва
ти“ („Slo ve noKro a ten“) и „Ср боХр ва ти“ („Ser boKro a ten“), та ко 
да оста ли, да кле „чи сти“ Хр ва ти, не пре ла зе 130,000.65) На да ље, 
за ни мљи во је да Чер них у Дал ма ци ји су ми ра 378,676 Ср ба (без 
истар ских Мор ла ка), од че га се на са мој оба ли и остр ви ма на ла зи 
чак 157,342 срп ска ста нов ни ка.66) Пре ма то ме, у обе на ве де не ет
но гра фи је и ста ти сти ке, у ко јој су пред ста вље ни и ре зул та ти пр вог 
са вре ме ног по пи са ста нов ни штва Аустриј ског Цар ства из 1857. 

59) Martin von Schwartner, Statistik des Königreichs Ungern, gedruckt bey Matthias Trattner, Pest, 
1798, стр. 9394.

60) Ignatz de Luca, Oestreichische Spezialstatistik, bey Jos. Vinz. Degen, Wien, 1792, стр. 173.
61) „Илирија“ или „Илирик“ се током отоманске окупације често у тадашњој науци делио 

на „аустријски“ и „турски. (Видети: Daniel Fenning, Joseph Collye, A New System of Ge
ography, Or a General Description of the World, Crowder, 1765, стр. 28)

62) Исто, стр. 174.
63) Karl Freiherr von Czoernig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, н. д., стр. 56.
64) Elek Fényes, Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leirása, Kiadja Heckenast 

Gusztáv, Pest, 1857, стр. 3436.
65) Karl Freiherr von Czoernig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie, н. д., стр. 78.
66) Исто.
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го ди не, чи та ва да на шња Сла во ни ја67) и Дал ма ци ја ет нич ки су сма
тра не срп ском, док су Истра и хр ват ска вој на кра ји на (с Ва ра ждин
ским ге не ра ла том до ре ке Дра ве) свр ста не у „срп скохр ват ско“ ет
нич ко под руч је. Фри дрих Шмит (Fri e drich Schmitt), у сво је вре ме 
се кре тар аустриј ске цар ске Ста ти стич ке ко ми си је, ко ји је са ра ђи
вао и са Чер ни хом, та ко ђе је 1867. г. де лио Хр ва те на „Сло ве ноХр
ва те“, из над ре ке Са ве (Ва ра ждин ска, Кри же вач ка и Ђур ђе вач ка 
ре ги мен та) и „Ср боХр ва те“, ју жно од те ли ни је, у ју го за пад ној 
Ис три и Хр ват ској вој ној кра ји ни.68) Њи хо ви су се ди су Ср би, за ко
је Шмит ка же да жи ве од 7. ве ка у Ис три и Дал ма ци ји, док су Сла
вон ску вој ну гра ни цу на се ли ли од 14. до 18. ве ка. Осим Хр ва та, 
њи ма су су се ди Сло вен ци, Ма ђа ри и Ру му ни, а де ле се у ца ре ви ни 
на „аустриј ске Ср бе Мор ла ке, Дал ма тин це, Ду бров ча не, Бо ке ље, 
Сла вон це, Шок це, Бу њев це и дру ге“.69) Још је дан аустриј ски ста ти
сти чар, Фи кер (Adolf Fic ker), управ ник цар ске Ад ми ни стра тив не 
ста ти сти ке, го ди не 1869. ће из не ти сле де ће број но ста ње у Ца ре ви
ни: Ср ба је око 1,520,000, а Хр ва та 1,424,000.70)

Што се пак ти че ан тро по ло шких ка рак те ри сти ка ко је Јо хан 
Ге орг Кол бе ле жи на под руч ју од гра да Ри је ке до ре чи це Зр ма ње, 
то су: „бе ла пут“, „не бе скопла ве“ очи, све тла и све тло ке сте ња ста 
ко са и не жни ја те ле сна гра ђа. Од ре ке Зр ма ње до Це ти не су срео 
с на ро дом ко ји је имао там ни ју (и ма сли на сту) ко жу, ке сте ња сту 
ко су, вр ло жи ве там не очи и из ду же ну фи зи о но ми ју. Ју жно од Це
ти не код ста нов ни ка уоча ва атлет ске те ле сне про пор ци је, цр вен
ка сту или там ни ју ко жу, цр не очи бор бе ног по гле да и там ну гу сту 
ко су.71) Опи са не раз ли ке не мач ки пу то пи сац ни је сма трао ре зул та
том срп скохр ват ских ми гра ци ја, већ нор мал ном по де лом из ме ђу 
на ро да ко ји жи ве се вер ни је и ју жни је. Ср бе сма тра „ра то бор ни јим 

67) Аустријски географ Шмидл (Dr. A. Adolf Schmidl) такође је изнео још 1845. године 
мишљење, да у Славонији обитавају углавном Срби (Рашани, Илири и Шокци), док 
у Цивилној Хрватској не живе чисти Хрвати, већ Словенци, чији је и језик много 
сличнији Словенцима, тј. „Вендима“. Он подсећа да се средњевековна Хрватска 
налазила испод Саве, на простору „БанијскоКарловачке границе, Турске Хрватске 
и Далмације“. (Видети: Dr. A. Adolf Schmidl, Österreichische Blätter für Literatur und 
Kunst (Geschichte, Geografie, Statistik und Naturkunde), Zweiter Jahrgang, Nr. 46, Wien, 
17. April, 1845, стр. 353.) 

68) Friedrich Schmitt, Statistik des österreichischen Kaiserstaates, Dritte Auflage, Druck und 
Verlag von Carl Gerold’s Sohn, Wien, 1867, стр. 8889.

69) Исто, стр. 89.
70) Adolf Ficker: Die Völkerstämme der ÖsterreichischUngarischen Monarchie: Ihre Gebiete, 

Gränzen und Inseln, C. Ueberreuter’sche Buchdruckerei, Wien, 1869, стр. 90.
71) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, н. д., стр. 6566.
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сло вен ским пле ме ном“, док на род ко ји жи ви на остр ви ма и при
о ба љу, оцр та ва као ри ба ре са ви ше ита ли јан ских је зич ких из ра за 
и ма ни ра. За кљу чио је да ста нов ни ци оба ле и ја дран ских остр ва, 
уз сло вен ску осно ву, има ју при ме се ита ли јан ске, „келт скоилир
ске“ и „ве не ци јан ске“ кр ви (као што пре по зна је и сло вен ску ет нич
ку по тку из Дал ма ци је ко ја се на се ли ла у Ве не ци ји), те раз ли ку је 
„Дал ма те“ (пред сло вен ско ста нов ни штво) и оста ле „Дал ма тин це“. 
У пу то пи су се освр ће и на ан тич ку исто ри ју тих кра је ва, по ми њу ћи 
уче ство ва ње Дал ма та са сво јим бро до вљем у Пун ским ра то ви ма.72) 
Дал ма ци ју је по де лио по ду жи ни, од се ве ра пре ма ју гу, у три де ла: 
у „је дан ви ше хр ват ски се вер ни део“, у „је дан ви ше срп ски ју жни 
део“ и у „јед но ме ша но сред ње под руч је“. У ши ри ну, од за па да 
пре ма ис то ку, де ли је пак на: 1) Iso la rio – острв ски ар хи пе лаг, 2) 
Lit to ra le  при мор је, при о ба ље, 3) In ter i o re или Mon tag na – уну тра
шњост или Гор је.73)

Од свих дал ма тин ских гра до ва, Ши бе ник је, у умет нич ком 
сми слу, оста вио нај ве ћи по зи ти ван ути сак на пу то пи сца – пре све
га због ле по те ње го вих ули ца и згра да. По ме нуо је и та лен то ва не 
љу де ко ји су жи ве ли то ком ве ко ва уну тар ње го вих зи ди на, или су 
пак би ли по ре клом Ши бен ча ни (ту је чи та о ца под се тио на Мар
ка По ла, Ан дри ју Ме ду ли ћа и Мар ти на Ро та). По ро ди цу у ко јој је 
од сео сма трао је обра зо ва ном и го сто при мљи вом, ис та кав ши да је 
би ла ста ри ном из То ска не, „с дру ге стра не Ја дра на“, што нам го
во ри о та да шњем, још увек број ном ста нов ни штву, ко је се се ћа ло 
свог ита ли јан ског по ре кла, а и сам Кол је то не ко ли ко пу та по ме
нуо. При ме тио је у Дал ма ци ји „ори јен тал ни ути цај“, ко ји се огле
дао у сва ко днев ни ци, те као при мер на во ди да је у го стињ ској ку ћи 
био по слу жен „цр ном ка фом“.74)

У ве зи исе ље ни штва, од но сно срп скохр ват ских ми гра ци ја 
с оба ла Ја дра на, Кол пи ше два де се так го ди на ка сни је. Та да на
во ди да су нај ве ћи број мор на ра и брод ских офи ци ра аустриј ске 
рат не фло те „при мор ски Ср би, ко ји се бе на зи ва ју Мор ла ци ма (од 
мо ра)“.75) Мно ги Ср би чи не још тих 1870тих део ве не ци јан ског 
плем ства, ко је је, до ду ше, ита ли зо ва но, ис так нуо је том при ли ком. 

72) Исто, стр. 7075.
73) Исто, стр. 69.
74) Исто, стр. 93.
75) Johann Georg Kohl, Die Völker Europa‘s: Cultur und Charakterskizzen der europäischen 

Völker, Zweite revidirte und vermehrte Auflage, Berendsohn, Hamburg, 1872, стр. 76.
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На пу шта ју ћи сво је до мо ве из ја дран ских лу ка, од је дри ли су ши
ром све та, те као при мер пу то пи сац на во ди „ма ле ко ло ни је Ср ба“ 
у Њу Ор лин су, на ре ци Ми си си пи. У том кон тек сту Хр ва ти су, као 
ка то лич ки на род, још ви ше на се ли ли За пад, а има их и у Тур ској, 
на гла ша ва Кол, те да ме ђу њи ма има и не што му ха ме да на ца, као и 
вр ло ма ло при пад ни ка „грч ке цр кве“.76) 

Пу ту ју ћи ју жни је, Кол је до шао до Пе ље шца, под се тив ши чи
та о ца да је то по лу о стр во не ка да при па да ло срп ској вла дар ској ло
зи Не ма њи ћа, ко ји су га „да ро ва ли Ду бро вач кој Ре пу бли ци“.77) У 
Бо ки, сма тра пу то пи сац, на и ла зи се на ме ша ви ну сло вен ских и ал
бан ских (ар ба на шких или шип тар ских) пле ме на78), но Цр но гор це, 
на рав но, свр ста ва у „сло вен ско пле ме“, ко је исто као и дал ма тин
ски Мор ла ци и Ду бров ча ни, при па да ју „ве ли кој срп ској сло вен ској 
по ро ди ци“ („großen ser bischen Sla ven fa mi lie“).79) Уочио је да се њи
хов го вор и оби ча ји у сит ни ца ма раз ли ку ју од „срп ских Бо са на ца“, 
Хер це го ва ца и оста лих Ср ба, те ис ти че: „По зна то је да су не ка да и 
Цр но гор ци, као и оста ли на ве де ни срп ски на род и зе мље, би ли део 
ве ли ког срп ског кра љев ства, ко је је у вре ме свог вр хун ца об у хва та
ло ста ри Или рик и ско ро чи та ву се вер ну по ло ви ну грч косло вен
ског по лу о стр ва. Пре ма то ме, сви за јед но има ју иста исто риј ска 
се ћа ња ко ја чу ва ју у сво јим на род ним пе сма ма. По се ду ју пот пу но 
исту, за јед нич ку ли те ра ту ру, у ко јој опе ва ју исте ју на ке, бит ке 
и до га ђа је. Пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу, Љу ти ци Бог да ну, Сте фа
ну, Ду ша ну, ле ген де и ми то ви о ви ла ма и о Све том Са ви. Пе сме о 
ју на ци ма Ко сов ског бо ја, итд., у бр ди ма Цр не Го ре су исто та ко 
по зна ти као и на ру бу ди нар ског гор ја, на оба ла ма Мо ра ве, Дри не, 
Са ве и Дра ве. Иако се то ве ли ко кра љев ство рас па ло, пот пав ши 
пр во под Ма ђа ре, па за тим под Тур ке (ка да је то кра љев ство и 
цар ство са свим осво је но); при че му је ка сни је та ко ђе и Ве не ци ја 
при сво ји ла је дан део (од но сно, Дал ма ци ју и Мор ла ки ју) – ипак и да
ље жи ви успо ме на, код свих срп ских па три о та, на не ка да шњи сјај 
срп ског кра љев ства, чи ји су се кне же ви по не кад на зи ва ли ца ре ви
ма – ка ко код оних у Аустри ји, та ко и код оних у Тур ској и у Ср би

76) Исто.
77) Johann Georg Kohl, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, н. д., стр. 157.
78)  Ви де ти: Karl Fre i he rr von Czo er nig, Et hno grap hie der Oester re ic hischen Mo nar chie, Band I, Wi

en, 1857, стр. VI II.
79) Исто, стр. 205.
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ји (ко ја је не дав но сте кла не за ви сност), и на рав но, ме ђу њи ма су 
мно ги ко ји са ња ре о сло бо ди и ства ра њу ве ли ке, моћ не Ср би је.“80)

Кол твр ди да су Цр но гор ци би ли они Ср би ко ји су из ко ре на 
по тре сли тур ски ја рам и осно ва ли не за ви сну др жа ву Ср би ју. Став 
по твр ђу је ар гу мен том, да на кра ју 18. ве ка ни је би ло Ср ба, осим 
Цр но го ра ца, ко ји су се мо гли на зва ти са мо стал ним и сло бод ним, 
ако се у том сми слу не по сма тра Ду бро вач ка Ре пу бли ка, ко ја је, 
пак, вр ло бр зо из гу би ла сво ју са мо стал ност. По том на гла ша ва да 
су пр ви осло бо ди лач ки по ку ша ји Ср ба у Кне же ви ни би ли го то во 
исто вре ме ни са бит ка ма Цр но го ра ца, ко ји су же ле ли да до кра ја 
„за пе ча те“ сво ју сло бо ду. У то ме су и ус пе ли, ис ти че Кол – да ути
ра њем ста зе на тр но ви том пу ту, ко нач но осну ју јед ну ма лу срп ску 
др жа ву, пот пу но не за ви сну од Тур ске. Он под се ћа да је на кон то га 
до шло до кр ва вих би та ка Ср ба на Са ви, Ду на ву и Ти си са Ма ђа ри
ма и одва ја ња „срп ске Вој во ди не“ из са ве за са Ма ђар ском. У тим 
„срп ским на ци о нал ним ра то ви ма“ по чет ком 19. ве ка, ве ли аутор 
пу то пи са, сви Ср би од Ал ба ни је до се ве ра Ба на та, пру жи ли су јед
ни дру ги ма ру ке, или ако то ни су мо гли, он да су ука за ли „то пло га 
ср ца“ уза јам но по што ва ње. Да ље ис ти че, да се ни су бо ри ли са
мо Ср би из Кне же ви не Ср би је, већ су се ода зва ли и они из Бо сне 
и Хер це го ви не сво јој бра ћи у Вој во ди ни (сви бе ху „под Ба ном“ и 
на ро чи то њи хо вим истин ским на род ним во ђа ма, по пут Стра ти ми
ро ви ћа), а про тив по бу ње ни ка и „ср бо мр за ца Ма ђа ра“, за „свој на
ци о на ли тет и за аустриј ског ца ра“. Чак и са цр но гор ских пла ни на, 
про вла че ћи се кроз тур ску про вин ци ју, ни је их ма ло при сти гло у 
по моћ свом пле ме ну на Са ви и Ду на ву, за пи сао је Кол.81) 

Што се ти че је зи ка, књи жев но сти, на род них епо ва и пе са ма, 
пу то пи сац их је, као што је на пред већ ре че но, сма трао за јед нич
ким за Ср бе и Цр но гор це, ма да је уочио и не ке за себ не пе сме о 
бит ка ма ко је су во ди ли. При ме тио је да цр но гор ски пе снич ки опус 
об у хва та, ка ко ве о ма ста ре, та ко и но ви је пе сме, о древ ним исто
риј ским пре ви ра њи ма, по што код Цр но го ра ца „ни је по треб но да 
је дан бој или је дан до га ђај бу де ве ко ви ма стар и ти ме за бо ра вљен“, 
не го би га на род из но ва ожи вео и об ја вио у све ту по е зи је, те њо
ме „оду ше вља вао пе сни ке“. На рав но, Кол ни је ис пу стио да по ме не 
гу сле, ко је су „код свих срп ских пле ме на по зна те као нај от ме ни

80) Исто, стр. 206.
81) Исто, стр. 207208.
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ји му зич ки ин стру мент, са ко јим пра те сво је спе во ве“.82) Ис ти чу
ћи зна чај пр вих ста нов ни ка Ње гу ша за раз вој и ја ча ње цр но гор ске 
кул ту ре и сло бо дар ства, ус по ре ђу је их са пра швај цар ским алп ским 
пле ме ни ма ко ја су на сли чан на чин из гра ди ли сво ју др жа ву, те оба
ве шта ва чи та о ца да су сви они на ста ли „од јед не ко ло ни је из бе глих 
Ср ба ко ји су до шли са бр да Ње гуш у Хер це го ви ни“.83) Го то во иден
тич на ви ђе ња о Цр ној Го ри и ње ним ста нов ни ци ма, мо гу ће је про
чи та ти у пу то пи су ко јег су пет го ди на ра ни је у За гре бу об ја ви ли 
аустриј ски офи ци ри Па ић и Шерб (Scherb).84)

На кра ју, као што је од лич но за кљу чио др Мом чи ло Су бо тић, 
мо гло би се за кљу чи ти, да оно што је пре о ста ло од срп ских зе ма ља 
да нас, из гле да као да су Ср би „пре спа ва ли цео је дан век, па и ви
ше од ве ка“, те је „ге о по ли тич ки по ло жај Ср би је и ју го сло вен ског 
срп ства умно го ме (...) сли чан по ло жа ју по сле Бер лин ског кон гре
са“.85)
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Da rio Kr sic

ON SERBS IN THE HAB SBURG MO NARCHY  
IN WRI TINGS OF  JO HANN GE ORG KOHL

Re su me
The pa per exa mi nes the na ti o nal iden tity, et hnic spread, 
anthro po lo gi cal, cha rac ter and cul tu ral cha rac te ri stics of 
the Serbs, li sted in iti ne ra ri es of the Ger man ge o grap her 
and hi sto rian, Jo hann Ge org Kohl. Un li ke a pa per pre sen
ted in the pre vi o us is sue of this ma ga zi ne, at ten tion was 
paid to Kohl’s jo ur neys to Bu da pest, Srem, Is tria, Dal ma
tia and Mon te ne gro. From the analysis of three of his iti
ne ra ri es („Die Völker Euro pe’s Cul tu re und Cha rak ter
skiz zen der Europäischen Völker”, „Hun dert Ta ge auf Re
i sen in den österreichischen Sta a ten”, „Re i se nach Is trien, 
Dal ma tien und Mon te ne gro”), and com pa ring his ob ser
va ti ons with da ta of the emi nent hi sto ri ans, ge o grap hers, 
et hno grap hers and sta ti sti ci ans of the ob ser ved pe riod, 
it is pos si ble to ob ser ve the for ma tion of mo dern Ser bian 
(and Cro a tian) na tion to the 1870s. Ba sed on the se da ta it 
is con clu ded that in are as that had been in the past lar gely 
po pu la ted by Ser bian pe o ple of dif fe rent fa iths, Cro a tian 
et hnonym ex pan ded in the se cond half of the 19th cen
tury, ex pan ding the spa ce that gre atly ex ce eds the ex tent 
of the pre vi o us Ser bian mi gra tion to the we stern parts of 
the Bal kans, af ter the in va sion of the Ot to mans. That is, if 
le a ding me di e va list hi sto ri ans think that the et hnic en tity 
that was ca rrying Cro a tian na me, in ha bi ted are as so uth 
of the Gvozd mo un tain and the Sa va ri ver and on the east 
as far as the ri vers Vr bas and Ce ti na, whi le the ir eastern 
ne ig hbors we re Serbs, and if the sub se qu ent so ur ces again 
en co un ter Bo snian Ras hans and Serbs as im mi grants in 
Sla vo nia, Dal ma tia and Cro a tia, then the sud den and mas
si ve emer gen ce of mem bers of the Cro a tian na tion in the 
se cond half of the 19th cen tury on the so ut he a stern co ast 
of the Adri a tic Sea, Bo snia and Her ze go vi na, Sla vo nia and 
Voj vo di na, im pli es in ten si ve po li ti cal and re li gi o us ac tion 
of cer tain cen ters of po wer in the se are as. No so ur ce has 
been fo und so far which co uld con firm with cer ta inty the 
exi sten ce of lar ge gro ups of Cro ats in Sla vo nia and Srem 
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in the se cond half of the 19th cen tury, ne it her Kohl men ti
o ned them. This ap pli es in par ti cu lar to are as of the Ilo va 
Ri ver to the east of Sla vo nia in the ti me be fo re the ex pan si
on of the Ot to man Em pi re, and du ring the exi sten ce of Sla
vo nian mi li tary fron ti er. In di ge no us pe o ple of the re gion, 
be fo re mi gra ti ons of Ort ho dox and Cat ho lic Serbs, con si
de red them sel ves as „Slo ve nes” and felt the af fi li a tion to 
the Sla vo nian King dom, not Cro a tianSla vo nian king dom, 
which la sted un til the end of the 16th cen tury. Furt her mo re, 
Kohl en li sted Cro ats in Austria in the „Ser bian tri be” with 
cer tain pe cu li a ri ti es, whi le he con si de red Šok ci, Bu njev ci, 
ci ti zens of Du brov nik, Bo ke lji, many Dal ma ti ans, Bo sni
ans and Mon te ne grins, as „ge nu i ne Serbs”. Ac cor ding to 
his ob ser va ti ons, the Serbs in ha bi ted area of the mid dle 
re ach of the Da nu be to the Adri a tic Sea and Is tria, and 
the re fo re con si de red them as na ti ve po pu la tion of the „old 
Illyrian land.” His works re pre sent a true lit tle tre a sury of 
in te re sting cul tu ral and anthro po lo gi cal da ta on our na
tion from the ti me of birth of mo dern na ti ons in the for mer 
Yugo sla via. Thus we le arn that the Serbs of mid19th cen
tury we re ex cel lent mer chants and sol di ers; that they we re 
big lo vers of mu sic, li vely, bra ve, po e tic and fre e domlo
ving pe o ple; that they enjoyed vi si ting the spas, but they 
we re osten ta ti o us, too; they li ked to drink; that they we re 
dan di es; that they we re pro ne to rob bery; that the ir ho u ses 
we re ne at, but the ir yards ne glec ted; that the ir wi ves we
re shyer than ot her wo men; that they we re re li gi o us, but 
su per sti ti o us; that ne it her Hun ga ri ans and Ger mans nor 
Ita li ans did not li ke them be ca u se of the ir Ort ho dox fa ith; 
that they we re ex cel lent sa i lors, but al so that they aban do
ned the ir co un try fo re ver by way of ships; fi nally, that they 
we re con si de red no bler, mo re be a u ti ful, tal ler and bol der 
than Cro ats. Al so, it is very im por tant to men tion that Kohl 
in his iti ne ra ri es did not al lu de to any he ge mo nic aspi ra ti
ons of the Serbs to wards the sur ro un ding na ti ons. He was 
a con tem po rary of the exi sten ce of Cat ho lic Serbs  Šok
ci and Bu njev ci, and te sti fied to the pro cess of con ver ting 
the Ort ho dox Serbs in Pest to Cat ho li cism. This com plex 
tur moil which had ge o po li ti cal, eco no mic and re li gi o us 
bac kgro und, had la sted long eno ugh to re main re cor ded 
in a va ri ety of dif fe rent so ur ces, in clu ding the este e med 
Ger man tra vel wri ter. Na ti ons that we re on ce part of Ser
bian pe o ple, and did not be long to the Ort ho dox Church, 
we re mis sing in sti tu ti ons to as sist them in pre ser ving hi
sto ri cal me mory af ter the Ot to man in cur sion. The re fo re, it 
was easi er for the nonOrt ho dox et hnic gro ups of Serbs to 
lo se the ir Ser bian iden tity thro ugh the co ur se of ti me, and 
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they star ted de fi ning them sel ves thro ugh the ir ge o grap hic 
or re li gi o us iden tity, whi le so me „col lec ti ve me mo ri es” of 
the ir ori gin we re pre ser ved in the na me of the lan gu a ge 
(„Rac ki”, „Sarb ski”), as in Šok ci and Bu njev ci. The Ort
ho dox Church fa i led to de ve lop tho se kinds of uni ver sa list 
pre ten si ons that Cat ho lic Church had in the West, or show 
suf fi ci ent in sight and energy to in cor po ra te the Cat ho lic 
and Mu slim Serbs, who we re mostly still na ti o nally un de
fi ned, in to Ser bian po li ti cal na tion, which wo uld pre vent 
or at le ast mi ti ga te the con se qu en ces of lar gesca le fra
tri ci dal wars that fol lo wed. Vi en na, Ro me and Za greb had 
shown gre a ter en ga ge ment, ra ti o na lity, and or ga ni za tion 
on this is sue, and cer ta inly one fac tor which Ame ri can in
ter na ti o nal re la ti ons the o rists call „soft po wer”, which 
wo uld ca u se ir re pa ra ble harm to Ser bian na ti o nal in te
rests in the fol lo wing years, and tig hten Ser boCro a tian 
in to le ran ce. For re se ar chers who are en ga ged in the pro
ces ses of for ma tion of na ti ons, it is still an in te re sting fact 
that the fu sion of Šok ci, Bu njev ci, and Slo ve nian Cat ho lics 
aro und Shko der, with the rest of Cro a tian na ti o nal cor pus, 
in so me pla ces is still not com ple tely fi na li zed. Apart from 
the few Cat ho lic Serbs in Voj vo di na, the re is the exam ple 
of city of Shko der area, whe re due to na ti o nalcom mu nist 
re gi me of En ver Hox ha, it is still pos si ble to en co un ter the 
rem nants of Cat ho lic Serbs from the past.
Key words: Serbs, Ras ci ans, Cro ats, Cat ho lic Serbs, Ser
boCro ats, Šok ci, Bu njev ci, Mor lachs, ci ti zens of Du brov
nik, Mon te ne grins, Illyri ans.
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Oташ С. Бошковић

ОДНОС НОВЕ ВЛАСТИ ПРЕМА СРПСКОЈ 
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ 1944-1958.

Сажетак
Те ма овог ра да об ра ђу је пе ри од у ко ме је глав ни по ли
тич ки су бје кат би ла Ко му ни стич ка па ри ја Ју го сла ви
је (КПЈ) ко ја је ре пре зен то ва ла но ву власт. Та да су се 
де си ле ко ре ни те про ме не у дру штву, по чев ши од еко
ном ских на по љу сво јин ске тран сфор ма ци је до про ме
на у по ли тич кој сфе ри. Цен трал но по ље овог ис тра
жи вач ког ра да ти че се нор ма тив ног уре ђи ва ња од но
са др жа ве и ре ли ги је и раз ли ка из ме ђу нор ма тив ног и 
ствар ног као и ко ри шће ње ре ли ги је од стра не КПЈе 
ра ди учвр шћи ва ња сво је (пар тиј ске) вла сти. Свој од
нос пре ма ре ли ги ји КПЈе је фор ми ра ла на осно ву 
марк си стич ког уче ња и ви ђе ња ре ли ги је као сред ства 
ма ни пу ла ци је и угње та ва ња по тла че не кла се и на 
осно ву тог уче ња из гра ди ла је сво ју иде о ло ги ју. Иде о
ло ги ја ко му ни стич ке пар ти је је ате и зам. Ате и зам је 
за ко му ни сте ре ли ги ја и у њи хо вом по и ма њу све та не
ма ме ста за дру ге ре ли ги је. 
Кључ не ре чи: ре ли ги ја, по ли ти ка, КПЈ, СПЦ, иде о ло
ги ја, за ко ни.

ИДЕ О ЛО ГИ ЈА И РЕ ЛИ ГИ ЈА

Dа би се бо ље схва тио од нос КПЈ-е пре ма ре ли ги ји и Цр кви у 
овом пе ри о ду по треб но је по ћи од ста во ва осни ва ча марк си-

зма пре ма ре ли ги ји. Маркс и Ен гелс ни су на пи са ли ни јед ну це ло-
ви ту књи гу о ре ли ги ји, ни су на пи са ли не ку по себ ну кри ти ку ре ли-
ги је ни ти са ста но ви шта исто риј ског ма те ри ја ли зма осве тља ва ње 
ре ли гиј ске про бле ма ти ке у све ту ни ти су по сма тра ли ре ли ги ју са 
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вред но сног ста но ви шта. Али су у сво јим де ли ма оста ви ли не ко ли-
ко те за на осно ву ко јих се мо же утвр ди ти ка кво су схва та ње има ли 
пре ма ре ли ги ји. Они су схва та ли исто ри ју људ ског дру штва као 
исто ри ју кла сне бор бе а са му ре ли ги ју про из во дом кла сног дру-
штва. Ре ли ги ја је у исто ри ји људ ског ро да од пра и сто ри је до да-
нас, у сфе ри ин фра струк ту ре и од нос је ба зич них струк ту ра, то су 
еко ном ски од но си ме ђу љу ди ма у људ ској за јед ни ци. Ово нај бо ље 
илу стру је сле де ћи ци тат из Марк со вог де ла, При лог кри ти ци по ли
тич ке еко но ми је: „У дру штве ној про из вод њи сво га жи во та љу ди 
сту па ју у од ре ђе не, ну жне од но се, не за ви сно од сво је во ље, од но се 
про из вод ње ко ји од го ва ра ју од ре ђе ном ступ њу раз вит ка њи хо вих 
ма те ри јал них про из вод них сна га. Це ло куп ност тих од но са про из-
вод ње са чи ња ва еко ном ску струк ту ру дру штва, ре ал ну осно ву на 
ко јој се ди же прав на и по ли тич ка над град ња и ко јој од го ва ра ју од-
ре ђе ни об ли ци дру штве не све сти. На чин про из вод ње ма те ри јал-
ног жи во та усло вља ва про цес со ци јал ног, по ли тич ког и ду хов ног 
жи во та уоп ште. Не од ре ђу је свест љу ди њи хо во би ће већ обр ну то 
њи хо во дру штве но би ће од ре ђу је њи хо ву свест.“1) Одав де се мо-
же за кљу чи ти да је ре ли ги ја над град ња дру штва у ко ме по сто ји 
екс пло а та ци ја. Ка ко да се чо век осло бо ди ре ли ги је од го вор је дао 
Ен гелс. Он за ре ли ги ју ка же да је она „са мо фан та сти чан од раз 
у људ ским гла ва ма оних вањ ских си ла ко је вла да ју њи хо вим сва-
ко днев ним жи во ти ма, од раз у ко ме зе маљ ске си ле до би ја ју об лик 
над зе маљ ских си ла... го ло са зна ње ни је до вољ но да би се дру штве-
не си ле пот чи ни ле вла да ви ни дру штвом. За то је по треб но пре све-
га дру штве но дје ло. И кад то дје ло бу де из вр ше но, ка да дру штво 
пу тем при сва ја ња цје ло куп них сред ста ва за про из вод њу и пу тем 
план ског ру ко во ђе ња тим сред стви ма за про из вод њу бу де осло бо-
дио се бе и све сво је чла но ве из роп ства... он да тек иш че за ва и по-
след ња вањ ска си ла ко ја се са да још одр жа ва у ре ли ги ји а с њом 
иш че за ва и са мо ре ли ги о зно одр жа ва ње, из про стог раз ло га јер он-
да не ма ви ше шта да се одр жа ва.“2) Ова два на во да из де ла кла си ка 
марк си зма мо гли би смо озна чи ти као јед ну те зу у ве зи ре ли ги је. 

Нај по зна ти ји и нај ци ти ра ни ји став о ре ли ги ји кла си ка марк-
си зма је сте да је ре ли ги ја „опи јум на ро да“. У При ло гу кри ти ци 
Хе ге ло ве фи ло зо фи је пра ва К. Маркс ка же да је прет по став ка сва-

1) К. Маркс, Ф. Енгелс, Изабрана дела, Прилог критици политичке економије, I, Kултура, 
Београд, 1950, стр. 337.

2) Ф. Енгелс, АнтиДиринг, Напријед, Загреб, 1963, стр. 333-335.
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ке кри ти ке кри ти ка ре ли ги је, и да ље „ре ли гиј ска би је да је јед ним 
ди је лом из раз збиљ ске би је де, а јед ним ди је лом про тест про тив 
збиљ ске би је де. Ре ли ги ја је уз дах по тла че них ство ре ња, ду ша сви-
је та без ср ца као и што је и дух без ду шних иде ја. Она је опи јум 
на ро да. Пре вла да ва ње ре ли ги је као илу зор не сре ће на ро да за хтјев 
је ње го ве збиљ ске сре ће. За хтјев да на пу сти илу зи ју о сво ме ста њу 
је сте за хтјев да на пу сти ста ње у ко ме су илу зи је не по треб не. Да-
кле, кри ти ка је ре ли ги је у кли ци кри ти ка до ли не су за чи ји је оре-
ол ре ли ги ја.“3) Обич но се ово ту ма чи да је ре ли ги ја по треб на, као 
се да тив, у сва ко днев ном жи во ту љу ди да би лак ше про ве ли жи вот 
на зе мљи или ка ко то Маркс ка же би блиј ским је зи ком, до ли ном 
су за. Пра во ту ма че ње овог ста ва је да je ре ли ги ја ва жно сред ство у 
ру ка ма екс пло а та то ра ко јим он др жи екс пло а ти са не у по кор но сти 
и за ви сно сти као што је бо ле сном ор га ни зму по тре бан се да тив да 
би му про ду жа вао жи вот. За то трeба кри ти ко ва ти и раз об ли ча ва ти 
„до ли ну су за“, тј. еко ном ску и со ци јал ну сре ди ну. Бо ри ти се про-
тив ре ли ги је не тре ба ад ми ни стра тив ним сред стви ма јер на сил не 
ме ре као што су про го ни мо гу да по мог ну ши ре њу ве ро ва ња још 
ви ше. Др жа ва тре ба да се осло бо ди ре ли ги је та ко што не тре ба да 
,,при зна је ни ка кву ре ли ги ју, не го на про тив да др жа ва при зна је са-
му се бе као др жа ву.“4) Украт ко, да би се чо век осло бо дио од ре ли-
ги је по треб но је из вр ши ти дру штве ни пре о бра жај. 

Дру штве ни пре о бра жај је пр ви ура дио Ле њин. Нај ве ћа за слу га 
Ле њи на је што је из вео про ле тер ску ре во лу ци ју и ство рио на те ме-
љи ма марк си зма пр ву со ци ја ли стич ку др жа ву. Ка кав је по ло жај ре-
ли ги је и Цр кве као ор га ни за ци је за сно ва не на ре ли гиј ским уве ре-
њи ма у зе мљи со вје та мо же се за кљу чи ти из Ле њи но вих ра до ва и 
по ло жа ја ко ји је Цр ква има ла у др жа ви. Ле њин је сма трао ре ли ги ју 
глав ним ду хов ним оруж јем бур жо а зи је и тај став је за сту пао у мно-
гим члан ци ма. У тек сту под на зи вом „Став про ле тер ске пар ти је о 
пи та њу ре ли ги је“, ко ји је на пи сао 1909. г. ли дер ру ске ре во лу ци је 
пи ше да је бор ба про тив ре ли ги је „азбу ка це лог ма те ри ја ли зма“.5) 
Бур жо а ска кла са пред ста вља те жње „кул тур ног ка пи та ла да ор га-
ни зу је за глу пљи ва ње на ро да ре ли ги о зном опи је но шћу сред стви ма 

3) К. Маркс, Прилог критици Хегелове филозофије права, Рани радови, Напријед, Загреб, 
1967, стр. 90-91.

4) К. Маркс, Ф. Енгелс, Рани радови, прилог Јеврејском питању, Напријед, Загреб, 1967, 
стр. 58-62

5) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945-1970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 110.
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цр кве ног об ма њи ва ња ко ја су та на ни ја од оних ко ји ма се у дав на 
вре ме на слу жио про сеч ни ру ски „по па“. У члан ку „Кла се и пар-
ти је кроз њи хов став пре ма ре ли ги ји и цр кви“ из 1909. г. Ле њин 
упу ћу је нај же шћу кри ти ку у свом бољ ше вич ком ма ни ру Цр кви и 
све ште ни ци ма (по сла ни ци ма Ду ме), за ко је ка же да ,,то ни су чи-
нов ни ци у ман ти ја ма не го фе у дал ци у ман ти ја ма. За шти ти ти фе у-
дал не при ви ле ги је цр кве је отво ре на од бра на сред њо ве ко вља - ето 
су шти не по ли ти ке тре ће дум ског све штен ства“. Да би се про ме ни-
ло ова кво ста ње Ле њин ну ди свој ре цепт ре ша ва ња про бле ма па 
пи ше: „Сто ти и хи ља ди ти пут већ ви ди мо ка ко се по твр ђу је исти на 
да са мо сле де ћи про ле те ри јат ру ске се љач ке ма се мо гу зба ци ти ја-
рам фе у да ла ца-зе мљо рад ни ка, фе у да ла ца у ман ти ја ма, фе у да ла ца 
- са мо др жа ца ко ји их при ти ску је и упро па шћа ва,“6) Ле њин је свој 
од нос пре ма ре ли ги ји нај ја сни је из ра зио у пи сму упу ће ном Мак-
си му Гор ком. Ту он ка же да ,,оби чан свет мно го лак ше от кри ва ми-
ли он гре хо ва, па ко сти, на си ља и фи зич ких за ра за, за то су оне ма ње 
опа сне не го пре фи ње на ду хов на, оде ве на у нај ра ско шни је „идеј но“ 
ру хо бо ге“.7) На дру гом дру гом ме сту Ле њин на во ди да „иде ја бо га 
по ма же да се на род др жи у роп ству“ и и оправ да ва ње бо га је уства-
ри оправ да ва ње по сто је ћег ре жи ма.8)

По ус по ста вља њу со вјет ске вла сти Ко му ни стич ка пар ти ја је 
на ре ли ги ју гле да ла као на не при ја те ља, и сход но то ме се и не при-
ја тељ ски од но си ла пре ма њој а Марк со ва мак си ма да је „ре ли ги ја 
опи јум на ро да“ пре и на че на је у „ре ли ги о зни отров за на род“ (Ја ро-
слав ски)9) из че га сле ди за кљу чак да по што је то отров, а отров зна-
чи уни шта ва ју ће сред ство за ор га ни зам, да би се ор га ни зам спа сио 
(тј. со вјет ско дру штво), он да је по треб но отров от кло ни ти (а то је 
ре ли ги ја), њу тре ба уки ну ти, за бра ни ти да се ко ри сти, кон зу ми ра у 
зе мљи со вје та. То је и зва нич но об ја вље но 16. апри ла 1938 год. ка да 
је Пре зи ди јум вр хов ног со вје та СССР до нео од лу ку о ли кви да ци ји 
ре ли ги о зне ко ми си је о пи та њи ма кул то ва јер је Ру ска пра во слав на 
цр ква фи зич ки уни ште на и да ви ше не ма по тре бе за ко ми си јом и 
спе ци јал ним др жав ним апа ра том ра ди над зо ра над Цр квом. 

6) В. И. Лењин, Дела, Т-13, Институт за међународни раднички покрет, Београд, 1976, 
стр. 385-391.

7) В. И. Лењин, Дела, Том XXXVIII, Институт за међународни раднички покрет, Београд, 
1976, стр. 156.

8) Исто, стр. 159-160, (реч Бог Лењин је писао малим словима).
9) Исто, стр. 116.
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КО МУ НИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ (КПЈ)  
И РЕ ЛИ ГИ ЈА

На чин на ко ји ће би ти ре гу ли сан од нос из ме ђу др жа ве и цр-
кве мо же се на ћи још у про гра му КПЈ из 1919 год. Овај про блем 
је ста вљен у област кул тур не по ли ти ке где се пред ви ђа ло одва ја ње 
цр кве од др жа ве и уки да ње свих јав них функ ци ја цр кве. То је исто 
пред ви ђе но и у Ву ко вар ском Про гра му КПЈ из 1920 год. где је још 
пред ви ђе но уки да ње цр кве них по се да аграр ном ре фор мом. Глав ни 
пар тиј ски лист из ме ђу два свет ска ра та, Про ле тер об ја вио је не ко-
ли ко чла на ка у ко ји ма из но си ста во ве пар ти је у ве зи ове про бле-
ма ти ке. Са ми на сло ви чла на ка до вољ но го во ре о тим ста во ви ма. 
Та ко у члан ку Цр на ин тер на ци о на ла (мај 1930 год.) аутор твр ди 
да је „цр ква увек би ла ору ђе у ру ка ма ре ак ци је“ и да пред став ник 
бо га на зе мљи (ми сли се на па пу), у име ка пи та ли зма мо би ли ше 
це ло куп ну Цр ну Ин тер на ци о на лу (ми сли се на све штен ство) у кр-
ста шки рат про тив пр ве зе мље со ци ја ли зма ра ди спа са ва ња ка пи-
та ли зма. Дру ги је дан чла нак сам за се бе го во ри. До во љан је са мо 
на слов, По по ви ло по ви ( ав густ 1934 год.). У члан ку Ко му ни сти и 
ка то ли ци (мај 1937 год.) Јо сип Броз по зи ва на је дин стве ну бор бу 
„свих де мо крат ских и ми ро љу би вих по кре та за мир, сло бо ду и на-
пре дак“ и да се оста ви за са да „спор о ра ју на не бу“ и да се кре не 
у за јед нич ку бор бу ,,са они ма ко ји вје ру ју у рај про тив па кла на 
зе мљи, па кла чи ји пла мен об у хва ћа ка то ли ке и не ка то ли ке.“10)

У ме ђу рат ном пе ри о ду КПЈ као сек ци ја Ко му ни стич ке Ин тер-
на ци о на ле ви ше се ба ви ла стра те гиј ским пи та њи ма осва ја ња вла-
сти. Та ко у пр вој ета пи ре во лу ци је стра те шки за да так КПЈ је „свр-
га ва ње ве ли ко срп ске фа ши стич ке дик та ту ре с мо нар хи јом на че лу, 
уни шта ва ње на ци о нал ног угње та ва ња, ли кви да ци ја по лу фе о дал-
них оста та ка ре во лу ци о нар ним пу тем и ус по ста ва ре во лу ци о нар-
но-де мо крат ске дик та ту ре про ле та ри ја та и се ља штва као пре ла зне 
ета пе к дик та ту ри про ле та ри ја та. То је глав ни циљ, по кре тач ка 
сна га ре во лу ци је је рад нич ка кла са, а глав не ре зер ве су се ља штво 
и угње те ни на род“.11) Одав де се ви ди ко пред ста вља глав ну опа-
сност за КПЈ и ње не ре во лу ци о нар не ци ље ве. То је „ве ли ко срп-
ска бур жо а зи ја“ на чи јем је че лу Краљ, а по што СПЦ по др жа ва у 

10) За овај део видети Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за 
новију историју, Београд, 2002, стр. 125.

11) Иван Очак, Горкић, Глобус, Загреб, 1988, стр. 207.
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сво јим мо ли тва ма мо нар хи ју, и по што је „ве ли ко срп ска бур жо а зи ја 
ве ћи ном пра во слав на“ то је и она не при ја тељ ко му ни зма и њи хо-
ве ре во лу ци о нар не бор бе што ће осе ти ти на сво јој ко жи ка да бу-
де ус по ста вље на ко му ни стич ка власт. Као при мер ка ко по ли тич ка 
пар ти ја мо же да ко ри сти ути цај ре ли ги је, од но сно цр кве ка ја да ту 
ре ли ги ју про по ве да је сте слу чај по во дом кон кор да та (1937) ка да 
је СПЦ ор га ни зо ва ла ма сов не де мон стра ци је про тив др жа ве због 
да ва ња при ви ле ги ја Ка то лич кој цр кви у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 
КПЈ се ста ви ла на стра ну де мон стра на та и СПЦ то бо же у од бра ну 
ин те ре са СПЦ а уства ри, са мо да би оства ри ла ве ћи и бо љи ути цај 
у на ро ду. Чак је је дан ко му ни ста уз ви ки вао па ро лу „Жи ве ло пра во-
слав но све штен ство!“ Ме ђу тим у члан ку Жиг сра мо те (Про ле тер, 
ју ла 1937 год.) на гла ша ва ју да се пи та ње вер ских за јед ни ца у ци љу 
оси гу ра ња сло бо де ве ро и спо ве сти и вер ског ми ра мо же обез бе ди-
ти са мо „при пот пу ном оде љи ва њу цр кве од др жа ве“.12)

ОД НОС НО ВЕ ВЛА СТИ ПРЕ МА СПЦ  
У ПЕ РИ О ДУ 19441958

Под син таг мом „но ва власт“ ов де се под ра зу ме ва КПЈ ко ја је 
по до ла ску на власт 1944 год. пре у зе ла сву власт у др жа ви. На чин 
пре у зи ма ња и до ла ска на власт КПЈ ни је те ма овог ра да али је по-
треб но украт ко на ве сти ка ко је би ла ор га ни зо ва на КПЈ и ка квим се 
ме то ди ма по ли тич ке ак ци је слу жи ла. Про јект о ор га ни за ци о ним 
пи та њи ма КПЈ је усво јен ју ла 1945 год. КПЈ ни је ре ор га ни зо ва-
на, већ при ла го ђе на но вој си ту а ци ји у ко јој је тре ба ло ру ко во ди ти 
це ло куп ним дру штвом у „осло бо ђе ној“ др жа ви. „Апа рат ЦК КПЈ 
се са сто јао од Ор га ни за ци о но-ин струк тор ског оде ље ња, Оде ље ња 
за аги та ци ју и про па ган ду, оде ље ња за ка дро ве и де вет ко ми си ја 
са ве то дав ног ка рак те ра (ин тер них те ла ЦК КПЈ); вој не, спољ но по-
ли тич ке, син ди кал не, за из град њу на род не вла сти, со ци јал ну по ли-
ти ку, еко ном ску по ли ти ку, шко ле, за же не и кон трол не ко ми си је“.13) 
Ова оде ље ња су фор ми ра на да ље при ре пу блич ким, по кра јин ским, 
об ла сним, окру жним и ме сним се ди шти ма. Чла но ви оде ље ња су 
би ли ис кљу чи во чла но ви пар ти је и не мо гу би ти за по сле ни у дру-
гим уста но ва ма. КПЈ је има ла вла да ју ћу уло гу у дру штву али као 

12) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 126.

13) Петрановић Бранко, Историја Југославије, књ. 3, Социјалистичка Југославија 1945
1988, Нолит, Београд, стр. 886.
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по себ на ор га ни ци ја то ниг де ни је ис ка зи ва ла. Ни у Уста ву ФНРЈ 
(1946) ни је по ме ну та иако је има ла огром ну моћ у сво јим ру ка ма 
кон цен три са ну у свим де ло ви ма дру штва. Она је има ла сву моћ, 
по ли ти ко ло шки ре че но „при кри ве не“ ру ко во де ће уло ге. Ме то ди 
по ли тич ке ак ци је раз ра ђи ва ни су на сед ни ци ма По лит би роа КПЈ, 
сед ни ца ма оде ле ња и ко ми си ја за од ре ђе на пи та ња што је да ље 
сла то на нај ни жи ни во у ме сна се ди шта. По ста вља се пи та ње: „Где 
је ов де др жа ва?“. Др жа ва је скло ње на, она је са мо ин стру мент ка да 
тре ба да се спро ве де не ка пар тиј ска од лу ка и пар тиј ским ци ље ви ма 
и про гра ми ма је под ре ђе на. Ово је нај сли ко ви ти је из ло жио у свом 
го во ру на пр вом за се да њу (ван ред ном) скуп шти не ФНРЈ Вла ди-
мир На зор ре кав ши: „Eто, на при мјер, Прет сјед ник Вла де (ми сли 
на Јо си па Бро за). Шта тре ба да нам де кла ри ра, шта тре ба да нам 
обе ћа ва. Зна мо га, он сам, са ма ње го ва лич ност је је дан про грам. 
(Бу ран апла уз). До ста је да је при су тан, до ста је да се са мо по ка же 
и већ зна мо шта ће нам он да ти... А ње га је про вид ност об да ри ла и 
мно гим дру гим да ро ви ма, он има ин те ре со ва ње и зна ње о жи во ту 
уоп ште, а на ро чи то на со ци јал ном по љу као ста ри бо рац. Ја не ћу 
да го во рим са мо о ње му, јер о ње му и не тре ба мно го го во ри ти, 
јер је већ он сам про грам“.14) У том про гра му сви ма они ма ко ји 
су на пу ту да спре че оства ри ва ње тог про гра ма (из град ња но вог 
ате истчког бес кла сног дру штва) тре ба оне мо гу ћи ти да има ју би-
ло ка кав ути цај. СПЦ као ин сти ту ци ја и Све то са вље као ве ра ко ју 
про по ве да су јед на од пре пре ка оства ри ва ња про гра ма КПЈ. Да би 
се сма њио ути цај СПЦ „но ва власт“ је до не ла низ про пи са ко ји ма 
се тај ути цај огра ни ча ва. Њих мо же мо по де ли ти у две гру пе. То су 
про пи си ко ји ма се су зби ја еко ном ска моћ СПЦ и про пи си ко ји ма 
се огра ни ча ва ути цај СПЦ на по ли тич ка де ша ва ња, по ро ди цу, вас-
пи та ње, кул ту ру итд.

ПРО ПИ СИ КО ЈИ РЕ ГУ ЛИ ШУ ЕКО НОМ СКУ  
ПРО БЛЕ МА ТИ КУ ОД НО СА ДР ЖА ВАСПЦ

Про ме на вла снич ких од но са би ла је јед на од пр вих ме ра „но ве 
вла сти“ у Ју го сла ви ји по сле за вр шет ка ра та. У скла ду са сво јим 
про гра мом чи ји је циљ уки да ње кла са них од но са у дру штву а по-
знат је по кри ла ти ци ,,екс про при ја ци ја екс про при ја то ра“ ове ме ре 

14) I ванредно заседање Народне скупштине ФНРЈ, Стенографске белешке, НС ФНРЈ, Бе-
оград 1948, стр. 28.
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пред ста вља ју на чин про ме не еко ном ског по рет ка ко ји ма су се хте-
ли пре вла да ти ка ко је на во ђе но „из ра бљи вач ки“ и „кла сни“ од но си 
у до та да вла да ју ћем ка пи та ли стич ком дру штве но-еко ном ском си-
сте му. Са иде о ло шког аспек та то је би ла јед на од глав них по став ки 
пре у зе тих из те о ри је марк си зма-ле њи ни зма а све у ци љу де ло ва ња 
на нај ши ре сло је ве на ро да у при хва та њу но ве вла сти. У пред ло гу 
За ко на о по вра ћа ју имо ви не и обе ште ће њу на ве де на су 41 прав на 
про пи са ко ји ма је ре гу ли са на ова област. За ко ни су ,,но во оруж је“ 
но ве вла сти ка ко их је на звао Ми ло ван Ђи лас је дан од нај зна чај-
ни јих чла но ва КПЈ и тим оруж јем тре ба ,,да по ту че мо не при ја те-
ља, да оне мо гу ћи мо не при ја те љу ма не ври са ње из ме ђу па ра гра фа 
и ис тје ра мо га на ви дје ло, на отво ре но по ље, пред ли це чи та вог 
на ро да... Са да тре ба да их до ту че мо и мо ра мо их до ту ћи баш др-
же ћи се тих за ко на, раз ви ја ју ћи на осно ву њих нај ви шу ак тив ност 
ма са“.15) Је дан од нај ва жни јих за ко на ко ји је до нет и ко јим је еко-
ном ски осла бљен ути цај СПЦ је сте За кон о аграр ној ре фор ми и 
ко ло ни за ци ји је из гла сан 23. ав гу ста 1945 год. Аграр на ре фор ма је 
„ме ра аграр не по ли ти ке ко јом се ме ња ју по се дов ни од но си, пра во 
вла сни штва на зе мљу и по се дов на струк ту ра. Она има еко ном ску и 
по ли тич ку са др жи ну. Оту да аграр ну ре фор му увек спро во ди но ва 
дру штве на кла са ка да пре у зме власт“.16) У же љи да се про ве де па-
ро ла „зе мља се ља ци ма“ те да се кроз њу про ме не вла снич ки од но-
си у скла ду са сво јом иде о ло ги јом, „но ва власт“ је при пре ми ла јав-
но мње ње ко ри сте ћи се сво јом аги та ци о но-про па ганд ном ма ши-
не ри јом с ци љем мо би ли за ци је се ља штва у њи хо вом ис ка зи ва њу 
ра ди кал ног об ра чу на с ве ле по сед ни ци ма и цр кве ним вла сни штвом 
над зе мљом. У рас пра ви ко ја је во ђе на по во дом За ко на о аграр ној 
ре фор ми и про бле ма цр кве ног зе мљи шта ми ни стар по љо при вре де 
ФНРЈ Ва са Чу бри ло вић је пи сао: „У Ју го сла ви ји не ће би ти је дин-
ства ње них на ро да све до тле, док се ути цај ве ре не огра ни чи и не 
упу ти са мо на уске вер ске ци ље ве и за дат ке. То ће се мо ћи по сти ћи 
је ди но сла бље њем при вред не, кул тур не и по ли тич ке мо ћи цр кве-
них је рар ха... и то је је дан од глав них раз ло га за што је по треб но 
из вр ши ти аграр ну ре фор му и на цр кве ним зе мља ма.“17) По во дом 
рас пра ве о За ко ну о за шти ти спо ме ни ка по ме ну ти ми ни стар по-
љо при вре де је ре као да „цр кве не вла сти ни ка да ни су об ра ђи ва ле 

15) Милован Ђилас, Чланци 19411946, Култура, 1947, Београд, стр. 236.
16) Економска енциклопедија, II, Савремена администрација, 1986. Београд, стр. 153-154.
17) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 

Београд, 2002, стр. 179.
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зе мљу ко ју су по се до ва ле и да је њи ма зе мља би ла сред ство за из-
др жа ва ње пу тем за ку па“.18) За кон19) се за сни вао на два те мељ на на-
че ла:

1. зе мља при па да они ма ко ји је об ра ђу ју; (чл. 1)
2.  до де ље но зе мљи ште пре ла зи у при ват ну сво ји ну до ма ћин-

ства ко ме је до де ље но и од мах ће се упи са ти у зе мљи шне 
књи ге. (чл. 2).20)

Чла но ви ма 3,8 и 1521) је ре гу ли са но шта ће се од у зи ма ти цр ква-
ма. Да би се утвр дио зе мљи шни фонд у чла ну 3 се на во ди шта ће 
се све од у зе ти. Под в) по ме ну тог чла на пи ше да ће у ру ке др жа ве 
пре ћи „зе мљи шни по се ди цр ка ва, ма на сти ра, вер ских уста но ва и 
свих вр ста за ду жби на, све тов них и вер ских“. У чла ну 8 је на ве де но 
тач но шта ће се све од у зе ти. Од у зе ће се :

1. Од по сто је ћих по се да по је ди них бо го мо ља, ма на сти ра и 
вер ских уста но ва од у зет ће се са мо ви шак пре ко 10 хек тар њи хо-
ве укуп не по вр ши не њи ва, ба шта, ви но гра да, воћ ња ка, утри на, и 
шу ма.

2. Вер ским уста но ва ма (цр ква ма, ма на сти ри ма, цр кве ним вла-
сти ма) ве ћег зна ча ја или ви ше исто риј ске вред но сти оста ви ће се 
од са да шњег њи хо вог по се да до 30 хек та ра об ра ди ве зе мље и до 
30 хек та ра шу ме.

Спро во ђе ње аграр не ре фор ме по овом за ко ну по ве ре но је 
Аграр ном са ве ту ко ји је фор ми ран за ову по тре бу. Аграр ни са вет је 
де ло вао до 4.2.1946, ка да је фор ми ра на Ко ми си ја за аграр ну ре фор-
му и ко ло ни за ци ју. По сту пак по де ле је ишао пре ко ор га на на род-
не вла сти ко ју су пред ста вља ли на род ни од бо ри. Ме ри ло по ко јем 
су се би ра ли чла но ви НО је сте „да су ода ни НОБ-у и те ко ви на ма 
ре во лу ци је“. Од у зи ма њу су прет хо ди ле аграр не рас пра ве ко је су 
ор га ни зо ва ле Окру жне ко ми си је. На ро чи то се во ди ло ра чу на да 
рас пра ве о цр кве ним има њи ма бу ду по се ће не о че му је штам па по-
себ но из ве шта ва ла. На тим рас пра ва ма све ште ни ци су би ли из ло-
же ни хај ка ма (вре ђа њи ма, псов ка ма и дру гим ин ци ден ти ма) та ко 
да су све ште ни ци из бе га ва ли при су ство ва ње на тим рас пра ва ма па 
су сво је при мед бе и пред ло ге сла ли пи сме но Окру жним ко ми си-

18) Исто, стр. 179
19) Закон о аграрној реформи и колонизацији, „Службени лист ДФРЈ“, бр. 40/1945.
20) Исто.
21) Исто.
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ја ма. У члан ку из 1946 год. Бор ба пд на сло вом „Ли це на ро да на 
аграр ним рас пра ва ма“ пи ше ка ко се „Ни ка квим сми ца ли ца ма не 
мо гу об ма ну ти рад ни се ља ци, ни де ма го ги јом, ни по ку ша јем рас-
пи ри ва ња шо ви ни стич ких и вер ских не тр пе љи во сти... и сва ки пут 
ка да се од у зи мао ви шак зе мље пре ко ми ни му ма од ра зних цр ка ва, 
уз ви ки ва ли „Жи вео аграр ни суд! Жи ве ла на род на власт! Жи ве ла 
КП!“. Аграр ни ин те ре сен ти обич но су би ли сло жни у то ме да цр-
ква ма и ма на сти ри ма не тре ба оста ви ти ни ма ло зе мље, или је оста-
ви ти што ма ње.“22) СПЦ је овом ре фор мом од у зе то 70.000 хек та ра 
зе мље23) што је ве о ма осла би ло њен ма те ри јал ни по ло жај.

Дру ги за кон ко ји је по го дио СПЦ је сте За кон о на ци о на ли за-
ци ји при ват них при вред них пред у зе ћа усво јен 5. де цем бра 1946 
год. На ци о на ли за ци ја је „акт ко јим др жа ва ли кви ди ра при ват ну 
сво ји ну над сред стви ма за про из вод њу и над дру гом имо ви ном и 
са ма по ста је њен соп стве ник.“24) За ко ном је на гла ше но да не ће би-
ти ком пен за ци је за од у зе ту имо ви ну. За СПЦ је по себ но по го ди ло 
од у зи ма ње штам па ри ја што је оте жа ло штам па ње вер ских књи га 
и ча со пи са и ста ви ло СПЦ на ми лост и не ми лост вла сти. Ко ли ко 
је овај за кон био зна ча јан да се за кљу чи ти из го во ра Б. Ки дри ча 
у На род ној скуп шти ни у ко ме он на во ди да ,,овим за ко ном на ше 
рад не ма се по ста ју још пу ни је го спо да ри сво је суд би не. Оне то 
по ста ју у два сми сла. По ста ју то у со ци јал ном сми слу, јер на ша 
др жа ва, тј. др жа ва но вог ти па ,на род на др жа ва, по ста је вла сник 
оних основ них основ них сред ста ва про из вод ње ко ја су слу жи ла 
не чу ве ној екс пло а та ци ји на шег рад ног на ро да. Оне то по ста ју и 
у на ци о нал ном сми слу, по што сред ства про из вод ње пре ла зе у ру-
ке на ци о нал не др жа ве, за јед ни це рав но прав них и сло бод них ју го-
сла вен ских на ро да, док су не ка да ве ли ким де лом би ла у ру ка ма 
стра ног ка пи та ла и слу жи ла за из вла че ње огром них про фи та из 
за о ста ле ста ре Ју го сла ви је, за одр жа ва ње по лу ко ло ни јал ног ка рак-
те ра ста ре Ју го сла ви је.“ 25) Ка рак те ри стич но је за овај За кон да они 
чи ја пред у зе ћа тре ба на ци о на ли зо ва ти ни су ни шта са зна ли о тим 
при пре ма ма. То го во ри ка квим се све ме то да ма ко ри сти ла „но ва 

22) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 182.

23) Јевтић Мирољуб, Религија и политика, Увод у политикологију религије, Институт за 
политичке студије, ФПН, Београд ,2002, стр. 457.

24) Економска енциклопедија I, Савремена администрација, 1986. Београд, стр. 558.
25) II Редовно заседање Народне скупштине ФНРЈ, стенографске белешке НС ФНРЈ, 

Београд 1947, стр. 439.
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власт“. Дра го љуб Јо ва но вић је на по ме ну тој сед ни ци упу тио при-
мед бе Вла ди што је „ово та ко ва жно пи та ње из не ла пред На род ну 
скуп шти ну и пред јав ност на пре чац, што о то ме ни је оба ве ште на 
ни јав ност, ни На род на скуп шти на, ни сам за ко но дав ни од бор“ на 
шта му је Е. Кар дељ од го во рио да је то та ко ура ђе но „да се не би 
из пред у зе ћа из но си ла на род на имо ви на, и да ра зни шпе ку лан ти 
код ку ће и у ино стран ству не пра ве сва ко ја ке ма не вре и ак ци је“.26)

У овом пе ри о ду но ва власт је до но си ла раз не за ко не и уред-
бе ко је су омо гу ћа ва ле ло кал ним те ли ма вла сти, др жа ви и ра зним 
дру штве ним и по ли тич ким ор га ни за ци ја ма усе ља ва ње у по је ди не 
цр кве не згра де ми мо во ље или без до го во ра са цр кве ним вла сти-
ма. Те згра де, нај че шће ста но ви до де љи ва ни су и по је дин ци ма за 
ста но ва ње. Усе ља ва ње у те згра де и ста но ве не цр кве них уста но-
ва и осо ба, оне ни су по сто ја ле и вла сни ци тих згра да и ста но ва, 
али ни СПЦ ни је има ла ни ка кве над ле жно сти над тим згра да ма 
и ста но ви ма, већ се пи та ње вла сни штва де фи ни тив но ре гу ли са ло 
За ко ном о на ци о на ли за ци ји на јам них згра да и гра ђе вин ског зе-
мљи шта („Слу жбе ни лист ФНРЈ“, бр. 52/1958) те је тим за ко ном 
ве ћи на већ узур пи ра них згра да и ста но ва по друштвље на. Но не ки 
објек ти ко ји су би ли од по себ ног зна ча ја за др жав не вла сти би ли 
су од у зе ти на те ме љу Основ ног за ко на о екс про при ја ци ји (“Слу-
жбе ни лист ФНРЈ“, 28/1947). Због не до стат ка стам бе ног про сто-
ра ме сни на род ни од бо ри су мо гли по оп штем за ко ну о на род ним 
од бо ри ма , до де љи ва ти ста но ве по је дин ци ма у згра да ма ко је ни су 
би ле дру штве но вла сни штво, те по њи хо вој про це ни ни су до вољ-
но ис ко ри ште ни. На тај на чин је у ве ли ким па ро хиј ским до мо ви ма 
до де љи ван стан по је ди ним осо ба ма, нај че шће по ли цај ци ма, учи-
те љи ма и сл. Та ко је цр кве на згра да у Пр ња во ру у епар хи ји Ба ња-
луч кој пре тво ре на у на род ну основ ну шко лу а дво ри ште пре тво-
ре но у игра ли ште, у Ко тор Ва ро ши у ис тој па ро хи ји па ро хиј ски 
дом је пре тво рен у би о скоп. Слич но је и у Бо сан ском Но вом где је 
у јед ној од цр кве них згра да сме ште на гим на зи ја и основ на шко ла 
а у дру гој вој ска. У цр кве ној згра ди у Ба ња Лу ци Окру жни на род-
ни од бор Ба ња Лу ке одр жа ва кур се ве ми ли ци је. У ис тој згра ди на 
спра ту је стан са три со бе, за ко ме са ра, по руч ни ка Tеофика Ко-
бал ши ћа.27) Па три јар шиј ски двор у Срем ским Кар лов ци ма је био 

26) Исто, 104.
27) Драган Шућур, Бањалучка епархија и нова власт 1945-1947, Токови историје 1-2/2008, 

Београд, стр. 220-221.
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за у зет од стра не вој ске и слу жио је као бол ни ца. И оста ле згра де у 
Кар лов ци ма би ле су за у зе те од ме сних од бо ра: бо го слов ски се ми-
нар, фон до ви и сл.28) Ова квих при ме ра је ве о ма пу но у свим епи-
ско пи ја ма СПЦ.

За ко ном о за шти ти спо ме ни ка кул ту ре и при род них рет ко сти 
(1946) мно ги цр кве ни објек ти су ста вље ни под за шти ту др жа ве. На 
те ри то ри ји НР Ср би је ста вље но је 146 пра во слав них обје ка та под 
за шти ту ме ђу ко ји ма Ма на си ја, Со по ћа ни, Гра ча ни ца, Ми ле ше ва, 
Ни ко ље, Бла го ве шта ње, у НР Цр ној Го ри Мо ра ча и Пи ва. Ка ко је 
но ва власт во ди ла ра чу на о њи ма го во ре из ве шта ји из тог вре ме-
на. У дво ри шту Ми ле ше ве је на па са на сто ка, исто и у ма на сти ру 
Ра ва ни ци, ма на стир Жи ча про ки шња ва.29) По што је СПЦ би ла у 
те шком фи нан сиј ском ста њу цр кве ни ор га ни су кре ну ли у при ку-
пља ње до бро воњ них при ло га за оп ште по тре бе цр кве али је МУП 
Ср би је по во дом то га из да ло рас пис 27.4.1946 год. да се све ак ци је 
за са ку пља ње при ло га по ста но ви ма, ули ца ма, јав ним ме сти ма за-
бра њу ју и да је то до зво ље но са мо у цр кви.30) Исто та ко при хо ди 
све ште ни ка од чи но деј ста ва су опо ре зи ва ни као при хо ди од при-
ват не де лат но сти при че му су све ште ни ци ма ко ји су би ли на кло-
ње ни вла сти ма сма њи ва ли по ре зе. Од ре ђи ва ње по ре ских сто па вр-
ше но је по сло бод ној про це ни на род них од бо ра ко ја је би ла да ле ко 
од ствар не си ту а ци је.31)

ПРО ПИ СИ КО ЈИ РЕ ГУ ЛИ ШУ ОД НО СЕ ДР ЖА ВАСПЦ  
У ОБЛА СТИ ДРУ ШТВЕ НИХ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Као што је еко ном ски сма њи ла и осла би ла ути цај СПЦ но ва 
власт је и у обла сти ма дру штве них де лат но сти ни зом за кон ских 
про пи са огра ни чи ла ути цај СПЦ на да та дру штве на зби ва ња. Пре 
до но ше ња Уста ва (1946), но ва „на род на власт је до не ла не ко ли ко 
за кон ских ака та ко ји су се од но си ли на ре ли гиј ска пи та ња. 24. ма ја 
1945 год. до нет је За кон о за бра ни иза зи ва ња на ци о нал не, ра сне и 
вер ске мр жње и раз до ра. За кон има 7 чла но ва. Овим за ко ном под 
ма ском вер ске, ра сне и на ци о нал не мр жње шти ти се уства ри НОБ 
што је на ве де но у чла ну 1 и 4. По чла ну 1. овог за ко на сва ко огра-

28) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 
Београд, 2002, стр. 167.

29) Исто, 262.
30) Исто, 206.
31) Исто, стр. 206.
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ни че ње гра ђан ских пра ва и сва ка по вла сти ца и при ви ле ги ја гра-
ђа ни ма ДФЈ у за ви сно сти од њи хо ве на ци о нал не, ра сне и вер ске 
при пад но сти, ка жњи во је као кри вич на рад ња ко јом се иде на то да 
се на ру ши на че ло рав но прав но сти на ро да ДФЈ као основ на те ко-
ви на НОБ-а.32) Чла ном 2. овог за ко на „ка зни ће се сва ка аги та ци ја и 
про па ган да ко јом се иде на то да се иза зо ве или рас па ли на ци о нал-
на или ра сна мр жња или раз дор, а исто та ко и пи са ње, из да ва ње, 
штам па ње и рас ту ра ње спи са та кве са др жи не. Члан 4. се по но во 
по зи ва на те ко ви не НОБ-а. У ње му је за де ла из чла но ва 1. и 2. 
„у слу ча ју да има ју ка рак тер ма сов ног не ре да или да иза зо ву те же 
по сле ди це или ... има ју за циљ пот ко па ва ње и сла бље ње основ них 
на ци о нал них те ко ви на НОБ-а, ка жња ва ју се стро гим за тво ром од 2 
до 15 го ди на с де ли мич ном или пот пу ном кон фи ска ци јом имо ви не 
и гу бит ком гра ђан ске ча сти.“33) Чла ном 5 је про пи са но да се „на уч-
на кри ти ка ре ли ги је уоп ште и кри ти ка не ис прав ног ра да вер ских 
пред став ни ка и цр кве них слу жбе ни ка не мо же сма тра ти иза зи ва-
њем вер ске мр жње. Сма тра ће се оте жа ва ју ћом окол но сти ако иза-
зи ва ње и рас пи ри ва ње вер ске мр жње вр ше цр кве ни пред став ни-
ци“.34) Овим за ко ном је да та мо гућ ност вла сти ма да од ре ђу ју шта 
је ис пра ван рад вер ских слу жбе ни ка. По што је СПЦ у сво јим про-
по ве ди ма и мо ли тва ма спо ми ња ла кра ља Пе тра II, пред став ни ци 
но ве вла сти гру бо ту ма че ћи овај за кон об ру ши ли се на све ште ни ке 
СПЦ да из ба це из сво јих про по ве ди кра ља. Та ко је ми тро по лит Јо-
си фа ко ји је ме њао па три јар ха Га ври ла (ко ји је био у из гнан ству) 
из ло жен стро гом кри ти ком јер је „при хва тио не при ја тељ ски став“ 
пре ма но вој вла сти. По је ди ни пред став ни ци но ве вла сти ишли су 
у кри ти ци ми тро по ли та од јав не осу де до пред ло га да га тре ба из-
ве сти пред „на род ни суд“.35) Те ко ви не НОБ-а ко је су овим за ко ном 
оза ко ње не као не што „све то“ ниг де ни су пре ци зно од ре ђе не, ни 
у дру гим за кон ским ак ти ма. Све, иако је има ло нај до бро на мер ни-
ју кри ти ку о не га тив ним по сле ди ца ма у дру штву мо гло је да се 
овом „све том“ ко ва ни цом про ту ма чи као не при ја тељ ско, под ри вач-
ко, шпи јун ско де ло ва ње. Да на 15.1.1945 год. По ве ре ни штво уну-
тра шњих по сло ва НКОЈ-а је рас пи сом за бра ни ло про ме ну име на и 

32) Закон о забрани изазивања националне, расне и верске мржње и раздора, „Службени 
лист ДФЈ“, бр. 36/1945 од 29.05.1945.

33) Исто.
34) Исто.
35) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 

Београд, 2002, стр. 173.
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пре зи ме на код про ме не ве ро и спо ве сти или мо на ше ња без до зво ле 
ме сног од бо ра.36) Овим рас пи сом се ди рект но ула зи ло у де ло круг 
цр кве них по сло ва и Си нод СПЦ је оба ве стио све ар хи је ре је да та-
ква од лу ка ди ра у уну тра шње об ре де и дог мат ске про пи се пра во-
слав не цр кве. Обра зло же ње вла сти по во дом ове од лу ке је да је она 
упе ре на про тив рат них зло чи на ца да не би при кри ли свој иден ти-
тет.

УСТАВ ФНРЈ

Устав ФНРЈ про гла шен је 1. 2. 1946 го ди не. „Са до но ше њем 
Уста ва ко нач но је до вр ше на на ша но ва др жав на згра да. За вр ше на 
је пр ва по сље рат на ета па, ета па по ли тич ке кон со ли да ци је и ства-
ра ња све га оно га што др жа ву чи ни др жа вом, и то у овом слу ча ју 
истин ски на род ну др жа ву... На ста је дру ги пе ри од, чи је су смјер-
ни це ја сно оби ље же не у на шем Уста ву... Устав ФНРЈ, пред ста вља 
из раз те жњи свих на ших на ро да, ко ји пред ста вља те мељ на ше но ве 
на род не де мо кра ти је, на ше др жав но сти, на ше на ци о нал не рав но-
прав но сти и со ци јал не пра вед но сти... Устав пред ви ђа да је сва ки 
наш гра ђа нин ду жан да ти за јед ни ци пре ма сво јим спо соб но сти ма“ 
(Јо сип Броз Ти то).37) У тој „но вој др жав ној згра ди“ ме сто вер ским 
за јед ни ца ма и њи хо ва устав на пра ва од ре ђе ни су чла но ви ма 21. 23. 
25. 26. и 38. 38) 

Уста вом се за јем чу је сло бо да са ве сти и ве ро и спо ве сти (чл 
25.) То зна чи да је гра ђа нин сло бо дан да ве ру је или не ве ру је у 
по став ке не ке ре ли ги је. Са ма сло бо да ве ро ва ња или не ве ро ва ња 
не мо же би ти под ло жна због сво је при ро де јер сва ки чо век мо же 
ми сли ти и ве ро ва ти шта хо ће. Ти ме је ве ро ва ње при ват на ствар 
сва ког гра ђа ни на. Та ко је про кла мо ван прин цип одво је но сти цр кве 
од др жа ве. То зна чи да овај прин цип оси гу ра ва сло бод но вр ше-
ње вер ских по сло ва и вер ских об ре да, али и њи хо во са мо стал но 
уре ђи ва ње њи хо ве уну тра шње ор га ни за ци је и вер ских об ре да без 
спољ них ути ца ја тј. др жа ве. За за до во ље ње вер ских по тре ба сва ки 
чо век је сло бо дан да се удру жу је са дру гим на вер ској осно ви, да 
сло бод но вр ши свој култ и да у прак си ужи ва те вер ске сло бо де и 
пра ва у вр ше њу вер ских об ре да и вер ских по сло ва. За бра ње на је 

36) Исто. стр. 172.
37) I ванредно заседање Народне скупштине ФНРЈ, стенографске белешке, НС ФНРЈ, Бео-

град 1948, стр. 11-15.
38) Устав ФНРЈ, Београд, 1946.
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зло у по тре ба цр кве у по ли тич ке свр хе „под ко јом се мо гло под ра зу-
ме ва ти сва ка ак тив ност ко ја ни је би ла по во љи да том по ли тич ком 
тре нут ку или ета пи раз во ја со ци ја ли зма.“39) Ме ђу тим, у ствар но-
сти ни је дан од ових прин ци па ни је по што ван од стра не но ве вла-
сти. Tо се нај бо ље ви ди из пи сма ко је је Све ти ар хи је реј ски си нод 
упу тио Пред сед ни штву и вла ди ФНРЈ 1946 го ди не. У про тест ном 
пи сму се ка же да се но ва власт „У по ли тич ком жи во ту и пре ма 
цр кви и ње зи ним уста но ва ма по сту па се у све му као да је цр ква 
јед но обич но дру штво, а да пре ма њој и ње зи ним уста но ва ма мо же 
сва ка др жав на власт и сва ки др жав ни ор ган пре ма свом на хо ђе њу 
по сту па ти не ре спек ту ју ћи ње зи не про пи се о уну тра шњој и спо-
ља шњој ор га ни за ци ји. Ова ко по сту па ње пре ма Цр кви до во ди до 
не ги ра ња ње зи них основ них за кон ских жи вот них пра ва, ко ја јој 
но ви Устав га ран ту је, до во ди до не ги ра ња сви ју про пи са и за ко на 
на ко ји ма ње зи на ор га ни за ци ја по сто ји и по ко ји ма Цр ква тре ба да 
по сто ји и да жи ви и раз ви ја сво ју вер ску де лат ност.“40) Но ва власт 
је за од но се пре ма СПЦ и свим оста лим цр кве ним ор га ни за ци ја ма 
фор ми ра ла Вер ску ко ми си ју, пр во на са ве зном ни воу а по сле и на 
ни во и ма фе де рал них је ди ни ца. За да ци ко је је Др жав на ко ми си ја за 
вер ска пи та ња при вла ди ФНРЈ тре ба ло да из вр ша ва су сле де ћи: да 
као са ве то дав но те ло про у ча ва пи та ња од но са из ме ђу по је ди них 
ве ро и спо ве сти и цр ка ва, њи хо вог спо ља шњег жи во та и по ло жа ја 
пре ма др жа ви и на род ним вла сти ма, да при пре ме ма те ри јал за за-
ко но дав но ре ше ње од но са из ме ђу вер ских за јед ни ца и др жа ве, да 
да је ми шље ња и пред ло ге по свим пи та њи ма о од но су вер ских за-
јед ни ца и др жа ве, да се ста ра о про во ђе њу за кон ских про пи са ко ји 
се ти чу од но са вер ских за јед ни ца и др жа ве , те да об је ди њу ју рад 
зе маљ ских ко ми си ја при вла да ма на род них ре пу бли ка и да им да ју 
по треб на упут ства.41)

39) Томислав Бранковић, „СКЈ и религија“, Политикологија религије св. II, Београд, 2007, 
стр. 88.

40) Митрополит скопски Јосиф, Мемоари, Светигора, Цетиње, 2008, стр. 370-371.
41) Радмила Радић, Држава и верске заједнице 19451970, Институт за новију историју, 

Београд, 2002, стр. 174.
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ЗА КОН О ПРАВ НОМ ПО ЛО ЖА ЈУ ВЕР СКИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

За кон о прав ном по ло жа ју вер ских за јед ни ца сту пио је на сна-
гу 22. ма ја 1953. год.

За кон је имао 24 чла на. Закoном су раз ра ђе на на че ла ко ја се 
ти чу вер ских за јед ни ца а угра ђе на су у Устав из 1946 год. Као и 
у Уста ву за јем чу је се сло бо да са ве сти и ве ро и спо ве сти. Ре ли ги-
ја је при ват на ствар сва ког гра ђа ни на. Про кла мо ва ни су прин ци-
пи одво је но сти цр кве од др жа ве, шко ле од цр кве. Овим за ко ном је 
тре ба ло да се ре ше сви од но си из ме ђу вла сти и вер ских за јед ни-
ца. Вер ским за јед ни ца ма је омо гу ће но овим да са мо стал но уре ђу ју 
сво ју вер ску ор га ни за ци ју, би ра ју вођ ство, по ста вља ју све штен-
ство, вр ше вер ске об ре де и дру ге цр кве не об ре де. По чла ну 4. за ко-
на вер ска на ста ва је би ла сло бод на у цр ква ма, хра мо ви ма и дру гим 
про сто ри ја ма ко је су за то би ле од ре ђе не. Одр жа ва ње ли ти ја или 
дру гих вер ских об ре да ван цр кве них про сто ра мо гло се одр жа ва ти 
уз одо бре ње ор га на упра ве ко ји су над ле жни за то. Овим за ко ном 
је омо гу ће но све ште ни ци ма да осни ва ју сво ја удру же ња по про-
пи си ма о удру же њи ма (чл. 9). Мно ге за кон ске од ред бе су чи сто 
де кла ра тив не при ро де, као она о сло бод ним би ра њи ма цр кве них 
ве ли ко до стој ни ка ка да се зна ко ли ки је ути цај има ла власт при из-
бо ру па три јар ха СПЦ.

КОН ТРО ЛА СПЦ ОД СТРА НЕ НО ВЕ ВЛА СТИ

До но ше њем Уста ва ФНРЈ (1946.) учвр шће на је но ва власт. Ви-
ше стра нач ки си стем је уки нут. Гра ђан ске пар ти је су уки ну те. Али 
два до га ђа ја ко ја су се де си ла 1946. го ди не у Бе о гра ду ни су мо-
гла да про ђу не за па же но од стра не вла сти. Оба до га ђа ја су се де-
си ла ис пред се ди шта СПЦ, ис пред па три јар ши је. Пр ви до га ђај је 
по се та ан гли кан ског би ску па од Хе ре фор да 26 ма ја 1946. го ди не 
СПЦ-и. Та да је на слу жби у са бор ној цр кви би ло по про це ни бри-
тан ског ди пло ма те око 3.000 љу ди а ис пред цр кве број при сут них 
око 10.000.42) “А ка да је за вр ше на Бож ја слу жба и над би скуп иза-
шао из цр кве, пра ћен ми тро по ли том Јо си фом не пре глед на ма са је 
би ла као у тран су и по че ла да из ви ку је па ро ле „Бе о град-Лон дон, 
Лон дон-Бе о град“, „Жи вео би скуп“. Овим ак том је за ко му ни сте 

42) Наташа Милићевић, Отпор српског грађанства ,,новој власти“ 1944-1950, Историја 20. 
века, 2/2004, Београд, стр. 74.
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ча ша би ла пре пу ње на, огор че не ма се су ису ви ше ду бо ко за бра зди-
ле - то је био пр ви јав ни на ступ про тив ре жи ма“.43) Дру ги до га ђај 
ко ји се до го дио та ко ђе ис пред па три јар ши је је сте до чек па три јар ха 
Га ври ла но вем бра 1946 год. ка да га је до че ка ло мно штво на ро да. 
Пре ма не ким по да ци ма 1947 го ди не је одр жа но 1.288 ли ти ја на ко-
ји ма је уче ство ва ло око 100.000 љу ди. Глав на ини ци ја ти ва ка ко се 
то ис ти ца ло, ни је по ти ца ла од све штен ства већ од “ре ак ци о нар них 
еле ме на та“. Пар ти ја је про це ни ла да од свих вер ни ка оку пље них 
око цр кве, „две тре ћи не су не при ја те љи“ што пре те жно ва жи за 
гра до ве.44) Ово је по твр да ко ли ко је СПЦ би ла ду хов ни сто жер и 
сред ство да се ис ка же став су про тан вла да ју ћој иде о ло ги ји. И са-
мим од ла ском у цр кву и на ли ти је ис ка зи ван је от пор ре жи му. Иако 
ко му ни стич ка пар ти ја по др жа ва ма сов на оку пља ња, али са мо она 
ко ја су у ње ној ре жи ји ова кве ви до ве оку пља ња на ро да је за бра њи-
ва ла на осно ву За ко на о удру же њи ма, збо ро ви ма и дру гим јав ним 
ску по ви ма а све ште ни ке и уче сни ке ка жња ва ла на осно ву За ко на 
о пре кр ша ји ма про тив јав ног ре да и ми ра чи ме је кр ши ла Уста вом 
ре гу ли са но одва ја ње цр кве од др жа ве и не ме ша ње др жав них ор га-
на и на род не вла сти у уну тра шње по сло ве цр кве. Кон тро лу , над-
гле да ње, хап ше ња, пра ће ња, са слу ша ва ња све ште них ли ца вр ши ла 
је тај на по ли ци ја ОЗНА тј. УД БА чи ји је за да так био да шти ти „те-
ко ви не ре во лу ци је“ од „на род них не при ја те ља“ и „ре ак ци о нар них 
сна га“ где је свр ста ла и СПЦ-у. Ор ган пре ко ко га је вр ши ла над зор 
и при ти сак на СПЦ-у је су Удру же ња пра во слав них све ште ни ка. 
Ова удру же ња су већ по сто ја ла али су она по слу жи ла но вој вла сти 
да на пра ве раз дор из ме ђу ни жег све штен ства за ко је је про це ње но 
да је на пред ни је и ви шег све штен ства ко је су чи ни ли епи ско пи и 
ко ји су би ли сто жер от по ра но вој вла сти у СПЦ-и. „Из дру гог свет-
ског ра та иза шла је но ва Ју го сла ви ја са из ме ње ним др жав ним и 
дру штве ним уре ђе њем. СПЦ ни је би ла при пре мље на да се укло пи 
у но ву дру штве ну ствар ност, па се у пр во вре ме др жа ла по стра ни. 
Све штен ству је би ло нај те же. Мо ра ло се са мо сна ла зи ти . По ве-
за но са на ро дом још у то ку ра та, бр зо је ус по ста вља ло кон такт са 
но вом вла шћу, али ти кон так ти су би ли по је ди нач ни и ни су има ли 
по треб ног деј ства на ства ра ње бо љих ме ђу соб них од но са. .. за хва-
љу ју ћи удру же њу от кло ње не су све пре пре ке из ме ђу све штен ства 

43) Милан Л. Рајић, Српски пакао у комунистичкој Југославији, Евро, Београд, 1991. стр. 
53-54.

44) Наташа Милићевић, Отпор српског грађанства ,,новој власти“ 19441950, Историја 20. 
века, 2/2004, Београд, стр. 75.
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и на род не вла сти и из ме ђу цр кве и др жа ве“.45) Из ово га се ви ди да 
ово удру же ње чи не они све ште ни ци ко ји су би ли у ра ту са на ро дом 
а оста вље ни од СПЦ да се са ми сна ла зе, да не би про па ли бр зо 
су ус по ста ви ли кон такт са но вом вла шћу ко јој су до бро до шли у 
бор би про тив СПЦ-е ра ди су зби ја ња ње ног ути ца ја. Удру же ња су 
по че ла да се ор га ни зу ју по фе де рал ном прин ци пу што је би ло у 
су прот но сти са те ри то ри јал ном ор га ни за ци јом ко ја је по сто ја ла у 
СПЦ где су по сто ја ле епар хи је. Пр во та кво удру же ње фор ми ра но 
је у Цр ној Го ри, ју на 1945 у Ник ши ћу а за тим и у дру гим фе де-
рал ним је ди ни ца ма да би осни вач ка скуп шти на удру же ња пра во-
слав ног све штен ства ФНРЈ би ла одр жа на 3. мар та 194. у Бе о гра ду. 
На кон гре су је усво је на ре зо лу ци ја осни вач ке скуп шти не Са ве за 
удру же ња пра во слав них све ште ни ка ФНРЈ.46) У ре зо лу ци ји се ис-
ти че „го то вост на род ног све штен ства да се бо ри и стра да за на-
род не ин те ре се“ да је „на род но пра во слав но све штен ство је у то ку 
НОР-а но ше но сло бо дар ским ду хом сво га на ро да. . .те је на род на 
пра во слав на цр ква у овом пе ри о ду до не кле ис ку пи ла се бе иако не 
пот пу но и до кра ја сво јих мо гућ но сти... то је по сле ди ца на сле ђа и 
пре жи ве лих на ви ка ко је су за ве де не у пра во слав ној цр кви пре овог 
ра та а пре ко ко јих су оне мо гу ћа ва не и ус кра ћи ва не све мо гућ но-
сти и сва ка сло бод на ини ци ја ти ва по зи тив ним сна га ма на род ног и 
ро до љу би вог све штен ства.“47) За тим се ве ли ча пе то го ди шњи план, 
одва ја ње цр кве од др жа ве да би се по том осу ди ло не зна тан број ви-
ших и ни жих све ште ни ка ко ји су „по га зи ли све тле тра ди ци је на ше 
сло бо дар ске исто ри је, на род ни ка рак тер на ше пра во слав не цр кве, 
из да ли на род не ин те ре се и ста ви ли се у слу жбу на ших спољ них и 
уну тра шњих не при ја те ља“. Ту се ми сли на „та ко зва ног епи ско па 
Ди о ни си ја Ми ло је ви ћа“, и од цр кве них вла сти зах те ва да се про-
тив Ди о ни си ја по ве де по сту пак и као зло чи нац ис кљу чи из на ше 
пра во слав не на род не цр кве. ,,Та ко ђе се огра ђу је мо и осу ђу је мо рад 
и епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Ири не ја Ђор ђе ви ћа ко ји су 
се и по сле осло бо ђе ња на ше отаџ би не за др жа ли у та бо ру им пе-
ри ја ли стич ких зе ма ља и са им пе ри ја ли сти ма при жељ ку ју и ку ју 
роп ство за на ше на ро де и се ју ла жи, мрак и не зна ње.“48) Из тек ста 

45) Удружење православних свештеника Југославије 1889-1969, Београд 1969, Споменица 
поводом 80годишњице свештеничкг удружења, стр. 14.

46) Текст резолуције су објавиле Књижевне новине у броју 1048/1049, 2001, Београд, стр. 
30.

47) Исто, стр. 30.
48) Исто, стр. 30.
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ре зо лу ци је се ви ди да се ко ри сти тер мин на род на пра во слав на цр-
ква уме сто Срп ска пра во слав на цр ква. Ова ре зо лу ци ја под се ћа и 
сти лом и реч ни ком пре на не ки пар тиј ски ре фе рат не го на цр кве ни 
до ку мент. Овом ре зо лу ци јом је ис так ну то оно што је но ва власт 
же ле ла од цр кве. То је ве ли ча ње НОБ-е, кри ти ка СПЦ-е као за ста-
ре ле ор га ни за ци је, ве ли ча ње на род не вла сти хва ло спе вом о пе то-
го ди шњем пла ну те кри ти ком не при ја те ља но ве вла сти. За уз врат 
чла но ви све ште нич ких удру же ња до би ће од др жа ве од ре ђе не до та-
ци је, за тим је по кре ну то пи та ње пен зи о ног и со ци јал ног оси гу ра-
ња. Ово ће удру же ње од и гра ти кључ ну уло гу у из бо ру па три јар ха. 
Сво је ста во ве је из но си ло у свом ча со пи су Ве сник, за ко ји мо же мо 
сло бод но ка за ти да је из но сио пре ста во ве др жа ве по ре ли гиј ским 
пи та њи ма не го ста во ве све ште ни ка. Ево шта о ово ме пи ше Ју стин 
По по вић: Све ште нич ко удру же ње је „про сто на про сто: аген ту ра 
Уд бе... и лист Удру же ња ,,Ве сник“ та ко ђе. Сто на сто од учла ње-
них све ште ни ка сту пи ло је у Удру же ње под при ти ском Уд бе, осим 
кли ке пла ће ни ка на че лу: све ште ни ка ко му ни ста. Ово удру же ње 
је скроз на скроз про тив дог мат ско и про тив ка нон ско, про ти ве ван-
ђељ ско и про тив цр кве но: на ка за, апо ка лип тич ко чу до ви ште пре ру-
ше но у „со ци јал ног“ ан ђе ла. А ње гов лист „Ве сник“ ни је дру го до 
„еван ђе ље“ ма ски ра ног Са та не, ча ша отро ва, пре ли ве на тан ком па-
вла ком слат ког ме да. Ово Удру же ње и по би ћу и по де лат но сти не 
при па да Цр кви, јер са мим сво јим по сто ја њем ра ди про тив Цр кве, 
сра мо ти Цр кву и раз о ра ва Цр кву. Уко ли ко ово Удру же ње са мо зва-
но де ла у име Цр кве, оно то чи ни са мо као ко му ни стич ки тро јан-
ски коњ у Цр кви.“49)

ИЗ БОР ПА ТРИ ЈАР ХА

Нај бо љи при мер кон тро ле и ме ша ња др жа ве у ре ли гиј ска пи-
та ња и ме ша њу пар ти је у све и сва шта је сте би ра ње па три јар ха 
СПЦ-е. Би ра ње па три јар ха је ре гу ли са но Уста вом СПЦ-е ко ји је 
до нет 1947 год. У Уста ву СПЦ-е то је ре гу ли са но чла но ви ма од 
42-51. у ко ји ма је на ве ден на чин и по сту пак из бо ра. 50) Но ва власт 
је хте ла да има на че лу СПЦ-е свог чо ве ка пре ко ко га би мо гла 
да оства ри сво је пла но ве пре ма СПЦ-и. То су ства ра ње Ма ке дон-
ске пра во слав не цр кве из два ја њем из СПЦ, при зна ва ње Удру же ња 

49) Јустин Поповић, Истина о СПЦ у комунистчкој Југославији, Манастир Ћелије, 1990. 
стр. 17-18.

50) Устав СПЦ, www.pravoslavna-srbija.com
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пра во слав них све ште ни ка од стра не СПЦ и раз би ја ње Аме рич ко-
ка над ске епар хи је где су де ло ва ли Ни ко лај Ве ли ми ро вић и Ди о ни-
си је Ми ло је вић ко је је власт ока рак те ри са ла као нај ве ће не при ја те-
ље ре жи ма. Кан ди дат вла сти био је Ви кен ти је (Про да нов). Из бор ну 
ли сту од три кан ди да та (чл. 43 Уста ва СПЦ) Св. Арх. Си нод ша ље 
са ве зној Вер ској ко ми си ји што ни је пред ви ђе но уста вом СПЦ али 
та да је та ко мо ра ло да бу де. По што на ли сти ни је би ло кан ди да та 
вла сти ре жим је при бе гао сво јим ме то да ма и ра зним мје ра ма. „А 
на кон цу ако, не ће друк чи је ићи, он да зна мо и онај крај њи ме тод. 
Има дви је вр сте убје ђи ва ња, дру го ви. Има убје ђи ва ња ри је чи ма, 
а има убје ђи ва ња и пре ко ле ђа... не ка не ми сле да смо ми сла би ћи 
, не ка ни ко не ми сли да смо спо соб ни да чи ни мо по пу шта ња“.51) 
Ре жим је у скла ду са прет ход но ка за ним ан га жо вао сво је оруж је, 
УДБ-у, да се спре чи из бор па три јар ха од три кан ди да та са ли сте 
та ко што ће оне мо гу ћи ти рад Из бор ног са бо ра у пр вом са зи ву (10 
јун 1950). То је по сти гла хап ше њем чла но ва Из бор ног са бо ра да 
не би би ло 2/3 чла но ва ко ли ко је би ло по треб но за рад са бо ра (чл. 
43 уста ва СПЦ-е). Хап ше ња су из вр ше на на по ла зним ста ни ца ма 
или на бе о град ској же ле знич кој ста ни ци и др жа ни у при тво ру док 
са бор про ђе. Ухап ше но је око 20 чла но ва са бо ра. По што на овом 
са бо ру ни је иза бран па три јарх то је за ка зан но ви са бор. До дру-
гог за се да ња Из бор ног са бо ра за ка за ног за 1. јул 1950 год. УДБ-а 
је ухап си ла ми тро по ли та Јо си фа и ин тер ни ра ла у ма на стир Жи чу, 
не ке епи ско пе прет ња ма на те ра ла да од у ста ну од кан ди да ту ре (ми-
тро по лит Нек та ри је), а „ци ви ле“ (чла но ве из чла на 44 Из бор ног 
са бо ра су та ко на зи ва ли јер ни су би ли ар хи је ре ји, епи ско пи) су по-
себ но об ра ђи ва ли и при до би ја ли за сво ју ствар. За ову при ли ку је 
био иза бран и тех нич ки од бор ко ји су са чи ња ва ли чла но ви Удру-
же ња све ште ни ка ко ји је био за ду жен за сме штај чла но ва Из бор ног 
са бо ра, а у ства ри за да так им је био да пра те сва ког чла на Из бор ног 
са бо ра и да оба ве шта ва са ве зну Вер ску ко ми си ју и УДБ-у о њи хо-
вом де ло ва њу и кре та њу до за се да ња Из бор ног са бо ра. На дру гом 
Из бор ном са бо ру про шао је кан ди дат др жа ве, епи скоп Ви кен ти-
је је по стао но ви па три јарх. И при ли ком из бо ра па три јар ха 1958. 
го ди не др жа ва је на сли чан на чин ути ца ла на би ра ње па три јар ха 
ка да је иза бран па три јарх Гер ман по знат под на дим ком ,,цр ве ни 
па три јарх“.

51) Ј. Б. Тито, Дела. књ. 3, Култура, 1950, Београд, стр. 192.
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Otas Bo sko vic

RE LA TION BET WE EN THE NEW GO VERN MENT  
TO SER BIAN ORT HO DOX CHURCH 19441958.

Re su me
 In ac cor dan ce with its pro gram do cu ments KPJ af ter ta
king po wer in Yugo sla via, the SPC con si de red as one of 
the stron gest and most in flu en tial or ga ni za tion of its re pre
sen ta ti ves for the ene mi es of the old „Gre a ter Ser bian re
gi me“. The re fo re, in an at tempt to re du ce its im pact on the 
lo west pos si ble le vel. When it is used by all the me ans by 
which a sta te has. The re was a plan by which to sup press 
or de stroyed .First the va ri o us eco no mic laws we a ke ned 
the co un try’s eco no mic strength. Then he tried to mar gi
na li ze, to re mo ve from so ci ety and con fi ned to pri va te li
fe of be li e vers. For this pur po se, using the an tire li gi o us 
pro pa gan da, espe ci ally in youn ger stra ta of so ci ety. That 
wo uld bre ak the unity of the SPC new go vern ment tried 
to over ri de Re li gi o us Com mis sion and the As so ci a tion of 
Pri ests, which are for med by fe de ral prin ci ple down SPC. 
This is to so me ex tent suc ce e ded in cre a ting un re cog ni zed 
Ma ce do nian Ort ho dox Church. Ho we ver, de spi te all the 
tro u bles that the SPC sur vi ved by SPC re gi me has sur
vi ved and ma na ged to pre ser ve its spi rit and tra di tion of 
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St. Sa va. On the ot her hand, the Com mu nist Party (SKJ), 
is in its Pro gram (1958) con clu ded that “re li gion that is 
born and ma in ta i ned in spe ci fic hi sto ri cal con di ti ons of 
ma te rial and spi ri tual bac kward ness of the pe o ple, can’t 
be eli mi na ted by ad mi ni stra ti ve me ans, but con ti nu o us 
de ve lop ment of so ci a list re la ti ons, ex pan si on of sci en ti
fic know led ge and ge ne ral awa re ness of hu man con sci o
u sness, which is pro gres si vely re a li zed man’s real fre e dom 
and li qu i da te the ma te rial and spi ri tual con di ti ons for a 
va ri ety of de lu si ons and il lu si ons. “This has re sul ted in a 
new sta ge in the re la ti ons bet we en po werSPC.
Key words: re li gion, po li tics, the Com mu nist Party, SPC, 
ide o logy, laws. 

 Овај рад је примљен 14. септембра 2015. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. септембра 2015. године.
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Сажетак
У по след њих 25 го ди на са вре ме ни свет пре тр пео је ве
ли ке про ме не у по ли тич ком, еко ном ском, дру штве ном, 
ин фор ма ци о нотех но ло шком и кул ту ро ло шком сми
слу. У ери ин тер не та и са вре ме них ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја кључ ни ре сур си по ста ле су ин фор ма ци је 
и обра зо ва ни љу ди. Про ме не су се ре флек то ва ле и на 
упра вља ње др жа ва ма кроз уво ђе ње мо де ла „до брог 
упра вља ња“, на уч но уте ме ље ног кроз „но ви јав ни 
ме наџ мент“ ко ји је иза звао про ме не у по гле ду тран
сфор ма ци је би ро кра ти је, ре гу ла ци о ним ре фор ма ма, 
уго ва ра ња, услу га усме ре ним ка гра ђа ни ма, бу џет
ском про гра ми ра њу, упра вља њу ре а ли за ци ја ма, уво ђе
њу етех но ло ги ја. Ср би ја ни је би ла под ути ца јем свих 
тих про ме на и да нас се су о ча ва са за ка сне лим тран
зи ци о ним про це си ма и сла бо сти ма ко је се ис по ља ва ју 
кроз не до след ну при ме ну за ко на, не до вољ но спро во ђе
ње стра те ги ја на цен трал ном и ло кал ном ни воу, пре
о бим но сти др жав ног апа ра та, не е фи ка сним про це си
ма де цен тра ли за ци је, од су ству ме на џер ском при сту
па у упра вља њу. Ре ше ња у ви ду мо дер ни за ци је јав не 
упра ве у Ср би ји мо ра ју се тра жи ти кроз до но ше ње 
и пу ну при ме ну свих за ко на и стра те шких до ку ме на
та, раз вла шћи ва ње мо ћи до но ше ња од лу ка од стра не 
не ко ли ко љу ди из по ли тич ког и еко ном ског ми љеа на 
цен трал ном ни воу, сма њи ва ње бро ја за по сле них у јав
ном сек то ру, ре ша ва ње пи та ња не функ ци о нал них др
жав них и дру штве них пред у зе ћа, као и кроз уво ђе ње 
ме на џер ског при сту па и си сте ма ме ре ња и стан дар да 
у ра ду за по сле них.
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Кључ не ре чи: но ви јав ни ме наџ мент, до бро упра вља
ње, јав на упра ва, ре фор ме, за ко ни, стра те ги је. 

Rе форм ски про це си, уз сна жан ути цај гло ба ли за ци је, ути ца ли 
су на уло гу мо дер не др жа ве то ком 90-тих го ди на, као и у пр-

вој де це ни ји XXI ве ка. Де мо крат ске вред но сти да на шњих др жа ва 
су сло бо да фор ми ра ња и при дру жи ва ња ор га ни за ци ја, сло бо да из-
ра жа ва ња, пра во гла са ња, до ступ ност јав них по сло ва, пра во по-
ли тич ких ли де ра на так ми че ње за по др шку гла са ча, ал тер на тив ни 
из во ри ин фор ми са ња (ера ин тер не та), сло бод ни и по ште ни из бо-
ри, ле ги ти ми тет и ле га ли тет др жав них ин сти ту ци ја. Са вре ме но 
до ба уве ло је и фе но мен „до брог упра вља ња“ (good go ver nan ce) 
др жа вом, ко ји укљу чу је по сто ја ње кон се су ал не стра те ги је одр жи-
вог раз во ја јед не др жа ве, ре ал ну вла да ви ну пра ва, функ ци о нал ну 
и сло бод ну тр жи шну еко но ми ју. Спро во ђе ње по ли ти ка де е та ти за-
ци је, де би ро кра ти за ци је, де во лу ци је, де кон цен тра ци је и де цен тра-
ли за ци је су та ко ђе обе леж ја до брог вла да ња у гло бал ном вре ме ну. 
Да на шње функ ци је др жа ва су: од бра на, вла снич ка пра ва, за шти та 
си ро ма шних, пра во и по ре дак, ма кро е ко ном ско упра вља ње, јав но 
здрав ство, обра зо ва ње, фи нан сиј ска ре гу ла ти ва, ре ди стри бу тив на 
да ва ња, оси гу ра ње не за по сле них, ја ча ње тр жи шта, итд. До шло је 
до пре о бра жа ја др жав них фор ми и са др жа ја ко ји по сто је у мо дер-
ним и са вре ме ним др жа ва ма овог ве ка, на спрам „на ци ја др жа ва“.

УТИ ЦАЈ И ЕФЕК ТИ НО ВОГ ЈАВ НОГ МЕ НАЏ МЕН ТА  
У ЗЕ МЉА МА СВЕ ТА

Јав на упра ва је ши ри по јам од др жав не упра ве ко ја чи ни њен 
са став ни сег мент. У са став јав не упра ве ула зе си сте ми др жав не 
упра ве, ре ги о нал не са мо у пра ве (у по је ди ним зе мља ма) и ло кал не 
са мо у пра ве, јав не аген ци је, јав на пред у зе ћа, уста но ве, при ват ни 
пред у зет ни ци ко ји оба вља ју јав не слу жбе, кон це си о на ри, итд. Др-
жав на упра ва пред ста вља део из вр шне вла сти ко ји вр ше управ не 
по сло ве у окви ру по сто је ћих пра ва и ду жно сти. Да кле у са став јав-
не упра ве и јав ног сек то ра спа да ју сва ли ца ко ја ра де у ор га ни ма, 
ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма, аген ци ја ма, јав ним пред у зе ћи ма.

Са уво ђе њем кон цеп та јав них слу жби у управ ну на у ку (упра-
ве као јав не слу жбе) по чет ком про шлог ве ка ме ња ју се и схва та ња 
упра ве. Су шти на упра ве ви ше ни је у вла да њу већ у упра вља њу. 
Та да пре ста је да по сто ји ста но ви ште да је уло га упра ве са мо да 
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спро во ди за ко не већ је пре све га уло га у оба вља њу јав них слу жби. 
Упра во из то га на ста је и да на шње са вре ме но схва та ње јав не упра-
ве чи ји је основ ни циљ ре ша ва ње про бле ма, спро во ђе ње јав них 
по ли ти ка и пру жа ње ква ли тет них услу га у це ло куп ном дру штву, 
ка ко би се оства ри ло оп ште до бро, а кроз то оп ште до бро и сва чи ји 
ин ди ви ду ал ни ин те рес.

Но ви јав ни ме наџ мент на стао је пре 30-так го ди на, тра је и дан 
да нас, и спро во ди се у ве ћи ни раз ви је них зе ма ља све та на европ-
ском, азиј ском, африч ком, се вер но-аме рич ком и аустра лиј ском 
кон ти нен ту, а об у хва та низ ре фор ми јав ног сек то ра. Сва ка зе мља 
има од ре ђе не дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке ка рак те ри сти ке 
ко је су раз ли чи те од зе мље до зе мље.

На су прот то ме мо де ли ре фор ми не по ка зу ју исту ме ру раз ли-
чи то сти, не го би се мо гли све сти на три глав на мо де ла об зи ром 
на при мар ни ме ха ни зам ре гу ла ци је: бри тан ски-при ва ти за ци ја и 
тр жи ште, швед ски-упра вља ње пу тем ре зул та та (ma na ge ment by re-
sults) и хо ланд ско-дан ски мо дел чи ји је при мар ни ме ха ни зам ре-
гу ла ци је-де цен тра ли за ци ја и де во лу ци ја.1) Се кун дар ни ме ха ни зам 
код свих мо де ла је сте кон ку рен ци ја, а као тер ци јар ни у бри тан ском 
мо де лу је сте упра вља ње пу тем ре зул та та, у швед ском де цен тра ли-
за ци ја, а у хо ланд ско-дан ском би ла је при ва ти за ци ја. Сви ови ни-
вои ме ха ни за ма ути ца ли су и на фор ми ра ње си сте ма упра вља ња, 
ко ји је у бри тан ском мо де лу на гла сак ста вио на тр жи ште и при ват-
ни сек тор, у швед ском мо де лу си стем упра вља ња пу тем ре зул та та, 
а у хо ланд ско-дан ском упра вља ње се за сни ва ло на прин ци пи ма де-
цен тра ли за ци је.

Ви ли Мек курт (Willy МcCourt) раз ли ку је три мо де ла ре фор-
ме: ва шинг тон ски мо дел, но ви јав ни ме наџ мент (New Pu blic Ma-
na ge ment) и стра те шки ме наџ мент (мо дел у на ста ја њу).2) Ова кла-
си фи ка ци ја од ра жа ва исто риј ски раз вој јав ног ме наџ мен та јер је 
ва шинг тон ски мо дел при ме њен пр ви пут то ком 1982. го ди не на 
слу ча ју Га не ко ја је тра жи ла фи нан сиј ски за јам од ММФ-а и Свет-
ске бан ке, а ове ин сти ту ци је су усло ви ле Га ну да пре то га мо ра да 
сма њи јав ни сек тор. Овај мо дел се за сни вао на сма ње ну тро шко ва 
јав не по тро шње, при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа, сма њи ва њу бро-
ја за по сле них у јав ном сек то ру и сни жа ва њу пла та за по сле ни ма.

1) Frieder Naschold, New Frontiers in the Public Management, Edward Elgar, Cheltenham, 
UK, 1996, стр. 45.

2) Willy McCourt, Internationalization of Public Management, ed. Willy McCourt, Martin 
Minogue, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2001, стр. 223.
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Аме рич ки мо дел је при ла го ђен спе ци фич но сти ма аме рич ког 
дру штва и пре вас ход но је усме рен на про на ла же ње нај јеф ти ни је и 
нај е фи ка сни је вла сти без ну жног сма њи ва ња над ле жно сти др жа ве. 
Ова ре фор ма се за сни ва на аме рич ком устав ном си сте му по де ле 
вла сти из ме ђу: а) три гра не (за ко но дав на, суд ска и из вр шна); б) 
раз ли чи тих ни воа вла сти; ц) вла сти и не вла ди ног, ци вил ног сек-
то ра.3) Мо дел је на гла сак ста вио на ре зул та те и ефек те ко ји оста ју 
по сле де ло ва ња управ них ор га на при че му су ко ри шће на нај бо ља 
ре ше ња из при ват ног и ци вил ног сек то ра ко ја су се мо гла при ме-
ни ти на си стем функ ци о ни са ња вла сти. Ре форм ски про це си су се 
од ви ја ли „од о здо на го ре“ и об у хва ти ли су све сек то ре јав них по-
ли ти ка, као и на све ни вое вла сти. 

Под ути ца јем де ла Деј ви да Озбор на и Те да Ге бле ра, у САД-у 
по чет ком 1990-тих на ста је „Про грам ре о сми шља ва ња вла де“ ко ји 
је то ком 1993. го ди не пре ра стао у про грам под име ном „На ци о-
нал на ор га ни за ци ја ра да“ (Na ti o nal Per for man ce Re vi ew), по кре нут 
од аме рич ког пот пред сед ни ка Ала Го ра (Аlbert Аrnold “Аl” Go re). 
Ре фор ма је укљу чи ла че ти ри еле мен та: сма ње ње прав не ре гу ла ти-
ве и јав не ад ми ни стра ци је; уво ђе ње би знис ме то да и раз вој ком пе-
ти тив них на че ла; под сти ца ње де ре гу ла ци је и де цен тра ли за ци је и 
про це на це не ула га ња и ефе ка та про гра ма ко ји се до но се и усва-
ја ју.4)

Као под вр ста ва шинг тон ског мо де ла ис ти че се бри тан ски 
(вест мин стер ски) мо дел ко ји па жњу усме ра ва ка нео ли бе ра ли зму 
и ства ра њу но вог кон цеп та ми ни ма ли стич ке др жа ве уз осло ба ђа ње 
тр жи шта од др жав не ин тер вен ци је. Ре фор ма јав ног сек то ра огле-
да ла се кроз све ве ћу ак тив ност уво ђе ња на че ла при ват ног сек то ра 
у исти. Овај под мо дел је ра ди кал но ре а ли зо ван у Ве ли кој Бри та-
ни ји и Но вом Зе лан ду и спро ве ден по си сте му „од о зго на до ле“, уз 
ја сно раз гра ни че ње оно га шта би др жа ва тре ба ла да ра ди и ко ја су 
по ља де ло ва ња при ват ног сек то ра. Бри тан ски под мо дел је на пра-
вио и ја сну раз ли ку из ме ђу ци ље ва и ре зул та та, ула за (in pu ta) и из-
ла за (оutputa), кре а то ра по ли тич ких иде ја и но си ла ца ме на џер ских 
ак тив но сти и у то ме се раз ли ку је у од но су на ре фор ме спро ве де не 
у САД-у. 

3) Снежана Ђорђевић, Власти у акцији  свет јавних услуга, Факултет политичких наука 
Универзитета у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2008, стр. 36.

4) Tom Christensen, „Smart policy?“, у: The Oxford Handbook of public policy, ed. Michael 
Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin, Oxford University Press, New York, 2006, стр. 450-
475.
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У Бри та ни ји је пр во из вр ше но сма ње не бро ја др жав них слу-
жбе ни ка, а да би то ком 1982/1983. го ди не из вр ше на де цен тра ли-
за ци ја бу џе та и од лу чи ва ња у јав ном сек то ру. За јед но са про це сом 
при ва ти за ци је ја ча ју и тр жи шни ме ха ни зми, на ро чи то у сек то ри ма 
обра зо ва ња, здра вља и не ге и то то ком 1987. го ди не. Ве ли ка ре-
фор ма, по зна та под на зи вом „Сле де ћи ко рак“ (Next Steps Pro gram) 
је као про дукт има ла осни ва ње 140 из вр шних аген ци ја од стра не 
ми ни стар ства и де парт ма на. 5) Ка да је у пи та њу сма њи ва ње бро ја 
за по сле них у јав ном сек то ру, нај бо ље ре зул та те има ли су Ве ли ка 
Бри та ни ја, Уган да и Га на.

Та ко је у Ве ли кој Бри та ни ји од 732.000 јав них слу жбе ни ка из 
1979. го ди не, оста ло до 1. апри ла 1994. го ди не 533.500 слу жбе ни-
ка. То ком 1996. го ди не уку пан број за по сле них из но сио је 494.310 
за по сле них, а у ло кал ним са мо у пра ва ма је ра ди ло око 1.398.000 
слу жбе ни ка. У обра зов ном сек то ру тај број је из но сио око 640.000 
за по сле них (на спрам 928.000 ко ли ко их је би ло то ком 1979. го ди-
не). Ме ђу тим, број за по сле них је по рас тао у со ци јал ним слу жба ма 
са 179.000 на 244.000 за по сле них.6)

По сто је и су прот ни при ме ри. У окви ру про це са ра ди кал не ре-
ор га ни за ци је јав ног сек то ра у Ве ли кој Бри та ни ји до шло је до кре-
и ра ња ни за из вр шних аген ци ја. По да ци из 1998. го ди не по ка зу ју 
не е фек те ре ор га ни за ци је: 138 аген ци ја за по шља ва око 386.000 или 
75% др жав них слу жбе ни ка; 90 из вр шних ди рек то ра аген ци ја ре-
гру то ва но је на осно ву јав ног огла са; 25% при ја вље них за ме сто 
су би ли кан ди да ти из ван јав не слу жбе; 6 из вр шних ди рек то ра су 
же не; при ме ри из вр шних аген ци ја: Аген ци ја за за тво ре, Аген ци ја 
за бе не фи ци је, Ко леџ за др жав ну слу жбу, Суд ска слу жба, Кан це ла-
ри ја за на ци о нал ну ста ти сти ку.7) Као глав ни ин стру мент ре фор ме 
би ла је при ва ти за ци ја. 

Из ме ђу мно штва де фи ни ци ја при ва ти за ци је чи ни се ко ри сним 
раз ли ко ва ти: 1) тран сфер пред у зе ћа или ње го ве имо ви не из јав ног 
сек то ра у сек тор при ват ног вла сни штва и 2) тран сфор ма ци ју др-
жав не ор га ни за ци је, тј. би ро кра ти је ко ја ис по ру чу је јав ну слу жбу 
у са мо стал ну ор га ни за ци ју чи ји се рад (ре зул та ти) ме ри при ме ном 

5) Sylvie Trosa, Next Steps: Moving on, Cabinet Office, London, U.K., 1994, стр. 12.
6) Walter Kickert, Public Management and Administrative Reform in Western Europe, ed. 

Walter Kickert, Edward Edgar, Cheltenham, UK, 1997, стр. 4-12.
7) Предраг Дамњановић, Жарко Ристић, Миле Радишић, Јавни менаџмент и јавни марке

тинг, Либер, Београд, 2007, стр. 188-189.
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тр жи шно те мељ них кри те ри ју ма.8) Џон Грин вуд (Јohn Gre en wo od) 
на во ди 6 ти по ва при ва ти за ци је: де ли мич ну кон вер зи ју у ко јој са-
мо део др жав не ин ду стри је пре ла зи у при ват ни сек тор - нај че шће 
из да ва њем де о ни ца; пот пу ну кон вер зи ју у ко јој се др жав но вла-
сни штво про да је јед ном глав ном тран сак ци јом; фраг мен ти ра на 
при ва ти за ци ја - јав но пред у зе ће де ли се у ви ше де ло ва и сва ки део 
се про да је раз ли чи тим при ват ним ком па ни ја ма; про да ја де ла или 
свих де о ни ца ко ји ма др жа ва рас по ла же при ват ној ком па ни ји; на-
пу шта ње др жав ног мо но по ла у од ре ђе ном под руч ју де ло ва ња др-
жа ве; уно ше ње еле ме на та при ват них од ред би у јав ни оквир при 
че му се не ди ра у са мо вла сни штво, нпр. тр жи шно те сти ра ње.9) 

Нај ви ше при ва ти за ци ја пред у зе ћа у др жав ном вла сни штву од 
1980-1991. го ди не из вр ше но је у зе мља ма ис точ не Евро пе (5305), 
Ла тин ској Аме ри ци и Ка ри би ма (804), Под са хар ској Афри ци (373), 
у зе мља ма ОЕЦД-а (170), Ази ји ( 122), Арап ским зе мља ма (58). 
Из ових по да та ка мо же се за кљу чи ти да је удео „раз ви је ног све та“ 
ја ко ма ли и из но си све га не ко ли ко про це на та у укуп ном бро ју при-
ва ти за ци ја. Ка да је у пи та њу европ ски кон ти нент, при ва ти за ци ја 
је би ла усме ре на на нафт ну ин ду стри ју, те ле ко му ни ка ци је, бро до-
град њу, ва зду шне лу ке, ин ду стри ју че ли ка, во де, елек тро при вре ду, 
же ле зни це, итд. Бри та ни ја је за све га 4 го ди не, од 1987-1991. го ди-
не ус пе ла да од про да је 46 јав них пред у зе ћа оства ри до бит од око 
80 ми ли јар ди фун ти. Иако је за ра да од про да је пред у зе ћа би ла ве-
ли ка, по раст про дук тив но сти је то ком исте 1991. го ди не био ис под 
европ ског про се ка, а про це нат оних ко ји су би ли ис под гра ни це 
си ро ма штва био је 25%. 10) Па и по ред то га, ве ћи на при ва ти за ци ја 
оба вље них у Евро пи мо же се де ли мич но успе шним, иако је би ло 
и оних са ко руп ци о на шким пред зна ком. Упра во због не га тив них 
ефе ка та при ва ти за ци је ја ви ла се по тре ба за ре гу ла ци јом овог про-
це са од стра не др жа ве, али и због спре ча ва ња на стан ка мо но по ла, 
за шти те по тро ша ча од пре те ра ног ди за ња це на и сни жа ва ња ква-
ли те та услу га, уз очу ва ње за по сле но сти. Ме ђу тим и ре гу ла тор ни 
про це си спро ве де ни од аген ци ја има ли су из ве сне не до стат ке ко ји 
су се ма ни фе сто ва ли у не до стат ку ин фор ма ци ја ко је су аген ци је 

8) Silvia Dorado, Rick Molz, „Privatization: the core theories and missing middle“, International 
Rewiew of Administrative Science, св. 64, 1998, стр. 583.

9) John Greenwood, Robert Pyper, New Public Administration in Britain, Routledge, London, 
2002, стр. 215-216.

10) Инге Перко Шепаровић: Изазови јавног менаџмента  дилеме јавне управе, Голден 
маркетинг, Загреб, 2006, стр. 85.
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до би ја ле од ком па ни ја ве за но за тро шко ве и це не ко је под ле жу ре-
гу ла ци ји и кроз не мо гућ ност пред ви ђа ња ка ко ће се бу ду ћа ком-
па ни ја по на ша ти у бу дућ но сти. Оно што се де си ло са зе мља ма у 
раз во ју и тран зи ци ји то ком 90-тих го ди на про шлог и у пр вој де-
це ни ји овог ве ка је сте да је при ва ти за ци ја кре ну ла пре би ло ка кве 
ре гу ла ци је или са аген ци ја ма ко је тај по сао ни су зна ле ва ља но да 
оба вља ју. За јед ну успе шну при ва ти за ци ју ипак је нео п ход но раз-
мо три ти све еко ном ске и по ли тич ке ком по нен те при че му мо ра да 
се во ди ра чу на о на ци о нал ној еко ном ској до бро би ти.

Нај у спе шни је би мо гле би ти оне при ва ти за ци је чи ја би иде-
ја во ди ља био ин те рес гра ђа на, а не бо га ће ње куп ца, што иза зи ва 
по тре бу за тран спа рент но шћу свих фа за тог про це са: од об ја ве на-
ме ре о при ва ти за ци ји, пре ко из ра де про гра ма (стра те ги је) при ва-
ти за ци је, с ја сно по ста вље ним ци ље ви ма, по себ но нај ва жни ји ма, 
ме то да ма ко ји ма ће се они спро во ди ти, на чи ном на ко ји ће се спро-
во ди ти пра ће ње и ко нач но, по ка за те љи ма ко ји ма ће се вред но ва ти 
успе шност у оства ри ва њу по ста вље них ци ље ва.11)

Као по се бан мо дел но вог јав ног ме наџ мен та (new pu blic ma na-
ge ment) је сте раз вој ме наџ мен та пу тем ре зул та та (мanagement by 
re sults - MBR) ко ји па жњу усме ра ва ка ис хо ду јав них по ли ти ка и 
по ве зи ва ње са бу џет ским про це сом. Ме наџ мент пу тем ре зул та та 
по чи ва на на че лу да све од лу ке о до де љи ва њу сред ста ва из бу џе-
та за ви се од ре зул та та ко ји се нај бо ље ди јаг но сти фи ку је кроз ква-
ли тет и кван ти тет ис по ру че не услу ге. Усме ре ња овог мо де ла је су 
од ре ђи ва ње стра те шког усме ре ња, пре по зна ва ње ци ље ва ор га ни-
за ци је, од го ва ра ју ћа рас по де ла бу џе та и спро во ђе ње утвр ђе них 
за да та ка ра ди оства ри ва ња за цр та них ци ље ва јер се на тај на чин 
лак ше оства ру је пла ни ра ње, ме ре ње, ко му ни ка ци ја и мо ти ва ци ја 
код слу жбе ни ка за по сле них у јав ној упра ви.12)

Мо же се ре ћи да сва ка до бро во ђе на при ват на ком па ни ја сле ди 
ло ги ку МBR. На сто ја ње да се то на че ло при ме ни у јав ном сек то ру 
ја вља се већ 1970-их, а на ро чи то 1980-их го ди на у мно гим зе мља-
ма ОЕЦД-а, по себ но скан ди нав ским зе мља ма, те по ста је при мар-
ни ин стру мент упра вља ња у Швед ској 1988. го ди не.13) Због то га 
се сма тра да је у то вре ме и на стао нор диј ски тип ре фор ми ко ји је 
по све тио па жњу и на ква ли тет ра да за по сле них, уво ђе ње ева лу а-

11) Инге Перко Шепаровић, наведено дело, стр. 89.
12) Frieder Naschold, наведено дело, стр. 175-176.
13) Lennart Gustavsson, Arne Svensson, Public sector reform in Sweden, Liber Economi, 

Malmo, 1999, стр. 49.
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ци је, тим ског ра да и на гра ђи ва ња пре ма ра ду, под сти ца ње кре а тив-
но сти и нно ва тив но сти. На осно ву ове вр сте ме наџ мен та на стао 
је и ме наџ мент пу тем ци ље ва (маnagement by ob jec ti ves - MBO) 
ко ји се за сни ва на од ре ђи ва њу упра вљач ког ци клу са (пла ни ра ње, 
упра вља ње, пра ће ње оства ри ва ња ци ље ва, ева лу а ци ја ре зул та та), 
са по себ ним на гла ском на оства ре не ре зул та те. Овај мо дел ме наџ-
мен та про из во ди сна жни ју ди на ми ку у ор га ни за ци ји и струк ту ри 
осо бља у од но су на ме наџ мент пу тем ци ље ва. Усме ре ња ових мо-
де ла ме наџ мен та су усме ре на и на са рад њу гра ђа на и ко ри сни ка са 
јед не стра не и за по сле них у јав ним слу жба ма са дру ге стра не. Та 
са рад ња под ра зу ме ва до би ја ње по врат не ин фор ма ци је од гра ђа на 
од ква ли те ту пру же них услу га, као и при сту пач ност са мих слу жби 
гра ђа ни ма.

Као при ме ри до бре прак се у Швед ској, мо гу се узе ти слу жбе за 
де цу, обра зо ва ње и со ци јал ну по ли ти ку у ло кал ним са мо у пра ва ма 
ко је су сво ју по ли ти ку де ло ва ња и утвр ђи ва ње ци ље ва за сно ва ли 
пре вас ход но на по тре ба ма ко ри сни ка, раз ви ја ју ћи од но се на прин-
ци пи ма си гур но сти, об зир но сти и по што ва ња. Ипак, мо ра се кон-
ста то ва ти да је нор диј ски тип ре фор ми раз ви јен у скан ди нав ским 
зе мља ма ко је су раз ви ле ме ха ни зме и ин стру мен те др жа ве бла го-
ста ња на нај ви ше мо гу ће ни вое у прак тич ном сми слу.14)

То ком 90-тих го ди на на ста је још је дан мо дел но вог јав ног ме-
наџ мен та, це ло ви то упра вља ње ква ли те том или си стем упра вља ња 
це ли ном ква ли те та (Тоtal Qu a lity Маnagement) ко ји је пре у зет из 
при ват ног сек то ра у ко јем су раз ви је ни сви де ло ви си сте ма, а по се-
бан на гла сак је на ре зул та ти ма ра да. Но ви мо дел (ТQМ) је ви со ко 
пар ти ци па ти ван, има рад ни про цес усме рен на кли јен те и ви со ко је 
усме рен на за до вољ ство по тро ша ча и ко ри сни ка услу га, на ра сту ћу 
про дук тив ност и на по бољ ша ње ре зул та та. Нео п ход не си стем ске 
про ме не у овој обла сти ве за не су за на чин ка ко се љу ди за по шља-
ва ју, из најм љу ју, на гра ђу ју, ова област се ре гу ли ше на нов на чин 
јер се ре ше њи ма ста вља на гла сак на по ве ре ње, тим ски рад, кре а-
тив ност, оства ре не ре зул та те и ефек те ра да.15) 

У САД-у мо дел ТQМ на гла сак ста вља на ор га ни за циј ски раз-
вој пу тем груп не ди на ми ке јер се на тај на чин по бољ ша ва ква ли тет 
ре а ли за ци је про је ка та, док је ја пан ска вер зи ја усме ре на на ре зул-
та те али уз ини ци ја ти ву од нај ни жих ни воа упра вља ња ка ви шим 
ни во и ма.

14) Lennart Gustavsson, Arne Svensson, наведено дело, стр. 175-176.
15) Снежана Ђорђевић, наведено дело, стр. 32.
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Ка да је Ве ли ка Бри та ни ја у пи та њу, Гру па за ква ли тет удру-
же ња ло кал них вла сти (Lo cal Aut ho rity As so ci a ti ons Qu a lity Gro-
up) утвр ди ла је пет раз ли чи тих ини ци ја ти ва и пет тех ни ка си сте ма 
ква ли те та, с тим да је 33% ло кал них је ди ни ца укљу че но у ТQМ, 
а 16% се пла ни ра укљу чи ти у ТQМ. У Шкот ској је 21% је ди ни-
ца уве ло си стем ТQМ.16) Ме ђу тим, већ у дру гој по ло ви ни 90-тих 
го ди на по ла ко се на пу шта овај кон цепт, по го то во у САД-у, јер се 
у прак тич ном сми слу ни је нај бо ље ре флек то вао на јав ни сек тор. 
Са ма су шти на Си сте ма упра вља ња це ли ном ква ли те та усме ре на 
је на про из вод њу про из во да у при ват ном сек то ру, а не на услу ге и 
по бољ ша ње њи хо вог ква ли те та у јав ном сек то ру.

За јед нич ко за све мо де ле јав ног ме наџ мен та би ла су од ре ђе-
на по ља ре фор ми у ко ја се мо гу убра ја ти: тран сфор ма ци ја би ро-
кра ти је (дру га чи је ме то де ра да, тим ски рад, ме ре ње ефе ка та ра да), 
бу џе ти ра ње и ра чу но вод ство (тран спа рен тан рад и флек си бил но 
тро ше ње бу џет ских сред ста ва), упра вља ње ре а ли за ци јом (ино ва-
тив ност, кре а тив ност, пла ћа ње по учин ку), уго ва ра ње (ва жан ин-
стру мент за са рад њу из ме ђу при ват ног и јав ног сек то ра), услу ге 
усме ре не ка гра ђа ни ма (на гла сак на ре зул та ти ма ра да, укљу чи ва ње 
гра ђа на у про це се од лу чи ва ња, рас пра ве о про бле ми ма), ин фор-
ма ци о на тех но ло ги ја (ла ко ћа до би ја ња ин фор ма ци ја и до ку ме на та, 
олак ша на ко му ни ка ци ја из ме ђу гра ђа на и јав них слу жби) и ре гу ла-
ци о на ре фор ма (про ме на ста рих за ко на, уво ђе ње мо дер них за кон-
ских ре ше ња, сма њи ва ње за кон ске ма те ри је - де ре гу ла ци ја).

Ефек ти ре фор ми су би ли раз ли чи ти. Та ко су Ир ска (-19%), Но-
ви Зе ланд (-17%), Хо лан ди ја (-12%), Ка на да (-11%) и САД (-8,5%) 
по сти гле нај бо ље ре зул та те у сма ње њу јав них тро шко ва, док су 
Швај цар ска (+20%), Ја пан (+27%) и Ју жна Ко ре ја (+49) за бе ле жи-
ли ви со ко по ве ћа ње јав них тро шко ва. Ка да су у пи та њу по ве ћа ња 
или сма ње ња пла та услед сма њи ва ња др жав ног апа ра та, нај ве ће 
сма ње ње пла та за по сле них у јав ном сек то ру за бе ле жи ла је Ве ли ка 
Бри та ни ја (34%), за тим Но ви Зе ланд (15%), Грч ка (14%) и Ка на да 
(12%). Што се ти че по ве ћа ња пла та, оне су би ле нај ви ше у Ја па ну 
(8%), Бел ги ји (5%), Дан ској (4%).17)

16) Tony Bolland, David Silbergh, „Managing for quality: the impact of quality management 
initiative on administrative structure and resource management processes in public sector 
organizations“, International Rewiew of Administrative Science, св. 62, br. 2, 1996, стр. 354.

17) Analitical Data Base, OECD, 1995.



- 112 -

РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИМилија Цвијовић

Сва ка зе мља у ко ји ма су се де си ли ре форм ски про це си има 
сво је спе ци фич но сти (еко ном ске, дру штве не, по ли тич ке) па су и 
ре зул та ти ре фор ми раз ли чи ти. Ва жно је ис та ћи да су све др жа ве 
по ве ћа ле ефи ка сност у оба вља њу по сло ва, уки ну ле кру те хи је рар-
хиј ске од но се, ак тив но укљу чи ле ор га ни за ци је ци вил ног дру штва 
у си сте ме од лу чи ва ња, про це се кре и ра ња стра те ги ја и њи хо ву ре-
а ли за ци ју. Ефек ти про ме на ви де се и кроз то да је да нас уста ље на 
прак са да раз ви је не зе мље све та узи ма ју нај бо ље при ме ре прак се 
из при ват ног би зни са и ко ри сте га у ра ду јав ног сек то ра, а да се 
про ме нио обим и над ле жно сти др жа ве (прин цип суб си ди јар но-
сти).

Та ко ђе, на гла сак услу га ви ше ни је на ци ље ви ма, већ на ре зул-
та ти ма ко ји се ма ни фе сту ју кроз за до вољ ство гра ђа на од ре ђе ним 
ква ли те том и кван ти те том услу ге. Као још јед на ва жна те ко ви на 
но вог јав ног ме наџ мен та ис ти че се и уво ђе ње ме ре ња у ра ду свих 
ни воа вла сти (ефи ка сно сти, ефек тив но сти, про дук тив но сти) на ко-
ји ма и да нас по чи ва ју са вре ме не др жа ве и дру штва.

СTAЊЕ ЈАВ НЕ УПРА ВЕ У СР БИ ЈИ

Раз вој пред у зет нич ких др жа ва и све про ме не ко је су се де си-
ле на том по љу то ком 80-тих го ди на, за о би шле су Ср би ју. Со ци ја-
ли стич ки са мо у прав ни си стем ко ји је у то вре ме функ ци о ни сао у 
СФРЈ по ка зао је низ сла бо сти у по ли тич ком, еко ном ском, и уоп-
ште дру штве ном сми слу. Ме ђу тим, рас пад зе мље, кр ва ви рат ни 
су ко би, агре си ја НА ТО пак та, санк ци је ме ђу на род не за јед ни це и 
стра хо ви те еко ном ске по сле ди це од то га по Ср би ју и ње не гра ђа не, 
спре чи ле су да се на мет не пи та ње ре фор ме по ли тич ког и еко ном-
ског си сте ма на др жав ном ни воу. Пи та ње ових ре фор ми отво ре но 
је тек по сле про ме не вла сти 2000. го ди не. По ли тич ке ре фор ме од-
но си ле су се на уте ме ље ње прав не др жа ве и вла да ви не пра ва, вра-
ћа ње по ве ре ња гра ђа на у по ли тич ке ин сти ту ци је, га ран то ва ње и 
за шти ту људ ских пра ва, де кон цен тра ци ју, де цен тра ли за ци ју, про-
фе си о на ли за ци ју. Су штин ски, ства ра ње јед не мо дер не, иде о ло шки 
не у трал не, објек тив не, јеф ти не, ра ци о нал не и ефи ка сне др жа ве. 
Ре фор ма еко ном ског си сте ма под ра зу ме ва ла је спро во ђе ње при ва-
ти за ци је, сма ње ње др жав не ин тер вен ци је и пре пу шта ње ва жних 
ре гу ла тор них те ла тр жи шту. На жа лост, про ме не су за по че ле, ни су 
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још спро ве де не до кра ја, при че му ефек ти ве ли ког бро ја ре фор ми 
има ју не га ти ван пред знак. 

Обим и сна га др жав ног ка па ци те та у Ср би ји од ли ку је се са 
екс тен зив ним оби мом др жав них функ ци ја ко је има ју сла бу ин сти-
ту ци о нал ну ефек тив ност. По ред то га, из ра же но је од су ство стра-
те гиј ске ви зи је, не скло но сти ка су штин ским про ме на ма и не при-
пре мље ност за мо дер ни за ци ју ор га ни за ци је др жа ве, при вре де и 
дру штва. Тран зи ци о но срп ско дру штво већ 20-так го ди на ис по ља-
ва не спо соб ност уте ме ље ња соп стве ног са мо о др жи вог пу та ко је 
је усло вље но огра ни че ним и не кон со ли до ва ним др жа во твор ним 
и др жа во де лат ним ис ку ством. И да нас је до ми нант на фи ло зо фи-
ја ста тич но сти, не флек си бил но сти, за тво ре но сти и не а дап ти бил-
но сти. Функ ци о нал ност си сте ма је кон стант но угро же на због не-
ра зу ме ва ња ру ко во де ћих ели та, нео спо со бље но сти за ре ша ва ње 
кри зних си ту а ци ја и по гре шном из бо ру раз вој них при о ри те та. Из-
ра зи то је из ра же на хе ге мо ни ја по ли тич ких пар ти ја у це ли ни јав ног 
жи во та, као и пре на гла ше но ја ча ње фор мал них, а на ро чи то не фор-
мал них пре ро га ти ва из вр шне вла сти.

Ср би ја као зе мља кан ди дат за члан ство у ЕУ још ни је от по че-
ла да се ефи ка сни је ре фор ми ше „из ну тра“, што је сте и пред у слов 
ње ног члан ства у Европ ској уни ји. Ме ђу тим, сам про цес ре фор ми 
не тре ба да се спро во ди због ЕУ, већ због нас са мих ка ко би срп ско 
дру штво и др жа ва по ста ли ста бил ни у по ли тич ком, еко ном ском, 
дру штве ном и кул тур ном аспек ту. 

Пре ма по след њим по да ци ма Ми ни стар ства фи нан си ја, уку-
пан број за по сле них у јав ном сек то ру из но си око 780.000, док је 
уку пан број за по сле них 1,7 ми ли о на љу ди, што зна чи да др жа ва 
ди рект но или ин ди рект но фи нан си ра око 45% свих за по сле них. У 
ис точ но е вроп ским зе мља ма тај број се кре ће око 18%, док је у зе-
мља ма ЕУ око 12% за по сле них у јав ном сек то ру. 

Oви по да ци по ка зу ју да је Ср би ја из у зет но ску па др жа ва са 
ве ли ким јав ним сек то ром ко ји фи нан си ра, про цен ту ал но, скро ман 
број ре ги стро ва них за по сле них ли ца. Број за по сле них у јав ном 
сек то ру се по след њих 10-так го ди на у при лич ној ме ри уве ћао, а 
тај про цес је сва ка ко по ве зан са ло шим при вред ним ре фор ма ма, 
не у спе шним при ва ти за ци ја ма и остан ком без по сла ви ше сто ти на 
хи ља да љу ди.
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Ви шак за по сле них ни је са мо про блем у Ср би ји, као ни ве ли ки 
раст бро ја за по сле них у по след њих 10-так го ди на. Је дан од фак то-
ра ра ста ад ми ни стра ци је мо же би ти и не у спех оп штих еко ном ских 
ре фор ми у по је ди ним зе мља ма. Да су ре фор ме би ле успе шни је, 
би ло би ви ше но вих рад них ме ста у при вре ди. По што то га ни је би-
ло, но ва рад на ме ста се мо гу са мо отво ри ти у ад ми ни стра ци ји. На-
рав но, рад на ме ста су че сто на гра да за при пад ни ке стра на ка ко је 
по бе де на ло кал ним из бо ри ма.18) По ред то га, за бри ња ва чи ње ни ца 
да се не зна та чан број ли ца ко ја ра де у др жав ној упра ви, ло кал ним 
са мо у пра ва ма, јав ним пред у зе ћи ма, као и да се тај број кон стант-
но по ве ћа ва без об зи ра на еко ном ске по ка за те ље о не из др жи во сти 
фи нан си ра ња ова ко ве ли ког јав ног сек то ра са ова ко не раз ви је ним 
при вред ним си сте мом ко ји по сто ји у на шој зе мљи. Под сна жним 
ути ца јем по ли тич ких пар ти ја на вла сти у про те клих 10-так го ди на, 
би ло на ре пу блич ком или ло кал ном ни воу, про цес за по шља ва ња 
пар тиј ских ка дро ва не пре ста но те че без де таљ не про ве ре да ли су 
по треб ни ти ка дро ви, њи хо ве спо соб но сти, струч но сти, итд. Ство-
рен је је дан сна жан пар то крат ски си стем, од но сно си стем „пар тиј-
ског пле на“(spoil system), ко ји је пре ва зи ђен нај ве ћим де лом у ве-
ћи ни раз ви је них зе ма ља Евро пе и све та.

Мо жда је па ра док сал но, а мо жда и ди ја лек тич ки не ми нов но, 
да упра во тен ден ци ја по ве ћа ња про жи ма ју ћег ути ца ја по ли тич ких 
стра на ка на све ни вое и аспек те јав ног жи во та, као и не из бе жне не-
га тив не по сле ди це тог ути ца ја, да ју на ду да ће гра ђа ни и уочи ти и 
осу ди ти по ли ти за ци ју, ка зни ти оне ко ји је бу ду одр жа ва ли и на гра-
ди ти оне ко ји су спрем ни да је се од рек ну. На жа лост, не ма мно го 
осно ва да оче ку је мо да се де по ли ти за ци ја ло кал не са мо у пра ве мо-
же до го ди ти без по кре та ња истог про це са на ни воу др жа ве Ср би је. 
За са да ак тив но сти ре пу блич ких вла сти ви ше по ве ћа ва ју не го што 
сма њу ју ни во по ли ти за ци је ло кал не са мо у пра ве. А ка да про цес де-
по ли ти за ци је бу де јед ном озбиљ но по кре нут, ло кал на са мо у пра ва 
ће, бу ду ћи да је нај бли жа гра ђа ни ма, у ње му по но во пред ња чи ти и 
по ка за ће да је с пра вом то ком го ди на ве ли ких ис ку ше ња осво ји ла 
епи тет нај ви тал ни јег де ла јав ног сек то ра Ср би је.19)

18) Мирослав Прокопијевић, „Капацитети локалних власти у области подстицања локално 
економског развоја“, у: Локална управа  стање и потенцијали, Факултет политичких 
наука, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд, 2009, стр. 6.

19) Душан Васиљевић, „Нови законски оквир за локалну самоуправу у Србији“, у: 
Модели организације локалне самоуправе (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Македонија и Србија), ПАЛГО Центар, Београд, 2008, стр. 214.
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По врх све га, по сто је ћа за кон ска ре гу ла ти ва се не до вољ но при-
ме њу је и по шту је у прак си, на ро чи то у по гле ду по што ва ња кон кур-
са при ли ком за по шља ва ња, на пре до ва ња у ка ри је ри у хо ри зон тал-
ној или вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти. Та ко ђе, ис по ља ва се и 
од су ство за ко на у по гле ду ја сни јих кри те ри ју ма при ли ком име но-
ва ња и за по шља ва ња ли ца, као и од су ство у по гле ду по сто ја ња ме-
рит си сте ма, ме ре ња у ра ду за по сле них, стан дар да, бен чмар кин га, 
итд. По ред то га, до ла зи и до пре кла па ња по сло ва и над ле жно сти, 
из ми шља ња но вих „др жав них по сло ва“ са мо са ци љем за до во ља-
ва ња стра нач ких „апе ти та“. Тре нут но у Ср би ји не по сто ји по ли-
тич ка во ља да се при сту пи пи та њу ра ци о на ли за ци је и мо дер ни за-
ци је јав ног сек то ра због „стра ха“ по ли тич ких пар ти ја од мо гу ћег 
гу бит ка бу ду ћих из бо ра, од но сно вла сти, што не ма ни ка кво еко-
ном ско оправ да ње и го во ри о нео збиљ но сти по ли тич ких ак те ра, 
као и о од су ству дру штве не од го вор но сти за ква ли тет ним упра-
вља њем др жа вом. Крај ња па сив ност си сте ма за нео п ход них про-
ме на ма се сва ка ко од ра жа ва и на функ ци о ни са ње ло кал них са мо у-
пра ва у Ср би ји, као јед них од нај ва жни јих сег ме на та јав не упра ве.

Очи гле дан про блем код нас пред ста вља не до след ност у по-
што ва њу и при ме ни за кон ске ре гу ла ти ве. Ве о ма че сто се де ша ва 
да се за ко ни при ме њу ју се лек тив но или ка ко ко јој по ли тич кој гар-
ни ту ри од го ва ра, што го во ри о сла бо сти си сте ма прав не др жа ве 
и спо рог уво ђе ња вла да ви не пра ва. Иста је си ту а ци ја и у јав ном 
сек то ру, где по сто ји ве ћи број ко ји ни су до жи ве ли зна чај ну при ме-
ну у прак си, а та ко је и на ни воу ло кал не са мо у пра ве (пра ви при-
мер за то је сте За кон о од ре ђи ва њу мак си мал ног бро ја за по сле них 
у ло кал ној ад ми ни стра ци ји). Та ко не што је по треб но хит но да се 
ме ња, али ре ал но да је то ста ње и про из вод не до вољ ног сте пе на 
раз ви је но сти прав не и по ли тич ке кул ту ре у на шој зе мљи. Да би се 
ре фор ми сао си стем јав не упра ве мо ра ју да се по шту ју и при ме њу-
ју за ко ни.

Дру ги ва жан аспект је сте при ме на у прак си раз ли чи тих стра те-
шких до ку ме на та ко ји ма је јав на упра ва прак тич но „ пре пла вље на“, 
а да су ре зул та ти од њи хо ве при ме не пре скром ни (по сто ји Стра те-
ги ја ре фор ме јав не упра ве и њен Ак ци о ни план за спро во ђе ње у 
пе ри о ду 2015-2017.). Не до ста ју ква ли тет ни и обра зо ва ни људ ски 
ре сур си, ја сан си стем ко ор ди на ци је и са рад ње и ја ча ње тим ског 
ра да. По сто ја ње стра те ги ја ко ји ма се ре гу ли ше јав ни сек тор, а и 
област ло кал не са мо у пра ве, је ите ка ко по тре бан, али је исто вре ме-
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но од из у зет не ва жно сти и њи хо ва прак тич на при ме на ка ко би се 
про цес ре фор ми функ ци о ни са ња и ра да мо гао на ста ви ти.

Уво ђе ње но вих ме на џер ских при сту па у упра вља њу у раз-
ли чи тим ор га ни за ци ја ма и уста но ва ма и на раз ли чи тим ни во и ма 
вла сти у јав ној упра ви је та ко ђе из о ста ло у зна чај ни јој ме ри. Та ко 
не што се мо ра про ме ни ти и то би би ло до бро ка да би се што ви ше 
ко ри сти ла нај бо ља ре ше ња из си сте ма упра вља ња нај у спе шни јих 
ком па ни ја све та, али и но ва са зна ња до ко јих се сти гло у на у ци (ме-
наџ мен ту, еко но ми ји, ор га ни за ци о ним на у ка ма, итд).

Про цес де цен тра ли за ци је ве о ма спо ро те че. Не до ста ју и стал-
ни про це си ко ор ди на ци је из ме ђу ра зних ни воа вла сти, као и стал на 
раз ме на ин фор ма ци ја. Ло кал не вла сти при мо ра не су да за ре ша-
ва ње мно гих про бле ма тра же до зво ле од над ле жних ми ни стар ста-
ва ко ја че сто ни су за ин те ре со ва на за по моћ. Нео п ход на је и ве ћа 
са мо стал ност оп шти на и гра до ва у од но су на др жа ву и ја сно де-
фи ни са ни од но си из ме ђу истих и раз ли чи тих ни воа вла сти. Цен-
трал не вла сти не сме ју да се упли ћу у по ље над ле жно сти ло кал-
не са мо у пра ве, а ло кал не вла сти тре ба да са мо под ле жу кон тро ли 
устав но сти и за ко ни то сти ра да, ра ду и ак тив но сти ње них ор га на, 
слу жбе ни ка и функ ци о не ра. Нај бит ни ји про цес де цен тра ли за ци је 
прак тич но је тек у за чет ку. То је по ли тич ка де цен тра ли за ци ја ко ја 
се огле да кроз са мо стал ност ло кал них ак те ра у до но ше њу од лу-
ка. Она је са мо при вид на јер се ло кал ним са мо у пра ва ма упра вља 
из пар тиј ских цен тра ла и њи хо ви ру ко во де ћи љу ди од лу чу ју ко ће 
би ти на род ни пред став ни ци у Скуп шти ни Ср би је а не оп штин ски 
од бо ри, ко мо же да за у зме ру ко во де ће по ло жа је у ор га ни ма је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве, ко ји ће се про јек ти фи нан си ра ти, итд. 
Због то га су ло кал не са мо у пра ве у ве ћи ни слу ча је ва до са да фор-
ми ра ле ло кал не вла де по угле ду на ре пу блич ке вла де из стра ха да 
ће би ти ус кра ће не за зна чај на фи нан сиј ска и тран сфер на сред ства, 
ко ја им, исти на, по за ко ну и при па да ју. Ме ђу тим, прак са је по твр-
ди ла да се че сто до га ђа ло да по ли тич ке стран ке ко је су на вла сти 
у ре пу бли ци ите ка ко гле да ју да ли су њи хо ви стра нач ки љу ди и на 
вла сти у ло ка лу па се пре ма то ме „ру ко во де“ да ли ће и у ко јој ме-
ри из вр ши ти тран сфер сред ста ва. Ло кал ни про бле ми и ам би јент су 
са свим не што дру го у од но су на ре пу блич ке вла сти и све док се то 
пи та ње ло кал не ауто но ми је не бу де ре ши ло он да ни не ма бо љит ка. 
Пре сли ка ва ње вла сти са ре пу блич ког на ло кал ни ни во по ка зу је и 
сву бе сми сао ло кал них по ли тич ких про гра ма, и да ље ви сок сте пен 
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цен тра ли зо ва но сти си сте ма, као и сна жан пар то крат ски апа рат. 
Раз ви ја ње по слу шнич ког мен та ли те та, не са мо у по ли ти ци, већ у 
чи та вом дру штву зах те ва бр зу ре ак ци ју. У том сми слу ва жно је да 
се ин сти ту ци о на ли зу је на чин за уче шће пред став ни ка ло кал них 
са мо у пра ва у до но ше њу про пи са и од лу ка ко је се ти чу њих са мих. 
Ус по ста вља ње си сте ма вер ти кал не ко ор ди на ци је (ор га на др жав на 
упра ве, рад них те ла вла де, асо ци ја ци ја ло кал них вла сти) мо гу ће је 
пред ви де ти и за кон ским ре ше њем (као што је слу чај у Хо лан ди ји). 
Та ко ђе, по треб но је од ре ди ти ко је те ло или ор ган тре ба да бу де 
за ду же но за ко ор ди на ци ју од лу ка ко је су од ва жно сти за функ ци о-
ни са ње ло кал них са мо у пра ва, а са дру ге стра не и да пред став ни ци 
ло кал них вла сти бу ду укљу че ни у кре и ра ње и из ра ду стра те шких 
до ку ме на та на на ци о нал ном ни воу ко ји се ти чу ло кал них за јед ни-
ца, а на ро чи то оних ко ји су ве за ни за де цен тра ли за ци ју (Хр ват ска). 
Ва жно је од ре ди ти и од лу ке ко је се не мо гу до не ти без оба ве зног 
уче шћа ло кал них вла сти, од но сно да се раз ви ју ме ха ни зми по ко-
ји ма би пред став ни ци ло кал них вла сти мо гли да по кре ну кон сул-
та ци је са ви шим ни во и ма вла сти у по гле ду чи та вог ни за пи та ња 
ко ји се њих до ти чу (Аустри ја). Спро во ђе њем ова квих управ них ре-
фор ми сма њи ће се по ли тич ка моћ од лу чи ва ња нај у жег кру га љу ди.

Ни на по љу еко ном ске де цен тра ли за ци је ни је се да ле ко од-
ма кло. Тек са но вим за ко ном о ло кал ној са мо у пра ви уве де на је и 
за кон ска оба ве за ло кал них са мо у пра ва да се бри ну и под сти чу ло-
кал но-еко ном ски раз вој у сво јим сре ди на ма. Об зи ром да је од до-
но ше ња за ко на про шло око 7,5 го ди на ве ли ка до стиг ну ћа на овом 
по љу ни су се мо гла ни оче ки ва ти, осим пар из у зе та ка. Ви ше је 
раз ло га за што је то та ко, по чев ши од исто риј ских (ви ше де це ниј-
ско со ци ја ли стич ко са мо у пра вља ње је уга си ло раз вој пред у зет нич-
ког мен та ли те та и ство ри ло осе ћа ње код гра ђа на да др жа ва тре ба 
„о све му да ми сли па и о њи хо вом жи во ти ма“) па до нео п ход ног 
спро во ђе ња „ги љо ти не“ про пи са, уки да ња огром ног бро ја па ра фи-
скал них на ме та, за ста ре ло сти ко му нал не ин фра стру ку ре и ви ше го-
ди шњег не у ла га ња у њу, али и због не при ме њи ва ња ра зно вр сних 
еко ном ских ин стру ме на та ко ји тре ба да по бољ ша ју ин ве сти ци о ни 
ам би јент (би знис-ин ку ба тор цен три, ин ду стриј ске зо не, сло бод не 
зо не, зо не уна пре ђе ног по сло ва ња, итд). Не до ста так по сто ја ња до-
ку ме на та ко ји ре гу ли шу про стор но пла ни ра ње (раз ли чи тих ур ба-
ни стич ких пла но ва) сва ка ко оте жа ва ста ње у ло кал но-еко ном ском 
по гле ду. Још ка да се на то до да да су ло кал не са мо у пра ве ско ро до-
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би ле пра во да рас по ла жу сво јом имо ви ном он да је ја сно због че га 
не ма ве ћих грин филд и бра ун филд ин ве сти ци ја. Уко ли ко се на то 
до да и си стем ски про блем ко руп ци је он да за по прав ку си ту а ци је 
тре ба ће за и ста пу но вре ме на. Је дан од ва жни јих ме ха ни за ма ко ји 
би тре ба ло ус по ста ви ти је сте кан це ла ри ја за бр зе од го во ре (оne 
stop shop) пре ко ко је ин ве сти то ри до би ја ју ин фор ма ци је о то ме 
шта им је по треб но од до ку мен та ци је да би ин ве сти ра ли и за ко је 
тач но вре ме мо гу да до би ју све до зво ле за то. Уко ли ко је то не ки 
ра зу ман рок (од нај ви ше не ко ли ко ме се ци за круп не и сло же не ин-
ве сти ци је) он да по сто ји шан са да се ка пи тал ин ве сти ра у на шој 
зе мљи јер ка пи тал за ни ма за ко је вре ме мо же да оства ри сво је ин-
те ре се и про фит, уз од го ва ра ју ћу прав ну и по ли тич ку си гур ност, 
без об зи ра ко ја је зе мља у пи та њу. Кан це ла ри ја за бр зе од го во ре 
као си стем ско ре ше ње тре ба ла би да се ус по ста ви у сва кој ло кал-
ној са мо у пра ви где би се елек трон ским пу тем сла ли зах те ви свим 
над ле жним ор га ни ма у окви ру исте али и ин сти ту ци ја ма ко је се 
на ла зе на ви шим ин стан ца ма. Упра во овај вид ко му ни ка ци је и са-
рад ње (елек трон ске) омо гу ћа ва лак ше ло ци ра ње где си стем „за ка-
зу је“ што је отво ре но пи та ње за евен ту ал ну ко руп ци ју слу жбе ни ка, 
за тим дра стич но се сма њу ју тро шко ви ра да свих ор га на и убр за ва 
њи хо ва ефи ка сност и ефек тив ност.

У по гле ду фи скал не де цен тра ли за ци је раз ли чи та за кон ска 
ре ше ња по чев ши од 1994. го ди не па до 2014. го ди не иза зва ле су 
и раз ли чи те по сле ди це. Не ка да оп шти не и гра до ви ни су уоп ште 
има ли из вор не при хо де, а да нас се они кре ћу од 35-40% са спро-
ве де ним ре форм ским про це си ма у зад њих 10-так го ди на. Ипак, и 
да ље ути цај цен трал них вла сти на тран сфер на сред ства ни је пре-
стао, ма да се чи ни да је зна чај но осла бљен са нај но ви јим из ме на ма 
и до пу на ма за ко на из 2011. го ди не. Ефек те но вих из ме на тек тре ба 
ви де ти у по гле ду то га да ли је ди ни це ло кал них са мо у пра ва има ју 
„ви ше нов ца у сво јим ка са ма“ или ту има ви ше еле ме на та по ли-
тич ког мар ке тин га (као што то сма тра Фи скал ни са вет). Сва ка ко се 
мо ра на ста ви ти са да љим про це си ма фи скал не де цен тра ли за ци је и 
ја ча ња ауто но ми је ло кал них вла сти у овом сми слу.
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МО ГУ ЋИ КО РА ЦИ МОДЕРНИЗАЦИЈE  
ЈАВ НЕ УПРА ВЕ КОД НАС

Ка ко и на ко ји на чин спро ве сти ре фор ме јав не упра ве, са њом 
и ло кал не са мо у пра ве као ње ног бит ног сег мен та, оста је и да ље 
отво ре но пи та ње. У том сми слу, ва жно је са гле да ти ко ји су то за-
јед нич ки аспек ти ко ји по ве зу ју јав ну упра ву као це ли ну и ло кал ну 
са мо у пра ву као њен је дан од нај зна чај ни јих де ло ва, али и ка кве су 
про ме не по треб не уну тар са мог си сте ма ло кал не са мо у пра ве ка ко 
би си стем бо ље функ ци о ни сао.

По сто ји не ко ли ко ва жних аспе ка та струк тур них ре фор ми. Пр-
ви је су до но ше ње си стем ских за ко на са ци љем да се по бољ ша ју 
усло ви за ин ве сти ци о на ула га ња, за тим ре ша ва ње пи та ња пред у-
зе ћа у ре струк ту ри ра њу и про ме на од но са из ме ђу др жа ве и јав них 
пред у зе ћа.

Ка ко је пла ни ра но, до по ло ви не 2015. го ди не усво јен је 21 за-
кон, од ко јих је 13 у обла сти ре фор ме пра во су ђа, а оста лих 8 се 
ди рект но или ин ди рект но од но се на по бољ ша ње ин ве сти ци о ног 
ам би јен та (но ви за ко ни о ра ду, при ва ти за ци ји, оси гу ра њу, пла ни-
ра њу и из град њи, итд).

Дру га фа за ре фор ми об у хва та ће ре ша ва ње пи та ња пред у зе ћа у 
ре струк ту ри ра њу ко јих у Ср би ји ни је ма ли број. По је ди не про це не 
го во ре да се у тим пред у зе ћи ма (при ме ра ра ди, Пр ва пе то лет ка, 21 
ок то бар, Ин ду стри ја мо то ра Ра ко ви ца, итд) во ди да и да ље ра ди 
80-100.000 рад ни ка, иако је од то га бро ја ми ни ма лан број за и ста 
за по слен у про из вод њи. Са дру ге стра не, об зи ром на њи хо ва ста ња 
је ди ни на чин да се ре ши пи та ње ових пред у зе ћа је сте про на ла же-
ње стра те шког парт не ра ко ји би по кре нуо про из вод њу у њи ма или 
да се по кре не сте чај ни по сту пак. Из ре пу блич ке ка се ре ал но ви ше 
ни је мо гу ће оче ки ва ти да се вр ши суб вен цо ни са ње и пла ћа ње те-
ку ћих да жби на ова квих пред у зе ћа (ко му нал них тро шко ва), обез бе-
ђи ва ње пла те и упла та до при но са за рад ни ке. То је сва ка ко јед но 
од ва жни јих пи та ња ко је су у ско ри је вре ме мо ра ре ша ва ти. Про ме-
на од но са др жа ве пре ма јав ним пред у зе ћи ма је сва ка ко не ми нов на 
јер др жа ва ско ро у сва ком јав ном пред у зе ћу ко је је при ва ти зо ва-
но има свог уде ла кроз ак ци је, а не оства ру је рас по де лу до би ти са 
пред у зе ћем и то се по на вља из го ди не у го ди ну. Јав на пред у зе ћа 
се по на ша ју као пот пу но не за ви сни при ват ни су бјек ти у ко ји ма се 
ру ко во де ће струк ту ре слу же свим мо гу ћих ле гал ним (или не ле гал-
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ним) сред стви ма ка ко би из вла чи ли но вац из њих. Да кле, др жав ни 
бу џет мо ра да се и пу ни од про фи та ко је јав на пред у зе ћа оства ре 
то ком јед не го ди не и да се по диг не сте пен тран спа рент но сти њи-
хо вог по сло ва ња.

У да на шње вре ме сви ни вои вла сти (цен трал ни, сред њи и ло-
кал ни) су о ча ва ју се са ра сту ћим не за до вољ стви ма услед не до стат-
ка нов ца, не до вољ них над ле жно сти и ду жи не ман да та. Вла сти ви-
ше не ма ју ни мо но пол над ин фор ма ци ја ма што је сва ка ко ве ли ки 
иза зов за што ква ли тет ни је упра вља ње и пру жа ње ефи ка сни јих 
услу га.

Чи ни се да је по треб но и од ре ди ти ка ко, ко ли ко и на ко ји на чин 
за по сле ни ра де у ја вом сек то ру. Због то га је ва жно уве сти си стем 
ме ре ња у ра ду за по сле них да би се ја сни је на пра ви ла пре ци зни ја 
сли ка о то ме ка ко и ко ли ко не ко за и ста ра ди на свом рад ном ме-
сту. У раз ви је ним зе мља ма као ме ре се ко ри сте рад но оп те ре ће ње, 
ефи ка сност, ефек тив ност и про дук тив ност, на осно ву ко јих су се 
ка сни је и раз ви ли и стан дар ди у ра ду за по сле них. То у Ср би ји још 
ни је ни у за чет ку. Оно за по сле но ли це ко је по ка же ре зул та те ме ре-
ња у свом ра ду ис под про се ка уста но ве у ко јој ра ди по сле од ре ђе-
ног вре мен ског пе ри о да тре ба да до би је от каз уго во ра о ра ду. Са мо 
се на тај на чин мо же по сти ћи кон ку рен ци ја и ја ча ње пред у зет нич-
ког ду ха у „уљуљ ка ном“ др жав ном апа ра ту.

Сма њи ва ње бро ја за по сле них од ко јих је овом тре нут ку бар 
100.000 ви шак на ме ће се као је ди но ре ше ње. Пре ма еко ном ским 
ра чу ни ца ма оп ти ма лан број за по сле них у јав ном сек то ру у Ср би-
ји не би тре ба ло да бу де ве ћи од 350.000 хи ља да, об зи ром на број 
ста нов ни ка и обим услу га ко ји се пру жа. Крат ко роч на ре ше ња је-
су от прем ни не, ну ђе ње од ре ђе ног со ци јал ног про гра ма, али то је 
са мо „га ше ње по жа ра“. Уко ли ко би се сма њио број за по сле них у 
јав ном сек то ру за 100.000 то би до не ло уште де у бу џе ту за око 500 
ми ли о на евра. Нео д го вор ност по ли тич ких ели та ле жи у то ме што 
се ни су на вре ме за пи та ле ко ли ка ће би ти це на ко шта ња пар тиј ског 
за по шља ва ња у бу дућ но сти и да ли ће (и до ка да) ре пу блич ки и ло-
кал ни бу џе ти мо ћи та ко не што да из др же. Об зи ром на све еко ном-
ске па ра ме тре (раст БДП-а, јав ни дуг, дра стич но сма њен при лив 
ин ве сти ци ја од по чет ка свет ске еко ном ске кри зе) би ће нео п ход но 
да се бу џет ски из да ци ре лак си ра ју, а то ће у овој си ту а ци ји би-
ти је ди но мо гу ће ако се сма њи јав на ад ми ни стра ци ја. По ли тич ке 
ели те ипак на то не гле да ју бла го на кло но јер су љу ди за по сле ни у 
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јав ном сек то ру број ча но ве о ма зна чај на „гла сач ка ма ши на“ и због 
то га су они све сни да би от пу шта ње ве ћег бро ја љу ди зна чи ло и 
гу би так си гур них гла со ва, а са мим тим и по ли тич ких при ви ле ги ја 
ко је оне оства ру ју на вла сти. Да кле, оне по ли тич ке стран ке ко је се 
од лу че на овај ко рак нај ве ро ват ни је не ће мо ћи да ра чу на ју на по-
бе ду на на ред ним из бо ри ма али ће са дру ге стра не ство ри ти не ке 
уште де у бу џе ту ко је мо гу да се усме ре не са мо пре ма со ци јал ној 
сфе ри већ и ка раз вој ним про јек ти ма ко ји у бу дућ но сти тре ба да 
отво ре но ва рад на ме ста. Без раз ви је ног ре ал ног сек то ра, пред у-
зет нич ког ам би јен та и ве ли ког бро ја ма лих и сред њих пред у зе ћа, 
на ша зе мља не ма ве ли ку шан су да на пре ду је ве ро ват но ни у јед-
ном аспек ту раз во ја. При ме ри у дру гим европ ским зе мља ма ко је су 
еко ном ски раз ви је не од Ср би је по ка зу ју да су се оне од лу чи ле за 
ову не по пу лар ну ме ру јер су на вре ме схва ти ле да је то нео п ход но, 
као на при мер Грч ка, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ита ли ја, итд. Да кле, 
њи хо ве по ли тич ке ели те су под по сле ди ца ма свет ске еко ном ске 
кри зе раз у ме ле про це се ко ји ма се спро во ди зна чај но сма њи ва ње 
за по сле них у јав ном сек то ру, пре све га на ни воу др жав не упра ве 
и ло кал них са мо у пра ва. Код нас прак тич но да не по сто је Вла де у 
зад њих 10-так го ди на ко је ни су обе ћа ва ле сма њи ва ње бро ја за по-
сле них, али до са да то ни јед на вла да ни је спро ве ла у де ло. Та ко не-
што је из у зет но ва жно да се спро ве де јер ће има ти зна ча јан ефе кат 
на по бољ ша ње еко ном ских при ли ка у зе мљи.

Сва ка ко је до бра ини ци ја ти ва да се од ре ђе ни број љу ди „пре-
ба ци“ из јав ног у при ват ни сек тор, при че му мо ра да се од ре ди 
це на ко шта ња рад ни ка (по след ње про це не го во ре да рад но ме сто у 
јав ном сек то ру ко шта око 9.000 евра, што укљу чу је све тро шко ве 
одр жи во сти тог рад ног ме ста). Да кле, при ват ни су бјек ти тре ба да 
има ју фи нан сиј ски ин те рес да за по сле рад ни ке из јав ног сек то ра 
и да на не ки на чин „ство ре“ но во рад но ме сто. У том сми слу је 
до бра ини ци ја ти ва Вла де Ср би је да ће вла сни ци сред њих пред у-
зе ћа ко ји бро је бар 100 за по сле них, уко ли ко се од лу че да за по сле 
10 но вих рад ни ка би ти осло бо ђе ни пла ћа ња рад них оба ве за за 7 
рад ни ка у на ред не 3 го ди не, док би пла ћа ли оба ве зе за 3 рад ни ка. 
Да кле основ ни циљ при ват ни ка је сте да се сма ње на ме ти од стра не 
др жа ве и убр за ју про це ду ре за бр же и ефи ка сни је по сло ва ње.

Из у зет но ва жан сег мент за не ки ко рак на пред је сте и „раз вла-
шћи ва ње“ мо ћи не ко ли ко кључ них по ли тич ких и при вред них су-
бје ка та ко ји се су штин ски нај ви ше пи та ју за од лу чи ва ње у би ло 
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ко јој сфе ри жи во та. Прак тич но, у сва кој вла ди ко је су до са да би ле 
све га не ко ли ко љу ди се пи та ло за све ва жни је по ли тич ке од лу ке, а 
око њих се на ла зи је дан круг „но во пе че них“ бо га та ша ко ји се пи-
та ју за ве ћи ну еко ном ских про це са и од лу ка и кон тро лу тр жи шта. 
Раз би ја ње спо не из ме ђу на род них пред став ни ка (пред став ни ка 
вла сти) и тај ку на мо же се са мо де си ти за хва љу ју ћи ја ча њу не за ви-
сних ин сти ту ци ја (ту жи ла штва, Аген ци је и Са ве та за бор бу про тив 
ко руп ци је и свих дру гих ре гу ла тор них те ла) ко је тре ба да по мог ну 
да се пре ко „пар тиј ске“ др жа ве ус по ста ве те ме љи прав не др жа ве 
и да моћ за ме ни вла да ви на пра ва. Са овим је не рас ки ди во по ве зан 
и про блем ко руп ци је и мо но по ли ти стич ког по ло жа ја пред став ни ка 
круп ног при вред ног ка пи та ла. Њи ма је лак ше да фи нан сиј ски под-
ми те ма ли број по ли ти ча ра ко ји се пи та за све по ли тич ке од лу ке, 
а да они оства ре сво је ин те ре се не са мо у при вре ди већ и у чи та-
вој јав ној сфе ри. Ка ко дру га чи је об ја сни ти чи ње ни цу да Ср би ја да-
нас уво зи кром пир, па ра дајз, па суљ, шар га ре пу, цр ни и бе ли лук, и 
све дру ге тра ди ци о нал не по љо при вред не про из во де ко ји ве ко ви ма 
успе ва ју на овом под руч ју јер кли мат ски фак то ри по го ду ју тим по-
љо при вред ним кул ту ра ма. Да кле, спро во ђе ње сна жних ан ти мо но-
по ли стич ких ме ра за чи је оства ри ва ње тре ба да по сто ји по ли тич ка 
во ља тре ба да бу де је дан од при о ри тет ни јих за да та ка.

Је дан од зна чај них ко ра ка у бор би за из град њу ин сти ту ци ја 
и сма њи ва ња пре вла сти пар ти ја у од но су на др жа ву је сте и тран-
спа рент ност о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, а то пи та ње је 
и за кон ски ре гу ли са но. Ме ђу тим, прак тич ни при ме ри по ка зу ју да 
стран ке и да ље успе ва ју да са кри ју сво је пра ве фи нан си је ре ис ти-
чу ћи пре све га оне ма ле до бро вољ не при ло ге. Због то га би би ло ва-
жно по ку ша ти про на ћи прав не ме ха ни зме ка ко би се оне „на те ра-
ле“ да по ка жу ко за и ста „сто ји“ иза њих, што ће сва ка ко ићи те шко. 
Та ко ће се до при не ти на још је дан на чин у бор би за ус по ста вља ње 
те мељ них прин ци па све о бу хват ног раз во ја дру штва.

Без ме ре ња ра да за по сле них и утвр ђи ва ња стан дар да не ће мо-
ћи да се зна чај ни је спро ве ду ре фор ме јав не упра ве, а та ко ђе ни на 
ни воу ло кал них са мо у пра ва код нас. Да кле, објек тив ни кри те ри ју-
ми ко ји ће свој из раз до би ти кроз ма те ма тич ке сег мен те (про це нат, 
на при мер), мо ра ју да од не су пре ва гу над су бјек ти ви змом, лич ним 
по знан стви ма, по ли тич ком ко ти ра њу у стра нач кој хи је рар хи ји, 
итд.
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Та ко ђе, уз све да ље ко ра ке у про це си ма уво ђе ња е-упра ве у 
јав ној упра ви у пр ви план ће из би ти стан дар ди за ци ја у ра ду за-
по сле них и пру жа ње ква ли тет ни јих јав них услу га, при че му ће се 
по сти ћи и то да се зна чај но сма ње тро шко ви у пру жа њу истих и 
по ве ћа сте пен за до во ље ња по тре ба и ин те ре са гра ђа на.

Вла сти не мо гу ефи ка сно пру жа ти услу ге без обра зов не, екс-
перт ске и мо ти ви са не рад не сна ге. То је онај пре су дан чи ни лац 
ко ји мо же да обез бе ди успех у јав ном сек то ру. Јав ни слу жбе ни ци 
има ју по себ но ме сто и уло гу у про це си ма мо дер ни за ци је дру штва 
и јав ног сек то ра и за ту уло гу мо ра ју би ти при пре мље ни и стал но 
об у ча ва ни. Си стем јав них услу га тре ба ре ди зај ни ра ти и на гла сак 
ста ви ти на пред у зет ни штво, ко је, с јед не стра не, не при хва та из-
бе га ва ње ри зи ка, али са дру ге стра не не до зво ља ва ни жр тво ва ње 
од го вор но сти и по у зда но сти. У си сте му јав них услу га тре ба да по-
сто ји кон ку рен ци ја за сва ко рад но ме сто али са дру ге стра не ве о ма 
је бит но да се не ка ба зич на пра ва за по сле них мо ра ју и да ље шти-
ти ти.20)

Основ на пре о ку па ци ја са вре ме не ад ми ни стра ци је је сте фо ку-
си ра на на про цес уче ња ко је је су штин ски бит но за да љи раз вој 
и уна пре ђе ње по сло ва јед не ор га ни за ци је. Ве о ма је ва жно да се 
при хва ти зна чај пар ти ци па ци је, при ме њи ва ња ис ку ста ва из раз ви-
је них прак тич них по ли ти ка, укљу чи ва ња гра ђа на и екс пе ра та јер 
ће на тај на чин ад ми ни стра ци ја би ти у ста њу да, уз њи хо ву по моћ, 
лак ше ре ша ва еко ном ске или со ци јал не про бле ме.

Је дан од нај сло же ни јих за да та ка ко ји сто је пред са вре ме-
ном вла шћу је ка ко да бу де ино ва тив на, да под стак не ино ва тив-
ност сво јих слу жбе ни ка, да кре и ра ам би јент под сти ца јан за но ве 
иде је, кре а тив ност и ино ва ци о не про јек те и да тај ам би јент бу де 
одр жив.21) Нај бо љи на чи ни и ре ше ња мо гу се све сти на не ко ли ко 
став ки: уки да ње хи је рар хиј ских и раз вој парт нер ских од но са у ор-
га ни за ци ја ма; под сти ца ње тим ског ра да и укљу чи ва ње за по сле них 
у кре и ра ње раз вој них про је ка та уз при хва та ње њи хо вих су ге сти-
ја; под сти ца ње раз во ја кон ку рен ци је у јав ном сек то ру; се лек ци ја 
и ре гру та ци ја нај бо љих ка дро ва; уче ње из нај бо љих прак тич них 
при ме ра и ева лу а ци ја успе ха.

20) Снежана Ђорђевић, наведено дело, стр. 18.
21) Paul.C Light, „Creating Government that Encourages Innovation“, у: New Paradigms for 

Government Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara 
S.Rozmek and Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994, стр. 64.
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У том сми слу до би ја на зна ча ју и уса вр ша ва ње ка дро ва, пре 
све га спро во ђе ње про це са спе ци ја ли за ци је, де цен тра ли за ци је и 
ди фе рен ци ја ци је.

Спе ци ја ли за ци ја зна чи да је нео п ход но по сто ја ње шко ла за 
уса вр ша ва ње и еду ка ци ју слу жбе ни ка за по сле них у јав ном сек то-
ру, по ве за ност тих те о риј ских зна ња ко ја им се пре да ју у шко ла-
ма са по тре ба ма и про бле ми ма у ре ал но сти јед не за јед ни це или 
дру штва. По ред то га, спе ци ја ли за ци ја укљу чу је и раз вој си сте ма 
на пре до ва ња у ка ри је ри за по сле них пре ма за слу га ма јер се нај тај 
на чин да је под сти цај раз во ју про фе си је и уна пре ђе ња зна ња.

Де цен тра ли за ци ја би зна чи ла да ва ње ве ћег сте пе на ауто но-
ми је ни жим ор га ни ма упра вља ња у окви ру од ре ђе не струк ту ре у 
са ста ву јав не упра ве, пре све га у по гле ду овла шће ња, бу џе та и ор-
га ни за ци је вла сти и од лу чи ва ња. На тај на чин се оства ру је кон ку-
рент ност раз ли чи тих про је ка та или про гра ма, мо гућ ност ко ри шће-
ња ве ли ког бро ја ме ха ни за ма и ин стру ме на та за њи хо ву при ме ну.  
Та да у пр ви план из би ја ме на џер ска струк ту ра у окви ру јед ног рад-
ног те ла чи ја је уло га да обез бе ди нео п ход не ре сур се, ја сну ко ор ди-
на ци ју, спољ ну и уну тра шњу ко му ни ка ци ју.

Ди фе рен ци ја ци ја под ра зу ме ва ства ра ње ауто ном них је ди ни ца 
у окви ру јед не ор га ни за ци је и функ ци о нал ну по де лу ра да ка ко би 
се по бољ шао ква ли тет од ре ђе ног про из во да или услу ге. То зна чи 
фор ми ра ње од ре ђе них ти мо ва и уво ђе ње тим ског ра да јер се на тај 
под сти че раз вој иде ја и ино ва ци ја ко је до ла зе од стра не за по сле-
них, а ујед но пре ста ју и да по сто је „ја ки“ хи је рар хиј ски од но си. 
Та ко ђе, за по сле ни ма се пру жа мо гућ ност да по ка жу ко ли ко зна ју, 
да та им је ве ћа сло бо да на по слу, а по ве ћа но је и по ве ре ње у њи-
хо ве спо соб но сти. Јед на од ва жни јих ме ра ди фе рен ци ја ци је је сте 
и уво ђе ње раз ли ка у пла та ма у скла ду са сте пе ном за ла га ња за по-
сле них. 

Као крај њи циљ ра да сва ке ад ми ни стра ци је, на ме ћу се ефек-
ти ура ђе них по сло ва (пер фор ман се). У том сми слу је нео п ход но 
да по сто је од ре ђе ни стан дар ди или ако не по сто је, по треб но их је 
кре и ра ти. Да би се по сти гао од ре ђе ни ре зул тат мо ра да по сто ји и 
од го ва ра ју ћи ме ха ни зам кон тро ле, ка ко уну тар са ме ад ми ни стра-
ци је, та ко и ван ње, ко је је пре све га усме ре на на пер со на ли зо ва не 
про це ду ре. На тај на чин се мо гу по сти ћи уни вер зал не вред но сти 
сва ке ад ми ни стра ци је, као што су од го вор ност, ефи ка сност, по ште-
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ње, по што ва ње прав не ре гу ла ти ве и од бра на про фе си о нал не екс-
перт но сти.

Ор га ни за ци је мо ра ју аде кват но, бр зо и ква ли тет но од го во ри ти 
на ком плек сне про бле ме и бр зе про ме не ко је на ста ју у окру же њу. 
Ва жни ме ха ни зми тих од го во ра су у ак тив ном осла ња њу на стра-
те гиј ски раз вој, на све о бу хват ни при ступ це ли ни про бле ма (власт 
ко ја се упра вља ми си ја ма и во ди стал но ра чу на о ре зул та ти ма), на 
стан дар де и про це ду ре и ве ћој ауто но ми ји де ло ва. Упра вља ње ка-
дро ви ма спа да у из у зет но ва жне под си сте ме ко ји ма се мо ра по све-
ти ти до вољ на па жња уко ли ко се же ле до бри ефек ти. Ор га ни за ци је 
ко је то схва та ју има ју до бре ре зул та те док та мо где се ка дро ви тре-
ти ра ју као тро шак, а не као ре сур си, ефек ти ра да ни су до бри.22) За-
јед нич ки про блем но вог јав ног ме наџ мен та је очи глед но од нос од-
го вор но сти из ме ђу јав них ме на џе ра и за по сле них, ми ни стар ста ва 
и ауто ном них те ла или аген ци ја, јав не ад ми ни стра ци је и гра ђа на, 
за ко но дав ства и из вр шне вла сти, јав ног и при ват ног сек то ра. Ди-
ле ме про из и ла зе из чи ње ни це да се од го вор ност мо же по сма тра ти 
као да је са ма се би циљ. Ово је слу чај са др жа ва ма са ја ким управ-
ним пра вом где се функ ци о ни са ње јав не ад ми ни стра ци је ба зи ра 
на прин ци пу пре ци зних про це ду ра ко ји ви ше па жње обра ћа ју на 
утро ше на сред ства не го на ре зул та те. По сто је две вр сте по сле ди ца 
ко је мо гу да на ста ну из ово га: или ће но ви јав ни ме наџ мент мо ра ти 
да на пра ви усту пак из ме ђу ефи ка сно сти и дру гих вред но сти јав ног 
сек то ра, као што је пра вед ност, или ће пу на ре а ли за ци ја но вог јав-
ног ме наџ мен та зах те ва ти да ле ко се жне про ме не у прав ним и ин-
сти ту ци о нал ним окви ри ма.23)

* * *

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти, да би се но ви јав ни ме наџ-
мент и да ље раз ви јао и имао ути цај на јав ну ад ми ни стра ци ју, по-
треб но је да се узме у об зир не ко ли ко фак то ра. 

Пр во, по сто ја ње на ци о нал них и ло кал них спе ци фич но сти и 
раз ли чи то сти, као и ор га ни за ци о них спо соб но сти ад ми ни стра ци-
је. У не ким зе мља ма су се ре фор ме бо ље ре флек то ва ле, у не ким не, 

22) Hal Rainey, „Rethinking Public Personal Administration“, у: New Paradigms for Government 
 Issues for the Changing Public Services, ed. Patricia W. Ingraham, Barbara S. Rozmek and 
Associates, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994, стр. 113-140.

23) Предраг Дамњановић, Жарко Ристић, Миле Радишић, наведено дело, стр. 216-217.
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пре све га због раз ли ка у ор га ни за ци о ним струк ту ра ма и кул ту ра-
ма. Дру го, оба ве зна укљу че ност људ ског фак то ра јер се по ка за ло 
да не до вољ но об у че на ад ми ни стра ци ја ни је до вољ но спрем на да 
од го во ри на иза зо ве но вог јав ног ме наџ мен та, баш као и не до вољ-
на ин фор ми са ност љу ди о прав ци ма про ме на. Ово је сва ка ко је дан 
од нај ва жни јих фак то ра успе шно сти ре форм ских про це са. Тре ће, 
из вр ша ва ње про це не о по сто ја њу пред у сло ва за успе шну им пле-
мен та ци ју (раз ви јен при ват ни сек тор, по сто ја ње ме ха ни за ма-при-
ват но јав них парт нер ста ва, успе шно спро ве де не при ва ти за ци је, 
по сто ја ње и до бро функ ци о ни са ње си сте ма од го вор но сти у јав ном 
сек то ру, итд). Че твр то, по сто ја ње ка па ци те та за обу ку и при ла го ђа-
ва ње (спе ци ја ли за ци ја, де цен тра ли за ци ја и ди фе рен ци ја ци ја, уво-
ђе ње си сте ма кон тро ле, ева лу а ци је и ме ре ња ефе ка та ра да). Раз вој 
ових ме ха ни за ма ни су са мо под сти ца ји за успе шно упра вља ње у 
би ло ком ре форм ском про це су но вог јав ног ме наџ мен та, не го су и 
под сти ца ји по ли тич ким и ад ми ни стра тив ним ли де ри ма и ели та ма 
да по ста ну спрем ни за но ве, бу ду ће иза зо ве.

Оно што гра ђа ни же ле је сте ве ли ка ак тив ност вла сти, ма лу 
би ро кра ти ју, пру жа ње услу га и ре ша ва ње про бле ма са што ма ње 
ра си па ња нов ца. Су штин ски, нео п ход не су зна чај не ор га ни за ци о-
не про ме не да би цен трал не и ло кал не вла сти код нас од па сив них 
ре цеп то ра раз вој них дру штве них и еко ном ских про це са по ста ле 
но си лац тих про ме на, њи хов под стре кач и кре а тор. Те про ме не се 
од но се на уво ђе ње флек си бил них ин сти ту ци ја и аран жма на, ко ри-
шће ње зна ња екс пе ра та и про фе си о на ла ца, тран спа рен тан на чин 
ра да и кон стант но под сти ца ње пар ти ци па ци је гра ђа на са ци љем да 
се њи хо ва зна ња, ис ку ства и по тен ци ја ли мак си мал но ис ко ри сте. 
Ло кал не вла сти мо ра ју да про ме не ка рак тер, да од па сив не по ста ну 
пред у зет нич ке ко је ће би ти парт нер цен трал ним вла сти ма, да бу ду 
ак тив не у ме ђу на род ној са рад њи, као и са при ват ним и не вла ди-
ним сек то ром, да под сти чу и кре и ра ју раз вој не про јек те и при ват-
но-јав на парт нер ства, уве ду стан дар де у сек тор ским по ли ти ка ма, 
да стал но пра те, ме ре, кон тро ли шу и на гра ђу ју кре а тив ност и рад 
за по сле них у ор га ни ма и уста но ва ма ло кал не са мо у пра ве.

Да кле, спро во ђе ње про це са ре фор ми на свим ни во и ма јав не 
упра ве ко ји су ме ђу соб но не рас ки ди во по ве за ни до ве шће до то га 
да се спро ве ду и ре фор ме на ни воу ло кал них са мо у пра ва. Про ме-
не уну тар са мог си сте ма ло кал не са мо у пра ве мо ра ју та ко ђе да се 
и да ље на ста ве ка ко би се си стем ра да и пру жа ња услу га по ди гао 
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на још ве ћи ни во не го што је то са да. За оба про це са чи ни се да је 
нај пре по треб но по ли тич ке во ље ле ги тим но иза бра них на род них 
пред став ни ка, али и ве ћи сте пен гра ђан ског ак ти ви зма, при ват ног 
сек то ра и не вла ди них ор га ни за ци ја.
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Мilija Cvi jo vic

THE RE FORM PRO CESS  
OF PU BLIC AD MI NI STRA TION IN SER BIA

Re su me
In the last 25 years, the mo dern world has un der go
ne ma jor chan ges in the po li ti cal, eco no mic, so cial, 
tec hno lo gi cal and cul tu ral sen se. In the era of in ter
net and mo dern in for ma tion tec hno logy, in for ma tion 
and edu ca ted pe o ple ha ve be co me key re so ur ces. The 
chan ges are al so re flec ted in the sta te go ver nan ce by 
in tro du cing a “good go ver nan ce” thro ugh sci en ti fi
cally ba sed “new pu blic ma na ge ment” which ca u sed 
chan ges in the tran sfor ma tion of the bu re a uc racy, re
gu la tory re form, con trac ting, ser vi ces aimed at ci ti
zens, bud get pro gram ming, ma na ge ment, im ple men
ta tion, in tro duc tion of e –tec hno lo gi es. Ser bia was 
un der the in flu en ce of all the se chan ges and to day is 
fa ced with the de layed tran si tion pro ces ses and we
ak nes ses that are ma ni fe sted thro ugh the in con si stent 
ap pli ca tion of the law, lack of im ple men ta tion stra te
gi es at cen tral and lo cal le vel, re dun dancy sta te ap
pa ra tus, inef fi ci ent pro ces ses of de cen tra li za tion, the 
ab sen ce of a ma na ge rial ap pro ach to ma na ge ment. 
So lu ti ons in the form of mo der ni za tion of pu blic ad
mi ni stra tion in Ser bia must be re qu e sted thro ugh the 
adop tion and full im ple men ta tion of le gi sla tion and 
sta te gic po licy do cu ments, di sem po wer ment of few 
pe o ple from the po li ti cal and eco no mic are as at the 
cen tral le vel, re du cing the num ber of em ployees in 
the pu blic sec tor, ad dres sing is su es of nonfun cti o nal 
sta te and so cial en ter pri ses, as well as thro ugh the in
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tro duc tion of ma na ge rial ap pro ach and me a su re ment 
systems and stan dards in the work of em ployees.
Keywords: new pu blic ma na ge ment, good go ver nan
ce, pu blic ad mi ni stra tion, re forms, laws, stra te gi es.

 Овај рад је примљен 23. јуна 2015. го ди не а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
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ИСTРAЖИВAЊE JAВНOГ МЊЕЊА:  
ДOMETИ И КВAЛИTET ПOЛИTИЧКE 

КOMУНИКAЦИJE У СРБИJИ*

Сaжeтaк
У рaду сe пoлитичкa кoмуникaциja у првoм рeду 
пoсмaтрa крoз aктивнoсти пoлитичкoг мaркeтин-
гa и oднoсa с jaвнoшћу. Први дeo рaдa прeдстaвљa 
тeoриjски oквир у кojeм сe фoкусирaмo нa oдрeђeњe 
кoнцeпaтa, oснoвних кoмпoнeнти и срeдстaвa 
сaврeмeнoг пoлитичкoг кoмуницирaњa. 
Други дeo рaдa je пoсвeћeн прeдстaвљaњу и aнaлизи 
рeзултaтa eмпириjскoг истрaживaњa. Aнкeтним ис-
трaживaњeм испитивaли смo како грaђaни Србиje 
пeрципирajу кoмуникaциjу нaших пoлитичaрa, кaкo 
je oцeњуjу и кoликo у њу имajу пoвeрeњa. Oсим тoгa, 
кoристили смo и интeрвjу кao квaлитaтивaну мeтo-
ду истрaживaњa, кaкo бисмo сaзнaли нa кojи нaчин 
стручњaци зa oднoсe с jaвнoшћу oбjaшњaвajу кoм-
плeкснoст пoлитичкe кoмуникaциje и њeну улoгу у 
рeaлизaциjи пoлитичких циљeвa.
Кључнe рeчи: пoлитичкa кoмуникaциja, пoлитички 
мaркeтинг, oднoси с jaвнoшћу, истрaживaњe jaвнoг 
мњeњa.

U мoдeрним, кoмпeтитивним дeмoкрaтским систeмимa ниje 
дoвoљнo имaти нajбoљу идejу, прoгрaм нити кaндидaтa кojи 

ћe спрoвoдити пoлитику, вeћ сe мoрajу дoбрo пoзнaвaти прaвилa 
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пoлитичкoг кoмуницирaњa. Кoмуникaциja oмoгућaвa дa пoлитич-
кe идeje дoђу дo прaвих, циљaних групa и индивидуa, прeнoсeћи 
тaкo пoруку oдрeђeнoг сaдржaja. Oнaj кo бoљe oдрeди примaрну 
циљну групу и кo нa нajбoљи нaчин прeдстaви и учини привлaч-
нoм свojу пoлитичку идejу, с рaзлoгoм мoжe дa рaчунa нa успeх у 
пoлитичкoм прoцeсу. Бaрeм у oнoм дeлу кojи сe oднoси нa дoлaзaк 
нa влaст. 

Умнoжaвaњe врстa мeдиja у врeмeну кaдa сe пoрeд трaди-
циoнaлних (TВ, штaмпa, рaдиo) jaвљajу и мoдeрни мeдиjи (Интeр-
нeт, друштвeни мреже), свим aктeримa у oблaсти пoлитикe oтвaрa 
нoвe мoгућнoсти кoмуницирaњa, дoк истoврeмeнo пoлитичку 
кoмуникaциjу чини знaтнo тeжoм и слoжeниjoм. Сaврeмeнa тeх-
нoлoгиja и нoви мeдиjи узрoкуjу кoрeнитe прoмeнe у пoлитич-
кoj кoмуникaциjи кoje oд пoлитичaрa зaхтeвajу кoнтинуирaнo 
прилaгoђaвaњe. Oсим тoгa, у вртлoгу инфoрмaциja сa кojим сe 
суoчaвa чoвeк у мoдeрнoм друштву, пoтрeбнo je испрaвнo и дoбрo 
рaзумeти дoмeтe и стрaтeгиje пoлитичкe кoмуникaциje. 

Нaкoн 2000. гoдинe тoкoм кoмплeкснoг прoцeсa дeмoкрaтизa-
циje пoлитички субjeкти у Србиjи пoчињу дa сe oкрeћу рaзвиjaњу 
oкружeњa у кoм кoмуникaциja игрa битну улoгу. Дoлaзaк стрaних 
ПР служби, чeстa истрaживaњa jaвнoг мњeњa, oзбиљaн приступ 
кaмпaњaмa и другe aктивнoсти свeдoчe o тoj трaнсфoрмaциjи 
пoлитичкe кoмуникaциje. Meђутим, иaкo je нaпрeдaк oчиглeдaн, 
српски пoлитичaри имajу joш мнoгo тoгa дa нaучe нa примeримa 
свojих стрaних кoлeгa.

ПOЛИТИЧКA КOМУНИКAЦИJA

Кoмуникaциja je чин рaзмeнe инфoрмaциje(a). Кoмуникa-
циja сe oзнaчaвa кao свeукупнoст рaзличитих oднoсa измeђу људи 
(кojи сe oдвиjajу нa симбoличкoм нивoу) и кao тaквa прeдстaвљa 
нужни прeдуслoв зa рaзвoj и функциoнисaњe свaкe oргaнизoвaнe 
друштвeнe зajeдницe. Бeз кoмуникaциje нe би билo мoгућe билo 
кaквo пoвeзaнo, oргaнизoвaнo дeлoвaњe људи кoje je у oснoви свих 
друштвeних прoцeсa, пa и пoлитикe.

Пoлитичкa кoмуникaциja сe мoжe пoсмaтрaти у ширeм и у 
ужeм смислу. У ширeм смислу сe свaки пoлитички aкт мoжe прeд-
стaвити кao свojeврстaн чин кoмуникaциje дoк у ужeм смислу 
aутoри пoлитичку кoмуникaциjу oдрeђуjу кao срeдствo зa (вaљaнo) 
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спрoвoђeњe пoлитикe.1) Meђутим oвaквo бeзoбaлнo oдрeђeњe 
кoмуникaциje „мaскирa“ рaзлику измeђу сaмoг пoлитичкoг aктa 
и прeдстaвљaњa тoг aктa jaвнoсти. Иaкo сe нaучни кругoви спoрe 
oкo тoгa дa ли пoлитикa дoнoшeњa oдлукa мoжe дa пoстojи вaн 
прoцeсa кoмуникaциje, ипaк би трeбaлo нaпoмeнути дa сe пoли-
тичкa кoмуникaциja у свaкoм случajу нe би смeлa oгрaничити сaмo 
нa прeдстaвљaњe пoлитичких пoрукa (пoлитикa прeдстaвљaњa). 
Пoлитичкa кoмуникaциja je зaпрaвo, свeoбухвaтaн прoцeс кojи 
укључуje и пoстaвљaњe пoлитичких циљeвa и стрaтeгиja, фoр-
мулисaњa пoлитичкoг прoгрaмa и дoнoшeњa пoлитичких oдлукa 
(пoлитикa oдлучивaњa).2) Oснoвнe кoмуникaциoнe aктивнoсти нa 
пoљу пoлитикe oдлучивaњa су прeгoвoри и дoгoвoри пoлитичких 
aктeрa (кoaлициje, стрaнaчки прoгрaм или лoбирaњe), дoк сe oкви-
ру пoлитикe прeдстaвљaњa издвajajу нaступи пoлитичaрa у (прeд)
избoрнoj кaмпaњи, изjaвe у мaс-мeдиjимa, дeбaтe, дуeли, итд.3)

Прoфeсoр Зoрaн Слaвуjeвић пoд пoлитичкoм кoмуникaциjoм 
пoдрaзумeвa „свaку врсту кoмуницирaњa у пoлитичкoj сфeри бeз 
oбзирa нa oблик влaсти, друштвeнe и пoлитичкe услoвe, нa сaдр-
жaje кojи сe прeдстaвљajу кao и нa срeдствa кoja сe кoристe“.4) 
Иaкo je питaњe oвaквoг схвaтaњa пoлитичкe кoмуникaциje и дaљe 
oтвoрeнo, стaв је дa oвaj тeрмин трeбa кoристити упрaвo нa oвaj 
нaчин, кao ширoк пojaм, у oквиру кoг сe, зa пoтрeбe oвoг рaдa, 
пoсeбнo aнaлизирajу пoлитичкa прoпaгaндa, мaркeтинг и oднoси 
с jaвнoшћу.

ФУНКЦИJE ПOЛИТИЧКE КOМУНИКAЦИJE

Кao штo je вeћ рeчeнo кoмуникaциja прeдстaвљa oснoв-
ни eлeмeнт свих пoлитичких прoцeсa. Пoлитичкa кoмуникaциja 
кao рaзмeнa пoлитичких пoрукa упућуje нa рaзнoврснe сaдржaje, 
aктeрe, срeдствa и oбликe кoмуникaциje. Схoднo тoмe, пoлитичкo 
кoмуницирaњe, прeмa Слaвуjeвићу, дeлуje у oквиру три oснoвнe 
функциje5):

1) Мирољуб Радојковић, Комуникологија, ФПН, Београд, 2001.
2) Зoрaн Кaлинић, Сaврeмeнe кoмуникaтивнe стрaтeгиje пoлитичких пaртиja, Свaрoг – 

чaсoпис зa друштвeнe и прирoднe нaукe, брoj 4, 2012, стр. 10.
3) Aнсгaр Зeрфaс и Mирoљуб Рaдojкoвић (ур.) Meнaџмeнт кoмуникaциja у пoлитици: 

Oснoвe и кoнцeпти, Фoндaциja Кoнрaд Aдeнaуeр, Бeoгрaд, 2011.
4) Зoрaн Слaвуjeвић, Пoлитичкo кoмуницирaњe, пoлитичкa прoпaгaндa, пoлитички мaр-

кeтинг, Грaфoкaрд, Бeoгрaд, 2009, стр. 9.
5) Ибид. стр. 27-28
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1. Пoлитичкo инфoрмисaњe

Пoлитичкo инфoрмисaњe мoжeмo дeфинисaти кao прeд-
стaвљaњe рeлeвaнтних пoлитичких чињeницa нa oснoву кojих jaв-
нoст мoжe дa изгрaди мишљeњe и стaвoвe тe нaпрaви рaциoнaлaн 
избoр измeђу брojних пoлитичких oпциja. У прaкси oвa функциja 
пoдрaзумeвa oбjaвљивaњe зaкoнa и других прaвних aкaтa, прeд-
стaвљaњe идeoлoгиja и прoгрaмa пoлитичких пaртиja и њихoвих 
кaндидaтa, мeдиjскa извeштaвaњa o дeшaвaњимa нa пoлитичкoj 
сцeни итд. 

2. Пoлитичкo oбрaзoвaњe и сoциjaлизaциja

Oснoвнa улoгa пoлитичкoг oбрaзoвaњa и сoциjaлизaциje jeстe 
у тoмe дa jaвнoст прихвaти тeмeљнe пoлитичкe кoнцeптe вaжнe 
зa рaзумeвaњe, aнaлизирaњe и дeлoвaњe у oквиру сaврeмeних 
пoлитичких прoцeсa нa лoкaлнoм, нaциoнaлнoм и глoбaлнoм 
нивoу. Упрaвo у oвoj функциjи пoлитичкe кoмуникaциje нaлaзимo 
нa примeну Aристoтeлoвe тeзe дa je зa oчувaњe држaвнoг рeдa 
нeoпхoднo дa грaђaни буду oдгajaни у духу држaвнoг урeђeњa.6)

3. Пoлитичкo убeђивaњe

Пoлитичкo убeђивaњe или пeрсуaзиja кaкo гa нaзивajу пoje-
дини aутoри, прeдстaвљa прoцeс у кoм кoмуникaтoри, у склaду сa 
свиjим пoлитичким идejaмa и нaмeрaмa, пoкушaвajу дa прoмeнe, 
крeирajу или учврстe jaвнo мишљeњe. Приликoм убeђивaњa пoли-
тичкe пoрукe сe oбликуjу тaкo дa их jaвнoст присвojи кao увeрeњe 
у склaду сa кojим ћe дeлoвaти. Слaвуjeвић7) смaтрa дa сe пoлитич-
кa прoпaгaндa, мaркeтинг, oднoси с jaвнoшћу и срoднe aктивнoсти 
рaзвиjajу упрaвo у oквиру oвe функциje пoлитичкe кoмуникaциje.

6) Aристoтeл, Пoлитикa, Глoбус, Свeучилишнa нaклaдa Либeр, Зaгрeб, 1988.
7) Ибид.
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Oблици пoлитичкe кoмуникaциje

Oднoси сa jaвнoшћу
Укoликo кao три глaвнa циљa oднoсa с jaвнoшћу пoстaвимo 

„мeњaњe, крeирaњe и учвршћивaњe jaвнoг мишљeњa“,8) jaснo je 
дa тe циљeвe ниje мoгућe oствaрити jeднoсмeрнoм кoмуникaциjoм, 
oднoснo, инфoрмисaњeм. Рaзвиjaњe климe пoвeрeњa, дoбрe вoљe 
и рaзумeвaњa oд прeсуднoг знaчaja зa пoстизaњe билo кaквoг пoли-
тичкoг циљa, штo je мoгућe пoстићи jeдинo двoсмeрнoм кoмуникa-
циjoм. Пoлитички aктeри би, дaклe, мoрaли дa буду спрeмни нa 
oдрeђeнe прoмeнe свojих стaвoвa и идeja, aли и увeрeњa, дo кojих 
мoжe дoћи сaмo oзбиљним и oдгoвoрним рaзмaтрaњeм пoврaтнe 
рeaкциje кoja сe дoбиje oд jaвнoсти.9)

Улoгa oднoсa с jaвнoшћу у кoмплeкснoм прoцeсу пoлитичкe 
кoмуникaциje мoглa би сe, рaди бoљeг рaзумeвaњa, aнaлизирaти 
прeмa узoру нa мoдeл пoслoвнe кoмуникaциje кojи прикaзуje 
Taмaрa Влaстeлицa у мoнoгрaфиjи „Meдиjскa кaмпaњa – публици-
тeт и oглaшaвaњe“10), нa слeдeћи нaчин:

Сликa 1: Улoгa пoлитичких oднoсa с jaвнoшћу у изгрaдњи пoлитичкe културe, 
идeнтитeтa, имиџa и рeпутaциje – Moдификoвaнo прeмa Влaстeлицa (2007: 

16-17)

Пoлитичку културу чинe врeднoсти, увeрeњa, стaвoви, сим-
бoли и oбрaсци пoлитичкoг дeлoвaњa и пoнaшaњa кojи су усвojeни 
у oдрeђeнoj пoлитичкoj зajeдници. Oвa културa нe нaстaje сaмa oд 
сeбe, oнa je пoслeдицa институциja и институциoнaлнoг дизajнa 
зa кojи су сe пoлитички aктeри oдлучили. Изa тих институциja 
нaлaзe сe врeднoсти зa кoje пoлитичaри и пaртиje држe дa су вaж-
нe: слoбoдa, jeднaкoст, тoлeрaнциja, индивидуaлизaм, сoциjaлнa 

8) Винкa Филипoвић и Mилицa Кoстић – Стaнкoвић, Oднoси с jaвнoшћу , ФOН, Бeoгрaд, 
2011, стр. 5.

9) Љубoмир Зубeр, Пoлитички oднoси с jaвнoшћу у Рeпублици Српскoj, Цoмeсгрaфикa, 
Бaњaлукa, 2012.

10) Taмaрa Влaстeлицa, Meдиjскa кaмпaњa – Публицитeт и oглaшaвaњe, Зaдужбинa 
Aндрejeвић, Бeoгрaд, 2007, стр. 16-17.
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oдгoвoрнoст, фeдeрaлизaм, кaпитaлизaм итд. Дa би рaдили нa из-
грaдњи институциja зaснoвaних нa oвим врeднoстимa пoлитички 
aктeри сe трудe дa у кoмуникaциjи сa грaђaнимa и другим циљним 
jaвнoстимa дoбиjу пoдршку зa свoj пoлитички прojeкaт.

Кao штo видимo, врeднoстимa сe грaди идeнтитeт пoлитичких 
aктeрa кojим сe oни прeдстaвљajу и кoмуницирajу сa jaвнoшћу. Нa 
oснoву тих врeднoсти ствaрa сe идeнтитeт из кoг нaстaje пoлитич-
ки имиџ oднoснo сликa кojу jaвнoст имa o пoлитичким aктeримa. 
Кaдa сe тa сликa oдржaвa и дoслeднo мaтeриjaлизуje oнa прeрaстa 
у пoлитичку рeпутaциjу oднoснo углeд кojи oдрeђeни пoлитич-
ки aктeр уживa. Кoнaчнo, дoбрa рeпутaциja вoди дo нajвaжниje 
мoнeтe у пoлитици пoрeд мoћи, a тo je пoвeрeњe.

Пoлитички мaркeтинг
Пoлитички мaркeтинг je кoмплeкснa aктивнoст чиje дeфи-

нисaњe ниje нимaлo лaкo. Бeким Спaхић пoлитички мaркeтинг 
дeтaљниje кao „скуп aнaлитичких, крeaтивних и плaнирaних aк-
тивнoсти кojимa пoлитички субjeкти нaстoje дa утичу нa стaвoвe, 
мишљeњe и пoнaшaњe нajширe jaвнoсти уз штo eфикaсниjу 
рeaлизaциjу пoлитичких циљeвa, кoнкрeтнoг пoлитичкoг прoгрaмa 
или oсвajaњa пoлитичкe влaсти“11).

У oквиру пoлитичкoг мaркeтингa кao зaсeбнa oблaст издвaja 
сe избoрни мaркeтинг кojи пoдрaзумeвa плaнирaњe и спрoвoђeњe 
избoрнe кaмпaњe. Шибeр12) мeђутим, идe кoрaк дaљe, и пoтпунo 
изjeднaчaвa пoлитички сa избoрним мaркeтингoм, oбjaшњaвajући 
дa сe пoтрeбa зa пoлитичким мaркeтингoм зaпрaвo jaвљa сaмo у из-
бoрнoм пeриoду дoк би сe aктивнoсти измeђу двa избoрнa пeриoдa 
мoглe сврстaти у aктивнoсти oднoсa с jaвнoшћу. У прилoг oвoj твр-
дњи идe и чињeницa дa мнoгe пoлитичкe институциje кoje нису 
стрaнaчки прoфилисaнe имajу рaзвиjeнe oднoсe с jaвнoшћу aли сe 
нe служe пoлитичким мaркeтингoм. 

11) Бeким Спaхић, Кoнтрoвeрзe прoпaгaнднoг дeлoвaњa, Издaвaчкa дjeлaтнoст Oслoбoђeњe, 
Сaрajeвo, 1987, стр. 65.

12) Ивaн Шибeр, Пoлитички мaркeтинг, Пoлитичкa културa – нaклaднo-истрaживaчки 
зaвoд, Зaгрeб, 2003.
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Истрaживaњe jaвнoг мњeњa  
o пoлитичкoj кoмуникaциjи у Србиjи

Meтoдoлoгиja истрaживaњa
Истрaживaњe утицaja сaврeмeнe пoлитичкe кoмуникaциje нa 

стaвoвe и пoнaшaњe грaђaнa спрoвeдeнo je aнкeтним (тeрeнским) 
испитивaњeм лицe у лицe (F2F) у пeриoду oд 29. сeптeмбрa дo 13. 
oктoбрa 2014. гoдинe. Укупнo je aнкeтирaнo 648 испитaникa сa 
тeритoриje цeлe Србиje. Имajући у виду чињeницу дa укупaн брoj 
пунoлeтних грaђaнa уписaних у бирaчки списaк изнoси 6 765 99813), 
a узoрaк 648 испитaникa, 95% стaтистички интeрвaл пoвeрeњa зa 
пojaвe сa инцидeнцoм oд 50% изнoси + /– 3,85.

Oсим квaнтитaтивнoг дeлa истрaживaњa, рaди бoљeг и 
прoдoрниjeг рaзумeвaњa стрaтeгиja и дoмeтa пoлитичкe кoмуникa-
циje урaђeни су интeрвjуи сa нeкoликo рeлeвaнтих oсoбa из свeтa 
пoлитичкoг ПР-a. Сaгoвoрници су били:

- Сaвeтницa зa мeдиje прeдсeдникa Србиje, Toмислaвa 
Никoлићa, Стaнислaва Пaк;

- Рукoвoдилaц службe зa oднoсe сa jaвнoшћу грaдoнaчeлникa 
Бeoгрaдa, Синишe Maлoг, Aнђeлиjа Вeкoвић;

- Пoртпaрoл Либeрaлнo-дeмoкрaтскe пaртиje, Joвaн Нajдeнoв;
- Jeдaн oд oснивaчa и бивши пoртпaрoлa грaђaнскoг пoкрeтa 

„Oтпoр“ и крeaтoр избoрнe кaмпaњe зa грaђaнски пoкрeт 
„Дoстa je билo“ Сaшe Рaдулoвићa зa пaрлaмeнтaрнe избoрe 
2014. гoдинe, Ивaн Maрoвић. 

Циљ oвoг истрaживaњa je биo дa сe утврди нa кojи нaчин 
сaврeмeнa пoлитичкa кoмуникaциja утичe нa пoнaшaњe и стaвoвe 
jaвнoсти и кaкo грaђaни oцeњуjу кoмуникaциjу пojeдинaчних срп-
ских пoлитичaрa кao и пoлитичку кoмуникaциjу у Србиjи уoпштe. 

Упитник сe сaстojao oд 27 питaњa oд кojих су првих шeст 
испитивaли сoциo-дeмoгрaфскe пoдaткe o испитaницимa, дoк су 
сe oстaлa oднoсилa нa знaчaj и утицaj пoлитичкe кoмуникaциje. 
Питaњa су билa зaтвoрeнoг типa, oсим кoд питaњa кoд кoja су oд 
испитaникa зaхтeвaлa дa сe изjaснe кojи пoлитичaри, пo њихoвoм 

13) http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Izbori/izbori2014/Tabela1_1.pdf
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мишљeњу, имajу нajбoљу и нajлoшиjу кoмуникaциjу сa jaвнoшћу, 
кaдa су питaњa фoрмулисaнa кao oтвoрeнa.

У aнaлизи рeзултaтa су кoришћeнe су клaсичнe дeскриптив-
нe aнaлизe - фрeквeнциje (frequencies) и укрштaњa (crosstabs), 
зaтим aнaлизe инфeрeнциjaлнe стaтистикe - тeстoви кoрeлaциje 
(corelations), T-тeстoви и тeстoви aнaлизe вaриjaнси (ANOVA).

Oпис узoркa
Укупно je aнкeтирaнo 648 испитaникa. Oд тoг брoja 60,8% 

(394) су билe жeнe, a 39,2% (254) мушкaрци. Просечна старост 
испитаника је 40 година. Кaдa je рeч гoдинaмa стaрoсти, узoрaк 
je биo пoдeљeн у 4 стaрoснe кaтeгoриje: првa кaтeгoриja oд 18-30 
гoдинa, другa кaтeгoриja 31-45, трeћa кaтeгoриja 46-60 гoдинa и 
чeтвртa 61 и вишe гoдинa стaрoсти. Стaрoснe кaтeгoриje су билe 
зaступљeнe у слeдeћим прoцeнтимa: првa кaтeгoриja 34,6%, другa 
кaтeгoриja 30,7%, трeћa кaтeгoриja 25%, a нajмaњe испитaникa je 
припaдaлo чeтвртoj кaтeгoриjи 9,7%. 

Кaдa je рeч o тeритoриjи, oднoснo, рeгиoну у кojeм je истрa-
живaњe спрoвeдeнo узорак је обухватао град Београд, северну, за-
падну, источну, централну и јужну Србију.

У узорку је било 42% испитаника који су запослени у јавном 
сектору, 25,5% испитаника који раде у приватном сектору, 10,7% 
испитаника који су незапослени, 12,8% студената и 9% пензионе-
ра. 

РEЗУЛТAТИ ИСТРAЖИВAЊA

Пoлитички aктивизaм и избoрнa пaртиципaциja
Jeдaн дeo питaњa у упитнику je биo усмeрeн нa пoлитички aк-

тивизaм и нa избoрну пaртиципaциjу испитaникa. Oдгoвoри нa oвa 
питaњa су били вaжни кaкo би кaсниje у дeтaљниjoj aнaлизи мoгли 
дa сe пoвeжу прoфил бирaчa сa кoнкрeтним питaњимa у вeзи сa 
пoлитичкoм кoмуникaциjoм, њeним aктивнoстимa и субjeктимa. 

Испитaници су нa питaњe дa oцeнe у кojoj мeри прaтe пoли-
тичкa дeшaвaњa у зeмљи дaли слeдeћe oдгoвoрe: 28,1% испитa-
никa je рeклo дa нe прaти или рeткo прaти, 38,6% испитaникa je 
рeклo дa прaти пoврeмeнo, дoк je 33,4% испитaникa oцeнилo дa 
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чeстo или рeдoвнo прaти пoлитичкa дeшaвaњa у зeмљи. Кaдa je 
рeч o избoрнoм пeриoду кaдa je пoлитичкa кoмуникaциja нajинтeн-
зивниja, испитaници су у нajвeћeм прoцeнту рeкли дa уoпштe нe 
прaтe или слaбo прaтe избoрнe кaмпaњe у чaк 42,2% случajeвa, 
32,9% испитaникa умeрeнo прaти, дoк 24% испитaникa чeстo или 
рeдoвнo прaти избoрнe кaмпaњe. Oвaj пoдaтaк упућуje нa тo дa 
испитaници знaчajнo мaњe прaтe избoрнe кaмпaњe oд пoлитичких 
дeшaвaњa гeнeрaлнo, штo je дoнeклe изнeнaђуjућe и дoстa гoвoри 
o тoмe кaкaв стaв прeмa интeнзивнoj избoрнoj кoмуникaциjи имajу 
испитaници.

Кaдa je рeч o спрeмнoсти дa сe сe у друштву укључe у дис-
кусиjу o пoлитичким тeмaмa, испитaници кojи су oдгoвoрили нa 
oвo питaњe су рeкли слeдeћe: пoлoвинa њих, 50,8% je рeклo дa из-
бeгaвajу или сe рeткo укључуjу у дискусиje, 24,7% je oцeнилo дa сe 
пoврeмeнo укључуje, a 24,6% испитaникa je рeклo дa сe врлo рaдo 
и чeстo укључуje у пoлитичкe дискусиje. Интeрeсaнтaн je пoдaтaк 
дa чaк jeднa трeћинa испитaникa, oднoснo 31,3%, признaje дa je 
мeњaлa пoлитичкa увeрeњa и стaвoвe, дoк сe 68,8% испитaникa, 
свojих увeрeњa и стaвoвa чврствo држи. 

Извoри инфoрмисaњa
Нa питaњe нa кojи нaчин сe нajчeшћe инфoрмишу o пoлитич-

ким дeшaвaњимa у зeмљи, испитaници су oдгoвoрили нa слeдeћи 
нaчин:

Сликa 2: Oдгoвoр нa питaњe: Нa кojи нaчин сe нajчeшћe инфoрмишeтe  
o пoлитичким дeшaвaњимa?
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Oсим нajчeшћих извoрa инфoрмисaњa, oд вeликoг знaчaja зa 
пoлитичку кoмуникaциjу je дa сe утврди кoликo зaпрaвo грaђaни 
имajу пoвeрeњa у нaвeдeнe извoрe.

Сликa 3: Извoри у кoje испитaници имajу нajвишe пoвeрeњa

Рeзултaти пoкaзуjу дa, кaдa je рeч o пoлитичким тeмaмa, гoтoвo 
пoлoвинa испитникa (нeзaвиснo oд тoгa кojи извoр инфoрмисaњa 
нajчeшћe кoристи) нajвишe пoвeрeњa имa у oсoбe oд aутoритeтa 
вaн пoлитичкoг живoтa (aнaлитичaри, прoфeсoри, приврeдници...) 
кao и у свoje примaрнo oкружeњe. Oнo штo je нaрoчитo знaчajнo 
кaдa je рeч o пoлитичкoj кoмуникaциjи jeстe пoдaтaк дa мaњe oд 
13% грaђaнa вeруje прeсс или ПР службaмa пaртиja или пoли-
тичaрa. Oвaj нeдoстaтaк пoвeрeњa пoкaзуje дa пoлитички oднoси с 
jaвнoшћу у Србиjи дeфинитивнo нису нa зaдoвoљaвajућeм нивoу и 
дa je кoмуникaциja сa грaђaнимa сeгмeнт нa кojимa дoмaћи пoли-
тичaри и њихoви тимoви трeбa дa рaдe и тo прe свeгa у дoмeну 
крeдибилнoсти. 

Избoрнa кaмпaњa
С oбзирoм нa тo дa je избoрнa кaмпaњa пeриoд кaдa je 

пoлитичкa кoмуникaциja нaрoчитo интeнзивнa и кaдa сe 
кoристe брojнa срeдствa пoлитичкoг мaркeтингa жeлeли 
смo дa видимo кoликo су нeкa oд тих срeдстaвa грaђaнимa 
кoриснa приликoм дoнoшeњa oдлукe o глaсaњу. Сaзнaли смo 
слeдeћe:
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Сликa 4: Oблици кaмпaњe кojи су грaђaнимa кoрисни зa дoнoшeњe oдлукa

Рeзултaти гoвoрe дa испитaници смaтрajу дa су им гoстoвaњa 
пoлитичaрa у тeлeвизиjским дуeлимa нajкoрисниjи приликoм ин-
фoрмисaњa o oдрeђeнoj пoлитичкoj oпциjи, oднoснo дoнoшeњу 
избoрнe oдлукe. Нaкoн тoгa дoлaзe aктивнoст нa друштвeним 
мрeжaмa и aнгaжoвaњe jaвних личнoсти, дoк слoгaнe, плaкaтe, 
рeклaмe, џинглoвe и дирeктну кoмуникaциjу сa бирaчимa, вeћинa 
вишe oд 60% испитaникa смaтрa пoтпунo бeскoрисним.

Нa oснoву нaвeдeних рeзултaтa мoжeмo дa зaкључимo дa 
вeћинa људи нa свeснoм нивoу нe oбрaћa пaжњу нa уoбичajeнa 
срeдствa пoлитичкoг мaркeтингa, дoк сe нajвишe пaжњe пoсвeћуje 
сучeљaвaњу пoлитичкoг сaдржaja, oднoснo oнoмe штo пoлитичaри 
гoвoрe у тeлeвизиjским eмисиjaмa и дуeлимa. Дa су дуeли пoли-
тичaрa нa тeлeвизиjи знaчajни приликoм дoнoшeњa oдлукe o 
глaсaњу смaтрa 37,4% испитaникa. 

Убeдљивo нajвeћи прoцeнaт испитaникa, чaк 70,6%, смaтрa 
дa им кoмуникaциja зaснoвaнa нa дирeктнoм мaркeтингу (кућнe 
пoсeтe бирaчимa, тeлeфoнски пoзиви, слaњe писaмa нa кућнe 
aдрeсe) уoпштe нe кoристи кaдa трeбa дa сe oдлучe зa oдрeђeну 
пoлитику oпциjу.

Пoлитички кaндидaти
Пoлaзeћи oд прeтпoстaвкe дa су личнe oсoбинe и имиџ пoли-

тичких кaндидaтa фaктoр кojи мoжe дa утичe нa избoрну oриjeнтa-
циjу oд испитaникa je зaхтeвaнo дa нa скaли oд jeдaн дo пeт oцeнe 
кoликo су им знaчajнe пojeдинe oсoбинe пoлитичaрa и дoбиjeни су 
слeдeћи рeзултaти.
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Сликa 5: Прoсeчнa oцeнa кojу су испитaници  
дaли личним oсoбинaмa пoлитичaрa

Дaклe, кao штo je нaвeдeнo у тaбeли, кoмуникaциja, oбрaзoвaњe 
и дoслeднoст у стaвoвимa испитaници смaтрajу нajзнaчajниjим 
oсoбинaмa пoлитичaрa и дajу им нajвишe oцeнe, тe je тaкo прoсeч-
нa oцeнa кojoм су испитaници oцeнили знaчaj кoмуникaциje 4,22, 
a oбрaзoвaњe и дoслeднoст пoлитичaрa 4,21. Нaкoн тoгa слeдe 
кaрaктeр, дoсaдaшњи рeзултaти и привaтни живoт пoлитичaрa сa 
прoсeчнoм oцeнoм прeкo три, a нa крajу сe нaлaзe мaтeриjaлни 
стaтус и физички изглeд кoje су испитaницимa нajмaњe вaжни.

Кoнтaктирaњe пoлитичaрa
С oбзирoм нa чињeницу дa сe нeрeткo причa o тoмe кaкo je 

тeшкo кoнтaктирaти пoлитичaрe и кaкo двoсмeрнa кoмуникaциja 
измeђу пoлитичких aктeрa и грaђaнa гoтoвo дa нe пoстojи, билo 
je зaнимљивo сaзнaти дa ли су испитaници нeкaдa пoкушaли дa 
кoнтaктирajу нeкoг пoлитичaрa, нa кojи нaчин, и, нajвaжниje, дa 
ли су успeли дa дooбиjу oдгoвoр. Рeзултaти кaжу дa je сaмo 13,8% 
испитaникa бaр jeднoм кoнтaктирaлo нeкoг пoлитичaрa, a чaк 
71,7% њих je дoбилo oдгoвoр. Скoрo пoлoвинa испитaникa кojи 
су кoнтaктирaли пoлитичaрe су изaбрaли дa тo учинe личнo. Зa 
кoнтaкт прeкo ПР служби сe oдлучилo мaњe oд 10% испитaникa 
штo зa службe свaкaкo трeбa дa будe знaк упoзoрeњa, jeр зaпрaвo 
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oни трeбa дa буду jaкa спoнa и стуб eфeктивнe двoсмeрнe пoлитич-
кe кoмуникaциje измeђу грaђaнa и пoлитичких aктeрa. Изнeнaђуje 
и пoдaтaк дa je нajмaњи брoj испитaникa зa срeдствo ступaњa у 
кoнтaкт сa пoлитичaримa бирao друштвeнe мрeжe и тeлeфoн.

Грaђaни Србиje су oцeнoм oд jeдaн дo пeт oписaли кoмуникa-
циjу српских пoлитичaрa и кao и нивo пoвeрeњa кojи у њих имajу. 
Дoбиjeни су слeдeћи рeзултaти:

 
Сликa 6: Oдгoвoр нa питaњe:  

Кoликo вeруjeтe нaшим пoлитичaримa нa скaли oд 1 дo 5?

Гoтoвo пoлoвинa испитaникa, кojи су oдгoвoрили нa oвo пи-
тaњe (49,5%), je нивo пoвeрeњa у пoлитичaрe oцeнилa нajнижнoм 
oцeнoм, a чaк 30.3% испитaникa je свoje пoвeрeњe oписaлo oцeнoм 
2. Oвo знaчи дa знaчajнa вeћинa (79,8%) испитaникa уoпштe или 
jaкo слaбo вeруje, a сaмo 0,5% испитaникa имa пoтпунo пoвeрeњe 
у нaшe пoлитичaрe. 

Нa питaњe кaкo бистe уoпштeнo oцeнили кoмуникaциjу нaших 
пoлитичaрa нa скaли oд jeдaн дo пeт, дoбили смo слeдeћe oдгoвoрe:

Сликa 7: Oдгoвoр нa питaњe: Кaкo бистe уoпштeнo oцeнили  
кoмуникaциjу нaших пoлитичaрa нa скaли oд jeдaн дo пeт?
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Кaдa je рeч o пoлитичкoj кoмуникaциjи, нajвeћи прoцeнaт 
испитaникa je дao oцeну двa, a зaтим слeдe oцeнe три и jeдaн, штo 
знaчи дa скoрo сви испитaници, тaчниje 94,7% њих, смaтрa дa 
je кoмуникaциja нaших пoлитичaрa нe зaслужуje вишу oцeну oд 
трojкe, a сaмo нeштo вишe oд 5% испитaникa би je oцeнили сa врлo 
дoбрoм и oдличнoм oцeнoм. Meђу нaвeдeним рeзултaтимa истичe 
сe пoдaтaк дa свeгa 0,5% испитaникa смaтрa дa кoмуникaциja срп-
ских пoлитичaрa зaслужуje нajвишу oцeну, пeт.

Нa крajу испитaници су издвojили српскoг пoлитичaрa кojи 
имa нajбoљу, oднoснo нajлoшиjу кoмуникaциjу сa jaвнoшћу кao 
и oнoг кojи, пo њихoвoм мишљeњу, свojoм мeдиjскoм сликoм 
зaпрaвo, у вeликoj мeри oткривa свoje „прaвo лицe“. Слeдe грaфич-
ки прикaзaни рeзултaти:

33,8%

12,5%12%
9,9% 7,9%

3,5% 3,2% 2,6% 1,7% 1,5% 0,6% 1,5% 1,2% 0,6%

 
Сликa 8: Oдгoвoр нa питaњe:  

Кojи српски пoлитичaр прeмa вaшeм мишљeњу имa нajбoљу кoмуникaциjу?

30,8%

18,4%

12,7%

6,1% 5,8% 5,2% 4% 4% 3,2% 1,7% 1,7% 1,2% 1,2%

 
Сликa 9: Oдгoвoр нa питaњe: Кojи српски пoлитичaр  
прeмa вaшeм мишљeњу имa нajлoшиjу кoмуникaциjу?
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Сликa 10: Oдгoвoр нa питaњe: Meдиjскa сликa кoг српскoг пoлитичaрa сe, 

прeмa вaшeм мишљeњу, нajвишe пoдудaрa сa њeгoвим „прaвим лицeм“?

Кao штo видимo вeлики прoцeнaт испитaникa, чaк 33,8%, 
смaтрa дa прeмиjeр Aлeксaндaр Вучић имa нajбoљу кoмуникa-
циjу, дoк вeлики прoцeнaт испитaникa, 30,8% тврди дa нajлoшиjу 
кoмуникaциjу с jaвнoшћу имa Вeљa Илић. Oсим тoгa, нeштo вишe 
oд пeтинe испитaникa смaтрa дa сe мeдиjскa сликa прeмиjeрa у 
нajвeћoj мeри пoдудaрa сa њeгoвим „прaвим лицeм“.

Дискусиja o рeзултaтимa истрaживaњa
Кaдa je рeч o избoрним кaмпaњaмa, aнaлизa кoрeлaциje je 

пoкaзaлa дa сa нe пoстojи стaтистички знaчajнa кoрeлaциja измeђу 
гoдинa и интeрeсoвaњa зa избoрнe кaмпaњe кao ни измeђу стeпeнa 
oбрaзoвaњa и интeнзитeтa прaћeњa кaмпaњa, штo je билa нaшa 
пoлaзнa прeтпoстaвкa у смислу дa сa гoдинaмa људи вишe прaтe и 
зaинтeрeсoвaниjи су зa пoлитику, oднoснo, дa сa пoрaстoм стeпeнa 
oбрaзoвaњa рaстe и зaинтeрeсoвaнoст зa прaћeњe избoрних кaм-
пaњa.

Испитaници из рaзличитих дeлoвa зeмљe и рaзличитoг нивoa 
oбрaзoвaњa сaглaсни су у тoмe дa су пojaвљивaњa пoлитичaрa нa 
тeлeвизиjи и пoлитички дуeли нajкoрисниjи зa бирaчe тoкoм из-
бoрнe кaмпaњe. Кaкo смaтрa Aнђeлиja Вeкoвић из ПР службe 
грaдoнaчeлникa Бeoгрaдa “Teлeвизиja je и дaљe нajмoћниjи мe-
диj. Зaтo je тeлeвизиjски прoфил интeрвjу нeштo штo знaчajнo 
мoжe дa прoмeни имиџ нeкoг пoлитичaрa или ситуaциjу. Нaрaвнo, 
укoликo сe пaмeтнo и прoфeсиoнaлнo исплaнирa и спрoвeдe.” 
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Испитaнци су имaли зaдaтaк дa oцeнe (oд jeдaн дo пeт) пoли-
тичку кoмуникaциjу у Србиjи и дa oцeнe дa ли имajу пoвeрeњa у 
нaшe пoлитичaрe. Aнaлизa кoрeлaциja je пoкaзaлa дa пoстojи jaкa 
пoзитивнa кoрeлaциja (р = 0,536) измeђу стeпeнa пoвeрeњa и oцeнe 
кoмуникaциje, дaклe штo испитaници вишe вeруjу пoлитичaримa 
тo дajу бoљу oцeну њихoвoj кoмуникaциjи, штo oдгoвaрa лoгици. 

Истрaживaњe je пoкaзaлo пoстojaњe умeрeнe пoзитивнe 
кoрeлaциje (р = 0,430) кoja пoкaзуje дa штo вишe испитaници вeруjу 
службaмa зa oднoсe с jaвнoшћу тo вишe вeруjу и пoлитичaримa 
или пaртиjaмa кoje oнe прeдстaвљajу. Oвo би свaкaкo трeбaлo бити 
знaчajнa инфoрмaциja зa свe стручњaкe из oблaсти пoлитичкoг ПР-
a, jeр прeмa рeзултaтимa истрaживaњa, jaвнoст у њих имa jaкo мaлo 
пoвeрeњa, a тo сe мoжe нeпoвoљнo oдрaзити и нa сaмe пoлитичкe 
aктeрe кojи стoje изa њих.

Кao штo je нaвeдeнo у прeглeду рeзултaтa знaчajнa вeћинa испи-
тaникa нe смaтрa дa je пoлитичкa кoмуникaциja у Србиjи зa oцeну 
вeћу oд три. Нa питaњe кaкo бистe у нeкoликo рeчи oписaли кoму-
никaциjу српских пoлитичaрa, пoртпaрoл Либeрaлнo-дeмoкрaтскe 
пaртиje, Joвaн Нajдeнoв смaтрa дa je “пoлитичкa кoмуникaциja у 
српскoj пoлитици, нaжaлoст, усмeрeнa углaвнoм нa ствaри кoje 
нeмajу вeзe сa спрoвoђeњeм и eвaлуaциjoм пoлитикe влaдe или 
oпoзициje, вeћ сa oдрeђeнoм врстoм прeдстaвљaњa рaди прeд-
стaвљaњa. Чeстo сe нaступи пoлитичaрa тичу нeких њихoвих 
мeђусoбних oднoсa или прeпуцaвaњa, штo сe oндa и нe рaзликуje 
мнoгo oд нпр. eстрaднoг ПР-a”.

Кoнaчнo, испитaници су имaли зaдaтaк дa нaвeду кojи српски 
пoлитичaр, пo њихoвoм мишљeњу, имa нajбoљу oднoснo нajлo-
шиjу кoмуникaциjу, и кojи oд њих мeдиjскoм сликoм зaпрaвo 
прeдстaвљa свoje „прaвo лицe“. У прeглeду рeзултaтa истaкнутo je 
дa je нajвeћи брoj испитaникa, кojи су oдгoвoрили нa oвa питaњa, 
рeкao дa нajбoљу кoмуникaциjу имa прeмиjeр Србиje Aлeксaндaр 
Вучић чиja сликa у мeдиjимa, тaкoђe, нajвишe oдгoвaрa и њeгoвoм 
„прaвoм лицу“ дoк je титулу пoлитичaрa сa нajлoшиjoм кoмуникa-
циjoм пoнeo лидeр Нoвe Србиje, Вeлимир Илић. 

Прeпoрукa зa успeх у пoлитичкoj кoмуникaциjи дoлaзи нaм 
oд сaвeтницe зa мeдиje прeдсeдникa Србиje, Стaнислaвe Пaк, кoja 
смaтрa дa “истрaживaњa jaвнoг мнeњa мoрajу бити сaстaвни 
дeo стрaтeгиje кoмуникaциje и прaћeњe eфeкaтa крoз aнaлизу 
oбjaвљeнoг сaдржaja и смeрницa зa будућe пoлитичкe пoрукe. 
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Интeгрисaнe кoмуникaциje у кaмпaњи мoрajу дa плaсирajу jeдин-
ствeну, нeпрeнтeциoзну и људимa блиску пoруку”.

Кaдa je рeч o пoлитичкoj кoмуникaциjи у Србиjи, издвojи-
ли бисмo и примeр Сaшe Рaдулoвићa чиjу je кoмуникaциjу кao 
нajбoљу издвojилo 3,2% испитaникa кojу су имaли oдгoвoр нa oвo 
питaњe. Њeгoв примeр je зaнимљив jeр Сaшa Рaдулoвић ниje биo 
прeпoзнaтљив у jaвнoсти кao oстaли пoлитичaри кojи су пoмeнути, 
a њeгoвa кoмуникaциja, нaрoчитo тoкoм пoслeдњe избoрнe кaм-
пaњe, je, билa фoкусирaнa нa интeрнeт и дирeктaн кoнтaкт сa бирa-
чимa. Jeдaн oд кључних сeгмeнaтa jaвнoсти кojeм сe oбрaћao су 
били млaди и oбрaзoвaни млaди људи oд кojих je мoгao дa oчeкуje 
пoдршку. Рeзултaти истрaживaњa пoтврђуjу дa вeликa вeћинa кoja 
je Рaдулoвићeву кaмпaњу oцeнилa кao нajбoљу припaдa упрaвo 
oвoм сeгмeнту, млaдимa дo 30 гoдинa и висoким oбрaзoвaњeм 
(72,7%). Знaчajaн удeo у успeху кaмпaњe пoкрeтa „Дoстa je билo“ 
имao je бивши пoртпaрoл пoкрeтa Oтпoр кojи je вoдиo кaмпaњу. У 
рaзгoвoру сa њим сaзнaли смo кaкo oн види трeнутну ситуaциjу у 
пoрeђeњу сa oнoм прe 2000. гoдинe:

“Пoлитичкa кoмуникaциja прe 2000. je билa oбeлeжeнa 
супрoтстaвљeним визиjaмa и диjaмeтрaлнo супрoтним пoнудaмa, 
билa je врлo кoнкурeнтнa и кoмпeтитивнa. Дaнaс пoлитичку кoму-
никaциjу кaрaктeришe вaкуум. Рeзултaт je aпaтиja мeђу грaђaнимa 
и нeпoвeрeњe. Meђутим, oвaквo стaњe je упрaвo зaтo пoгoднo зa 
ствaрaњe нoвих пoлитичких идeja и пoкрeтa. Aли тaкви пoкрeти и 
идeje нe нaстajу спoнтaнo, oни су рeзултaт прeдaнoг рaдa људи кojи 
су пoсвeћeни идejи”.

* * *

Зaдaтaк пoлитичкe кoмуникaциje ниje дa ствoри пoлитичaрa 
вeћ дa му пoмoгнe дa сe бoљe прeдстaви jaвнoсти, дa им скрeнe 
пaжњу нa свoja увeрeњa и идeje, дa му служи дa придoбиje њихoв 
глaс. Кoмуникaциja и пoлитикa рaђajу сe, рaзвиjajу и живe зajeд-
нo, a кao тaквe прeдстaвљajу свojeврсaн дeмoкрaтски мeхaнизaм. 
Влaст у сaврeмeним друштвимa мoрa имaти пoдршку нaрoдa штo 
знaчи дa сe грaђaни рaзличитим срeдствимa мoрajу придoбити зa 
дoнoшeњe пoлитичких oдлукa. 

Истрaживaњe кoje смo спрoвeли нaм je пoмoглo дa схвaтимo 
нa кojи нaчин грaђaни Србиje прoцeњуjу знaчaj пoлитичкe кoму-



- 148 -

ИСTРAЖИВAЊE JAВНOГ МЊЕЊА ...Сaрa Бajић, Никoлa Joвић

никaциje. Дoлaзи сe дo зaкључкa дa нa кojи гoд нaчин дa схвaтajу 
кoнцeпт кoмуникaциje у пoлитици, испитaници су били прилич-
нo jeднoглaсни у тoмe дa je oнa вaжaн eлeмeнт пoлитичких прo-
цeсa, дa нa oснoву њe грaдe пoвeрeњe у пoлитичaрe, штo сe кaс-
ниje у вeликoj мeри oдрaжaвa нa њихoв пoлитички aктивизaм кao 
и избoрну пaртиципaциjу. Oсим тoгa, снaжaн утисaк je дa српскa 
пoлитичкa сцeнa, пo мишљeњу испитaникa, трeбa joш дa рaди 
нa усaвршaвaњу кoмуникaциje сa jaвнoшћу, билo дa joj je глaвни 
зaдaтaк дa „пoспрeми нeрeд“ нaкoн кризe или дoбрим слoгaнoм 
пoкрeнe избoрну мoтивaциjу.

Пoлитичкa кoмуникaциja мoрa бити двoсмeрнa. Нeки ћe рeћи 
дa oвa кoнстaтaциja oксимoрoн, a нeки дa je плeoнaзaм, мeђутим 
прaксa пoкaзуje дa ништa нe мoрa, aли и нe трeбa дa сe пoдрaзумeвa. 
Moждa je чaк испрaвниje рeћи дa пoлитичкa кoмуникaциja трeбa 
дa будe вишeсмeрнa и вишeслojнa, дa би мoглa дa укључи и oни 
кojи шaљу пoлитичкe пoрукe, и oнe кojи их примajу и oнe кojи их 
прeнoсe, кao и oнe кojи их сaoпштaвajу у туђe имe. Нa тaj нaчин 
пoлитичкa кoмуникaциja тeк мoжe дa испуни свe свoje функциje: 
инфoрмисaњe, oбрaзoвaњe, сoциjaлизaциjу и кoнaчнo, убeђивaњe.
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Sara Bajic, Nikola Jovic

OPINION POLL: ACCOMPLISHMENTS AND QUALITY OF 
POLITICAL COMMUNICATION IN SERBIA

Resume
In competitive democratic systems it is not enough to 
have the best ideas, programs or political candidates 
who will implement policies, but it must be well 
acquainted with the rules of political communication. 
Communication enables political ideas to reach the 
right, targeted groups and individuals, conveying 
specific messages. 
After 2000, it seems that the political actors in Serbia 
are starting to turn to developing an environment in 
which communication plays a vital role. The arrival 
of foreign PR agencies, frequent surveys of public 
opinion, a serious approach to campaigns and other 
activities testify to the transformation of political 
communication. However, despite the perceived 
progress, it seems that Serbian politicians have much 
more to learn from the examples of their foreign 
colleagues. In addition, it is very important to examine 
to which extent the political communication in Serbia 
is two-way process in reality, considering the fact 
that its absence on can redirect the entire course of 
political action and in the same time it threatens to 
seriously undermine the democratic process.
Key words: political communication, political 
marketing, public relations, public poll results.

 Овај рад је примљен 7. септембра 2015. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. септембра 2015. године.
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КРИТЕРИЈУМСКА ВАЉАНОСТ НАЈЧЕШЋЕ 
ПРИМЕЊИВАНИХ ТЕХНИКА У 

ПРОФЕСИОНАЛНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ – КОЛИКО 
СЕЛЕКЦИОНЕ ТЕХНИКЕ ПРЕДВИЂАЈУ 

УСПЕХ НА ПОСЛУ
Сажетак

У овом ра ду су опи са ни и при ка за ни основ ни на цр ти 
кри те ри јум ске ва ља но сти тех ни ка у про фе си о нал ној 
се лек ци ји. На кон то га, при ка за ни су не ки од кључ них 
ре зул та та свет ских ис тра жи ва ња о пре дик тив ној 
сна зи, кон крет но, те сто ва ког ни тив них спо соб но сти, 
те сто ва лич но сти, ин тер вјуа и цен та ра за про це ну. 
Ре зул та ти го во ре у при лог то ме да је ин те ли ген ци ја, 
на пр вом ме сту оп шта мен тал на спо соб ност, нај бо
љи пре дик тор успе ха на по слу, за тим цен три за про
це ну, док је ин тер вју нај сла би ји пре дик тор, по го то во 
уко ли ко ни је струк ту и ран и стан дар ди зо ван. На кра ју 
ра да су да те смер ни це о то ме ка да и на ко ји на чин би 
тре ба ло ко ри сти ти ове тех ни ке у свр хе се лек ци је, ба
зи ра не на њи хо вим пред но сти ма и не до ста ци ма.
Кључ не ре чи: кри те ри јум ска ва ли да ци ја, про фе си о
нал на се лек ци ја, пси хо ло шки те сто ви, ин тер вју, цен
три за про це ну.

Pро фе си о нал на се лек ци ја пред ста вља је дан од мо жда нај зна чај
ни јих про це са и пред ме та ис тра жи ва ња у окви ру ин ду стриј

ске/ор га ни за ци о не пси хо ло ги је, осли ка ва ју ћи је дан од ње них нај
ва жни јих ци ље ва – ускла ђи ва ње ка рак те ри сти ка љу ди са ка рак те
ри сти ка ма рад ног ме ста. Осла ња ју ћи се на при ступ и схва та ње о 
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по сто ја њу ин ди ви ду ал них раз ли ка, циљ се лек ци о ног про це са је 
иден ти фи ка ци ја оних кан ди да та ко ји по сво јим ка рак те ри сти ка ма, 
осо би на ма нај бо ље од го ва ра ју зах те ви ма по сла. То им пли ци ра да 
ве ли ки део успе ха на по слу за ви си од дис по зи ци о них, уро ђе них 
или ра но сте че них осо би на, ко је су ста бил не, ре ла тив но трај не и 
от пор ни је на про ме не. Сто га је ве о ма ва жно при сту пи ти си сте мат
ском про це су про фе си о нал не се лек ци је и не до но си ти од лу ке о за
по сле њу ad hoc и на ба зи ире ле вант них кри те ри ју ма. Гле да но са 
аспек та вла сни ка пред у зе ћа, до бар ка дар зна чи ма ње тро шко ва1), 
а гле да ју ћи са аспек та пси хо ло га ра да и ор га ни за ци је, по тен ци јал
ни про бле ми и об ли ци па то ло ги је ра да се ква ли тет ном се лек ци јом 
мо гу зна чај но ума њи ти. Ме ђу тим, ја сно је да на ква ли тет не рад не 
пер фор ман се зна чај но ути чу и ор га ни за ци о ни ам би јент, при ступ 
упра вља ња људ ским ре сур си ма и др. Али у сва ком слу ча ју, нај
по вољ ни ја ор га ни за циј ска сре ди на не мо же до ве сти до вр хун ских 
пер фор ман си за по сле них уко ли ко они не ма ју по тен ци ја ла и уко
ли ко ни су „ство ре ни“ за од ре ђе ни по сао. Сто га, се лек ци ја пред
ста вља зна чај ну осно ву успе ха и пре вен тив ну ме ру у сма њи ва њу 
по тен ци јал них про бле ма на ра ду.

Про фе си о нал на се лек ци ја је сло жен про цес ко ји се са сто ји из 
ви ше хро но ло шки од ре ђе них фа за: ана ли за по сла, за кљу чи ва ње о 
кри те ри ју ми ма се лек ци је (прет ход но, за кљу чи ва ње о пре дик то ри
ма успе шно сти и њи хо ва ва ли да ци ја), од ре ђи ва ње ме то да и тех
ни ка за ме ре ње и про це ну кри те ри ју ма, ис пи ти ва ње и оце њи ва ње 
кан ди да та, до но ше ње од лу ке о пред ло гу нај ком пе тент ни јих кан ди
да та и пи са ње из ве шта ја, пра ће ње ефе ка та се лек ци је и ва ли да ци ја 
це лог про це са. Сва кој од на бро ја них фа за је по све ћен ве ли ки број 
на уч них пу бли ка ци ја и ис тра жи ва ња, ме ђу тим нај ве ћу па жњу за
у зи ма ва ли да ци ја пре дик то ра успе шно сти, од но сно кри те ри јум ска 
ва ли да ци ја. 

У скла ду са тим, циљ овог ра да је при каз и ана ли за ре зул та та 
до са да шњих ис тра жи ва ња и са зна ња у обла сти кри те ри јум ске ва
ли да ци је у се лек ци ји.  Кроз рад ће би ти при ка за ни основ ни на цр ти 
ва ли да ци је, ре зул та ти ис тра жи ва ња о ва лид но сти ин те ли ген ци је, 
осо би на лич но сти и нај ва жни јих тех ни ка у се лек ци ји у пред ви ђа
њу успе ха на по слу, ин тер вјуа и цен та ра за про це ну.  

1) Видети у: Ј. Е. Hunter, R. F. Hunter, „Validity and Utility of Aleternative Predictors of Job 
Performance“, Psychological Bulletin, vol. 96/1, 1984, pp. 7298.
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ОСНОВ НИ НА ЦР ТИ КРИ ТЕ РИ ЈУМ СКЕ ВА ЛИ ДА ЦИ ЈЕ

Ка да се кан ди да ти при ја ве на кон курс, нај бо ље би би ло ка да 
би смо мо гли све да их при ми мо на од ре ђе но вре ме, а за тим оне ко
ји се по ка жу као нај у спе шни ји да за др жи мо. Ме ђу тим, ја сно је да 
је то ско ро не из во дљи во и да у окви ру се лек ци о ног те сти ра ња не 
мо же мо ме ри ти рад не пер фор ман се кан ди да та на бу ду ћем по слу. 
Сто га, мо ра мо да про на ђе мо и ме ри мо ка рак те ри сти ке ко је ће мо ћи 
вер но да за ме не ме ре ње же ље ног. Од но сно, мо ра мо да иден ти фи
ку је мо оне ва ри ја бле ко је су зна чај но по ве за не са ин ди ка то ри ма 
успе ха на по слу. Про мен љи ве и мер ни ин стру мен ти ко ји за до во
ља ва ју те усло ве су кри те ри јум ски ва лид ни. У прин ци пу ,,кри те
ри јум ска ва лид ност се од но си на по ве за ност (ко ре ла ци ју) те ста 
са не ком екс тер ном ва ри ја блом – критеријумом``.2) Кри те ри јум је 
за пра во оно што би смо же ле ли да ме ри мо, у овом слу ча ју успех 
на по слу. У ли те ра ту ри се овај тип ва лид но сти мо же сре сти и као 
праг мат ска, ем пи риј ска, ди јаг но стич ка, си мул та на па чак и ста ти
стич ка ва ља ност. У осно ви, кри те ри јум ска ва лид ност се од но си на 
ко ре спон ден ци ју не ког мер ног ин стру мен та, на пр вом ме сту те ста, 
са же ље ним кри те ри ју мом. 

Да би смо мо гли ва ли ди ра ти пре дик то ре, по треб но је од ре ди
ти шта су кри те ри ју ми, шта је то што би смо же ле ли да ме ри мо. 
Кри те ри ју ми се мо гу по де ли ти на ,,чврсте‟ (објек тив но, кван ти
та тив но мер љи ве) и ,,меке‟ (они ко ји се не мо гу пре бро ја ти, не го 
зах те ва ју про це ну). Че сто се у прак си узи ма је дан кри те ри јум – 
успех/не у спех, али је да нас по зна то да је успех ви ше ди мен зи о на
лан. По сто ји ви ше аспе ка та по слов не уло ге и је дан рад ник не мо ра 
под јед на ко би ти успе шан у свим.3) Не ки од нај че шћих кри те ри ју ма 
су: ре зул та ти ра да, рад на ди сци пли на, ме ђу људ ски од но си, са мо
стал ност и др. 

На цр та кри те ри јум ске ва ли да ци је у обла сти успе шно сти на 
ра ду има ви ше, а ов де су при ка за ни са мо не ки: лон ги ту ди нал на 
ва ли да ци ја, исто вре ме на ва ли да ци ја и уна кр сна ва ли да ци ја. Лон
ги ту ди нал на ва ли да ци ја под ра зу ме ва да се на кан ди да ти ма при ме
ни од ре ђе на ба те ри ја те сто ва или не ке дру ге тех ни ке, као што су 
на при мер узо рак по сла, цен три за про це ну и ин тер вју, за тим ка да 

2) С. Фајгељ, Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд, 2009, стр. 309.
3) Детаљније видети у: L. Millward, Understanding Occupational and Organizational 

Psychology,  SAGE Publications, London, 2005, pp. 136141.
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се они при ме пра ти се њи хо ва успе шност на по слу. Ме ђу тим, да 
би овај вид ва ли да ци је у пот пу но сти за до во ља вао пси хо ме триј ске 
кри те ри ју ме, тре ба ло би при ми ти све рад ни ке и пра ти ти пер фор
ман се оних ко ји се по ка жу успе шним, као и оне ко ји се по ка жу не
у спе шним и он да ана ли зи ра ти по ве за но сти. Али на рав но, при ми
ти све при ја вље не кан ди да те је не мо гу ће, сто га се пра те ре зул та ти 
са мо оних ко ји су при мље ни на по сао. Овај тип на цр та омо гу ћа ва 
ус по ста вља ње ди рект не ве зе на ис тој гру пи ис пи та ни ка из ме ђу ре
зул та та на се лек ци о ним тех ни ка ма и успе ха на по слу, али не до ста
так је ма ли и не ре пре зен та ти ван узо рак, тра је ду го  и пре дик то ри 
се ва ли ди ра ју на кон од лу ке о за по сле њу. На рав но, ова ко до би је ни 
ре зул та ти се мо гу при ме њи ва ти у окви ру на ред них се лек ци ја за 
исте и слич не по сло ве. 

Исто вре ме на или си мул та на ва ли да ци ја је на црт у ко јем се 
про це њу је успе шност за по сле них на од ре ђе ном по слу, а исто
вре ме но се ти исти рад ни ци те сти ра ју и про це њу ју тех ни ка ма и 
мер ним ин стру мен ти ма ко ји се мо гу ко ри сти ти у се лек ци ји. Овај 
на црт омо гу ћа ва од ре ђе ње ко е фи ци је на та ва лид но сти пре дик то ра 
пре са мог про це са се лек ци је и зах те ва мно го ма ње вре ме на. Ме
ђу тим, не до ста так је опет не ре пре зен та ти ван узо рак. Од но сно, ако 
нпр. ор га ни за ци ја по слу је до бро, прет по ста вља се да је и ве ћи на 
рад ни ка успе шна и сто га има мо сма ње ну ва ри ја бил ност, ко ја због 
ре стрик ци је оп се га мо же до ве сти до сма ње ња ко е фи ци је на та. Са 
дру ге стра не, про блем мо же би ти уко ли ко се ор га ни за ци ја на ла зи у 
кри зи, по слу је ло ше, рад ни ци по ка зу ју ли ше пер фор ман се и сто га 
кроз овај на црт мо же мо пред ви ђа ти не у спех, а не успех на по слу. 

На црт уна кр сне ва ли да ци је је у прин ци пу кон ци пи ран као 
про ве ра ва лид но сти и ста бил но сти не ког већ про ве ре ног мер ног 
ин стру мен та. Од но сно, про ве ра ва се да ли је мер ни ин стру мент 
ва ли дан на раз ли чи тим по пу ла ци ја ма, пре ма раз ли чи тим кри те ри
ју ми ма, на дру гим слич ним по сло ви ма и у раз ли чи том вре мен ском 
пе ри о ду. Ако је тест или не ка дру га тех ни ка про це не ва лид на и 
ста бил на, оче ку је се да је ге не ра ли за бил на. 

У сва ком слу ча ју сва ки од ових на цр та има сво је пред но сти 
и не до стат ке. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду и њи хов за јед нич ки 
не до ста так, ко ји се па жљи вим пла ни ра њем на цр та мо же ми ни
ми зи ра ти, а то је ути цај ве ли ког бро ја мо де ра тор ских ва ри ја бли. 
На пр вом ме сту је то обу ка и рад но ис ку ство, јер код си мул та ног 
и уна кр сног на цр та пре дик то ре ва ли ди ра мо на узор ку већ за по
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сле них и уве жба них љу ди, али и у окви ру лон ги ту ди нал ног на цр
та пер фор ман се ис пи та ни ка про це њу је мо на кон обу ке и ка да већ 
стек ну не ко ис ку ство и адап ти ра ју се на ор га ни за ци ју. По ред рад
ног ис ку ства, на успех на по слу ути че ве ли ки број си ту а ци о них и 
ор га ни за ци о них фак то ра, ко ји мо гу зна чај но мо де ри ра ти по ве за
но сти ко ју про це њу је мо. Је дан од на чи на за ми ни ми зи ра ње мо де
ра тор ских и ме ди ја тор ских ва ри ја бли је сте ста ти стич ка кон тро ла, 
од но сно укљу чи ва ње тих про мен љи вих у на црт и пар ци ја ли за ци ја 
њи хо вих ва ри јан си. 

КОГ НИ ТИВ НЕ СПО СОБ НО СТИ КАО ПРЕ ДИК ТО РИ 
УСПЕ ХА НА ПО СЛУ

Да нас је по зна то и ја сно, што по твр ђу ју мно га ис тра жи ва ња 
и прак са, да је успех у по слу ви ше ди мен зи о на лан и да за ви си од 
зна ња, спо соб но сти, осо би на лич но сти, ин те ре со ва ња, мо ти ва ци
је итд. Ме ђу тим, пр ва ис тра жи ва ња се од но се на до во ђе ње успе ха 
на по слу у ве зу са ин те ли ген ци јом и мо же се ре ћи да су та ква ис
тра жи ва ња и да нас ве о ма ак ту ел на.4) Али, пре не го што се кре не 
на при каз и ана ли зу ис тра жи ва ња на те му пре дик тив не сна ге, би
ће украт ко при ка за на исто ри ја раз во ја те о ри ја спо соб но сти. Пр ви 
тест ин те ли ген ци је био је Би не ов тест, на ме њен про це ни спрем
но сти де це за упис у шко лу, ко ји је да нас ак ту е лан и пу но пу та 
ре ви ди ран. На осно ву овог те ста су кон стру и са ни и пр ви те сто
ви за про це ну ин те ли ген ци је од ра слих, а то су Ал фа и Бе та ар
мисјки те сто ви ко ји су се при ме њи ва ли у САД у окви ру се лек ци је 
ре гру та за Пр ви свет ски рат. Је дан од зна чај них име на ка да је реч 
о ин те ли ген ци ји, ко ји је уче ство вао у овим те сти ра њи ма је био и 
Век слер, чи је ска ле се и дан да нас ко ри сте у окви ру ин ди ви ду ал
ног и кли нич ког те сти ра ња. Ме ђу тим, ни Би не, а ни Век слер, иако 
су по ку ша ва ли да об ја сне шта је то ин те ли ген ци ја, ни су по ну ди ли 
пра ву те о ри ју. Пр ва те о ри ја ког ни тив них спо соб но сти је те о ри ја Г 
фак то ра (G Fac tor The ory) Чар лса Спир ма на.5) Спир ман је сма трао 
да по сто ји је дан оп шти фак тор спо соб но сти, ко ји је он на звао Г 
фак тор, ко ји пред ста вља оп шти мен тал ни ка па ци тет, ко ји се цр пи 

4) Видети у: Hunter исто; Bertua et al, „The predictive validity of cognitive ability tests: A UK 
metaanalysis“, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol.78, 2005, рр. 
387409.

5) C. E. Spearman, “’General Intelligence’, Objectively Determined and Measured”,  American 
Journal of Psychology, vol. 15, 1904, pp. 201293.
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кроз све ког ни тив не опе ра ци је. Ме ђу тим, вр ло бр зо те о ри ја Г фак
то ра до би ја уда рац од стра не Лу и са Тер сто на6) ко ји за кљу чу је да 
не по сто ји је дан оп шти фак тор ин те ли ген ци је, не го ви ше не за ви
сних фак то ра, ме ђу ко ји ма су спа ци јал ни, пре цеп тив ни, ну ме рич
ки, вер бал ни и др. По ред Тер сто на, је дан од ве о ма ва жних ауто ра, 
Реј монд Бер нард Ка тел,7) та ко ђе кроз сво ју те о ри ју спо соб но сти 
од ба цу је по сто ја ње Г фак то ра и у пр ви план ис ти че два ти па спо
соб но сти ко је су у не за ви сном од но су и хи јер хиј ски нај ви ше, флу
ид не и кри ста ли зо ва не спо соб но сти. 

Ме ђу тим, по ред две те о ри ја ве о ма зна чај них ауто ра по сто ја ње 
Г фак то ра ни је од ба че но. Ке рол8) је ин те гри сао ра до ве Спир ма на, 
Ка те ла, Хор на и др. и пред ло жио те о ри ју три стра ту ма ко ји су хи
је рар хиј ски по ста вље ни, где се на вр ху на ла зи оп шти Г фак тор, 
за тим ис под ње га кри ста ли зо ва не и флу ид не спо соб но сти, а на дну 
хи јер хи је спе ци фич не и кон крет не спо соб но сти, као што су нпр. 
ну ме рич ке. На кон ње го вог обим ног ра да, мо же се ре ћи да је ус по
ста вљен ре ла тив ни кон сен зус око тзв. ЦХЦ (CHC) па ра диг ме, од
но сно Ка телХорнКе ро ло ва (Cat tell – Horn – Car roll) па ра диг ме.9) 

Ис тра жи ва ња на те му кри те ри јум ске ва ли да ци је има то ли ко 
мно го да би се чи та ва јед на мо но гра фи ја мо гла на пи са ти у ко јој би 
се са мо на во ди ли ре зул та ти истих. Ва ли ди ра ни су мно ги те сто ви 
спо соб но сти, али ипак нај ви ше ра до ва се од но си на ва ли да ци ју те
сто ва за ме ре ње оп ште мен тал не спо соб но сти. Јед ну од пр вих сту
ди ја на ову те му је спро вео Ги зе ли10) ко ји је за кљу чио да је оп шта 
мен тал на спо соб ност зна ча јан пре дик тор успе ха на тре нин гу и ра
ду код ско ро свих фа ми ли ја по сло ва. Та ко ђе, за кљу чио је да што је 
по сао ком плек сни ји то је ин те ли ген ци ја зна чај ни ји пре дик тор. Па 
та ко, ко е фи ци јент ва лид но сти ин те ли ген ци је као пре дик то ра успе
шно сти се кре ће од 0.27 код нај ма ње ком плек сних до 0.61 (то зна
чи да ин те ли ген ци ја об ја шња ва од 9% до 36% успе ха на ра ду) код 

6) L. L. Thurstone, “The Isolation of Seven Primary Abilities”, Psychological Bulletin, vol. 33, 
1936, pp. 780781.

7) Поред Катела свакако треба споменути и Хорна (Horn) који је независно од њега такође 
закључио о постојању два типа способности које одговарају флуидним и кристализо-
ваним. У литератури се често говори о КателХорновој теорији способности, јер су 
касније они и сарађивали.

8) Carroll, J. B,  Human Cognitive Abilities, Cambridge University Press, New York, 1993.
9) Детаљније видети у: G. Taub et al, “Effects of General and Broad Cognitive Abilities on 

Mathematics Achievement from Kindergarten Trough High School”, School Psychology 
Quarterly, vol. 23, 2008, pp. 187198.

10) Видети у: Hunter & Hunter, исто.
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нај ком плек сни јих по сло ва. У сво јој сту ди ји, Ги зе ли је ис пи ти вао и 
пре дик тив ну ва лид ност не ко ли ко спе ци фич них фак то ра спо соб но
сти: спа ци јал них, ме ха нич ких и пер цеп тив них и та ко ђе за кљу чио 
да су све три зна чај ни пре дик то ри успе ха, ко ји су опет ва жни ји ка
ко је по сао ком плек сни ји. 

Хан тер је у ви ше сту ди ја11) та ко ђе до шао до ре зул та та да је оп
шта мен тал на спо соб ност зна ча јан пре дик тор успе ха на обу ци и на 
ра ду за све по сло ве, ком плек сне и оне ма ње ком плек сне. На рав но, 
ко е фи ци јен ти су ви ши ка ко је по сао сло же ни ји. Па та ко, код нај
ком плек сни јих по сло ва (као што је онај ру ко во ди ла ца) ка да успех 
про це њу ју су пер ви зо ри, ко е фи ци јент ва лид но сти ин те ли ген ци је 
из но си 0.58. Ме ђу тим, ка да се успех на ра ду објек тив но ме ри, ко
е фи ци јент ва лид но сти код нај сло же ни јих по сло ва је чак 0.74, што 
им пли ци ра да ин те ли ген ци ја мо же об ја шња ва ти око 50% ва ри јан
се успе ха на по слу. Ко е фи ци јент ва лид но сти код нај ма ње сло же
них по сло ва, ка да успех про це њу ју су пер ви зо ри, је 0.23. По ред 
оп ште мен тал не спо соб но сти, Хан тер је про ве ра вао и ва лид ност 
те сто ва пер цеп тив них и пси хо мо тор них спо соб но сти и за кљу чио 
да су оба зна чај ни пре дик то ри, с тим да је ко е фи ци јент ви ши код 
пер цеп тив них. Као и код Ги зе ли ја, оп шта мен тал на спо соб ност 
има ве ћи ко е фи ци јент ва лид но сти у од но су на спе ци фич не фак то
ре ин те ли ген ци је.

Про је кат А (Pro ject A), ко ји пред ста вља је дан од мо жда нај ску
пљих и нај ве ћих сту ди ја по све ће них кри те ри јум ској ва ли да ци ји, је 
по твр дио пред ход не на ла зе.12) Оп шта ментaлна спо соб ност, као и 
спе ци фич ни фак то ри ин те ли ген ци је, су зна чај ни пре дик то ри успе
ха на свим по сло ви ма. Што је по сао ком плек сни ји, зна чај спо соб
но сти за успех на по слу је ве ћи. 

Бер туа и са рад ни ци13) су кроз ме таана ли тич ку сту ди ју у Ује
ди ње ном Кра љев ству ис пи ти ва ли пре дик тив ну сна гу оп ште мен
тал не спо соб но сти, као и спе ци фич них фак то ра, вер бал ног, спа
ци јал ног, ну ме рич ког и пер цеп тив ног пре ма успе ху на обу ци и 

11) J.E. Hunter, „Cognitive Ability, Cognitive Aptitudes, Job Knowledge, and Job Performance“, 
Journal of Vocational Behavior, vol. 29, 1986, pp 340362; Hunter & Hunter, исто; F. 
L. Schmidt & J. E. Hunter, “The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel 
Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings”, 
Psychological Bulletin, vol. 124/2, 1998, pp. 262274.

12) F. L. Schmidt, D. S. Ones, & J. E. Hunter, „Personnel selection”,  Annual Review of 
Psychology, vol. 43, 1992, pp. 627–670.

13) Bertua et al, исто.
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успе ху на ра ду До шли су до сле де ћих ре зул та та: ка да је реч о успе
ху на по слу нај ви ши ко е фи ци јент ва лид но сти има ју пер цеп тив не 
спо соб но сти, за тим оп шта мен тал на спо соб ност, ну ме рич ка, вер
бал на, па спа ци јал на. Ме ђу тим, нај ви ши ко е фи ци јент ва лид но сти 
ка да је реч о успе ху на обу ци има ју ну ме рич ке спо соб но сти, па на 
дру гом ме сту оп шта мен тал на спо соб ност и пер цеп тив не спо соб
но сти, за тим вер бал не и на кра ју спа ци јал не спо соб но сти. Слич ни 
ре зул та ти су до би је ни и у ме таана ли тич кој сту ди ји на про сто ру 
Евро пе, ко ју су спро ве ли Сал да го и са рад ни ци,14) с тим да оп шта 
мен тал на спо соб ност има нај ви ши ко е фи ци јент ва лид но сти ка ко 
код успе ха на обу ци, та ко и код успе ха на по слу.

Оп шти за кљу чак ка да је реч о кри те ри јум ској ва ли да ци ји те
сто ва спо соб но сти је вр ло очи гле дан. Ин те ли ген ци ја, од но сно оп
шта мен тал на спо соб ност, као и спе ци фич не спо соб но сти, су зна
чај ни пре дик то ри успе ха на по слу. Спо соб но сти опи су ју од 25% до 
50% успе ха на по слу, што је ве о ма мно го ка да се узме у об зир ве ли
ки број сре дин ских и ор га ни за ци о них фак то ра ко ји на ње га ути чу. 

Ка да се ана ли зи ра ју ре зул та ти на ве де них ис тра жи ва ња, мо
же се за кљу чи ти да је зна ча јан мо де ра тор из ме ђу ин те ли ген ци је 
и успе ха на по слу за пра во њи хо ва ком плек сност и сло же ност. Од
но сно, што је по сао ком плек сни ји, спо соб но сти су кри те ри јум ски 
ва ли ди ни ји. То им пли ци ра да на осно ву спо соб но сти до бро мо же
мо да дис кри ми ни ше мо кан ди да те за јед но став ни је и сло же ни је 
по сло ве. На осно ву те сти ра ња спо соб но сти мо же мо пред ви де ти 
кон тра ин ди ка ци је успе ха за не ке по сло ве. Па та ко, ни ске спо соб
но сти кон тра ин ди ку ју успех на сло же ним по сло ви ма, али и ве о ма 
ви со ке на оним јед но став ним, ру тин ским и ин те лек ту ал но не и за
зов ним. Ме ђу тим, ако се вр ши се лек ци ја за по сло ве ко ји су ве о ма 
ком плек сни и зах те ва ју ве о ма ква ли фи ко ван и стру чан ка дар, нпр. 
за по сао елек тро ин же ње ра, ка ко ће нам те сти ра ње спо соб но сти 
по мо ћи ка да нам се на кон курс при ја ви ве ћи број кан ди да та ко ји су 
за вр ши ли фа кул тет и сви су ми ни мал но про сеч ни. Дру гим ре чи ма, 
те сти ра ње спо соб но сти до бро пра ви раз ли ку ме ђу гру па ма, али је 
сла бо дис кри ми на тив но уну тар исте гру пе. И на кра ју, про сеч но 
ин те ли ген тан чо век мо же успе шно оба вља ти ве ли ки број по сло ва, 
а у окви ру јед не стан дард не де ви ја ци је се на ла зи око 68% по пу ла
ци је. Да про се чан чо век мо же успе шно да оба вља ве ћи ну по сло ва 

14) J. F. Saldago, „Predicting job performance using FFM and nonFFM personality measures“, 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 76, 2003, pp. 323346.
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све до че и ре зул та ти ис тра жи ва ња Ка те ла и Бер те,15) ко ји су за кљу
чи ли да по тре бе за ког ни тив ним спо соб но сти ма за цео свет ра да 
из но се про сеч но око IQ=108. Та ко да, ин те ли ген ци ја нам мо же по
слу жи ти као ко ри сна за ели ми на ци ју кан ди да та ко ји не за до во ља
ва ју усло ве, али нам те шко мо же по мо ћи да се од лу чи мо из ме ђу 
ви ше до брих.

ОСО БИ НЕ ЛИЧ НО СТИ  
КАО ПРЕ ДИК ТО РИ УСПЕ ХА НА ПО СЛУ

За раз ли ку од спо соб но сти, осо би не лич но сти су не што ка сни
је по ста ле пред мет ин те ре со ва ња у сту ди ја ма кри те ри јум ске ва ли
да ци је. Пр ве те о ри је лич но сти на ста ју знат но ка сни је у од но су на 
те о ри је спо соб но сти. 

Јед на од пр вих те о ри ја лич но сти је она Реј мон да Бер нар да Ка
те ла16). По ла зе ћи од лек сич ке хи по те зе и опи са лич но сти ко је су 
по пи са ли и кла си фи ко ва ли Ол порт и Од берт, Ка тел до ла зи до 16 
при мар них фак то ра лич но сти. Ме ђу тим, по ла зе ћи од истих опи са 
лич но сти ве ли ких број дру гих ауто ра до ла зи до пет фак то ра, од но
сно до Ве ли ких пет (Big Fi ve).17) 

Ме ђу тим, ипак је ду го тре ба ло да се ус по ста ви ре ла тив ни кон
сен зус око „пра вог бро ја“ осо би на, а то ме су нај ви ше до при не ли 
Ко ста и Мек Кре, са сво јом Пе то фак тор ском те о ри јом лич но сти 
(Fi ve Fac tor The oryFFT).18) Упра во овај мо дел Ве ли ких пет (екс
тра вер зи ја, не у ро ти ци зам, са ве сност, при јат ност и отво ре ност ка 
ис ку ству) Ко сте и Мек Креа пред ста вља во де ћу те о ри ју лич но сти у 
ли те ра ту ри, ко ја је нај ви ше ис тра жи ва на у свим обла сти ма пси хо
ло ги је, па та ко и у окви ру сту ди ја кри те ри јум ске ва ли да ци је.

Све док се ни је ус по ста вио ре ла тив ни кон се зус око пе то фак
тор ског ре ше ња, ис тра жи ва чи су би ли ве о ма скеп тич ни око упо
тре бе осо би на лич но сти као пре дик то ра успе ха на по слу. Сту ди
ја из ме ђу 50тих и 70го ди на про шлог ве ка је би ло ве о ма ма ло и 
оне су по ка зи ва ле да осо би не лич но сти ни су зна чај ни пре дик то ри 

15) Фајгељ, исто.
16) R. B. Cattell, “Confirmation and Clarification of Primary Personality Factors”, Psychometrika, 

vol. 12, 1947, pp. 197220.
17) Видети детаљније у: L. R. Goldberg, „An Alternative ‘Description of Personality’: The 

BigFive Factor Structure”, Journal of Personality and  Social Psychology, vol. 59, 1990, pp. 
12161229.

18) R. R. McCrae & P.T. Jr. Costa, Personality in Adulthood: A FiveFactor Theory Perspective, 
The Gilford Press, New York, 2003.
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успе ха или ако се и по ка жу зна чај ним, ко е фи ци јен ти ва лид но сти 
су би ли ве о ма ма ли. Је дан од раз ло га за то је био ја ко ве ли ки број 
раз ли чи тих те о ри ја и фак тор ских ре ше ња, ко ји су оне мо гу ћа ва ли 
ме таана ли тич ке сту ди је и упо ре ђи ва ња. Ме ђу тим, 90тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да је про на ђен „за јед нич ки је зик“ у ви ду пе то фак
тор ске те о ри је лич но сти, број ис пи ти ва ња осо би на лич но сти као 
пре дик то ра успе ха се зна чај но по ве ћао. 

Ме ђу пр вим сту ди ја ма о кри те ри јум ској ва лид но сти осо би на 
лич но сти је спро ве де на од стра не Ги зе ли ја и Бер та.19) Ре зул та ти су 
по ка за ли да се ко е фи ци јент ва лид но сти за раз ли чи те фа ми ли је по
сло ва кре ће од 0.14 до 0.36, што је знат но ма ње у од но су на ва лид
ност те сто ва спо соб но сти.

90тих го ди на, Ба рик и Ма унт20)  спро во де ме таана ли тич ку 
сту ди ју, про ве ра ва ју ћи кри те ри јум ску ва лид ност осо би на лич но
сти из пе то фак тор ских ре ше ња. Кри те ри јум ске ва ри ја бле су би ле 
успех на обу ци и на ра ду за пет фа ми ли ја по сло ва. Ре зул та ти су 
по ка за ли да се као зна ча јан пре дик тор без об зи ра на гру пу по сло
ва по ка за ла са мо са ве сност, док су оста ле осо би не би ле зна чај не 
за са мо не ке по сло ве. Екс тра вер зи ја се по ка за ла као зна чај на код 
по сло ва ко ји под ра зу ме ва ју со ци јал ну ин тер ак ци ју, као што је по
сао про да ва ца и ру ко во ди о ца. По ред то га, екс тра вр зи ја се за јед но 
са отво ре но шћу по ка за ла као зна ча јан пре дик тор успе ха на обу ци. 
Ме ђу тим, тре ба ре ћи да је ко е фи ци јент ва лид но сти чак и са ве сно
сти био скро ман, што је не ке ис тра жи ва че на ве ло на за кљу чак да 
осо би не лич но сти не би тре ба ло ко ри сти ти у свр хе про фе си о нал не 
се лек ци је.

Сал да го у ме таана ли тич кој21) сту ди ји за кљу чу је да су те сто
ви пе то фак тор ских мо де ла лич но сти бо љи пре дик то ри од те сто ва 
непе то фак тор ских мо де ла. Са ве сност и емо ци о нал на ста бил ност 
у пе то фак тор ским мо де ли ма има ју сле де ће пре дик тив не вред но сти 
0.28 и 0.16, док у непе то фак тор ским мо де ли ма  0.18 и 0.05  Исти 
аутор на осно ву мул ти ре гре си о не ана ли зе за кљу чу је да по ред зна
чај ног до при но са оп ште мен тал не спо соб но сти, са ве сност (12%) 

19) E. E. Ghiselli &  R. P. Barthol, “The validity of personality inventories in the selection of 
employees”,  Journal of Applied Psychology, 37/1, 1953, pp. 18–20.

20) M. R. Barrick & M. K. Mount, “The BigFive personality dimensions in job performance: a 
metaanalysis”,  Personnel Psychology, vol. 44, 1991, pp. 10–26.

21) Saldago, исто.
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и емо ци о нал на ста бил ност (7%) зна чај но по ве ћа ва ју пре дик ци ју 
успeха на по слу. 

Ка да се по гле да на пр вом ме сту број ве ли ких ме таана ли
тич ких сту ди ја, као и ре зул та ти ко ји су до би је ни из њих, мо же се 
за кљу чи ти да су спо соб но сти мно го бо љи пре дик то ри успе ха на 
по слу од осо би на лич но сти. Је дан од ва жних раз ло га због ко јег 
се на пр вом ме сту сум ња у зна чај те сти ра ња лич но сти у свр хе се
лек ци о ног про це са је сте са ма ме то до ло ги ја те сти ра ња. На и ме, док 
се спо соб но сти ме ре „објек тив ним“ те сто ви ма где по сто ји та чан 
од го вор, осо би не лич но сти се те сти ра ју са мо про це ном. То на во ди 
на ба рем два про бле ма. На пр вом ме сту је мо гућ ност ла жи ра ња и 
да ва ње не ис кре них од го во ра. То је по се бан про блем по го то во код 
те сти ра ња у се лек ци ји где по сто ји ве ли ка мо ти ва ци ја кан ди да та да 
се при ка жу у нај бо љем све тлу. Али, чак и ка да не по сто ји на ме ра 
за ла жи ра њем од го во ра, пи та ње је ко ли ко су љу ди успе шни и до
бри у са мо про це ни.

Здра во ра зум ски  и те о риј ски гле да но, из не на ђу ју ће је што се 
ско ро ви на по је ди ним осо би на ма не по ка зу ју као зна чај ни пре дик
то ри. Ка да се узме у об зир при ро да ди мен зи је екс тра вер зи је, де лу
је оче ки ва но да ће се осо бе са ви со ким ско ром бо ље сна ћи и би ти 
успе шни је у си ту а ци ја ма ра да са ве ли ким бро јем љу ди и да ће се 
емо ци о нал но ста бил не осо бе бо ље сна ћи у стре сним, кри зним и 
из не над ним си ту а ци јам не го оне ко је има ју ви сок не у ро ти ци зам 
итд. 

Не узи ма ју ћи у об зир по тен ци јал ни про блем опе ра ци о на ли за
ци је осо би на лич но сти, мо жда је раз лог до би ја ња ни ских ко е фи ци
је на та ва лид но сти у ло ше по ста вље ним кри те ри ју ми ма успе шно
сти. У ве ћи ни на ве де них ис тра жи ва ња је успех на по слу углав ном 
тре ти ран као јед но ди мен зи о на лан, а као што је већ ре че но, исти 
рад ник не мо ра би ти под јед на ко до бар у свим аспек ти ма по сла. 
Ова ис тра жи ва ња ни су узи ма ла у об зир аспек те као што је ква
ли тет у ме ђу људ ским од но си ма, про це на за до вољ ства кли је на та, 
рад на ди сци пли на и др, где осо би не лич но сти мо гу би ти ве о ма зна
чај не. По ред на бро ја них аспе ка та, тре ба ло би узе ти у об зир и не
ти пич не си ту а ци је на по слу, од но сно ре ак ци ју за по сле них на кри
тич не ин ци ден те. Че сто се чак и у окви ру про це са ана ли зе по сла 
и про фе си о нал не се лек ци је, а по себ но у окви ру про це не успе шно
сти, за по ста вља ју оне рет ке, али ве о ма ва жне си ту а ци је, код ко јих 
по гре шна ре ак ци ја мо же до ве сти до ка та стро фал них по сле ди ца. 
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Нпр. си ту а ци ја у ко јој са о бра ћај ни по ли ца јац тре ба да упо тре би 
оруж је се де ша ва ве о ма рет ко, али ло ша ре ак ци ја мо же до ве сти до 
гу бит ка жи во та.

КРИ ТЕ РИ ЈУМ СКА ВА ЛИД НОСТ ИН ТЕР ВЈУА  
И ЦЕН ТА РА ЗА ПРО ЦЕ НУ

У овом де лу ће би ти при ка за не још две тех ни ке ко је се ко ри сте 
у про це су се лек ци је,  за ко је по сто ји знат но ма њи број ис тра жи ва
ња на те му њи хо ве кри те ри јум ске ва лид но сти у од но су на осо би не 
лич но сти, а по себ но у од но су на спо соб но сти. Реч је о ин тер вјуу и 
цен три ма за про це ну.

Ин тер вју пред ста вља јед ну од нај ста ри јих и нај че шће упо тре
бљи ва них те ни ка у се лек ци ји. Не за о би ла зан је у чак 90% се лек
ци о них по сту па ка, би ло као је ди на тех ни ка или као јед на од мно
гих. За раз ли ку од те сто ва, ин тер вју је тех ни ка ко јом се по да ци од 
кан ди да та узи ма ју усме ним пу тем, то ком раз го во ра ко ји има ја сно 
по ста вљен циљ. Кроз ин тер вју се до би ја ју по да ци о кан ди да ти ма 
ко је не мо же мо до би ти на осно ву те сти ра ња спо соб но сти и осо би
на лич но сти, нпр. тест емо ци о нал не ста бил но сти in vi vo, вер бал на 
флу ент ност, усме но из ра жа ва ње и др. Успех кан ди да та на ин тер
вјуу се огле да у про це ни ин тер вју е ра без по сто је ћих стан дар да и 
нор ми. А ка ко је по зна то да по сто ји ве ли ки број гре ша ка у про це
ни, јед но од кључ них пи та ња је ко ли ко је ин тер вју по у здан и још 
ва жни је кри те ри јум ски ва ли дан. 

Тра ди ци о нал ни ин тер вју се углав ном спро во дио без уна пред 
при пре мље них пи та ња, кан ди да ти ма су би ла по ста вља на раз ли чи
та пи та ња, ни је по сто јао си стем кла си фи ка ци је ква ли те та од го во ра 
и од лу ка се углав ном до но си ла на осно ву оп штег ути ска ин тер вју
е ра. У скла ду са тим, кри те ри јум ска ва лид ност и по у зда ност ин
тер вјуа је би ла ве о ма ни ска.22) Ме ђу тим, по у зда ност и ва лид ност 
ин тер вјуа се мо же уна пре ди ти, та ко што се да нас нај че шће ко ри сте 
струк ту и ра ни и си ту а ци о ни ин тер вјуи, где су уна пред ис пла ни ра на 
пи та ња и где се на осно ву тех ни ке кри тич ног ин ци ден та у окви ру 
ана ли зе по сла мо же про це ни ти шта је до бар а шта лош одо го вор, 
од но сно од го во ри се мо гу кла си фи ко ва ти. 

22) A. Furnham et al, „Personality, motivation and job satisfaction: Hertzberg meets the Big 
Five“ Journal of Managerial Psychology, vol. 24, 2009, pp.765779.
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Ка ко се тех ни ка ин тер вјуа уна пре ди ла и кри те ри јум ска ва лид
ност је по ста ла ви ша и зна чај ни ја. Кук23) је спро вео ме таана ли тич
ку сту ди ју на скром ном бро ју ис тра жи ва ња, у од но су на оне око 
спо соб но сти и осо би на лич но сти, и ре зул та ти су по ка за ли да се 
ко е фи ци јент ва лид но сти не струк ту и ра них ин тер вјуа кре ће од 0.11 
до 0.18,  а струк ту и ра них ин тер вјуа од 0.24 до 0.34.  У ме таана ли
тич кој сту ди ји ко ју су спро ве ли Шмит и Хан тер24) ко е фи ци јент ва
лид но сти ин тер вјуа је око 0.25, што га ста вља на осмо ме сто пре ма 
пре дик тив ној сна зи. У ра ни јим ме таана ли тич ким сту ди ја ма, ко е
фи ци јент ва лид но сти ин тер вјуа је из но сио 0.11 и 0.23. Ме ђу тим, 
Хог и Освалд на во де да ко е фи ци јент ва лид но сти ин тер вјуа мо же 
ићи чак и до 0.57, што је ве о ма ви со ко.25)

На рав но, мо же се за кљу чи ти да је ва лид ност ин тер вјуа у од
но су на те сто ве спо соб но сти знат но ни жа, не укљу чу ју ћи овај по
след њи по да так, јер опи су је од 5% до 9% ва ри јан се успе ха на по
слу. Ме ђу тим, ти ко е фи ци јен ти ва лид но сти ни су мно го ни жи од 
оних до би је них за те сто ве лич но сти. Са дру ге стра не, ин тер вју је 
сва ка ко ма ње по у здан од те сто ва лич но сти и ове ре зул та те тре ба са 
ве ли ком ре зер вом ге не ра ли зо ва ти, јер не мо же мо да зна мо ко ли ко 
је ин тр вју ер до бар у про це ни. Сто га, нео п ход но је ра ди ти на уна
пре ђе њу ве шти на ин тер вју и са ња, укљу чи ва ти што ви ше про це њи
ва ча не би ли се ме триј ске ка рак те ри сти ке ин тер вјуа уна пре ди ле.

За раз ли ку од ин тер вјуа, цен три за про це ну (As ses sment Cen
tres) су јед на од но ви јих и са вре ме ни јих тех ни ка и ме то да ко ји се 
ко ри сти у свр хе про фе си о нал не се лек ци је. Цен три за про це ну су 
мул тиме тод ска, мул тиосо бин ска тех ни ка у ко јој ви ше про це њи
ва ча исто вре ме но про це њу је ви ше кан ди да та. У цен три ма за про
це ну, кан ди да ти нај че шће про ла зе кроз раз ли чи те узор ке по сла, 
ин тер вјуе, си му ла ци је и сл. Ка да је реч о кри те ри јум ској ва лид но
сти ове тех ни ке, он се кре ће 0.25 до 0.7826). Га у глер ука зу је да је 
упра во због ве ли ког бро ја тех ни ка, про це њи ва ча и др. ова тех ни ка 
је ве о ма за ви сна од си ту а ци је. У ре зул та ти ма из 70тих го ди на про
шлог ве ка, Ко ен је на осно ву ме таана ли тич ке сту ди је до шао до 
про сеч ног ко е фи ци јен та ва лид но сти цен та ра за про це ну од 0.43 

23) M. Cook. Personnel Selection, Wiley, Chichester, 2004.
24) Schmidt & Hunter, исто.
25) Видети у: Hunter & Hunter, исто; Millward, исто
26) B. B. Gaugler et al, „Metaanalysisi of assessment center validities“, Journal of Applied 

Psychology Monograph, vol. 72, 1987, pp. 493511.
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за упех на по слу и до 0.63 за успех на обу ци. У већ по ме ну тој ме
таана ли тич кој сту ди ји Шми та и Хан те ра про сеч ни ко е фи ци јент 
ва лид но сти цен та ра за про це ну из но си око 0.43. 

Мо же се ре ћи да је кри те ри јум ска ва лид ност ове тех ни ке се
лек ци је ви со ка и да мо же об ја сни ти ва ри јан су успе ха на по слу ско
ро ко ли ко и оп шта мен тал на спо соб ност. Ме ђу тим, тре ба има ти у 
ви ду да се у цен три ма за про це ну ко ри сти ви ше тех ни ка ко је за
јед но да ју тај ни во пре дик ци је. Раз лог за што се ко е фи ци јент ва
лид но сти не по ве ћа ва при ме ном ви ше тех ни ка за јед но мо гу би ти 
ко ре ла ци је ме ђу њи ма. 

* * * 

На осно ву свих при ка за них ре зул та та сту ди ја, мо же се из ву ћи 
ви ше кон крет них за кљу ча ка. На пр вом ме сту, те сто ви спо соб но сти 
и да ље да ју нај ви ше ко е фи ци јен те ва лид но сти. Што је по сао ком
плек сни ји, њи хов зна чај је ве ћи. По сле те сто ва спо соб но сти, од об
ра ђе них тех ни ка, нај ви ше ко е фи ци јен те ва лид но сти има ју цен три 
за про це ну, за тим ин тер вјуи и те сто ви лич но сти. Ме ђу тим, ве ћи на 
при ка за них сту ди ја су кон ци пи ра не кроз на црт уна кр сне ва ли да
ци је, где се за пра во ва ли ди ра ге не ра ли за бил ност пре дик тив ност 
тех ни ка. У том сми слу је при ме на ових ре зул та та у се лек ци ји за 
кон крет на рад на ме ста огра ни че на. Оно што се мо же при ме ни ти 
је сте са зна ње да ком плек сни ји по сло ви зах те ва ју ви ши ни во спо
соб но сти, да за осо бе са ви со ким ско ром на са ве сно сти мо же мо 
прет по ста ви ти да ће би ти успе шни је на ско ро свим по сло ви ма и да 
по у здан ин тер вју мо же да ти ви со ку пре дик ци ју. Ка да је реч о цен
три ма за про це ну, ре зул та ти ука зу ју да мо гу би ти ве о ма ко ри сни у 
пре дик ци ји рад ног по на ша ња, али под усло вом да се ко ри шће ни 
аде кват ни ме то ди, да су про це њи ва чи до бро об у че ни и да је чи тав 
про цес ре ле ван тан. У прин ци пу, ре зул та ти ова квих сту ди ја су ису
ви ше оп шти. 

Ре зул та ти ко ји се од но се на ва лид ност те сто ва спо соб но сти 
и осо би на лич но сти нам мо гу до бро по слу жи ти за од ре ђи ва ње 
кри тич ких тач ки, за ели ми на ци ју кан ди да та ко ји не за до во ља ва ју 
вред но сти тих кри тич ких та ча ка. Из то га сле ди, да би кан ди да те 
са зна чај ном дис кре пан цом из ме ђу ско ра на те сто ви ма спо соб но
сти и вред но сти ко ју зах те ва по сао, као и оне ко ји не ма ју ви сок 
скор на нпр. са ве сно сти, тре ба ло ели ми ни са ти из да љег про це са 
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се лек ци је. Ме ђу тим, од ба ци ва ње свих кан ди да та ко ји не за до во ља
ва ју те зах те ве нам не ће по мо ћи да до не се мо ко нач ну од лу ку о за
по сле њу. Ре зул та ти на те сто ви ма спо соб но сти и лич но сти нам не 
мо гу по мо ћи да на пра ви мо фи не раз ли ке из ме ђу од ре ђе ног бро ја 
кан ди да та за ко је не по сто ји кон тра ин ди ка ци ја успе ха. Јер, да ли је 
оправ да но до но си ти од лу ку о за по сле њу на осно ву раз ли ка у све га 
нпр. две IQ је ди ни це ме ђу кан ди да ти ма?

У до но ше њу од лу ке о из бо ру јед ног или не ко ли ко кан ди да та 
од ви ше оних ко ји за до во ља ва ју основ не кри те ри ју ме, мо гу по мо
ћи ин тер вју и цен три за про це ну. Да су ове две тех ни ке ви ше за
ви сне од си ту а ци је и ка рак те ри сти ка кон крет ног по сла, ука зу ју и 
ауто ри го ре на ве де них сту ди ја. Спро во ђе ње ин тер вјуа и цен три за 
про це ну су да ле ко не ста бил ни ји и ма ње по у да ни од те сто ва. Ме
ђу тим, да би ове тех ни ке за и ста би ле ва лид не у пре дик ци ји успе ха 
на кон крет ним по сло ви ма, тре ба ло би спро во ди ти ис тра жи ва ња у 
ко ји ма би пре дик тор ске про мен љи ве би ле спе ци фич ни је, нпр. тип 
по ста вље них пи та ња или кон крет на тех ни ка у цен три ма за про це
ну. Ва ли да ци ја ових тех ни ка се лек ци је би тре ба ло да се спро во ди 
ве за но за кон крет не по сло ве и кон крет на пи та ња и ме то де.   

Кри те ри јум ски ва ли ди ра ти тех ни ке у се лек ци ји је ве о ма ва
жно, јер по сле ди це се лек ци је би ле по зи тив не или не га тив не, су 
ве о ма ве ли ке. За кљу чи ва ње о кри те ри ју ми ма се лек ци је, као и о 
њи хо вој опе ра ци о на ли за ци ји,  на осно ву здра во ра зум ских прет
по став ки мо же на ру ши ти чи тав про цес се лек ци је. Јер, вр ло че сто 
ем пи ри ја по ка же да су на ши ути сци и прет по став ке по гре шни. У 
све ту се ве ли ка па жња ис тра жи ва ча по све ћу је овој те ми, док код 
нас ско ро да ни јед но та кво ис тра жи ва ње ни је спро ве де но. Је дан 
од раз ло га за то је не до вољ на са рад ња из ме ђу на у ке и прак се, ко ја 
је у овом слу ча ју од ве ли ке ва жно сти. Ис тра жи ва чи не ма ју при
ступ ба за ма по да та ка из ор га ни за ци је у окви ру ко јих би се мо гле 
ис пи ти ва ти ве зе из ме ђу ре зул та та те сти ра ња у се лек ци ји и про це
не успе шно сти. Док са дру ге стра не, струч ња ци у прак си не ви де 
до вољ но мо гућ но сти за им пле мен та ци ју и упо тре бу ре зул та та те
о риј скона уч них ис тра жи ва ња. Та ко да, ка да је реч о Ср би ји, за по
че так би би ло нео п ход но ус по ста ви ти бо љу са рад њу из ме ђу на у ке 
и прак се, а на кон то га по ла зе ћи од ре зул та та стра них ис тра жи ва ња 
па жљи во пла ни ра ти на цр те и спро во ди ти сту ди је.
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Je le na Do sta nic

CRI TE RION VA LI DITY OF THE MOST USED TEC HNI QU
ES IN PER SON NEL SE LEC TION – HOW MUCH SE LEC TION 

TEC HNI QU ES PRE DICT JOB SUC CESS

Re su me
The goal of this pa per is to ma ke a re vi ew of half of 
cen tury re se ar ches abo ut tec hni qu es in per son nel se
lec tion, abi lity tests, per so na lity in ven to ri es, in ter vi
ews and as ses sment cen tres.
In the first part of the pa per are shown so me of the 
most used ways to de ter mi ne which se lec tion tec hni
qu es are va lid and ex pla in job suc cess. Than, every 
tec hni que is pre sen ted and re sults of stu di es we re di
scus sed. The main con clu sion is that the ge ne ral men
tal abi lity is the best pre dic tor of suc cess in every type 
of job. The mo re com plex the job is, ge ne ral in tel li
gen ce is mo re sig ni fi cant. It ex pla ins bet we en 25% 
and 50% of job suc cess va ri an ce. Per so na lity tra its 
are not so good in pre dic tion as in tel li gen ce, they ex
pla in abo ut 30% ma xi mum of va ri an ce. Struc tu red 
in ter vi ew pre dict abo ut 25% of va ri an ce of job suc
cess. And last, but not at le ast, as ses sment cen tres can 
pre dic ted ma xi mum bet we en 40% and 50% of va ri an
ce. Ho we ver, abi lity tests and per so na lity in ven to ri es 
are bet ter  if we want to di scri mi na te good can di da tes 
from not so good. On the ot her hand, in ter vi ews and 
as ses sment cen tres can be bet ter for de ci sion ma king, 
be ca u se they are fa ce to fa ce, which gi ves a chan ce 
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for can di da tes to show the ir in di vi du a lity and qu a li
ti es. 
Key words: cri te rion va li da tion, per son nel se lec tion, 
psycho lo gi cal tests, in ter vi ew, as ses sment cen tres.

 Овај рад је примљен 28. јула 2015. го ди не а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.
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УТИЦАЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
ЧИНИЛАЦА НА НАЦИОНАЛНЕ, 

ВЕРСКЕ И ЛИНГВИСТИЧКЕ РАСЦЕПЕ 
У УЈЕДИЊЕНОМ КРАЉЕВСТВУ И 

ШВАЈЦАРСКОЈ ТОКОМ РАЗЛИЧИТИХ 
СТРАНАЧКИХ ЕРА

Сажетак
Рад ко ји сле ди има за циљ од го во ри ти на ис тра
жи вач ко пи та ње: „Да ли су и на ко ји на чин си стем 
вла да ви не, из бор ни си стем, стра нач ки си стем и ин
сти ту ци ја ше фа др жа ве у Ује ди ње ном Кра љев ству 
и Швај цар ској ути ца ли на раз вој и об ли ко ва ње дру
штве нопо ли тич ких рас це па ко ји се те ме ље на вер
ским, лин гви стич ким и на ци о нал ним раз ли ка ма у ери 
елит них, ма сов них, на род них и про фе си о нал них би рач
ких стра на ка?“ Ова ко по ста вље но пи та ње за ши ри 
пред мет ис тра жи ва ња на ме ће разматрањe ути ца
ја ин сти ту ци о нал них окви ра на дру штве не рас це пе, 
док се за ужи пред мет ин те ре со ва ња мо гу од ре ди ти 
по ли тич ке ин сти ту ци је и исто риј ски дру штве нопо
ли тич ки раз до ри у Ује ди ње ном Кра љев ству и Швај
цар ској. По ла зе ћи од ин сти ту ци о на ли стич ке те о риј
ске прет по став ке пре ма ко јој ин сти ту ци је ути чу на 
струк ту ре по пут дру штве нопо ли тич ких рас це па, 
овај рад упо тре бом ме то де исто риј ског пра ће ња (hi
sto ri cal tra cing) и ана ли зе нај ра зли чи ти јих си сте ма 
(most dif fe rent systems de sign) по ре ди две ин сти ту ци
о нал но раз ли чи то по ста вље не али струк тур но слич не 
др жа ве кроз раз не стра нач ке ере два де се тог и два де
сет пр вог ве ка, ка ко би ис тра жио по сто ја ње по тен
ци јал не ко о ре ла ци је и узроч ног од но са из ме ђу а) раз
ли чи тог на чи на на ко ји су ин сти ту ци је по ста вље не и 
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б) раз ли чи тог раз во ја струк тур не осно ве дру штве них 
рас це па у Ује ди ње ном Кра љев ству и Швај цар ској. Ре
зул та ти ра да ука зу ју на мо гућ ност по сто ја ња по ме
ну те ко о ре ла ци је.
Кључ не ре чи: Ује ди ње но Кра љев ство, Швај цар ска, 
друш твенoпо ли тич ки рас це пи, стра нач ке ере, си
стем вла да ви не, из бор ни си стем, стра нач ки си стем, 
ин сти ту ци ја ше фа др жа ве.

1. ИСТО РИЈ СКИ ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КИ РАС ЦЕ ПИ 
У УЈЕ ДИ ЊЕ НОМ КРА ЉЕВ СТВУ И ШВАЈ ЦАР СКОЈ

Sвојомчувеном анализомодносаизмеђуисторијско-структур-
нихдруштвенихрасцепа,страначкихсистемаибирачкогсвр-

ставања,МартинЛипсет(Mar tin Lip set)иСтајнРокан(Stein Rok
kan)покренулису1967.годинеозбиљнуполитиколошкудискусију
омеђусобномутицајуиповезаностипоменутихфеноменаиинсти-
туцијапредлагањемтезео „замрзнутимконфликтима“, који, као
продуктибазичнихдруштвенихрасцепа/структура,опстајунепро-
мењениодраногдвадесетогвека.1)Приметанбројаутораиданас
активноделујеуоквирусродногопште-филозофскогистраживач-
когпољаутемељеногнаполемициоодносуструктуреиделовања
(struc tu reagency),каоиуоквируспецифичнополитиколошкогис-
траживачкогпољабазираногнаразматрањуутицајаисторијских/
друштвених расцепа наформирање институција попут изборног
система,системавладавинеунутародређенедржавеилиинститу-
цијешефадржаве.Овасфераистраживањаприроднонаводиина
разматрањепроцесаизградњеиобликовањаразличитихстранач-
ких система у европскимдржавама, јер се они, разумно, посма-
трају као директни продукти друштвених расцепа и политичких
институција.Самимтим,иакосуседамдесете годинедвадесетог
веканадневниредпоставилесукобепопутроднограсцепаирас-
цепаизмеђузапослених/незапослених,закојесенеможерећида
су деривати Липсетових и Роканових „замрзнутих конфликата“,
дискусијакојусуовиауториразвилиостајерелевантнаиданас.

Анализакојаследитежидопринетипоменутојдискусији.Ме-
ђутим,приступнаведеномистраживачкомдоменуразликоваћесе
одуобичајенопримењеног.Уместоразматрањумереукојојсуин-

1) Seymour Lipset and Stein Rokkan, “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter
Alignments:AnIntroduction”, inSeymourLipsetandSteinRokkan (eds.),Party Systems 
and Voter Alignments: Crossnational Perspectives,TheFreePress,NewYork,2008,p.3
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ституције(попутизборногсистема)ињиховидиректнидеривати
(попут страначког система) продукти структурних друштвених
расцепа,приступићесеанализиутицајаинституционалнихокви-
ранадруштвенерасцепе.Самимтим,једнаодтеоријскихпретпо-
ставкипредстојеће анализе је институционалистичка, која тврди
даинституцијеутичунаструктуре/расцепе,алиистовременопри-
знајеобостраностњиховогодноса,одбацујућиструктуралистички
предлогједносмерногутицајаструктура/расцепанаинституције.2) 
Претпоставка ће бити испитана концентрисањем анализе на си-
стемвладавине,изборнисистем,страначкисистемиинституцију
шефадржавеуслучајевимаШвајцарскеиУједињеногКраљевства.
Требаразмотритидалису(инакојиначин)наведенеинституције
ињиховидериватиутицалинаобликовањепостојећихструктур-
нихдруштвенихрасцепа(попутверских,лингвистичкихинацио-
налних)упоменутимдржавама.

Фокусанализећепресвегабитиусмереннанационалнерас-
цепе. Национални расцепи су најзанимљивији јер своје корене
проналазе у сва четири базична расцепа предложена од стране
Липсета и Рокана; периферија-центар, град-село, црква-држава,
радник-капиталиста.3) На пример, у Уједињеном Краљевству је
одувекбиоприметанрасцепизмеђуенглескогцентраишкотске,
велшанске и ирске периферије, који је видно утицао на касније
обликовањепоменутихнационалнихидентитета,штосеможепо-
редитисаситуацијомуШвајцарскојгдесунемачкиифранцуски
центарделовалидоминантноуодносунапределеиталијанскоги
романшког говорног подручја. Такође, Ирци, Велшани иШкоти
великим делом везују свој идентитет за рурално наслеђе, док је
ренесансниЛондонсинонименглескогурбанизма/просвећености.
ПаралеласедонеклеможенаправитисаШвајцарском,гдесунај-
већиградовиЦирих,Женева,БазелиБернлоцираниу„немачким
ифранцуским“деловимаземље,докјеиталијанскикантонТичино
историјскируралноподручјеодвојеноАлпимаодостатказемље.

Доксусукоби„центраипериферије“и„градаисела“свакако
приметно обликовалимеђунационалне поделе у оба случаја, ре-
лигијскирасцеписумождаодигралиинајпресуднијуисторијску
улогууобликовањумеђунационалнихрасцепауУједињеномКра-

2) Vivien Lowndes, “Institucionalizam”, u zborniku: Teorije i metode političke znanosti,
(priredili: DavidMarsh i Garry Stoker, preveli sa engleskog na hrvatski:TončiKursar i
DavorStipetić),Fakultetpolitičkihznanosti,Zagreb,2005,str.94

3) Seymour Lipset and Stein Rokkan, “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter
Alignments:AnIntroduction”,op. cit.,p.14
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љевству,јерсусекатолици,поготовоониуИрској,жустроборили
заочувањесвојевереупркосполитициверскеасимилацијекојусу
државаиАнгликанскацркваактивноспроводилеодпериодавла-
давинеХенријаVI IIпасведо„еманципацијекатолика“удеветна-
естомвеку.4)УШвајцарској јесрединомдеветнаестогвекавођен
играђанскиратизмеђуконзервативнихкатоличкихилибералних
протестантскихкантона,мада јеовај сукобвишебиоверско-по-
литичкенегонационалнеприроде.Напокон,у јекуиндустријске
револуције која јеи отпочелауУједињеномКраљевству, већина
капиталистабилајеенглескенационалности,доксумногиИрци,
ШкотииВелшанидолазилиуенглескеградовекаораднаснага.5)У
Швајцарскојсеиндустријатакођепримарноразвијалаунемачком
говорномподручју,мадабимногисаправомоспориливезуизме-
ђуовограсцепаинационалног/верског/лингвистичкогидентитета,
јерјепоменутиконфликтпримарноинтернационалнеприроде.6)

Усвакомслучају,примериШвајцарскеиУједињеногКраљев-
стваобухватајувеликувећину,аконеисверасцепенакојесусе
концентрисалиЛипсетиРокан,тесутраговитихрасцепавидљиви
припосматрањунационалних/лингвистичких/верскихразликако-
јеиданасегзистирајунатимпросторима.СлучајевиУједињеног
КраљевстваиШвајцарскенисуодабраникаосубјектиовеупоред-
неанализесамонаосновуприменљивостиЛипсетовихиРокано-
вихрасцепа,већизбогсвојихисторијскисличнихнационалних/
лингвистичких/верскихструктураисукобакојисусеиспољавали
наразличитеначинетокомпретходногвека.Самимтим,покрајвећ
наведеногспецифичног,можесепоставитииопштеистраживачко
питањекојегласи:„Далисуупарламентарнимдемократијамадва-
десетогидвадесетпрвогвекаразличитиинституционалниоквири
допринелиразличитомобликовањуисторијскисличнихдруштве-
нихрасцепа?“

2. ПРИ СТУП ПРО БЛЕ МА ТИ ЦИ

Наовопитањетребалобиодговоритипосматрањемодносаиз-
међуинституцијаипоменутихдруштвенихрасцепауоквирураз-

4) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,PalgraveMacmillan,London,2011,p.
199.

5) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,Palgrave
Macmillan,London,2000,p.13.

6) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,PalgraveMacmillan,London,
2004,p.79
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личитихвременскихсеквенци,какобисекрозанализуконтекста
одређеногпериодаидентификоваопотенцијалниразлогилиначин
накојисуинституцијеобликовалепостојећедруштвенерасцепеу
обедржаве.Посматрањеразличитихвременскихпериодабиисто-
временоомогућилоидентификацијулабавекорелацијеиподудар-
ностиизмеђуа)променеинституционалнихоквираиб)промене
обликаидруштвеногзначајанаведенихрасцепа.Таквакорелаци-
јапотенцијалнобисе(акоузмемоуобзиринституционалистичке
претпоставкеодоминантнојулозиделовања/институцијауодносу
наструктуре)могласхватитикаоиндиректнииндикаторутицаја
институцијанадруштвенерасцепе,штоможемотивисатипроду-
бљенопроучавањеовогфеноменаизинституционалистичкепер-
спективе у будућимистраживањима.Самим тим, циљовог рада
нијеексплицитнодоказатипоменутиутицај,већнаговеститико-
риснесмерницезабудућаистраживањатемељнимдескриптивним
расветљењемузрочногодносаинституцијаидруштвенихрасцепа
накориснимпримеримаУједињеногКраљевстваиШвајцарске.

Радииспуњавањаовогистраживачкогциља,анализаћесекон-
центрисатиначетиривременскапериодакојасуускладусахро-
нолошком типологијомпартија којупримењујеКлаусфонБајме
(Kla us von Beyme)уделу„Трансформацијаполитичкихстранака“
из2000.године.7)СтраначкеерекојенаводифонБајме(ераелит-
них,масовних,народнихипрофесионалнихбирачкихстранака)8) 
послужићекаокорисневременскеодредниценесаморадииспити-
вањаутицајастраначкогсистеманадруштвенерасцепе,већизбог
подударности наведених ера са битним историјско-друштвеним
периодимаодкојихјесваки,каконапримеруУједињеногКраљев-
стватакоинапримеруШвајцарске,окарактерисандоминацијом
некогодрелевантнихдруштвенихрасцепа(националног,верског
илилингвистичког)уодносунаостале.Такојерецимоерапрофе-
сионализацијестранака,чијисепочетакпремафонБајмеугрубо
можепоставитинакрајосамдесетихипочетакдеведесетихгодина
двадесетогвека,уШвајцарскојокарактерисанапостављањемна-
гласканалингвистичкерасцепе,којиудатомслучајуимајузнатно

7) Табела1.налазисенаседмојстраниинудидетаљанприказхронолошкетипологије
страначкихера,односноприказразвоја1)системавладавине2)изборногсистема3)
страначкогсистемаи4)институцијешефадржаве(четиринезависневаријабле)током
четиристраначкеереуШвајцарскојиУједињеномКраљевству.

8) KlausvonBeyme,Transformacija političkih stranaka: Od narodnih do profesionaliziranih 
biračkih stranaka,(prevelasanemačkognahrvatski:MirjanaKasapović),Fakultetpolitičkih
znanosti,Zagreb,2000,str.32



-176-

УТИЦАЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ЧИНИЛАЦА ...Јовица Павловић

приметнијунационалнуцртуодрелигијскихрасцепа,чијајезасту-
пљеностнадневно-политичкој агендибиланајприметнија током
ереелитнихинароднихстранака.9)

Какобисеанализиутицајаинституцијанадруштвенерасцепе
усвимстраначкимерамаприступилонаописаниначин,потреб-
нојеприменитиметоду„историјскогпраћења“(hi sto ri cal tra cing),
којапосматрањемеволуцијеипроменеодређеногфеноменатоком
извесногисторијскогпериодаидентификујепотенцијалнеузроке
дате промене.Научно-дескриптивне методе ће такође бити при-
мењене,јерприродаистраживањаналажесистематскиописдру-
штвенихструктура,расцепаиполитичкихинституција,каоињи-
ховогмеђусобногутицаја.Поштоћестудијабитииупоредна,ане
самовременска,потребнојепослужитисеиодређенимкомпара-
тивнимметодама.Посматрањемначинанакојиразличитеинсти-
туције (којећеовдебитиузетеуобзиркаонезависневаријабле)
уструктурносличнимслучајевимадоприносесличностиилираз-
личитости друштвених расцепа (који ће овде бити узети као за-
висневаријабле)примењујесе„анализанајразличитијихсистема“
(most dif fe rent systems de sign).10)Рад јеконципирантакодасвака
независнаваријаблазаузмеодломакутекстуукомћесенаоснову
њенепроменекрозвременскепериодеидваслучајаанализирати
варијацијаиеволуцијазависнихваријабли(националних,верских
илингвистичкихрасцепа).Пренегоштосерадупустиуизучава-
њеизборногсистема,страначкогсистема(којићесезбогсвојепо-
везаностизаједнопосматратиучетвртомодломку)иинституције
шефадржаве,ваљакренутиоднајочитијеинајсвеобухватнијене-
зависневаријабле;системавладавинедвенаведенеземље.

3. УТИ ЦАЈ СИ СТЕ МА ВЛА ДА ВИ НЕ НА  
ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КЕ РАС ЦЕ ПЕ

УједињеноКраљевствоВеликеБританијеиСевернеИрскеје
једина европска држава која нема класичан уставформулисан у

9) OscarMazzoneli, “Multi-Level Populism andCentre-PeripheryCleavage in Switzerland:
TheCaseoftheLegadeiTicinesi”,inDanieleCaramaniandYvesMeny(eds.),Challenges 
of Consensual Democracy: Democracy, Identity, and Populist Protest in the Alpine Region,
PeterLangInternationalAcademicPublishers,Brussels,2005,p.210.

10) JonathanHopkin,“KomparativneMetode”,uzborniku:Teorije i metode političke znanosti,
(priredili: DavidMarsh i Garry Stoker, preveli sa engleskog na hrvatski:TončiKursar i
DavorStipetić),Fakultetpolitičkihznanosti,Zagreb,2005,str.248.
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обликуједногдокумента,алисечестоскуповизаконскихпропи-
са,конвенцијаипринципапосматрајуаналогноуставимакојипо-
стојеудругимевропскимземљама.Основа„Устава“Уједињеног
Краљевствапочиванавладавиниправаисуверенитетупарламен-
та,којијенастаонаконЗаконаоУнији1707.годинеспајањемЕн-
глескогпарламентаиШкотскогпарламентаисмештањемистогу
Вестминстерскупалату.11) 

Та бе ла 1. Си стем вла да ви не, из бор ни си стем, стра нач ки си стем  
и ин сти ту ци ја ше фа др жа ве у Ује ди ње ном Кра љев ству  

и Швај цар ској то ком раз ли чи тих стра нач ких ера

11) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,op. cit.,p.17
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Представникепарламентавећинскимједнокружнимсистемом
бирајуграђани(очемућеседетаљнијеговоритиунаредномод-
ломкутекста),којисуформалноподаницимонарха,тенисуносио-
цидржавневласти(очемућебитиречиупетомделурада).Поред
државног парламента, данас у Уједињеном Краљевству постоје
итрирегионалнапарламентаса законодавномвлашћу;Шкотски
парламент (Scot tish Par li a ment),Велшкипарламент (Na ti o nal As
sembly for Wa les)иПарламентСевернеИрске(Nort hern Ire land As
sembly).12)Међутим,предеволуцијекојасеодигралакрајемдва-
десетогвека,регионалнипарламентпостојао јесамоуСеверној
ИрскојодсецесијеРепубликеИрскедо1973.годинеинијепоседо-
ваопотпунузаконодавнувласттокомвећегделасвогпостојања.13)

Одређенакорелацијаизмеђупроменеформесистемавладави-
неу различитим страначким ерамаипроменеинтензитетаи ва-
жностиодређенихверских,националнихилингвистичкихрасцепа
можесеидентификоватиприменомметодеисторијскогпраћењана
случајУједињеногКраљевства.Токомдобаелитнихстранака,чији
секрајозначавапочеткомПрвогсветскограта,институционални
дизајнпарламентарногсистемауУједињеномКраљевствујебио
такавдасусвиделовидржаве,укојујетадспадалаицелаИрска,
ималисвојепредставникеудоњемдомуВестминстерскепалате,
докрегионалнипарламентинисупостојали.Каоиданас,Уједиње-
ноКраљевствобилојеподељенонаизборнејединице,тејесваки
предеокраљевстваимаозагарантованбројпарламентарнихместа
удоњемдомусразмеранбројуизборнихјединицакојесупостојале
уњему.Конкретно,Ирскајеимала105изборнихјединица,теисто
толикопарламентарнихпозиција.14)

ИакосунаовајначинкатолициизИрскеобичнопредставља-
лиоко10постопарламентарацаудоњемдому,самачињеницада
језаконодавнипарламентбиолоцирануЛондонупредстављалаје
поводзаистицањенационалнихразликаизмеђу„вековимаугње-
таваних“ католика Ираца са периферије и „империјалистичких“
протестаната Енглеза из центра.15) Такође, горњи дом (или Дом
лордова),којијеутовремепосвојојмоћибионадређендоњемдо-

12) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,op. cit.,p.189.
13) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,

p.88.
14) Ibid.,p.165.
15) Ibid.,p.165.
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му,имаојесамонеколицинупредставникаизИрске,којисубили
биранидоживотноипоправилуоданикруниицентралнојвласти,
штојепродубљивалопоменутинационалнирасцеп.16)Најбољидо-
казовограсцепаудобуелитнихстранакајеиодбијањеирскеШин
Фејн (Sinn Féin) странке да учествује у сазиву доњег дома Бри-
танскогпарламента1918.године,штосеподударасагодиномкоју
фонБајмеоквирноодређујекаопрелазнуизмеђуелитнихимасов-
нихстранака.17) 

Слична осећања према централизованом врховном законо-
давномтелугајилисуиШкоти,чијисуполитичаријошзавреме
елитних странака инсистирали на обнављању независногШкот-
скогпарламента,којиједиректновезиванзашкотскинационални
идентитет.Међутим,доксупреласкомупериоднароднихстранака
ирскепартијесвевишестављаленагласакнанационалне,асамим
тимиповезаневерскеилингвистичкеразлике(штојеидопринело
осамостаљењуРепубликеИрске),шкотскепартије почињуда се
обликујуускладусакласнимрасцепимаизмеђурадникаикапита-
листа.18)Овоуприметнојмериумирујенационалнирасцепизмеђу
ШкотаиЕнглеза,јерсенагласакстављанакласнуподелуунутар
целокупногУједињеногКраљевства,алисенесмезанемаритиоп-
станакзахтевазашкотскимпарламентомкојисунастављенииу
еринароднихстранака.

Ера народних странака, која почиње након Другог светског
рата, поновопостављанационални расцеп у првиплан уШкот-
ској.ПостојањепарламентауСевернојИрској,којијеоформљен
у склопу примирја између Републике Ирске и Уједињеног Кра-
љевствадвадесетихгодинадвадесетогвека,уочимаШкотапред-
стављадвострукестандардепримењенеодстранецентралневла-
сти.19)Народнестранкекористеоваквуинституционалнупоставку
система владавине како би све учесталије наглашавалешкотски
националниидентитетрадиосвајањавећегбројагласова,одржа-
вајућиовајрасцепактивним.УСевернојИрскојнационалниивер-
скирасцепипревазилазеинституционалнеоквиреипрерастајуу
свеучесталијеотворенесукобеизмеђупротестантскихуниониста

16) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit., 
p.165

17) Ibid.,p.33
18) MathewHall,Political Traditions and UK Politics,op. cit.,p.204
19) Ibid.,p.205



-180-

УТИЦАЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ЧИНИЛАЦА ...Јовица Павловић

(шкотскихиенглескихкорена)икатоличкихрепубликанскихсе-
паратиста.РеформасистемавладавинеукидањемПарламентаСе-
вернеИрскедалаје јошједанунизуповодазанационалистичке
расцепеисукобе.20)

Променекојејесистемвладавинепретрпеодеволуцијомзако-
нодавнеиизвршнемоћинарегионалнепарламентеивладеуери
професионалнихбирачкихстранакакрајемдвадесетогвекаподу-
дарасесапроменомважностииинтензитетанационалнихивер-
скихрасцепа.УСевернојИрскојдолазидовидногстишавањана-
ционалнихиверскихсукобанакон„СпоразумаизБелфаста“1998.
године,мадасеможеаргументоватида јесамаструктурасукоба
довеладоспоразумаидодеволуцијезаконодавнеиизвршнемоћи,
анеобрнуто.21) УШкотској је,међутим,деволуцијанапрвипо-
глед допринела повећањуинтензитета националних расцепа, јер
јеумеђувременудошлоидореферендумаонезависностикојије
одржанкрајем2014.године.Истовремено,неможесезанемарити
чињеница да је референдум указао на податак да већинаШкота
жели остати у саставуУједињеногКраљевства, те да захтеви за
отцепљењемнисудобилиподршкукојусуприжељкиваленацио-
налнооријентисанепартије,штоуказујенатодаједеволуирани
системвладавинеплоднотлозаанти-системскестранкеограниче-
ногдомета,алинеизапартијекојемогуугрозититериторијални
интегритетдржаве.

Сличан закључак се може донети и на основу посматрања
примераШвајцарске.Периодпрофесионалнихбирачкихстранака
допринеојепораступопуларности(идаљемалих)партијакојеу
оквирусвојихагендиупрвипланстављајунационалнеилингви-
стичкерасцепе,попутТичинскелиге(Le ga dei Ti ci ne si)са„итали-
јанског“југаземље,алијеистовременопримећенипадинтензи-
тетатрадиционалнихсукоба/расцепа.22)Порастпопуларностима-
лихнационалистичкихстранакасалингвистичкимирелигијским
агендамауерипрофесионализацијевидљивјеиуосталимевроп-
скимземљама,тенетребапренаглашаватиинституционалнеокви-
реУједињеногКраљевстваиШвајцарскекао јединеузрокеовог

20) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,
p.167

21) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,
p.170.

22) OscarMazzoneli, “Multi-Level Populism andCentre-PeripheryCleavage in Switzerland:
TheCaseoftheLegadeiTicinesi”,op. cit.,p.223.
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феномена.Међутим, јасно је да судеволуциониинституционал-
ниоквириУједињеногКраљевстваифедералниинституционални
оквириШвајцарскеприметноутицалинауникатанразвојовогфе-
номенаупоменутимдржавама.

ДоксусеуУједињеномКраљевству,каоштојевећобјашњено,
деволуцијомизвршнеизаконодавневластиделимичнопацифико-
валинационалнииверскисукоби,штосупопулистичкестранке
искористилезанаглашавањеиоживљавањеистих,уШвајцарској
је постојећи и непромењени федерални систем искоришћен од
стране професионалних бирачких странака као „mul tile vel“ аре-
наукојојсусенавишенивоа(штокантонским,штофедералним)
гласови купили инсистирањем на лингвистичкин/националним
разликама.23) Тако су егзистирајући оквири система владавине у
Швајцарскојпојавомпрофесионалнихбирачкихстранакаутицали
наделимичанпорастзначајапресвегалингвистичкихирегионал-
них,асамимтиминационалнихразлика,доксуистовременотра-
диционалниверскииконзервативно-либералнирасцепигурнутиу
другипланзбогмањка„комерцијалности“наШвајцарскомбирач-
комтржишту.24)Овимтемамасусевећнавеликобавиледоминанте
четириШвајцарскестранке,јерсумногеодњихисаменасталеиз
поменутихрасцепа,тесунастајућестранкепопутТичинскелиге
моралетражитиновипросторзапривлачењегласача.Федерални
системсавишенивоавластиомогућиоимједаистицањелингви-
стичкихразликаставеинадневниредфедералнихинституција,
тејеоводиректанпримерначинанакојиспецифичностисистема
владавинеутичунаобликовањепостојећихрасцепа.

Свакако,требаприметитидасууспесималихпопулистичких
странакапопутТичинскелигелимитирани,тенетребапренагла-
шаватињиховутицајнаобликовањеинтензитетадруштвенихрас-
цепа. Појавом професионалних бирачких странака системи вла-
давинеуУједињеномКраљевствуиШвајцарској јесудопринели
лимитираномпораступопуларности„локал-патриотских“партија,
алисусеистовременодеволуиранисистемвладавинеуБританији,
односнофедералнисистемуШвајцарској,показаликаоинститу-

23) OscarMazzoneli, “Multi-Level Populism andCentre-PeripheryCleavage in Switzerland:
TheCaseoftheLegadeiTicinesi”,op. cit.,p.226

24) RomainLachat,The Religious Cleavage in Switzerland, 19712007, Internet,http://www.
romain-lachat.ch/papers/madrid2012.pdf,05/08/2015,p.10
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ционалниоквирикојисмањујуинтензитеттрадиционалнихсуко-
ба.

4. УТИ ЦАЈ ИЗ БОР НОГ И СТРА НАЧ КОГ СИ СТЕ МА НА 
ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КЕ РАС ЦЕ ПЕ

Кадаговоримооутицајусистемавладавиненадруштвенерас-
цепе,неможемозаобићиинституцијеизборногсистемаистранач-
когсистемакојипроизводеучесникеувласти.Застраначкисистем
једнедржавесеможерећидајеинтерактивнафункцијањенихдру-
штвених расцепа и институција.Интерактиван је јер не постоји
самокаопроизводрасцепаиинституцијапопутизборногсисте-
ма, већ такођеутичена верске, лингвистичкеинационалнерас-
цепе.Самимтим,страначкииизборнисистемису,попутсистема
владавине,одигралиприметнуулогууобликовањунационалних,
лингвистичких и верских расцепа уШвајцарској и Уједињеном
Краљевствутокомереелитних,масовних,народнихиерепрофе-
сионалнихстранака.

УједињеноКраљевствоједоживелотектонскеполитичкепро-
мене увођењем система масовне уместо елитне демократије, те
преласкомсаелитнихстранаканамасовнестранке.Механизамиз-
борногсистемаостајеисти,алисепојавомопштегправагласато-
комПрвогсветскогратаукорпусбирачаубројавајуженеиостале
претходномаргинализованегрупе,штопроизводимасовнијусред-
њуполитичку/бирачкукласу.ДокуШкотскојиЕнглескојовакласа
доводидопооштравањарасцепаизмеђурадника/лабуристаикон-
зервативаца,уИрскојсесредњакласаокрећемасовнимнародним
партијамакојепропагирајуотвореноанти-системскуполитику.25) 
Предоминантнодвостраначкипартијскисистемнастављадаегзи-
стирауоквируВесминстерскепалатенасамомпочеткуеремасов-
нихстранака,алијеудоњемдомупарламентасвеприметнијиброј
ирскихнационалистакојисвојегласоведиректноцрпеизподршке
бирачаирскесредњекласе.26)

Прелазакнамасовниизборни системау оквируУједињеног
Краљевстваочитјепримерначинанакојиредизајнирањеинститу-

25) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit., 
p.34

26) ColinRallingsandMichaelThrasher,“GeneralElectionSummaryData”,inColinRallings
and Michael Thrasher (eds.), British Electoral Facts 18322012, Biteback Publishing,
London,2012,p.70
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цијадиректноутиченапродубљивањевећпостојећихдруштвених
расцепа.Иакосутирасцепивећегзистирали,описанадрастична
променаизборногсистема (који јенаставиодафункционишепо
моделу„first past the post“алијеусвојуизборнуформулуубројао
новедруштвенеслојеве)толикојепродубиланационалнирасцеп
измеђуИрацаиЕнглеза,којисуцентралнувластдржалиусвојим
рукама,дасеИрсканедугозатимиотцепилаодУједињеногКра-
љевства.Евидентнанеспособностизборногсистемадаапсорбује
толикибројирскихгласова,адапритомнедођедопроменеструк-
туре међунационалних односа унутар Уједињеног Краљевства,
указујена јасанутицајинституционалнихчинилацанадруштве-
но-политичкерасцепе/поделе.

УШвајцарскојјепрелазакизереелитнихуерумасовнихстра-
накатакођебиопропраћенинституционалнимпроменама.Докјеу
ериелитнихстранакапостојаовећинскиизборнисистем,паралел-
носапојавоммасовнихстранакапочеткомдвадесетогвекауводи
се и пропорционални изборни систем.27) Увидевши да се већин-
скимизборнимсистемомодређениполитичкипогледифаворизују
у односу на остале, те да поједини лингвистички и национални
крајевиШвајцарскебивајусистематскинеадекватнозаступљени,
Швајцарскевласиспроводереформуизборногсистема,којуданас
многи наглашавају као кључнифактор за даље развијањеШвај-
царске у стабилну демократију и државу.28)ПримерШвајцарске,
поготовоупоређењусапримеромУједињеногКраљевства,јасно
показуједаодређениобликизборногсистемаможеиматидирек-
танутицајнаублажавањеилиподстицањенационалних,лингви-
стичкихиверскихрасцепа.

Свеснидиспропорционалностиупредстављањугласача,Бри-
танци годинама покрећу расправе о измени постојећег изборног
система.29) Међутим, чак и репрезентативнији пропорционални
изборнисистемпопутоногуШвајцарскојможепотенцијалнода
продубиодређенерасцепезбогсвојетенденциједапроизведеви-
шестраначки систем, што оставља простора малим популистич-
ким „локал-патриотским“ странкама, попут поменуте Тичинске

27) MichaelWilliams,Crisis and Consensus in British Politics: From Bagehot to Blair,op. cit.,
p.164

28) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,op. cit.,p.19
29) СлавишаОрловић,„Ре-дизајнирањеполитичкихинституција“,узборнику:Квалитет 

политичких институција, (приредио:ПавловићВукашин), Чигојаштампа, Београд,
2010,стр.72
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лиге,дазаузмуместауфедералномпарламентуиодржавајусена
властиистицањемлингвистичкихразлика.

СтраначкисистемШвајцарске,који јепосвојојприродиви-
шестраначки и који издваја четири доминантне партије у први
план (НароднупартијуШвајцарске,Социјалдемократскупартију
Швајцарске,ФДПЛибералнустранкуиХришћанско-демократску
народнустранкуШвајцарске)настаојекаодериваттрадиционал-
нихрасцепаиизборногсистемапоменутеземље.30)Међутим,нове
странкекојесунасталеудобапрофесионалнихбирачкихстранака,
свеснесвојихограничењазбогнемогућностидоприношењановом
политичкомреторикомприразматрањустарихдруштвенихрасце-
па,активнокористедискурскојиподстичеамплификацијумарги-
налнијихрасцепакакобизаузелисвојеместонастраначкојсцени
Швајцарске.Наовајначин,вишестраначкисистем,укомбинацији
сафедералнимсистемомвластиипропорционалнимизборнимси-
стемом,постајеплоднотлозаобликовањесукобаирасцепапопут
онихрегионалнихилингвистичких.Сличанразвојдогађајапри-
метанјеиуУједињеномКраљевству,гдејеподршкаШкотскојна-
ционалној странципорасла збоготворенеподршкереферендуму
занезависност.Стабилнидвостраначкисистем,попутоногуСАД,
имао би потенцијал да спречи ескалацију популистичке ретори-
ке која инсистира на националним расцепима, јер би такозвани
„филтер“двестраначкеопциједопринеонемогућностипробијања
оваквогдискурсанаглавнуполитичкусцену.Самимтим,можесе
закључитидаиприродастраначкогсистема,попутприродеизбор-
ногсистемаисистемавладавине,имапотенцијалдаутиченаоб-
ликовањедруштвенихрасцепаамплификацијомилимаргинализа-
цијомодређенихсукоба.

5. УТИ ЦАЈ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ШЕ ФА ДР ЖА ВЕ  
НА ДРУ ШТВЕ НОПО ЛИ ТИЧ КЕ РАС ЦЕ ПЕ

Коначно, битан утицај на друштвене расцепе може одигра-
тииинституцијашефадржаве,штосејасновидинаразличитим
примеримаУједињеногКраљевства иШвајцарске.Ова институ-
ција симболично представља јединство и традицију једне држа-
ве, теегзистирауразличитомобликуу зависностиодкултуреи

30) Hanspeter Kriesi and Alexander Trechsel, The Politics of Switzerland: Continuity and 
Change in a Consensus Democracy,CambridgeUniversityPress,Cambridge,2008,p.85
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историјеземљекојупредставља.ТакоуУједињеномКраљевству
имамоконститутивнумонархијусакраљемиликраљицомначе-
лудржаве,докуШвајцарскојпостојиврлоспецифичнаинститу-
цијаШвајцарскогсавезногвећасастављеногодседамчлановаиз
четириводећепартијеодкојихсвакииманадлежностнадједном
федералном јединицом, која није територијалне природе, већ се
можеизједначитисапојмомминистарства.Заједно,седамчлано-
ваСавезногвећапредстављаинституцијулидераземље.Чланови
себирајупосреднопрекозаједничкоггласањапредставникагор-
његидоњегдомапарламентаиимајумандатодчетиригодине.31) 
Наконистекамандата,чланСавезногвећаможебитипоновоиза-
браннеограниченбројпута,тејереткостдаактивничланнебуде
поновопредложениизабранодстранесвојепартијенаследећим
изборима.32)

До1999.године,постојалојеуставноограничењекојејеспре-
чавалода једанкантонимадвапредставникауСавезномвећу.33) 
Оваклаузуласпречавала јенеједнакурасподелупредставникаиз
различитих лингвистичких, верских, културних и националних
подручја.Иако јепоменутегодинеовоограничењекоригованои
ублажено,јошсениједогодилодасеизсаставаСавезногвећаизо-
ставепредставнициизиталијанскогилифранцускогговорногпод-
ручја,тејасанлингвистичкибалансприизборуколективногшефа
државејошпостоји.34)

Овако редистрибутиван приступ одабиру чланова Савезног
већаконципиран јенакон грађанскограта1848. године, тему је
примарна сврха била децентализација институцијешефа државе
какобисеводилорачунаозаступљеностиуоквируовогизвршног
телавласти.35)Резултатовакоконципиранеинституцијејепозитив-
ноутицаонаублажавањелингвистичких,националнихиверских
расцепатокомсвихстраначкихера, јер јеСавезновећеувекпо-
сматранокаосимболјединственеШвајцарскеипоредпоменутих
расцепакојисусеодигравалинастраначкомнивоу.Можесерећи

31) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,op. cit.,p.97
32) CliveChurch,The Politics and Government of Switzerland,op. cit.,p.97
33) Ibid.,p.111
34) ThePortaloftheSwissGovernment,Regions in the Federal Council since 1948,Internet,

https://www.admin.ch/gov/en/start/federal-council/history-of-the-federal-council/regions-
in-the-federal-council-since-1848.html,05/08/2015,p.1

35) WolfLinder,Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies,
PalgraveMacmillan,London,2010,p.133
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дајеинституцијаСавезногвећаодигралаулогукојајојјенамење-
на,атојестављањеструктурнихрасцепаудругиплануодносуна
институционалнеоквире/принципеШвајцарске.

УУједињеномКраљевству,централизованаулогашефадржа-
векојајеималаизричитоенглескеинституционалнекоренедопри-
носила је расцепима током свих страначких ера, те то делимич-
ночинииданасуерипрофесионалнихбирачкихстранака.Однос
премакруни,којајетокомвећегделаисторијеишларукуподруку
саАнгликанскомцрквом,дефинисаојенационалнеиверскерасце-
пеШкота,ИрацаиЕнглеза.УИрској,токомереелитнихстранака,
највећидеокатоликаидентификоваосеса„републиканским“пар-
тијамаипокретимакојисужелелиИрскунезависнуоденглеске
круне.Овоихједоводилоусукобнесамосацентралнимвласти-
ма,већисапротестантскимземљацимасасевера,којисужелели
остатикраљевиподаници.

Очигледноје,дакле,дајејошунајранијемстраначкомперио-
дукрунаизазиваладубокуподељеностуУједињеномКраљевству
по линији националних и верских разлика, иако јој је званична
улогабилапредстављање јединстваУједињеногКраљевства.Та-
каврасплетоколностипресликанјеинапериодемасовнихина-
роднихстранака.СевернаИрска,наконодвајањаРепубликеИрске,
јекрозчитавдвадесетивекосталадубокоподељенаизмеђу„ре-
публиканаца“иподаникакруне.Слична,иакоприметномањена-
петаситуација,постојииданасувременупрофесионалнихстра-
накауШкотској,гдесепојављујерасцепизмеђуонихкојисузаи
онихкојисупротивмонархијечакимеђупристанициманезависне
Шкотске.

Наосновунаведеногможесезакључитидаусличнимструк-
турним условима институција шефа државе доиста игра битну
улогууформирањуиобликовањудруштвенихрасцепа.Док јеу
ШвајцарскојСавезновећекрозразличитестраначкеере,збогсвоје
децентрализованеприроде,служилокаосимболјединствадржаве,
уУједињеномКраљевству јеинституцијамонархије својомцен-
тралистичкомприродомутицаланаодржавањеипојачавањепо-
стојећихструктурнихсукоба,пресвегаверскихинационалних.
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* * *

Аланизомнајразличитијихсистемаиприменомметодеисто-
ријског праћења при посматрању утицаја институционалних по-
ставки (независних варијабли) на националне, верске и лингви-
стичке расцепе (зависне варијабле) унутар Уједињеног Краљев-
стваиШвајцарске,долазимодозакључкадапостојипотенцијална
коорелацијаиузрочниодносизмеђуа)различитогначинанако-
јисуинституцијепостављенеиб)различитогразвојаструктурне
основедруштвенихрасцепауУједињеномКраљевствуиШвајцар-
ској.Тојеуочљивоприпосматрањупојединачнихпримерасваке
одизученихземаља,јерсусе,каоштојепоказано,уУједињеном
Краљевствунационалнирасцепимењалиподударносадеволуци-
јомсистемавладавине,доксууШвајцарскојдруштвено-политич-
кираздоримењалиобликуодносунапроменеунутаризборноги
страначкогсистема.

Поменутакорелацијаиузрочниодносприметнисуиприпо-
ређењу две земље, поготово када се упоредно посматрајуњихо-
веинституцијешефадржаве, где је централизованаинституција
монархауУједињеномКраљевствуодувекделовалакаопотенци-
јалнифакторпродубљењанационалнихраздора,докједецентра-
лизовани колегијални шеф државе уШвајцарској кроз историју
биоуједињујућичинилацкојијепацификоваодруштвенесукобе.
Самимтим,одговорнаспецифичноистраживачкопитање,којије
уоквирусажеткапостављенкаопримарнициљрада, јестедасу
системвладавине,изборни систем, страначки системиинститу-
цијашефадржавеуУједињеномКраљевствуиШвајцарскојути-
цалинаразвојиобликовањедруштвено-политичкихрасцепакоји
сетемељенаверским,лингвистичкиминационалнимразликама
токомсвихстраначкихера.Одговорнаопштеистраживачкопи-
тањепостављеноуоквирудругогделарада јестедасенаосно-
вузакључакакојипроизилазеизпроучавањапримераУједињеног
КраљевстваиШвајцарскеможеиндуктивноаргументоватидасуу
парламентарнимдемократијамадвадесетогидвадесетпрвогвека
различитиинституционалниоквиридоприносилиразличитомоб-
ликовањуисторијскисличнихдруштвенихрасцепа.
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Jo vi ca Pa vlo vic

THE IN FLU EN CE OF IN STI TU TI O NAL FAC TORS  
ON NA TI O NAL, RE LI GI O US AND LIN GU I STIC CLE A VA GES 

IN THE UNI TED KING DOM AND SWIT ZER LAND  
DU RING DIF FE RENT PARTY ERAS

Re su me
The fol lo wing work aims to an swer this re se arch qu e sti on: 
“Did the system of go ver nan ce, the elec to ral system, the 
party system and the in sti tu tion of the head of sta te in the 
Uni ted King dom and Swit zer land in flu en ce and sha pe the 
de ve lop ment of so ciopo li ti cal cle a va ges which are ba sed 
on re li gi o us, lin gu i stic and na ti o nal dif fe ren ces du ring the 
era of eli te, mass, pe o ple’s and pro fes si o nal par ti es, and if 
so, in what way?” Such a qu e sti on sets the in flu en ce that 
an in sti tu ti o nal fra me work has on so cial cle a va ges as the 
broad study su bject, whi le po li ti cal in sti tu ti ons and hi sto
ri cal so ciopo li ti cal cle a va ges wit hin the Uni ted King dom 
and Swit zer land can be tho ught of as the nar ro wer fi elds 
of in te rest. Star ting with an in sti tu ti o na list the o re ti cal as
sump tion ac cor ding to which in sti tu ti ons in flu en ce struc
tu res such as so cio/po li ti cal cle a va ges, this work uses the 
met hods of hi sto ri cal tra cing and most dif fe rent systems 
de sign to com pa re two sta tes with dif fe rent in sti tu ti o nal 
ar ran ge ments, but si mi lar so cial struc tu res, thro ug ho
ut dif fe rent twen ti eth and twentyfirst cen tury party eras, 
so that it co uld in qu i re in to the exi sten ce of a po ten tial 
cor re la tion and ca sual re la ti on ship bet we en a) dif fe rent 
in sti tu ti o nal ar ran ge ment and b) dif fe rent de ve lop ment of 
the struc tu ral fo un da ti ons of so cial cle a va ges in the Uni
ted king dom and Swit zer land. The re sults show that such a 
cor re la tion may po ten ti ally exist.
Key words: Uni ted King dom, Swit zer land, so ciopo li ti
cal cle a va ges, party eras, system of go ver nan ce, elec to ral 
system, party system, in sti tu tion of the head of sta te.

 Овајрадјепримљен12.септембра2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције18.септембра2015.године.





УДК 341.214:316.32

Прегледни 
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVII) XIV, vol=45
Бр. 3 / 2015.
стр. 191-208.

- 191 -- 191 -

Игор Н. Стојановић 
Факултет политичких наука

ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ И 
САВРЕМЕНА ДРЖАВА У ТОКОВИМА 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Сажетак

Циљ ра да је да се ана ли зом пој ма по ли тич ке не у трал
но сти са те о риј ског ста но ви шта и ста вља њем у кон
текст са про це сом гло ба ли за ци је, са гле да ју мо гућ но
сти да са вре ме на др жа ва у да на шњим окол но сти ма 
де лу је као не у тра лан ак тер. Ста вља њем у од нос са
вре ме не др жа ве и кон цеп та по ли тич ке не у трал но сти 
по ку ша ва се утвр ди ти ме ра у ко јој је мо гу ће др жа ти 
се кур са не у трал но сти у усло ви ма све о бу хват не над
на ци о нал не са рад ње и ор га ни зо ва ња. Пред мет ис тра
жи ва ња зах те ва ана ли зу тра ди ци је не у трал но сти 
као и са мог пој ма, ма пи ра ње др жа ва ко је се во де овом 
иде јом, са гле да ва ње ар гу ме на та ко ји иду у при лог овог 
кон цеп та или му се су прот ста вља ју, као и ана ли зу по
ло жа ја у ко јем се на ла зи Ре пу бли ка Ср би ја. Са гле да ва
ње це ло куп ног пред ме та ис тра жи вач ког ра да зах те
ва ком би но ва ну при ме ну аде кват них на уч них ме то да 
по пут ана ли зе са др жа ја, ком па ра тив не као и ме то де 
сту ди је слу ча ја, ана ли зе и син те зе. Ра ди се о из у зет но 
ком плек сном пи та њу, по себ но ако се узму у об зир нај
но ви ја де ша ва ња на ме ђу на род ној сце ни, као и од но си 
из ме ђу нај ра зви је ни јих свет ских зе ма ља ко је се бо ре 
за пре власт и што ве ћи ути цај у про це су до но ше ња 
од лу ка на гло бал ном ни воу. Ср би ја као зе мља у тран зи
ци ји, па мет ном и ра ци о нал ном ди пло мат ском бор бом 
мо ра оства ри ти што бо љи по ло жај на ме ђу на род ном 
пла ну. То за ви си од мно гих фак то ра, пре свих еко ном
ских и по ли тич ких, али и со ци јал них и дру штве них.
Ре зул тат ис тра жи ва ња тре ба да пред ста вља од
го вор на то да ли са вре ме на др жа ва мо же, и у ко јој 
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ме ри, у да на шњем ви ше стру ко гло ба ли зо ва ном све ту 
де ло ва ти као не у тра лан по ли тич ки ак тер.
Кључ не ре чи: са вре ме на др жа ва, по ли тич ка не у трал
ност, Швај цар ска, Ср би ја, Нор ве шка, гло ба ли за ци ја, 
ме ђу на род ни од но си, гло бал ни ак те ри.

Pолитичканеутралносткаопредметистраживањапредставља
изузетно сложен проблем истраживања с обзиром на кон

стантномењањеоколностиширомсветаипроменаодносамоћи
на међународном плану. Веома интересантно и политиколошки
актуелнопитањенеутралногделовањадржавеуусловимаглоба
лизацијеитенденцијасавременостиимодерностианализираноје
крозанализусадржајадокуменатакојисадржебитнеелементеове
идеје,компаративнеанализепримеранеутралнихдржаваузпоку
шајутврђивањапринципакаосаставнихделовамоделанеутралне
државе.Методамоделовањаузанализу,синтезуистудијуслучаја
омогућићедасесагледајуианализирајусвибитниелементиовог
концепта. У условима у којима са једне стране имамо глобалне
проблемекојизахтевајуудруженуакцијувишедржава,асадру
ге страненеравноправан третманчланицаодређеногполитичког
савезауздоминацијунајмоћнијихиразвијенијихдржавауодносу
наосталечланице,постављасепитањеоправданостиалиикапа
цитетасавременедржаведаделујекаонеутраланполитичкиактер.

1. ПО ЈАМ ПО ЛИ ТИЧ КЕ НЕ У ТРАЛ НО СТИ

Анализииодређењупојманеутралноститребаприступитиса
становиштаоњеговомдинамизму,другачијимсхватањимауспе
цифичнимпериодимаисторијеиприлагођавањупостојећимдру
штвенополитичкимоколностима.Радисеовеомасложеномпојму
којијеизузетнодинамичаникојијепопримаоразличитекаракте
ристикекрозисторију.Каополитичконачело,занеутралностни
јемогућејасноодредитицеловитуизаокруженудефиницијукоја
биважилаусвакомтренуткуинасвакомместу.Какосусекроз
историјумењалеоколностииодносснагамеђуводећимсветским
земљама,такојеинеутралностпопрималаобрисепостојећихкон
стелацијамоћиумеђународнимодносима.

Концептполитичкенеутралностипочињедасеразвијајошу
старимвременимакодстарогрчкихтеоретичара,алипочињедадо
бијаназначајутеку19.веку.Онатадапостајесаставнидеомиров
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нихуговора,асвојеодређењедобијау„ХашкојконвенцијиV–О
правимаиобавезаманеутралнихдржавауслучајуратанакопну
из1907.године“.1)Иакојеовајдокументстарвишеодједногвека,
садржинскиидаљепредстављаосновузаанализуовогпојма.Уте
орији,праванеутралнихдржавасуследећа:„територијанеутрал
нихдржава јенеповредива; зараћенимстранама је забрањенода
користетериторијунеутралнихдржавазатранспортсвојихтрупа
иратнеопреме;забрањенојекоришћењетериторијенеутралнедр
жавезамобилизацијутрупа;неутралнедржавенесмејудапомажу
зараћенимстранамаиморајудасвезараћенестранетретирајуна
једнакначин,итд.Такође,државакојасепрогласиланеутралному
односунаконкретниратнисукобморадабуденепристраснауод
носунасвезараћенестране,безобзиранасопственавредноснаи
идеолошкаодређења.“2)

ИдоксеодредбеХашкеконвенцијеодносенавремерата,по
стојестановиштадаје„режимнеутралностиусуштиниобликпра
вамира,анедодатакратномправу.“3)Кадасеговорионеутралној
држави,иуратуиумиру,ондајезатаквеземљеутврђентермин
„сталнонеутралнедржаве“.Концептразвијену19.векутребаоје
дапредстављатрајноопредељењедржавеоизузимањуизсукоба.
Такооднеутралностиуратудолазимодоконцептасталненеутрал
ности.ИдеалтипскипримерјеШвајцарска,којојјеовакавстатус
признатнаБечкомконгресу1815.године.Начелосталненеутрал
ности подразумева „по професору Фердросу да: 1:Једна држава
подвргнутастатусусталненеутралностинеможеникадапокрену
тират.2.Онанеможеистотакоучествоватиуратукојијеизбио
измеђудругихдржава.Онамора,дакле,усвакомратудасепридр
жавастриктненеутралности.3.Алијеонаобавезнадабранисвоју
територијуодсвакеагресијесвимрасположивимсредствима(...)
4.Онајенајзад,обавезна,чакиумиру,данеприминасебебило
каквуобавезукојабијемоглаувућиурат.“4)Тако,каопрвиеле
ментовогначеламожемоназначитипринципизузимањаодбило
когсукоба.Другобитнообележјејестеданеутралнадржаваипак

1) ИгорНоваковић „Концепт неутралне државе“,Међународна политика, Институт за
међународнуполитикуипривреду,Београд,бр.1141,2011.стр.6,доступнона:http://
www.isacfund.org/download/academic/KonceptneutralnedrzaveMedjunarodnapolitika
januarmart2011.pdf(приступљено1.8.2015.године)

2) Исто.стр.7.
3) Ранко Петковић, Теоријски појмови неутралности, Издавачка радна организација

“Рад”,Београд,1982,стр.18.
4) Исто.стр.55.
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имаправо,паиобавезупремасвојимграђанима,дасебраниуко
ликојенекадругастрананападнештојеприхваћенокаопринцип
„неутралностподоружјем.“5)Итреће,дабидржавибиопризнат
статус сталне неутралностиморају бити испуњена два „правна“
условакојенаводиРанкоПетковић:„1.Једностранаизјавадржаве
упитањудасеопредељујезастатуссталненеутралности,и2.Уго
воркојимтрећедржавеизјављујудаћепризнатиилигарантовати
сталнунеутралностодређенедржаве.“6)

То су три битна елемента овог начела око којих постоји са
гласност међу теоретичарима који су се бавили овим питањем.
Међутим,приликеудеветнаестомвекуукојем јеконкретизован
овај концепт доста су се разликовале од ситуације на почетку и
токомдвадесетогвека,векавеликихратоваигубитака.Ратовису
употпуностинарушавалипринципенеутралности,аводећесиле
уратовимачестосунанајбруталнијиначинкрушиленачеланеу
тралностикојесудржавамабилегарантоване.ПозавршеткуПрвог
светскогратапостављалосепитањедаличланствоу„Друштву
народа“,претечиОрганизацијиуједињенихнација,поништаване
утралностдржава.Топитањесепостављалопресвегазбогнаме
тањаекономскихмераисанкцијазадржавекојенисупоштовале
међународноправо.Ипак,чиниседачланствоуорганизацијикоја
каоциљимаодржањемираистабилностиусветунеможенару
шитистатуссталнонеутралнедржаве.Тосеодносипресвегана
периодизмеђудвасветскарата.

ПозавршеткуДругогсветскогратакадајемеђународноправо
употпуностибилосуспендовано,основанајеОрганизацијауједи
њенихнацијакаонаследницаДруштванарода,саистомсврхоми
каоглавнимциљемдаочувамирупослератномсвету.Веомабрзо,
већиназемаљанашласепредновимизазовом,блоковскомподе
ломнаисточниизападниблок.Тојебионовизазовизаконцепт
сталненеутралности.СтавовиСАДиСССРупослератномпери
одупопитањунеутралностибилисукрајњенегативни.Иједани
другимоћникжелеоједаусвомблокуокупиштовишеземаља,
идаоникаотаквибуду„гаранти“мираибезбедности.Свакаод
странаупрвимгодинамапослератанаглашавалаје„аморалност
неутралности“7)штојенаилазилонавеликиотпоркоднеутралних

5) ИгорНоваковић„Концептнеутралнедржаве“, оп. цит.,стр.7.
6) РанкоПетковић,Теоријски појмови неутралности,оп. цит.,стр.56.
7) Исто.стр.34.
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иутовременесврстанихземаља.Идејанесврстаностикаонешто
штопредстављаједанодмодалитетанесврставањаублоковебиће
анализиранунаставкурада.Иакоје,какојеХладниратодмицао,
тајнегативанставонеутралностиопадао,водећисветскихегемо
ниначелусаАмерикомиРусијом,доданашњихданазадржали
сутежњедасуцентриококојихмањеземљетребадасеокупеи
управљајуускладусањиховимпрепорукамаициљевима.Ускла
дусатимонииусвајајусвојакључнаспољнополитичкаусмерења
исвимсредствима,паикрајњомсиломпокушавајудаихнаметну
остаткусвета.

Ставови западних аутора по питању неутралности се разли
кујуиидуодонихкојисуупотпуностипротив,прекоонихубла
жавајућихдоставовакојиприхватајуисагласнисусадржавама
даостанунеутралне,асветопосматрајућикрозпризмучланства
уУН.Ставовипротивникајасноуказујунанеспојивостнеутрал
ностиичланствауУН.ТојенаглашаваоХансКелзенговорећида
је„(...)свакистатуснеутралностиинкопатибилансачланствому
организацији(...)идабиповлачењеунеутралностодстранеједне
државечланицебилонимањенивишенегопризнањедајеОУН
претрпеланеуспех.“8)УтомесеиогледаодбијањеШвајцарскеда
приступниовојорганизацији,већјеималастатуспосматрачасве
до2002.годинекадајепосталапуноправначланица.Временомје
долазилодоублажавањаовихставова,одтогадајеовајпринцип
спојив са одређеним видовима пасивности, до става да се „ (...)
главнициљУН–одржавањемира,подударасамирољубивимци
љевимакојимаисталнонеутралназемљатежиидоприноси (...)
уз нагласак да је неутралност један од аспеката и начина оства
ривањаколективнебезбедности.“9)Сличанразвојситуацијеимали
смоинаистоку,одсупротстављањадоставовадајенеутралност
„средствонеутралисањаполитикеспозицијасилеиширењавој
нихагресивнихгрупаиблокова.“10) 

Тојебиоразвојнипутпојмасталне,политичкенеутралности.
Одсамогнастанкаразвијаласусеразличитастановиштаосамом
појму,којијенатајначинпопримаодругачијаобележја.Једанод
модалитетајесвакакоиидејанесврстаностикојомсеинашадржа
ваупрошлостиводила.Онаозначаваполитикунесврставањаниу

8) Исто.стр.39.
9) Исто.стр.44.
10) Исто.стр.48.
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једанблок,изузимањеодучествовањаусукобима,већзначипро
моцијумира,стабилностиисарадње.„Упослератномполитичком
развитку,посебноодпочеткашездесетихгодина,новоослобођене
земљеприхватајуполитикунесврстаностиимирољубивеиактив
некоегзистенцијеуциљуочувањасвојенезависности,обезбеђења
трајногмираисвестранесарадњесадругимдржавамаинароди
ма,безобзиранањиховодруштвенополитичкоуређење.“11)Веома
значајнаконцепција,којајеомогућиламногимземљамапресвега
АзијеиАфрике,амеђукојимајебилаиСФРЈ,дасеодупреприти
сцимавеликихсилаисукобљенихстранауХладномрату,штоје
омогућиловеликиекономскирастиразвој,промовисалосарадњу
и партнерствомеђу земљама и омогућило значајан прогрес, пре
свегаусфериекономије.

Збогтогајевеомабитноанализиратиосталеврстенеутрално
сти,иодредитиукаквојсукорелацијитипојмови,поготовосада
нашњихпозиција.Савременасхватањаморајусепросуђиватиузи
мајући у обзир процес глобализације и вишеструке повезаности
нанаднационалномнивоу,алиианализом„политичке,економске,
војнеиоружаненеутралности“,12)какобиседошлодозакључака
укојојмериједанасмогућеговоритионеутралнојдржави.Војна
неутралностподразумеваизузимањеизучешћауратовима,каои
војнимсавезима.ЗавремеХладногратато јеподразумевалоне
припадањесупротстављенимНАТОиВаршавскомпакту,докда
наскаонајмоћнијавојнаорганизацијафункционишеНАТОпакт.
Војнанеутралностсамојеједанодаспекатасталненеутралности,
јерчињеницадаратовинепочињусамиодсебе,негосуузроциче
стонаполитичкомилиекономскомплану.Економсканеутралност
јеконцепткојиданасподразумевасарадњузарадекономскихинте
реса,јерјенемогућезамислитидржавукаоекономскиизоловану.
Односисенатодаиакоједржавасталнонеутрална,њениграђани
могунесметано, преко својихпредузећа, развијатипрекогранич
не трговинске односе зарад остваривањаинтереса.Државе, уко
лико би приступиле одређеном економском савезу, или трговин
скојорганизацији,незначидабимораледаприхватеичланство
уполитичкомсавезукојичиневећиначланицатеекономскеорга
низације.ПостојепримериуспешнесарадњеЕвропскеекономске

11) ЖаркоГудациМирославЂорђевић,Политичка историја XIX и XX века: светска и 
национална,Факултетполитичкихнаука:Чигојаштампа,Београд1997,стр.140.

12) РанкоПетковић,Теоријски појмови неутралности,оп. цит.,стр.72.
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заједнице и касније Европске уније са земљамаАфрике иАзије
наекономскомплану.Такође,ШвајцарскаиНорвешкаданасимају
значајнеекономскевезесаготовосвимземљамаЕвропскеуније,
али нисуњене чланице.У условима савремености и трагања за
профитомтешкојезамислитиземљукојајепотпуноекономскине
утрална.Оружананеутралностодносисенапостојањеоружаних
трупа ради одбране територијалног интегритета и суверенитета
државе,локализовањуратова,тежњикамиру,безбедности,каои
поштовањумеђународногправа.

Кадасагледамосвепретходнонаведено,долазиседозакључка
дапостојимеђусобнаповезаностиусловљеностовихврстанеу
тралности.Уколикобинеказемљажелеладабудеполитичкинеу
трална,онабимораладабудеекономскијака,оружаноспремнада
бранисвојсуверенитетиинтегритет,даимадоброорганизовану
војску,штојеопетсадругестраненебиспречилодасарађујеса
другимауекономскимпитањима,паиполитичким,безсврстава
њаичланствауполитичкиморганизацијама.Јерекономскимоћна
државасвимаједобродошлакаопартнерисарадник.Иобрнуто,
економскислабеинеразвијенеземљетешкобимогледаопстану
безчланстваисарадњеунекојекономској,паиполитичкојорга
низацији.Накрају,иакобижелеледаостанунеутралне,билеби
условљенедапрекоодређенихполитичкихуступакадобију еко
номскупомоћиподстицајзадаљиразвој.Свесуточињеницекоје
намолакшавајупосао задоношењеконачног закључкаомериу
којојсавременадржаваможедаделујекаонеутрална,алипретога
треба анализирати тренутнополитичкинеутралне државе, каои
положајРепубликеСрбије,дабисенакрајуизвеозакључак.

2. МА ПИ РА ЊЕ И АР ГУ МЕН ТО ВА ЊЕ  
ПО ЛИ ТИЧ КЕ НЕ У ТРАЛ НО СТИ

Упркосвеликимглобалнимизазовимаиризицимасакојимасе
суочавасавременадржава,добрипримериполитичкинеутралних
државасуШвајцарскаиНорвешка.Поредњих,многедругеземље,
пресвегаевропске,суформалнонеутралне,алисуупроцесупри
друживањаодређенојнаднационалнојорганизацијииполитичком
савезудржава,каоштојеЕвропскаунијанаевропскомтлу.

НеутралностШвајцарскеутемељенајекаоштосмовиделина
БечкомКонгресу1815.године,апотврђенакрозизјавушвајцарске
скупштине.Натајначинелементинеутралностипосталисукасни
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јесаставниделовиХашкеконвенције.Одтада,пасведоданашњих
дана,овацентралноевропскадржавафункционишенаосновуовог
принципа.„Премаставушвајцарскихорганавласти,„швајцарска
неутралност“подразумевада јенеутралностсамоутврђена,стал
наинаоружана.Неутралностпредстављакаментемељацспољне
и безбедносне политике, којом се обезбеђује независност држа
веиинтегритетњенетериторије.“13)Разлозизбогкојихједржава
кренулатимпутемсуследећи:„географски– земљаусредишту
Европе,начијемсетлуналазечворнетачкеважнихпутева,била
јеокруженавеликимдржавамакојесусеналазилеусталномкон
фликту;историјски–конфедерацијусачињавајукантоникојипри
падајутриманационалнимгрупамаиопредељивањезабилокоју
странууконфликтунеминовнобидовеладораспадаконфедера
ције;економски–земљабезизлазанаморе,објективнојеупућена
натрговинусадругимземљама,доктранзитпредстављазначајан
изворњенихприхода;политички–помирењеунутрашњихрели
гиозних, лингвистичких, друштвених и других супротности, пу
тем развијања принципафедерализма и непосредне демократије
(наунутрашњемплану)исазнањедаШвајцарска,каомалаземља,
неможедасеравноправноупустиурасправеисукобе.“14)Натај
начинтезудајезаполитичкунеутралностпотребнаекономскипа
ивојнојакадржавапотврђујемоинапомињемодасуисвиостали
наведенифактори значајни за сагледавањеразлоганеутралности
овемале,алиразвијенемултиетничкедржаве.

КаочланицаУједињенихнација, укључена упрограмПарт
нерствозамир,каоиумногенаднационалнеекономскеифинан
сијскеорганизације,онајепосвећенаглобалноммируибезбедно
сти, партнерски расположена и окренута сарадњи, чувајући свој
неутраланстатускаосвојеглавнообележјепокојемјепрепозна
тљива,признатаипоштована.Наосновутога,каоглавнефункције
швајцарскенеутралностинаводесеследеће:

 Интеграција:очувањеунутрашњеповезаностиразличитих
културнихиверскихгрупа,каоимирамеђуњима;

 Заштита:могућностнеукључивањауратовекојисеводеу
околинииочувањестатусанезависнеинеутралнедржаве;

 Привреда:наставакпословањасасвимстранамаусукобу;

13) Вероник Паншо, „Неутралност Швајцарске: кратак увод‟, Безбедност Западног 
Балкана,бр.15,Центарзацивилновојнеодносе,Београд,2009,стр.108.

14) РанкоПетковић,Теоријски појмови неутралности,оп. цит.,стр.162.
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 Европскаравнотежа:стварањеситуацијекојаодговарагео
политичкиминтересимаглавнихсиланаконтиненту;

 Добреуслуге:приликадасепонудепосредничкеилипрего
варачкеуслугеидемонстрирасолидарност;15)

Норвешка јесвојунеутралностпрогласилапредДругисвет
скират,алијеупркостомебилаокупиранаодстранефашистич
кеНемачке.Позавршеткуратаонанапуштадотадашњеставовеи
приступаНАТОалијансирадивећихгаранцијањенеспољашњеи
унутрашњебезбедности.Поредтогаштојечланвојногсавеза,уз
развијањеекономскихвезасаземљамаширомсвета,Норвешкадо
данаснијечланицаЕвропскеуније,нитирасположењењенихгра
ђанаидеутомправцу.Надвареферендума,1972.и1994.године
грађанисујасно,саскоро80%гласовапротив,реклинечланству
уЕУ.Норвешкајеекономскинапредназемљаинежелидасвоје
ресурсеиновацтрошинапопуњавањерупаевропскогбуџетаида
вањепомоћидржавамакојесунесавесноводилесвојуекономску
политику.Овде је веома значајанчинилацунутрашњиконсензус
окоовогпитања,ставвеликевећинеграђанајетакавдаонижеле
дањиховадржавазадржипутнеутралности,узразвијањепартнер
скиходносасасвимземљаманабазисарадњеумногимобластима
ирешавањаглобалнихпроблема.

КадамисапозицијеЗападногБалканаанализирамоаргументе
ополитичкојнеутралности,свимапрвопаданапаметчланствоу
Европскојунији.Ускладусатимиставовикојисеодносенато
питањемогу сепосматратии генерално забилокојиполитички
савез.Уовомслучајуразматраћемоставовезаговорникаипротив
никачланствауЕвропскојунији,ставовеевроентузијастаиевро
скептика.

Кадаговоримооаргументимапрвих,можесенагласитиоснов
ширесарадњеизмеђудржава,јачањесвеобухватнихпартнерских
односа,штосесаполитичкогможепренетиинаекономски,војни,
безбедоносниилибило којидругиплан, остваривање економске
повезаности,олакшицеутрговини,бесцаринскезонеистварање
слободног тржишта. Поред тога, све чланице одређеног савеза,
премаунапредутврђенимправилима,могукориститифондовете
организације.Циљјестестварање јединственезаједницедржава.
Такоорганизовансистемувећојмерибидаодоприносрешавању

15) ВероникПаншо,„НеутралностШвајцарске:кратакувод”,оп. цит.,стр.109.
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глобалнихпроблемакојипревазилазеграниценационалнихдржа
ваипредстављајупитањасвих.Тосуеколошкапитања,климат
скепромене,борбапротивтероризма,безбедоноснаполитикаитд.
Заједничкимделовањемобезбедићесеивећинивопоштовањаи
уважавањаљудскихправаислободакаонеотуђивихправасваког
појединца.СвакакоједакористиодчланствауЕУисличнимор
ганизацијамаможебити.

Али,иевроскептициимајусвојеаргументе.Испредсвих,на
глашава се губљење националног идентитета држава, њихових
традиционалних обележја, и стапање у масу измешаних нација,
њиховихкарактеристикаиособина.Нарушавасе,илидолазидо
трансформације суверености као једног од главног обележја др
жавеидржавности.Многеактивностиспроводесенанаднацио
налномнивоу,долазидоповлачењадржавекојагубирегулативну
моћ.Мале државе у таквим савезима имају мало утицаја, кори
стесеуглавномзадавањелегитимитетаодлукамакојефаворизу
јумоћницирадиостваривања сопственихинтереса, докпотребе
другихостајунакрајулисте,којисеможданећенииспунити.За
тосеуствари,ширизаједничкиинтересизанемарујузарадужих,
парцијалнихинтереса.Скепсајеприсутназбогтогаштоискуство
ипраксаговоредасутоуглавномсавезиукојиманевлададемо
кратскидух,поштовањеиуважавањесвихсубјеката,каоиједнака
праваидужностииистаправилаигресасве,већдасетуможего
воритиосистемупленаижељенајмоћнијихчланицадаштовећи
деопленазграбеиставеподсвојуконтролу.

3. ПО ЗИ ЦИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Србијаједанасвојнонеутралнадржава,формалноиполитич
ки,алисвомснагомокренутакапуноправномчланствууЕвроп
ској унији. Услед улоге НАТО пакта у рату на простору бивше
СФРЈ,бомбардовањусрпскихположајауБосни1995.године,па
сведоизмишљеногмасакрауРачкуинеоправданог,неоснованог
исупротномеђународномправубомбардовањаСавезнеРепубли
кеЈугославије,ираспарчавањунашеземље,НароднаСкупштина
РепубликеСрбиједоноси2007.годинеРе зо лу ци ју о за шти ти су
ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та и устав ног по рет ка 
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Ре пу бли ке Ср би је16) којомсепотврђујестатусвојненеутралности.
Таквоусмерењеподржанојеодстраневећинеграђана.„Република
Србијаопределиласезанеутралносткаозабезбедносниизбориза
гаранцијусвогсуверенитета,територијалногинтегритетаиустав
ногпоретка.Топодразумевауспостављањеиразвијањесвестра
нихекономских,политичкихивојнихконтаката,каоиразвијање
добросуседскиходноса са државамаунепосредномокружењуи
региону.Тежиштејенаразвијањууравнотежениходносасавели
кимсиламарадизаштитенационалнихинтереса,алибезвезивања
иприклањањабилокојојстрани.“17)Учествовањеумногиммиров
ниммисијамаширомсвета,чланствоуПартнерствузамир,зајед
ничкевојневежбеуземљамаширомсветасамопотврђујутрајно
опредељење за војну неутралност али и сарадњу зарад очувања
безбедностиземљеиокружења.Србијакојајепослеучествовања
умногимратовимакрозисторију,каопобедницауобасветскара
таикаоједанодоснивачапокретанесврстаности,определиласе
заполитикумираистабилности,упокушајимадасе економски
развијаијача.

Икакозавојнунеутралностпостојиподршкавећинеграђана,
алииполитичкихпартија,садругестранерасположењеиподршка
деловањууправцучланствауЕвропскојунијичестосемењало.
Послепромена2000.годинепостојалајевеликаподршкапристу
пању заједници европскихдржава.Међутим, како смо се упро
цесу транзицијенапутукаконсолидованојдемократијикретали
веомалоше,аевропскипартнеричестимусловљавањимадодатно
отежавалитајпут,подршкајепочеладаопада.Истраживањакоја
сеспроводепериодичнопоказујудапутуЕУимаподршкуокопо
ловинеграђанаРепубликеСрбије.Осталисуилипротивнициили
неодлучни.ИакоприступањеЕУимавећинскуподршку,чланство
уНАТОпактунаевентуалномреферендумуподржалобимањеод
петинеграђанаСрбије.

Највећи утицај на ставове грађана по свим овим питањима
могуиматиполитичкепартијеиорганизацијецивилногдруштва.
Прегледомпартијскихпрограмаиосновнихидеолошкихначела,

16) Детаљније: Резолуција о заштити суверенитета, територијалног интегритета и ус-
тавног поретка Републике Србије, 2007, доступно на: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.
php/component/content/article/65zastitasuvereniteta?lang=lat (приступљено 16.8.2015.
године)

17) МитарКовач,„ПолитичкаиливојнанеутралностРепубликеСрбије“,Економија и без
бедност,Центарзацивилновојнеодносе,Београд,2009,стр.154.
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долазиседозакључкада јевећинаполитичкихпартијапосвеће
на чланствуСрбије уЕУ, као и да су за одржавање статуса вој
ненеутралности, узмогућност сарадње са војнимсавезима,пре
свегаНАТОсавезом.СтруктураданашњегПарламентајетаквада
свестранкекојеимајупосланикеподржавајуевропскипутСрби
је.Ванпарламентаимамо,Сарторијевимречником,нерелевантне
партијекојесупротивнициуласкауЕУ.Каојединакојаотворено
ипрограмскимначелимазаговараидејуполитичкенеутралности
јестеДемократскастранкаСрбије.Узњу,противницичланствау
унијисуиСрпскарадикалнастранкаипокретДвери,алисуониза
чврстусарадњусаРускомФедерацијом,пасекаонајрелевантнија
законцептполитичкенеутралностиузимапоменутастранканека
дашњегпредседникаВојиславаКоштунице.

Радисеојединојполитичкојпартијикојасвојпрограмзаснива
напринципиманеутралностикаополитикезабудућностСрбије.
Основна претпоставка је даСрбија, као политички и војно неу
тралнадржава,можеикаонеутралнадаразвијаекономскусарад
њуипартнерствосасвима,унашу,сопственукорист.„Активна
политичка неутралност омогућава Србији да има развијену еко
номскусарадњусаЕвропскомунијомиСАД,адаистовременоне
потпаднеподњиховостаратељство.“18)НаводећидаСрбијатреба
дапроменидосадашњикурсидаодноссаЕУдефинишенановим
основамаикрозодређениобликбилатералногспоразума,програм
ДССпредлажеконцептполитичкенеутралностикаоалтернативу
данашњојполитициСрбије.Каонајвећепроблемеуодносимаса
ЕУвидесецесијујужнесрпскепокрајинеКосоваиМетохијекаои
Споразумостабилизацијиипридруживању.

ЗбогзаоштравањаодносасаземљамаЕУиНАТОсавезазбог
тогаштосумногењиховечланицепризналетакозванудржавуКо
совонатериторијијужнесрпскепокрајине,тадавладајућаДССсе
окрећеполитицинеутралности.Независностјепризнатабезика
квогправногоснова,одржаногреферендума,већнасилноиузпо
дршкуводећихсветскихсила.„Тако,наКосовуиМетохијиникада
нијеодржанреферендумоотцепљењу(...)Јединиреферендумкоји
јеодржанбиојеонајнасеверуКосоваод14.и15.фебруара2012.
године (гласачисусеизјашњавалиопитању:Да ли при хва та те 
ин сти ту ци је та ко зва не Ре пу бли ке Ко со во? Та да се око 99% из ја

18) ВојиславКоштуница,Зашто Србија а не Европска унија,ФондСлободанЈовановић,
Београд,2012,стр.108.
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сни ло да не при хва та, а из ла зност је би ла око 75%).19) Очигледни
двоструки стандарди, непоштовање суверенитета и територијал
ногинтегритетадржавенавелисуДССзапроменудотадашњепо
литике.ИакојеВладаСрбиједотадабилаопредељеназапартнер
скеодносесаНАТОалијансомиокренутапридруживањуЕУ,„(...)
одјесени2007.годинеВладанајпреодбацујетермин„евроатлан
скаинтеграција“иусмеравасенаевропскуинтеграцију,акасније
ипадазбогтогаштојезаДССиовобиломного(...)ДССсетиме
приближиланароднослободарскомполудискурзивногспектра.“20) 
ТимесепартијакојајебилаводећаукоалицијиДОСпотпунодис
танциралаодпридруживањаЕУ.

НаевропскомпутупредСрбијомсеналазинизкритеријумаи
условакојеморадаиспуни.НекеодњихиспунилесуиВладена
чијемјечелубиоДСС,аједноодпитањакојејевеомабитноина
којемДССпоказујесвојепротивљењејестеСпоразумостабили
зацији и придруживању.Поред услова за унутрашње реформе и
изградњудемократскихинституција,поштовањељудскихправаи
успостављањевладавинеправа,веомасубитнереформекојетре
бададоведудоекономскеконсолидацијекаоидаутврдеоснове
економске сарадње са земљамаЕУ. „Преговарање, потписивање,
ратификација, ступање на снагу и спровођењеСпоразума о ста
билизацијиипридруживањусууфункцијигенераторатихрефор
ми.Поред овог аспекта,ССПподразумеваи унапређењеодноса
урегионуузформирањезонеслободнетрговине, алиивећеко
ришћењефондоваЕУсциљемизградњедемократскихдруштава
утимдржавама.“21)ДССсенеслажесаставомдаовајспоразум
Србијикаокандидатузачланстводоносикорист.„ОдкадајеСр
бијапотписалаСпоразумостабилизацијиипридруживању2008.
године,онабележиизразитолошеекономскерезултате.Од2009.
годинеСрбија је у сталној привредној рецесији, уосталом каои
самаУнија,састалнорастућимјавнимдугом,буџетскимдефици
томинезапосленошћу.Њенаспољнатрговинаокренутајенајте
жемтржишту,ономуЕУ,сакојимнаосновуССПформиразону
слободнетрговине (…)одредбеССПоспољнотрговинскојлибе

19) ДејанМировић,„ПоређењеКримаиКосовауконтекстумеђународногјавногправа“,
Политичка ревија,бр.4/2014,Институтзаполитичкестудије,Београд,2014,стр.169.

20) ФилипЕјдус,„Безбедност,култураиидентитетуСрбији“, Безбедност Западног Бал
кана,Центарзацивилновојнеодносе,Београд,бр.78,2007,стр.85.

21) Игор Јанев, „Демократски капацитети Србије у процесу придруживања Европској
унији”,Политичка ревија,бр.2/2014,Институтзаполитичкестудије,Београд,2014,
стр.125.
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рализацији наносе Србији велику материјалну штету. Србија је
већукинулаготовосвеувознетарифезаиндустриjскепроизводе
уЕУ,аодпочетка2014.тотребадаучиниисапољопривредним
производима.Тимећебитиуништенапољопривреда,нашанајвећа
извознашансазадругатржишта.”22)ТимеДССпозиванаредефи
нисањеекономскогодносасаЕУ,каоивођењесамосталнијееко
номскеполитикекојусматрајупредусловомпривредногопоравка
земље.Поредекономскихначела,програмпартијеподржававојну
неутралностземље,самосталнијуспољнуполитикуисарадњуса
земљамаширомсвета,поштовањетериторијалногинтегритетаи
суверенитета земаља, борбу за демократију и демократске вред
ности,владавинуправа,бригуобезбедностиусвету.Сматрајуда
нанаднационалномнивоуморајупостојатијаснаправилаигреса
све државе, једна третман и достојанство. Управо је то кључан
проблемуодносимасаЕУпремаДСС,јерјеСрбијасвакодневно
условљенанаевропскомпуту,узподршкувећинеземаљаЕУјед
ностранојнезависностиисецесијиКосоваиМетохије.

Заснивајући свој концепт да историји и традицији српског
народа,ДСС јепонудилановидосададругачијиконцептупра
вљањаСрбијом.Идокутеоријионможебитидостапримамљив
ивероватнобинаишаонаподршкумеђуграђанима,постављасе
питањеколикојереалноспровестиуспешнооваквуидејуупрак
сиу случајуСрбије.Веомалошиекономскипоказатељи,дубока
економскакриза,везаностзамеђународнекредитореиекономске
институције,недовољнибуџетиисредства завојскуи застарела
технологија,зависностиподређеноствеликимсиламасучиниоци
којиидууприлогтомеда јеовајконцептвеоматешко,алинеи
немогућеспровести.Уколикобиграђаниподржалиоваквуопцију,
наонимакојисудобилиподршкубилобидаосмислеиприлагоде
моделфункционисањаиделовањаСрбијепостојећимоколности
маиприликамаусвету.

Уколико се послужимофакторима неутралности уШвајцар
скојкојеанализираРанкоПетковић,онибиуслучајуСрбијеизгле
далиовако:географски–такођесмоземљаусредиштуЕвропеи
ЗападногБалканакојејеидаљевеоманестабилноподручје,пери
одраспадаиразарањајескорозавршен,атранзицијанеуспешно
спроведена;историјски–ималисмоипериодератоваичланства
умногимвојнимсавезима,алисмосепослеДругогсветскограта

22) Програм Демократске странке Србије, доступно на: http://dss.rs/dssizbliza/program/
(приступљено15.8.2015.године)
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окренули политици несврставања имирољубиве коегзистенције;
економски–уданашњимпозицијамабезизлазанаморе,принуђе
нидасвојгеографскиположајштобољеискористимоуекономске
сврхеиизњегаизвучемоштовишекористизапривлачењеинве
ститора али и развој домаће привреде; политички – вишенацио
налнодруштво,којепоштујеправанационалнихмањинаижели
дазаобиђесвеконфронтацијеусветугледајућиискључивокаеко
номскојконсолидацијииразвоју.Узто,факторикојипредстављају
основу за статус неутралности каошто су: (...) „геостратегијски
положај,стабилностунутрашњебезбедноснеситуације,адекватна
економскамоћ,високБДПиспособностразвојасопственихвој
них снага (..)“23) недвосмислено потврђују да уСрбији тренутне
околностинеидууприлогтомедабиоваидејамогладасеспро
ведеудело.

Представљенесусвепојединостииначелаконцептаполитич
кенеутралности.Анализомсадржајаипраћењемразвојаовеидеје
крозисторијуанализиранесусвеоколностиукојимасеовајкон
цептразвијаоикрозвременамењао.Данашњеоколностисудоста
другачијеисветјеизраженоповезаниглобализован.Примеридр
жавакојесеиутаквимоколностимапонашајуполитичкинеутрал
носамопоказујеколикоонеморајубитиразвијенеиекономски,
војно,политичкистабилнеиснажнекакобиуспешноделовалеу
таквиммеђународнимприликамаипредстављалепожељнепарт
нере.Уколикобисесавременадржаваокренулаконцептунеутрал
ности,тосвакаконебизначилопрекидсарадњесаземљамачла
ницанекеполитичкеорганизације.Пребитобилоредефинисање
основасарадњекојабидоносилаобостранукорист.Свакакодаби
користодудруживањаземаљабилавишеструка,алитребаводити
рачунаионационалниминтересиманационалнихдржава.Уколи
кобиправилабилаједнаказасве,унапредутврђенаиприхваћена,
био би добар показатељда постоји искренажеља за удруженим
изаједничкимделовањемдржава.Усупротном,постојаћемноги
проблемииситуацијасадржавомзависилабиодтогакакобисе
онаснашлаипозициониралаупостојећемодносуснагаиконсте
лацијамоћииинтересанамеђународномплану.

КомпаративноманализомположајаифактораШвајцарскене
утралностианализиранајетренутнапозицијаСрбијеиположају
којемсенашадржаваданасналази.Постојидостатогаштобимо

23) МитарКовач,„ПолитичкаиливојнанеутралностРепубликеСрбије“,оп. цит.,стр.155.
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глодапредстављаосновунеутралности,алигенералнолошеста
њекојевладауготовосвимдруштвенимсферамадајемаломогућ
ностидабитаидејамогладасеспроведе.БитноједавластиСрби
јебринуозаштитииостваривањујавнихинационалнихинтереса,
потребамаграђана,каоиотомедаусвомполитичкомделовању
остварештобољупозицијузанашудржаву,пресвегаекономску,
алииданедозволедасеодлукеоживотуграђанаСрбијеиње
нојбудућностидоносеустранимамбасадамаидругимсличним
местима,већдаодлукеосликавајуискључиворасположењемеђу
грађанима.
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Igor Sto ja no vic

THE PO LI TI CAL NE U TRA LITY OF A MO DERN STA TE IN 
THE PRO CES SES OF GLO BA LI ZA TION

Resume
In terms of mul ti ple glo ba li zed world, the re is a qu e sti
on in which ex tent the mo dern sta te can act as a ne u tral 
po li ti cal par ti ci pant. The con cept of a per ma nently ne u
tral sta te, first de fi ned on Con gress of Vi en na in 1815, and 
nor ma ti vely ro un ded as a com po nent of an in ter na ti o nal 
right with Ha gue Con ven tion in 1907, has been chan ging 
thro ugh hi story and to ok on dif fe rent cha rac te ri stics. Pri
ma rily a cha rac te ri stic of Swit zer land, con cept of ne u tra
lity has been qu e sti o ned af ter fo un da tion of UN, but as a 
re cap, it can not be in op po si tion with mem ber ship in or ga
ni za tion which is de di ca ted to pe a ce and sta bi lity.
Mo dern glo ba li zed world and mo dern sta te are con fron ted 
with big chal len ges, so com pa ra ti ve tec hni qu es and con
tent analysis lead to con clu si ons that only eco no mi cally, 
mi li tary and, of co ur se, po li ti cally strong sta te can, in to
day’s cir cum stan ces, act ne u trally. Ho we ver, even such 
sta te will not be able to so lely sol ve many pro blems with a 
glo bal cha rac ter, which re qu i re jo int ac tion at the glo bal 
le vel. It is su rely pos si ble to do even wit ho ut for mal mem
ber ship in so me su pra na ti o nal po li ti cal or ga ni za tion, but 
the qu e sti on is, how much part ner ships of glo bal par ti ci
pants wo uld be suc cessful in that ca se. 
Po si tion of Ser bia is such, that sin ce the chan ges of Oc
to ber 5 Re vo lu tion, all the aut ho ri ti es are aimed to wards 
the mem ber ship in EU. In the post war pe riod, Ser bia has 
had a po licy of pe a ce ful co e xi sten ce and nonalig nment in 
blocks, ma in ta i ning eco no mic co o pe ra tion. But, the eco
no mic po si tion of the for mer sta te was much bet ter then, 
so the qu e sti on is, wo uld Ser bia had the ca pa city to act 
po li ti cally ne u tral to day. 
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Ge ne ral con clu sion can be that ne u tral po li ti cal ac tion de
mands a gre at strength and po wer of a sta te in eco no mic, 
mi li tary and po li ti cal way, al so wellor ga ni zed di plo ma tic 
ac ti vi ti es. It me ans, that less de ve lo ped co un tri es, in or der 
to pro vi de as sets and re so ur ces for its de ve lop ment, must 
play smart on po li ti cal plans, and in ac cor dan ce with the 
will of the ma jo rity of its ci ti zens must go to wards co o pe
ra tion or mem ber ship in su pra na ti o nal po li ti cal or ga ni
za ti ons.
Key words: mo dern sta te, po li ti cal ne u tra lity, Swit zer land, 
Ser bia, Nor way, glo ba li za tion, in ter na ti o nal re la ti ons, 
glo bal players.

 Овајрадјепримљен16.септембра2015.годинеаприхваћензаштампунасастанку
Редакције18.септембра2015.године.
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ЕВРОПСКА УНИЈА КАО ГЛОБАЛНИ АКТЕР 
РЕФОРМЕ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ  

И ИСКУСТВО СРБИЈЕ
Сажетак

Европ ска уни ја по след њих го ди на све ви ше те жи да се 
про мо ви ше и као гло бал ни без бед но сни ак тер кроз раз
ли чи те ме ха ни зме и ин стру мен те спољ ног де ло ва ња. 
Ту сво ју уло гу Европ ска уни ја оства ру је на ви ше на чи
на, а је дан од њих је и под сти ца ње, по ма га ње и рад 
на ре фор ми сек то ра без бед но сти у др жа ва ма од ин
те ре са за Уни ју и ње не др жа ве чла ни це. Ауто ри кроз 
ана ли зу про це са кон цеп ту а ли за ци је ре фор ме сек то ра 
без бед но сти, прав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра за 
де ло ва ња Европ ске уни је у том по љу, као и при ка за 
ње них ак тив но сти на при ме ру Ср би је и јед не по себ не 
ми си је упра вља ња кри зом у Гви не ји Би сао, ну де од го
во ре на пи та ња ка ко, ко јим ин стру мен ти ма и са ко јим 
успе хом Европ ска уни ја по ма же др жа ва ма ко је про
ла зе кроз пост кон фликт ну и по ста у то ри тар ну тран
сфор ма ци ју у ре фор ми сек то ра без бед но сти. Упр кос 
ве ли ком тру ду ко ји ула же, ипак не ма до вољ но раз ви
је ну стра те ги ју, ни ме ха ни зме да тај про цес спро ве де 
до кра ја, та ко да се она, још увек, не мо же сма тра ти 
успе шним гло бал ним ак те ром у ре фор ми сек то ра без
бед но сти, по себ но не у др жа ва ма ко је не из ра жа ва ју 
же љу да по ста ну ње не чла ни це.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, ре фор ма сек то ра без
бед но сти, За јед нич ка без бед но сна и од брам бе на по ли
ти ка ЕУ, Ср би ја, Гви не ја Би сао.
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Eвропска унија је од свог настанка, између осталог, а неки би
мождареклиипресвега,важилазамировнипројекат.Пројекат

заснованнаидејамаиидеалимамираизаједништвамеђуевроп
скимнародимаидржавама,којимабисезатворилокрвавопогла
вљеХХвека,каовекакојимсудоминиралиратинасиље.Након
свега,целаЕвропа јемораладапређевеликиитежакпутпост
конфликтнетрансформације.Јавиласепотребазареформомснага
безбедности,посебноуонимдржавамакојесуупоследњемодтих
„великихратова“билепоражене. Учећипресвеганасопственом
искуству,Европскаекономсказаједница,каснијеЕвропскаунија,
посталајеизвозникбезбедности,првоуземљамасвогнепосред
ногсуседства,азатимјекрозсвојеполитикеиразличитисетин
струменатапокушаласебедаафирмишекаоглобалног(безбедно
сног)актера.

Процес концептуализације реформе сектора безбедности, са
једне стране, и процеси профилисања Европске уније (ЕУ) као
спољнополитичкогибезбедносногактеранаглобалномнивоу,са
друге,временскисеподударају.Тимесеотвараприликазаистра
живањеначинаделовања,односаЕвропскеунијепремаовомкон
цепту, тепрактичнестранекоришћењаовогконцептауреализа
цији (пре свега) спољне и безбедносне политике.Чини се да су
двадогађајакључназаразумевање:прво,завршетакХладнограта
праћен падом социјалистичких режима у централној и источној
Европи,акаодруго,ступањенаснагуУговораизМастрихта,чиме
јестворенинстититуционалнииправниоквирзасамосталниједе
ловањеЕвропскеунијекаобезбедносногактера.

Самконцептреформесекторабезбедностијетоком90ихго
дина прошлога века добио на значају и почиње да бивашироко
употребљаван,несамоуакадемскојзаједници,већимеђуактери
мапопутдоносилацаодлука,донатора, стручњака забезбедност
исл.1)Збогпостојањавеликогбројазначењакојареформасектора
безбедностиобухвата,уовомрадућесекориститионосхватање
реформесекторабезбедности,које јепредстављеноузваничним
документимаинституцијаЕвропскеуније.Притомећесепосебна
пажњапосветитиконтекстимаициљевима(каоједнимоделеме

1) HeinerHänggi,„ConceptualisingSecuritySectorReformandReconstruction.“,In:Reform 
and Reconstruction of the Security Sector (eds.AlanBryden,HeinerHänggi),LitVerlag,
Geneva,2004,pp.1.
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ната концепта реформе секторабезбедности)2) у оквиру којих се
Европскаунијајављакаоактерреформесекторабезбедности.

Имајући у виду дажелимо да испитамо деловањаЕвропске
унијекаоактерареформесекторабезбедности,неопходнојеодре
дитиокаквомтипу„актера“серади.Неулазећиувеликедебате
којесебавеодређивањемЕвропскеуније(каонаднационалноген
титета,међународнеорганизацијеилиентитета sui ge ne ris), „ак
терство“Европскеунијећемоодредитикрозанализуњенихполи
тика,каоиинструменатакојекористи,алиициљевакојимаприто
метежи.Битнојенагласитидасуполитике,инструментиициљеви
којебитребалоанализиратипревасходновезанизаспољнуполи
тикуипитањебезбедности.Управо збогтога јенаглашензначај
УговораизМастрихта,којимсеуводиЗаједничкаспољнаибезбед
носнаполитика(ЗСБП).Генерално,увођењемиспровођењемове
политикевршенајееманципацијауодносунаНАТО,штојесва
какоизазвалоодређенетешкоћеуодносимаЕУиНАТО.3)Управо
крозЗСБП,Европскаунијанајдиректниједелујеупроцесимакоји
севезујузасекторбезбедности,пресвегакрозкаснијеразвијање
Европскеодбрамбенеибезбедноснеполитике.Међутим,битноје
нагласитиидругеполитике,попутПолитикесуседстваилиРазвој
неполитике,4)јерсекрозњиховуреализацију,ЕУчестојављакао
актерреформесекторабезбедности.

1. РЕ ФОР МА СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ  
КРОЗ ПРИ ЗМУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Правни и институционални оквир деловања ЕУ као актера
реформесекторабезбедности (РСБ)дефинисан јекрознеколико
најважнијихправнихи стратешкихаката.Наравно,полази сеод
примарнихизвораправаЕУ,ауовомслучајутојеУговоризЛиса
бона,односноонињеговиделовикојисеодносенаспољнодело
вањеЕУ.5)Њимаседефинишуосновнипринципииинструменти

2) Филип Ејдус, „Концепт реформе сектора безбедности“, у зборнику: Годишњак 
реформе сектора безбедности у Србији, (приредили: Мирослав Хаџић, Богољуб
Милосављевић,СоњаСтојановићиФилипЕјдус),Центар зацивилновојнеодносе,
Београд,2009,стр.66.

3) ДејанаВукчевић, Безбедност и Европска унија: Безбедносна политика Европске уније 
– институционалне основе,2008,Институтзаполитичкестудије,Београд,стр.182.

4) OyaDursunOzkanca&AntoineVandemoortele,“TheEuropeanUnionandSecuritySec-
torReform:currentpracticesandchallengesofimplementation”,European Security,21:2,
2012,рр.140.

5) ГлаваVУговора о ЕУинасловVУговора о функционисању ЕУ.
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Унијеуспољномделовању.Главнистратешкидокументјесвакако
Европскастратегијабезбедности,којомседефинишуглавнииза
зови,ризициипретњепоевропскубезбедностимогућиодговори
ЕУнањих,тепружастратешкиоквирспољногделовањаУније.6) 
Штосетичесекундарногправногоквира,тусунајважнијеодлуке
СаветаиКомисијекојимаседефинишуосновнициљеви,приступи
иинструментиупромовисањуРСБ.Тосу:КонцептЕУзаподршку
реформисекторабезбедностиуоквиримаЗаједничкебезбедносне
иодбрамбенеполитике(ЗБОП)ЕУ(СаветЕУ2005),Концептпо
дршкеЕвропскезаједницереформисекторабезбедности(Европ
скаКомисија 2006),ОдлукеСавета о политичкомоквиру (po licy 
fra me work)зареформусекторабезбедности(2006)иОдлукеСаве
таобезбедностииразвоју(2007).Тујошспадајуиразличитадо
кументаиактикојимасеспроводиовајправнополитичкиоквир.

Штосетичеинституционалногоквиранаврхусесвакакона
лазиЕвропскаслужбазаспољноделовањекојомруководиВисоки
представникУнијезаспољнепословеиполитикубезбедностии
потпредседникКомисије.7)Посебноњенеструктурезауправљање
кризамасуактивнеукреирањуиспровођењуРСБ.8)ТусуиДе
легације ЕУ иСпецијални представници ЕУ. Европска комисија
јеважанактерРСБ,пресвегакрозсвојенадлежностиуполитици
развоја,алииспољнојтрговиниипридруживању,9)каоикрозупра
вљањеразличитимфинансијскиминструментимаЕУ.10)Политичке
смерницедајудржавечланицекрозСаветЕУ11)илипојединачно.
Веомачестодржавечланиценабилатералнојосновиподржавају
напореуРСБ,атусепосебноистичуВеликаБританија (Сијера
Леоне),Холандија(Бурунди)иНемачка(Авганистан).

6) Европска стратегија безбедности„БезбеднаЕвропаубољемсвету“,децембар2003.
7) Од01.11.2014.годинетуфункцијуобављаФедерикаМогерини.
8) ВојникомитетЕУ(EUMC),ВојништабЕУ(EUMS),Директоратзауправљањекрзама

и планирање (CMPD), Центар за цивилно планирање и руковођење (CPCC), али и
другидиректоратиислужбе.

9) Генерални директорат ЕК за међународни развој и сарадњу (DEVCOEuropeAid),
Генерални директорат ЕК за политику суседства и преговоре о придруживању (DG
ELARG),ОдељењеЕКзахуманитарнупомоћицивилнузаштиту(ECHO),Службаза
спољнополитичкеинструменте(FPI) и др.

10) Европскифондзаразвој(EDF),Инструментевропскогсуседстваипартнерства(ENPI),
Инструмент за развојну сарадњу (CDI), Инструмент за стабилност (IfS), Европски
инструментзадемократијуиљудскаправа(EIDHR)и др.

11) Политичкобезбедносни комитет (PSC), Комитет за цивилне аспекте управљања
кризама(CIVCOM),Комитетсталнихпредставника (COREPERII).
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Можда најјаснији доказ спремности ЕУ да делује као актер
реформе сектора безбедности јесте коришћење тог концепта у
Европској стратегијибезбедности,укојој сеонексплицитнона
води.12)УСтратегијисенаглашавазначајкојиРСБимазапроце
сеизградњеинституција,13) чимесеимплицитносугеришекакво
схватањеконцептареформеРСБпреовладавауЕвропскојунији.
ДокументСаветаЕУ,којисебавиодносомЕУпремареформисек
тора безбедности, кроз призму Европске безбедносне и одбрам
бенеполитике,преузимахолистичкосхватање14)реформесектора
(система)безбедности,преузимајућидефиницијуОрганизацијеза
економскусарадњуиразвој.15)Наосновуње,секторбезбедности
обухватапоредкласичнихбезбедноснихактера(оружанихснага,
полиције,итд.)иуправљањесекторомбезбедностиинадзорнате
ла(парламент,извршнавласт,итд.),правосуђеиправосуднеорга
не (судство, затворе) и недржавне безбедносне актере (приватне
безбедноснекомпаније,герилскеформације,итд.).16)Поредпошто
вањанаведенихначелауспровођењуРСБ,такођесенаглашаваи
важностљудскебезбедности.17)ОвакавприступомогућаваЕУдау
процесимареформесекторабезбедностиутрећимземљамакори
стиразличитеинструментекрозразличитеполитике.

Европска унија, делујући као глобални актер у односима са
трећимземљамаилимеђународниморганизацијама,честокористи
политикуусловљавањакаосаставнидеосвојеспољнополитичкеи
безбедноснестратегије.Посебноуобластиразвојнеполитике,али
иуоквируЗСБП,Европскаунијачестозахтеваиспуњењеодређе
нихуслова, какобисе,например,одобрилафинансијскапомоћ

12) DursunOzkanca&Vandemoortele,рр. 139.
13) Европска стратегија безбедности„БезбеднаЕвропаубољемсвету“,децембар2003.
14) Види:ФилипЕјдус, стр.6667.
15) Security System Reform and Governance, OECD, DAC Guidelines and Reference

Series, 2005, http://www.oecdilibrary.org/development/securitysystemreformand
governance_9789264007888en,pp.20.(приступљено:12.01.2015.)

16) EU Concept for ESDP support to Security Sector Reform (SSR),CounciloftheEuropean
Union,2005,рр.7.

17) Прихватањем и унапређењем концепта људске безбедности Европска унија тежи
стандардизацијииразвијањуиндивидуалнихправасвакогчовекасаједнеиизградњи
механизама за заштиту тих права, са друге стране. Сваки појединац, а не само
изабранемањине,итообичноонепредстављенеудржавниморганима,третирајусе
каорелевантнавредностзаштите.Каопретњебезбедностипочињудасепрепознајуи
сиромаштвоиглад,каоисвеоноштонанасиланначинутиченапрекидсвакодневног
уобичајеногживљења.Наглашавањеовогнивоабезбедностинеизненађује,имајућиу
видувредностинакојимаЕУупорноинсистираусвомспољнополитичкомделовању.
Исто,стр.10.
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илипостигаоодређениспоразумосарадњи.Услучајуевропских
држава које нису чланицеЕУ, такав приступ је карактеристичан
за политику проширењаЕУ.Постоји одређени чиниоци полити
ка условљавања, које чине саставнидео глобалногприступаЕУ,
попутпоштовањаљудскихправа,демократије,владавинеправаи
сл.Уодносимасабројнимтрећимдржавама,ЕУкористиусловља
вање,причемујевероватнодаће„једнадржаваусвојитиправи
лаЕУ,акодобитиодЕУнаградепремашујутрошковеприхватања
правила“.18)Збогсвеганаведеног,тешкојеразлучитикадасеради
оискључивојмисијиподршкереформисекторабезбедностиутре
ћимземљама,акадасерадионекојдругојЕУмисији(например
ЕУвојнеицивилнемисије)илиспровођењунекеполитике,које
имплицитноусебисадржеелементеРСБ.

Ако,примераради,једнадржава,попутСрбије,којасенала
зиупроцесупреговораоприступањуЕУ,отварапоглављекојесе
тичеправосуђаилиљудскихправаислобода,тосвакакоможеда
сеподведеподхолистичкиприступРСБ.Овучињеницутребана
гласитизбогпроблемакојинастајуокоистраживањаинструмена
такојеЕУкористикаоактерРСБ.Ипак,усветлуангажовањаЕУ
утрећимземљама,морасепосебнонагласитињеноопредељење
заспровођењеРСБупостконфликтномконтексту,тј.уземљамау
којима се спроводеоперације очувањаиизградњемира.Уовом
процесу,РСБјетесноповезанасазадациманапољуразоружава
ња, демобилизацијеи реинтеграције бившихприпадникаоружа
них снага у постконфликтнимподручјима.19) Тиме се од сва три
контекстакојисепомињуулитературиоРСБ,највишеистичезна
чајпостконфликтног,доксеосталиконтекстиподразумевају,иако
сеексплицитнонепомињу.Постауторитарнииразвојниконтекст
РСБсуприсутниуспољнополитичкимделовањимаЕУукојима
делујекаоглобалниактер.

Ускладусапрокламованомопредељеношћузамултилатерал
ниприступрешавањуглобалнихпроблемаизнесенимуЕвропској
стратегијибезбедности,20)предвиђасесарадњасаУједињенимна
цијама,ОЕБСом,идругимрегионалнимимеђународниморгани

18) Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier, „Governance by conditionality: EU rule
transfer to the candidate countries ofCentral andEasternEurope“, Journal of European 
Public Policy,11:4,August2004,pp.672.

19) CommissionoftheEuropeanCommunities,2006.A Concept for European Community Sup
port for Security Sector Reform.

20) Европска стратегија безбедности„БезбеднаЕвропаубољемсвету“,децембар2003.
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зацијама,асвеуциљупостизањакохерентногприступаиизбега
вањадуплирањакапацитета.21)УдокументимаЕУсетакођеинси
стиранаконцептулокалногвласништва(lo cal ow ner ship),односно
истичесенеопходностприхватањапартнерскестранедадопусти
ЕУдаделујекаоактерРСБ.22)

Узависностиодполитикекоја сереализује,иуоквирукоје
ЕУделујекаоактерреформесекторабезбедности, зависиикоја
ЕУинституција, комитет или тело је надлежно зањено спрово
ђење.Међутим,наглашавасеулогаКомисије,каонаднационалне
институције,којаимаискуствоупромовисањудемократије,вла
давинеправаипоштовањуљудскихправа.23)Али,наконусвајања
Лисабонскогуговора,већинаактивностикојаседоводиувезуса
партиципацијомЕУуобластиреформесекторабезбедности,пре
лазиунадлежностЕвропскеслужбезаспољноделовање(EEAS – 
Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce).

Европскаунијакаоактерреформесекторабезбедностиделује
нанеколикоразличитихнивоа.Узимајућиуобзирразличитеин
струменте,односноразличитесубјектекојимаЕУпомажеуРСБ,
унајкраћемсемогуразлучитидванивоа:једанјепремадржавама
којеимајустатуспотенцијалних,односнокандидатазачланствоу
ЕУ(пресвегакрозполитикупроширења),адругијепрематрећим
државама,којенежелеилинемогудапостанучланицеЕУ(кроз
кризнименаџментиразвојнуполитику).

МожесезакључитидаЕУкаоактерреформесекторабезбед
ностинаступауразличитимконтекстима,реализујућиразличите
политике,икористећибројнеинструменте,атоњеноделовањесе
грубоможеподелитина:

 ДеловањеЕУуоквиримамисијакојесуизричитоозначене
каомисијепомоћиреформисекторабезбедностиутрећим
земљама;

 ВојнеицивилнемисијеЕУутрећимземљама,којекаопри
марнизадатакнемајуРСБ,алисекрозактивностимисије
онаспроводиинањојсеинсистира;

21) EU Concept for ESDP support to Security Sector Reform(SSR),CounciloftheEuropean
Union,2005,рр.10.

22) Исто,стр.7.
23) Исто,стр.8.
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 Различите политичке, економске, трговинске, финансијске
идругеодносесатрећимземљамаилиактерима,приликом
којихЕУпримењујеполитикуусловљавања,уоквирукоје
сепроналазеелементиреформесекторабезбедности.

2. ЕВРОП СКА УНИ ЈА КАО АК ТЕР РЕ ФОР МЕ  
СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ У ДР ЖА ВА МА  
КО ЈЕ НЕ ПРЕ ТЕН ДУ ЈУ НА ЧЛАН СТВО

Европскаунијајевеомаактиванактерупромовисањуиспро
вођењуреформесекторабезбедностиудржавамакојеизразличи
тихразлоганемогуилинежеледапостанучланицеЕУ.Тосунај
чешћедржавеАфрикеиАзије,укојимаЕУињенедржавечланице
играјуважнуулогу,најчешћекаоактериуоперацијамауправљања
кризама,крозсвојосновни,иаконеиједини,инструментутомпо
љуЗаједничкубезбедноснуиодбрамбенуполитику(ЗБОП).ЕУје
уоквируЗБОПод2003.докраја2014.годинеимала31операцију,
одкојихје16јошувекутоку.Одове31операције9јевојних,а21
цивилнаиједнакомбинована.24)Унајвећембројумисијаделатност
реформесекторабезбедности(РСБ)јестебилаприсутна,иакоједо
садасамоједнаЗБОПмисијабилапосвећенасвеобухватнојРСБ–
EU SSR Gu i nea Bis sau(20082010)25),докјецивилнаоперацијапод
називом„EU Advi sory Mis sion for Ci vi lian Se cu rity Sec tor Re form 
Ukra i ne (EUAM Ukra i ne)“посталаоперативнаоддецембра2014.
године.26)ПоредЗБОПЕУјеактивнаупромоцијиРСБикроздруге
механизмесопственогспољногделовања(политикаразвоја,27)тр
говинскаполитика,28)политикасуседства29)),каоикрозактивности
ипрограмедржавачланицапојединачно.30)

24) OverviewofthemissionsandoperationsofEU:http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions
andoperations/index_en.htm.(приступљено:02.02.2015.)

25) Sebastian Bloching, Security Sector Reform Mission under CSDP: Addressing Current 
Needs,DCAFBrusselsandISISEurope,2012,рр.10.

26) EUAMUkraineOperationInformation:http://eeas.europa.eu/csdp/missionsandoperations/
euamukraine/index_en.htm.(приступљено:19.01.2015.)

27) Крозразличитеинструментеразвојнепомоћи(EDF,DCI,ENPI,IfS,EIDHRидр.)
28) Крозмултилатералнеибилатералнетрговинскеспоразуме.
29) ПресвегаусмеренанадржавенепосредногсуседстваЕУ,односнонадржавебившег

СССРа (Украјина, Белорусија, Молдавија, Грузија, Јерменија, Азербејџан), као и
земљеСевернеАфрике(Мароко,Тунис,Алжир,ЛибијаиЕгипат)иБлискогИстока
(Израел,Јордан,Либан,СиријаиОкупиранепалестинскeтериторијe).

30) ВеликаБританијаиХоландијапосебно.
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ИмајућиувидудаЕУжелидаприступаРСБкрозхолистички
приступиданепосредноповежеразвојједнедржавесареформом
њеногсекторабезбедности,многеЗБОПмисијесуималеиимају
РСБкаоциљу оквиру својихмандата.Како такавприступпод
разумеваширокиспектарпитањанеопходнихзареформууправе
(и других делова друштва) који захватају велики број сектора и
политика(војска,полиција,контролаграница,царина,правосуђе,
парламентарнинадзор,владавинаправаизаштитаљудскихправа,
роднаравноправностидр.), јасно језаштосевеликибројЗБОП
мисија може сматрати активним и у сфери РСБ. Сагледавајући
потребеисаставсамихмисија(пресвегаљудскересурсе),каои
„циљнугрупу“јасноједајенајвећидеотихмисијаспадауцивил
не,амањидеоувојнемисије.

Задатактихмисијајестедасеизвршенеопходнеструктурне,
организацијске,логистичке,контролнеидругереформесвихак
тераусекторубезбедностикакобионбиоефективан,ефикасан,
правноиполитичкиодговораницивилноидемократскиконтро
лисануциљупружањаадекватнихуслугабезбедности,каојавног
добра, комплетнојпопулацији.УцентруЕУприступаРСБ јесте
људска безбедност.31) Најчешће се мисије које обухватају и РСБ
одвијајуупостконфликтном(ипостауторитарном)контексту,што
додатноусложњавацеопроцесистварадодатнеактивностиитра
жиспецифичнијеинструментеиекспертизуодстранеЕУособља
(несамонатерену,већиупланскимикоманднимцентрима).С
обзиромдајеречодржавама,којепролазекрозпроцесеизградње
мира,чакиизградњесамедржаве,РСБутаквимдржавамамора
дабудекомплементарнасаширимспектромизградњеинституци
ја,тедемократскомтрансформацијомистабилизацијом.Наосно
вуиндексаурушенихдржава,32) ЗБОПмисије сеодвијајууправо
уонимдржавамакојесесматрајунајугроженијим(Сомалија,ДР
Конго,Чад,Авганистан,ЈужниСудан,ГвинејаБисао,Ирак,Мали,
Украјина),односноонимкојепролазеилисуублискојпрошлости
прошлекрозпостконфликтутрансформацију(БоснаиХерцегови
на,Македонија,Косово33),Грузија,Аћех34),Палестина).Наосно

31) JochenRerlandHans–BernhardWeisserth(eds),CSDP Handbook 2nd Edition,Directorate
forSecurityPolicyoftheFederalMinistryofDefenceandSportsoftheRepublicofAustria,
Vienna,2012,pp.96.

32) “Fragile State Index 2014”, Fund for Peacе: http://ffp.statesindex.org/. (приступљено:
10.02.2015.)

33) УскладусаРезолуцијомСБУН1244.
34) АћехјепровинцијанасеверозападуРепубликеИндонезијe.
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вуизвештајаостањуслободеусветудржавеукојимасеодвијају
ЗБОПоперацијеспадајууонесанајмањеслободе. 35)

Засада,јединамисијачијијеосновнизадатакуправорефор
масекторабезбедности,билајемисијаEU SSR Gu i nea Bis sau(ЕУ
мисијареформесекторабезбедностиуГвинејиБисао).Мисијаје
отпочелајуна2008.годинеиглавнициљјојјебиодапружиподр
шкувластимаГвинејеБисаоуспровођењуНационалнеРСБстра
тегијекрозпомоћуразвојудетаљнихплановазасмањењеиреор
ганизацијувојскеибезбедноснихснага,затимкрозусмеравањеи
развојпланова заизградњукапацитета, укључујућии тренинги
опремањебезбедноснихснага,каоикрозолакшавањеангажова
њадонатора.Такође,овамисијајетребалодапомогнелокалним
властимададонесуиприменеосновноисекундарно законодав
ствоуобластиРСБзавојску,полицију,тужилаштва,каоидаим
асистирауразвојуправногоквиразаомогућавањеРСБнастрате
шкомнивоу.Усамојмисијиучествовалоје8међународнихи16
локалнихексперата,докјеукупанбуџетбиооко8милионаевра.
МисијусуфинансијскиикадровскиомогућилеФранцуска,Порту
гал,ИталијаиШпанија.36)Мисијајезавршена30.септембра2010.
годиненаконубиствашефаармијеипредседникадржавеодстране
супротстављених фракција унутар националних оружаних снага
2009.ивојнепобунеиз2010.године.Упркостоме,ЕУјепрогла
силаделимичануспехмисије(sic)инапустилаземљукојајебила
ухаосу.Таквостањерезултиралојејошједнимунизудржавних
удара2012.године,управозбогстрахавојскеодгубиткаутицаја
крозспровођењереформиусекторубезбедности,којесузапочете.
Овамисијајехроничнопатилаодразличитихпроблема,анајвише
однедостаткаадекватногособља,недостаткафинансијскеиполи
тичкеподршкедржавачланица,лошекоординацијеразличитихак
тераунутариванЕУ37),алиисамихчлановамисије,каоиразличи
тихинтересаземаљачланица,пресвегаФранцускеиПортугала.38)

35) “Freedom in theworld 2014”, FreedomHouse: https://freedomhouse.org/report/freedom
world/freedomworld2014#.VNIrNLFK0.(приступљено:05.02.2015.)

36) EUSSRGuineaBissauFactsheet2010:http://eeas.europa.eu/csdp/missionsandoperations/
eussrguineabissau/pdf/01102010_factsheet_eussrguineabissau_en.pdf. (приступљено:
06.02.2015.)

37) GiovanniGrevi,DamienHellyandDanielKeohane(eds.),European Security and Defence 
Policy – The First Ten Years,EUISS,Paris,2009,pp.369378.

38) InternationalCrisisGroupAfricaReportNo190,September2012:http://www.crisisgroup.
org/~/media/Files/africa/westafrica/guineabissau/190beyondturfwarsmanagingthe
postcouptransitioninguineabissau.pdf.(приступљено:06.02.2015.)
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3. ЕВРОП СКА УНИ ЈА КАО АК ТЕР РЕ ФОР МЕ СЕК ТО РА 
БЕЗ БЕД НО СТИ У ДР ЖА ВА МА КО ЈЕ ПРЕ ТЕН ДУ ЈУ НА 

ЧЛАН СТВО

УпроналажењуодговоранапитањедалијеиколикоЕвропска
унијаефикасанактеркојипромовишереформусекторабезбедно
сти,битнојеанализиратиутицајЕУнапромоцијуиподршкуРСБ
удржавамакандидатимазачланство.Такобитребалосагледати
инструментекојеЕУкористиупоменутесврхе,превасходноСпо
разумостабилизацијиипридруживању,алиидругевидовеподр
шкеипритиска.39)Механизмиусловљавањасеуглавноммогуви
детинапримеруземаљаисточнеијугоисточнеЕвропе.

Споразумостабилизацијиипридруживањусесуштинскиза
сниванаполитициусловљавања.Премдајеначинспровођењапо
литикеусловљавањаподложанкритикама,требаувидетикојису
топозитивниефектиоваквогмеханизма.Ранијејебилоречиочи
ниоцимаполитикеусловљавања:поштовањуљудскихправа,демо
кратије,владавинеправа.Иакосуовоопштеодредницеглобалног
приступаЕУ,радисеобитнимпринципиманакојимапочиваРСБ,
ичијепоштовањејенарочитобитнозапостконфликтнадруштва,
којаимајуамбицијудасепридружепородициевропскихдржава.
Ипак,постављасепитањедалипоредоквирнихначела,постоји
конкретанмеханизамзаРСБуоквируСпоразумаостабилизацији
ипридруживању?

Захтеви земаља које су се одрекле комунистичког наслеђа
(Чешке,Естоније,Мађарске,ПољскеиСловеније,инештокасни
јеРумунијеиБугарске)запридруживањеЕУ,довелисудопреи
спитивањакопенхашкихуслова,којисупредстављаликритерију
ме придруживања из 1993. године. Како су копенхашке смерни
цебилеврлоуопштенеиотворене заразличитеинтерпретације,
аоколностиудржавамазаинтересованимзачланстворазличите,
ЕУјеустановилаексплицитнулистузахтевакојебиземљеканди
датитребалодаусвоје,иуобличилаихуприступнопартнерство
(Ac ces sion Part ner ship).40)Свибудућипреговорисуимализациљ

39) Види:УрошЖивковић, „Утицај процеса европскеинтеграцијена спољнуполитику
Србије:примеррегионалнесарадњеидобросуседскиходноса“,Синтезис,IV1,2012,
109131.

40) Приступнопартнерствопредстављалојестратешкипредприступниинструментзадр-
жавеисточнеицентралнеЕвропекојимсуседефинисалиоквир,одређивалиприори-
тетииусмеравалапредприступнапомоћупроцесупридруживањаЕУ.



- 220 -

ЕУ КАО ГЛОБАЛНИ АКТЕР ...Урош В. Живковић, Милош Р. Миленковић

напредакуиспуњавању захтеваиз дефинисанихпоглавља.Иако
сесматрадасепрвеприменеРСБдешавајууконтекстуЕУпро
ширења90их,кадајеречокреирањупоглављаипостављањупо
себнихзахтевапредсвакуземљукандидата,двестварипривлаче
пажњу.Првајетадаупоглављиманепостојеексплицитнизахтеви
заРСБ,односнода,акосекторбезбедностиодредимоунајширем
могућемсмислу,од31поглавља,41)двапоглављамогубитиоснов
законкретнијиутицајнареформу.Тосупоглавље24–правосуђе
иунутрашњипословиипоглавље27–заједничкаспољнаибез
бедноснаполитика.Другаствар једа,успецифичнимзахтевима
постављенимчланицамапојединачно,ниједнојодгоренаведених
државаисточногблоканијеексплицитноуказанонапотребуре
формесекторабезбедности.

Ипак,Приступнопартнерствојеврлобрзонаконусвајањадо
велоЕУупозицијудаутиченакандидатемноговишенегоштоје
ималаутицајанаунутрашњапитањадржавачланица.Заразлику
одпреговораса земљаманекадашњегисточногблокаоРСБ,ко
јасеуглавномподржаваланабилатералноји/илинамултилатер
ланој основи ван контекста политике придруживања, одпочетка
ХХIвеканаиницијативуВеликеБританијеиХоландијепочиње
ширезалагањезаусвајањестратегијаРСБ,паСпоразумостаби
лизацијиипридруживањупостајеосновниинструментреформе,
иакоРСБнепостојикаојединственконцептуоквируњега.Један
одразлогаделотворностиССПјепостојањеприступакојиземље
чланицеузимајупремаунутрашњимполитикамановихкандида
та.Уагендипредстављенојдржавамакандидатиманисупризнате
разликеизмеђукомунитарнихинационалнихпитања,доксеуЕУ
истовременојошувекводиладебатаодалекосежностиовлашће
њаЕУ.42)Приступнопартнерствојепокривалонекапитањакојасу
земљечланицедугоизбегаваледаукључеуагендукомунитарних
овлашћења.Уоквируполитичкогкритеријума,ЕУјезашлаудо
менереформесудстваи,рецимо,условаузатворима,анијебила
инертнаникадасунареддошлапитањаспољнеполитике.Уокви
русекторабезбедности,најзначајнијасфераделовањаЕУ,односи
ласенаприменушенгенскогac qu isа,ињеговимпосредством,на
контролуграница,питањамиграцијеиазила,издавањавиза,по

41) Овајподатаксеодносинабројиназивпреговарачкихпоглављазапериодпре2004.
године.Данасјеукупанбројпреговарачкихпоглавља35.

42) Види: Heather Grabbe, The EU’s Transformative Power, Europeanization Through 
Conditionality in Central and Eastern Europe,PalgraveMacmillan,NewYork,2006.
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лицијскогделовања,спровођењазаконаиборбепротивразличи
тихврстакриминала.43)Уовомсмислу,ЕУјепоставилазахтевеза
усклађивањемпрописаиуспеладаутиченанајосетљивијапитања
уовимтранзиционимдржавама,попутпитањакорупције.Садру
гестране,утицалајенастварањеефикасногсистемаподстицањем
међународнекоординацијеисарадње,каоиподизањемкапацитета
службиунутрашњихпослова,какосистемски(саветовањемикон
тролом),такоифинансијски.Примертаквесарадњепредстављају
преговориопридруживањусаХрватском.Тусепоредсарадњеу
борбипротиворганизованогкриминалаитероризма,гдејепред
виђенаијаснасарадњасаинституцијамаЕУ,попутЕуропола,ак
ценатстављаинаунутрашњуорганизацијуполиције.Такојереци
мокаопозитиванкоракХрватскеуреформисекторабезбедности,
оцењеноидоношењеЕтичкогкодексазасвеполицијскеслужбе
никеиз2001.године,којипрописујециљевеполицијекаоштосу
чувањевладавинеправа,поступањепремаграђанимаипоштовање
поверљивости.44)

Када је сектор одбране у питању, јасно је да је домашајЕУ
знатномањерелевантануодносунаНАТО,такодасепитањаиз
војногсекторавишеусмеравајунапрограмеусклађивањасаНА
ТО критеријумима и стандардима кроз процесе евроатлантског
партнерства.ДругимречимаЕУсеутомсмислувишеусмерава
својуподршкумерама„мекебезбедности“.45)Мада,иакојеЕУпо
челадаразвијасвојевојнекапацитетеодвојеноодНАТО,оведве
организације,кадајеречопитањимабезбедностииодбране,још
увекувеликојмеритесносарађују.СадашњиодносизмеђуЕУи
НАТОзаснивасенатакозваном„3Д“оквиру.Основнициљова
квогконцептаједасене„дуплирају“НАТОресурси,дасене„дис
криминишу“чланицеНАТОкојенисууједноичланицеЕУидасе
ЕУне„дистанцира“одтрансатлантскебезбедноснеархитектуре.46) 
Премаовомоквиру,собзиромдаиЕУиНАТОделемногечла

43) Види:FlorianTraunerandImkeKruse,“ECVisaFacilitationandReadmissionAgreements:
ANewStandardEUForeignPolicyTool?”,European Journal of Migration and Law,Vol.10,
Issue4,pp.411438.

44) Сајт Министарства вањских и европских послова Републике Хрватске: http://www.
mvep.hr/hr/hrvatskaieuropskaunija/pregovori/kakosmopregovarali/. (приступљено:
10.02.2015.)

45) Види: Robert Ondrejcsak and Filip Ejdus (eds), Slovakia and Serbia: Experiences from 
Transatlantic Integration and Security Sector Reform, Centre for European and North
AtlanticAffairsandCentreforCivilMilitaryRelations,Bratislava,2008.

46) CanBuharali,Better NATOEU relations require more sincerity,CentreforEconomicsand
ForeignPolicyStudies,DiscussionPaperSeries–2010/1,2010.
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ницекојеимајусамоједансетвојнихснагакојемогудаупотребе
изаЕУизаНАТОмисије,договоренје„Берлинплус“споразум.
ОвајдоговоросигураојеУнијиприступНАТОкапацитетимапла
нирањаипретпостављадоступностодређенихНАТОмогућности
исредставаУнији.Значајовогвидасарадњезнатнојеумањенод
уласкаКипрауЕУиинституционалнеблокадеуодносимаЕУ–
НАТОзбогодносаКипар–Турска.

КадаговоримооинституцијамаЕУкојесебавеимплемента
цијомРСБ,морамоистаћиизначајГенералногдиректоратазапро
ширењекојирасполажеинструментимафинансирањакојисемогу
искористити за спровођењеРСБ,међу којима су свакако најзна
чајнијипредприступнифондови47).Наменаовихфондова,између
осталог,можебитиифинансирањереформеполиције,управљања
границамаиуспостављањавладавинеправа.48)Ипак,претпоставка
дајежељазачланствомдовољновеликадабисе,безпроблема,по
челосаРСБ,непоказујесенужнокаотачна.Финансијскиподсти
цајимониторингполитиканисуималеапсолутнуделотворностна
примеруземаљазападногБалкана,нарочитоупостконфликтном
контексту,односноуоколностиманатегнутихетничкиходносаи
нерешенихпитањаразграничењаисуверенитета.49)Утимслуча
јевиманеопходанјемногојачиполитичкипритисакназемљекан
дидате,каоиустаљенакоординацијаполитиканарелацијиБрисел
–кандидати.Имајућиувидудауовимодносимапреовлађујутзв.
питања„високеполитике“(сарадњасаICTY,питањаграница,те
риторијланиспоровиисл.),нијечудноштопитањаРСБнисуужи
жиинтересовањаЕУ,осимкаосредствоутицајанадругеполитике
државакандидата.

4. УЛО ГА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ У РЕ ФОР МИ  
СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ У СР БИ ЈИ

СобзиромдајеРепубликаСрбијачланствоуЕУизабралакао
својестратешкоопредељењејошодкраја2000.године,онајеок
тобра2005.годинепочела јепреговорезазакључењеСпоразума

47) PreaccessionAssistance(IPA).
48) За успостављање владавине права ови фондови се користе у мисијама у Босни и

ХерцеговиниинаКосову.
49) Погледати: Eva Gross, Marine Jacob, Assessing The EU’s Approach to Security Sector 

Reform (SSR), European Parliament: Directorate – General for External Policies of the
Union,Brussels,2013.
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остабилизацијиипридруживању(ССП).Поменутиспоразум,као
ипратећиПрелазниспоразумотрговиниитрговинскимпитањи
ма(ПТС)потписанису29.априла2008.године50),чимепочињеи
формалноприближавањеСрбијеЕвропскојунији,односноусагла
шавањесастандардима,прописимаинормамаЕУ.Утомпроцесу,
Србијаје,измеђуосталог,неминовноприступилаиреформисек
торабезбедности.

СпоразумомостабилизацијиипридруживањуСрбијајепри
хватилаодређеневредностиЕУ,нормеистандардеиобавезаласе
нањиховуимплементацију.Недвосмисленојеисказаласпремност
заборбупротив„ширењаоружјазамасовноуништењеисредства
зањиховуиспоруку“иисказала опредељење за „међународнии
регионалнимиристабилност,развојдобросуседскиходносаипо
штовањељудскихимањинскихправа“.51)Упогледубезбедности
определиласезајачањеправосуднихинституцијаи„побољшање
радаполицијеидругихорганазаспровођењезакона“,спосебним
акцентомнаборбупротивкорупцијеиорганизованогкриминала.
Прихватила је да усклади своје законодавство које се односи на
заштитуподатакаоличности,каоиунапређењеобластикојасети
чувиза,контролеграница,азилаимиграција.Такођејепотврђена
спремностна сарадњуувези сапрањемновцаифинансирањем
тероризма, као и саме борбе против организованог криминала и
тероризма.52)ОваквоопредељењеСрбијејепоредисказанеспрем
ностинасарадњу,подразумевалоипотребудаСрбијадонесенове,
промениилидоследније примени већпостојећепрописе који се
односенапоменутеобласти.

КоликојеСрбијауреформисистемабезбедностинапредовала
можесепратитинаосновуодговоранаУпитникЕвропскекомиси
јекојијеСрбијадоставила31.јануара2011.године.53)Уњемусе
налазеконкретнемерекојејеСрбијепредузелаикојенамеравада

50) Споразум о стабилизацији и придруживању и Прелазни трговински споразум 
парафирани су 7. новембра 2007. година,Народна скупштина РепубликеСрбије их
јератификовала9.септембра2008.године,анаконсамомесецданаодратификације
у српском парламенту, Влада је усвојила и Национални програм за интеграцију Р.
СрбијеуЕУ(20082012).Литванијајетек18.јуна2013.годинератификовалаССПса
Србијом,чимејезавршенпроцесратификацијеССПодстранесвихдржавачланица
Европскеуније.СтупањемнаснагуСпоразума о стабилизацији и придруживању1.
септембра2013.године,престаоједаважиПрелазнитрговинскиспоразум.

51) Чланови3.и5.Споразума о стабилизацији и придруживању.
52) Члановиод8087.Споразума о стабилизацији и придруживању.
53) Србија јеУпитник Европске комисије са 2.563питањадобила25. новембар2010, а

одговориланањегакрајемјануара2011.године.
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предузмеудоменуреформе секторабезбедности зарадусклађи
вањасаправнимтековинамаЕУиуконачномрадиприкључења
СрбијеЕвропскојунији.УсарадњисаекспертимаЕвропскеуније,
Србијаједонеланиззаконаипрописакојисеодносенабезбедност
ипрелажењедржавнегранице,којисуусклађенисастандардима
ЕУ.ОдлукамаВладеСрбије2009.годинеоснованојеКоординаци
онотелозаспровођењеСтратегијеинтегрисаногуправљањагра
ницом,каоиКоординационотелозапраћењеиуправљањемигра
цијама.СредствимаструктурнихфондоваЕвропскеуније,Србија
јеприступилаопремањуиосавремењавањутехничкихсредстава
заобезбеђењедржавнегранице,имајућиувидувисокестандарде
оконтролиспољнихграницаЕУ.ЈедноодпитањазакојејеЕУпо
себнозаинтересованајестепитањетрговиненаоружањемвојном
опремом,каоиробомдвострукенамене,штојеСрбијуобавезало
даутојобластипримењујенавишестандардеистрогепроцеду
ре.Усвајање законске регулативе у складу саЕУ стандардима и
њихова имплементација, створили су услове да крајем 2009. го
дине грађанимаСрбијебудуукинуте визе запутовањаудржаве
потписницеШенгенскогспоразума.УтицајЕУупогледуреформе
секторабезбедности,ауконтекступрименеполитикеусловљава
њаупроцесупридруживањаСрбијеУнији,можесемеритиигоди
шњимизвештајимаЕвропскекомисијеонапреткуСрбије54)уовом
процесу.Нијередакслучајдасепрате,оцењујуикритикујуили
хвалереформскипотезивластиуСрбији,кадасуупитањуобла
стикојеуширемсмислуспадајуусекторбезбедности,каоштосу
онекојепокривајупреговарачкапоглавља23(правосуђеиосновна
права),24(правда,слободаибезбедност)и31(спољна,безбедно
снаиодбрамбенаполитика).

Спремност да се усклади са Европском унијом у погледу
спољне,безбедноснеиодбрамбенеполитикеСрбијајевишепута
изражавалаипоказивала.Иконијебилозначајнијегинституцио
налног учешћаЕУу реформи система одбране, као ужег дела у
односунасекторбезбедности,ипакможеморећидајестратешко
опредељењеСрбије за чланство уЕУдобримделом утицало на
токидинамикуреформи.ПоугледунаЕУстандардеСрбијајеу
процесуреформесистемаодбране,поредпроменезаконаоодбра
ниивојсци,усвојилаинизстратегијскодоктринарнихдокумена

54) Сајт Канцеларије Владе Р.Србије за европске интеграције: http://www.seio.gov.rs/
dokumenta/eudokumenta.211.html.(приступљено:08.02.2015.)
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та,почеводСтратегијенационалнебезбедностиРепубликеСрбије
иСтратегијеодбранеРепубликеСрбије(2009.),55)каоиДоктрину
ВојскеСрбије(2010.).У2012.годиниСрбијајезапочеласвојеуче
шћенанеформалнимсастанцимаминистараодбранеЕУиВојном
комитетуЕУ.

Потписивањем Споразума о безбедносним процедурама за
размену поверљивихинформација иСпоразума о успостављању
оквиразаучешћеуоперацијамаЕвропскеунијезауправљањекри
замаизмеђуСрбијеиЕвропскеунијеиусвајањемодлукаПоли
тичкобезбедносногкомитетаЕУоприхватањуучешћаРепублике
СрбијеуоперацијамаЕУзауправљањекризама,створенјеуслов
за почетак ангажовања Војске Србије и других снага одбране у
наведеним операцијама.ПрипаднициВојскеСрбије су тренутно
ангажованиучетиримисијеподокриљемЕУитоу:Мултинаци
оналној операцији Европске уније у Сомалији (EUTM So ma lia),
Војној операција поморских снага Европске уније у Сомалији
(EUNAV FOR So ma lia – Ope ra tion ATA LAN TA),Мултинационалној
операцији ЕУ уЦентралноафричкој Републици (EUFOR RCA) и
МисијиЕвропскеунијезаобукувојнихибезбедноснихснагаМа
лија (EUTM Ma li).56)УчешћеВојскеСрбијеуовиммисијамаЕУ
представљадоприносСрбијеЗаједничкојспољнојибезбедносној
политициЕУ.

Србијајеунастојањудасереформишеиунапредисвојубез
бедностуспоставилаинституционалнусарадњусаодређенимте
лима чији је оснивач Европска унија. Тако је Србија потписник
Споразум о стратешкој сарадњи са Бироом европске полиције
(EURO POL)од2008. године, аод2009. годинесарадња јеуспо
стављенаисаЕвропскоммрежомтужилаца(EURO JUST)иАген
цијомзабезбедностспољнихграницаЕвропскеуније(FRON TEX).
Ужељидаунапредиспособностзаучешћевојскеуоперацијамаи
мисијамаЕУ,Србијаједецембра2013.годинепотписалаАдмини
стративниуговоросарадњиизмеђуМинистарстваодбранеРСи
Европскеодбрамбенеагенције(ЕОА).57)Европскаунијајенараз

55) Службени гласникРС,бр.88/09.
56) МисијеукојимаучествујуприпаднициВојскеСрбије,СајтВојскеСрбије,http://www.

vs.rs/index.php?content=4423c1a456bb102f8d2f000c29270931. (приступљено: 11.02.
2015.)

57) Министарство одбране РепубликеСрбије у оквиру процеса европских интеграција,
Сајт Министарства одбране, http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=5453.
(приступљено:11.02.2015.)
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личитеначине, билофинансијски, биликадровски,помагаларе
формусекторабезбедности,асвеуциљуизградњекапацитетаСр
бијезачланствоуЕвропскуунију.

УпоређујућисакојихјепозицијаСрбијакренулаодмомента
кадасеопределилазачланствоуЕУ,саонимдоклеје(закључно
са2014.годином)стигла,лакоседазакључитидајењеннапредак
упроцесуреформесекторабезбедностиувисокојкорелацији са
политикомусловљавања,којуЕУпримењујеупроцесуприпреме
новихчлановазачланство.АпсолутнојејаснодаЕвропскаунија
уСрбијиније јединиактерреформесекторабезбедности,можда
ненинајвећи58),алисезбогтечињеницањенаулоганесмезане
марити.Доклесесареформамастиглоикојесутомерекојесеу
блискојбудућностиморајупредузетиупроцесуприступањаСр
бијеЕвропскојунији,пасамимтимиупроцесуреформесектора
безбедности,исказанојеуревидираномНационалномпрограмуза
усвајањеправнихтековинаЕУ(НПАА)запериод20142018,који
јеВладаР.Србијеусвојила31.јула2014.године.59) 

5. ОЦЕ НА ЕФИ КА СНО СТИ ЕУ КАО ГЛО БАЛ НОГ АК ТЕ РА 
У РЕ ФОР МИ СЕК ТО РА БЕЗ БЕД НО СТИ

ЕвропскаунијајепочеткомХХIвекапосталарелативноозби
љан глобални безбедносни актер, који располаже великим соци
јалнимкапиталом,материјалнимресурсимаиразличитиминстру
ментимакојимасеслужинаглобалнојсцени.Можемосавеликом
дозомсигурностирећидареформасекторабезбедностипредста
вљајошједанодинструменатаспољнеполитикеЕУињенихдр
жавачланица.УтомсмислуУнијарасполажевеликимсредствима
инајразличитијиминструментимакојимасеслужи,небилибила
већи пружалац услуга реформе сектора безбедности у државама
којесеналазеупостконфликтнојипостауторитарнојтрансформа
цији,пресвегаусвомнепосредномсуседствуиуАфрици.Свето
намговорииоњениминтересима,зонамаполитичкогиеконом
скогутицаја, каоио заинтересованостиимогућностимаразвоја
сопственихинструменатакојибиодЕУначиниојошозбиљнијег
безбедносногактера.

58) ТребанапоменутидасунајважнијиактериусфериреформесистемаодбранеР.Србије
пресвихНАТО,ОЕБС,УНпрограмзаразвој(UNDP),Женевскицентарзадемократску
контролуоружанихснагаипојединачнедржавекаоштосуНорвешка,ШведскаиСАД.

59) Влада Р. Србије 28. фебруара 2013. године доноси први Национални програм за
усвајањеправнихтековинаЕУ(НПАА)запериод2013–2016.
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ЈасноједаЕУимамногојачиутицајнадржавецентралнеиис
точнеЕвропе,односнонаонедржаве,којимајеперспективачлан
стваотворена,јерзатедржавеконачанциљ,ивероватнонајвећи
мотив,ипакделујеостварљивоивредно.КрозпроцесеПриступ
ногпартнерства,Стабилизацијеипридруживањаисвеинструмен
текојиихпрате,улогаиутицајсувидљиви,мерљивииосетниу
дотичнимдруштвима.Можемополемисатиокотогадалисудо
вољни,илидалиизапостављенихусловапостоје алтернативни
(политички)мотиви,тедалијеполитикапридруживањаиспунила
очекивањасвихонихкојиуњојучествују,алинесумњивоједаона
доносиодређенерезултате,у готовосвимпољима,паиусфери
реформе сектора безбедности.Не би требало занемарити утицај
другихмеђународнихактерауовојобласти,каоштосуНАТОили
ОЕБС,алисеонинемогуодвојенопосматратиодчињеницедаје
основнимотиваторзареформамаудржавамаисточнеијугоисточ
неЕвропеуправоњиховажељазачланствомуевро(атлантским)
интеграцијама,тедачестоиупрограмимакојепредводеовеме
ђународнеорганизацијеЕУилињенедржавечланицепреузимају
највећидеоорганизационихи/илифинансијскихобавеза.Релатив
ниуспехЕвропскеунијеуреформисекторабезбедности,сестога
можевидетинапримеруСрбије,гдеглавнимотивзаспровођење
реформилежиуконачномциљунационалнеполитичкеелите,ато
јепуноправночланствоуУнији.Засведругедржавекојенеделе
овајмотивилинемајузациљреформипуноправночланство,ути
цајЕУидомашајспроведенихреформијемногомањи.

Штосетичедругихделовасвета,превасходноАфрике,резул
татисудосталошији,посебноакосепосматрајукомпаративноса
резултатима које остварујеНАТОи други регионални безбедно
сниактери.ОсновниинструментЕУутомпогледујестеЗаједнич
кабезбедноснаиодбрамбенаполитика.Њенаприрода,којајепод
великимутицајемнационалнихинтереса,њени,реклобисе,још
увекнедовољноразвијениинструменти,посебноњенакоордина
ција,којаједалекоодзадовољавајуће,сасвимдругимактеримаи
политикама,доприносењенимслабијимрезултатима.

ВидиседавеликибројЗБОПмисијауцентрусвојихактив
ностиимареформусекторабезбедности,безобзиранакарактер
самемисије.Трендједасвевећибројмисијадобијацивилновојни
карактерипосвећенјепресвегареформамауобластимаодбране,
полиције,правосуђа,контролеграница,поштовањаљудскихпра
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ва,роднеравноправностиидругимаспектимаРСБ.Подручјауко
јимаделујусупресвегаконфликтнаипостконфликтна,амисије
спадајуиуизградњумираиизградњудржаве.Какосуосновни
задациипредвиђенеактивностимисијауглавномопштиинеодре
ђени,адапритоменеманијаснихкритеријумазањиховоквалита
тивновредновање,нијеимтешкодаопстајуузсумњиверезултате
или,каоуслучајуГвинејеБисао,даипоредочигледногнеуспеха,
прогласезавршетакмисијеузпрелазнеиличакодличнеоцене.ЕУ
поседује низ инструмената (политичких, економских, финансиј
ских,војних,полицијскихидр.)којимауправљанизразличитих
актерасаразличитиминтересима,накојеутичунесамобриселске
бирократскеструктуре,већиполитичкиидругиинтересисамих
државачланица,алиидругихзаинтересованихактера(пресвега
другихдржаваимеђународнихорганизација).Какојеисамако
ординацијасвиховихинструменатаиактеравеомасложениду
готрајанпосао, јасно једаЕУнемадовољнокапацитетадабуде
ефикасанпружалацуслугауоквируреформесекторабезбедности,
посебновансвогнепосредногокружења.Институционалнеидру
гепроменекојеједонеоЛисабонскиуговор,надугестазе,може
донетиповољнијерезултате,алисетонеочекујеунареднихнеко
ликогодина.Институционалноприлагођавање,посебноуоквиру
Европскеслужбезаспољноделовање,којесетичејачањакапаци
тетадржава,нарочитоуљудскимресурсимаипланирањујеважан
коракунапред.60) 
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Uros V. Ziv ko vic, Mi los R. Mi len ko vic

EURO PEAN UNION AS A GLO BAL SE CU RITY  
SEC TOR RE FORM AC TOR  

AND SER BIAN EX PE RI EN CE
Re su me

Du ring the 1990’s the con cept of Se cu rity Sec tor Re form 
(SSR) in cre a sed its sig ni fi can ce and star ted to be wi dely 
ap pli ca ble, not only in the aca de mic com mu nity but al
so with ot her ac tors such as de ci sion ma kers, do nors, se
cu rity ex perts, etc. Be ring in mind that, li ke many ot her 
terms, it is a con te sted term, i.e. it has many dif fe rent de fi
ni ti ons, we will use the de fi ni tion uti li zed by the Euro pean 
Union in its do cu ments, thro ugh its ho li stic and com pre
hen si ve ap pro ach. Spe cial at ten tion will be paid on con
text and go als on which EU is be ing con si de red as an SSR 
ac tor. The pro cess of SSR con cep tu a li za tion, on one hand, 
and pro ces ses of pro fi ling the EU as a glo bal fo re ign and 
se cu rity po licy ac tor on the ot her are, co in ci de, thus ma
king it pos si ble to re se arch the met ho do logy and re la ti ons 
of EU to ward SSR, as well as prac ti cal exam ples of its use 
in re a li za tion of fo re ign and se cu rity po licy. 
In the first part of this ar tic le we analyze the con cep tu a
li za tion of SRR in EU thro ugh its le gal and po licy do cu
ments and then we de scri be the in stru ments and po li ci es 
thro ugh which it is be ing im ple men ted, al so put ting it all 
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in a wi der con text of EU fo re ign and se cu rity po licy. The 
main in stru ments of EU in im ple men ting SSR are: Con di
ti o na lity po licy, mostly pre sent in En lar ge ment po licy and 
CSDP Mis si ons and ope ra ti ons in the co un tri es/ter ri to ri es 
of im me di a te (Bo snia, Ko so vo) or wi der (Ca u ca sus, Afri
ca, Mid dle East, Afg ha ni stan) ne ig hbor hood. As auxi li ary 
in stru ment in this re spect EU can use a set of dif fe rent fi
nan cial in stru ments for fo re ign as si stan ce and aid, tra de 
me a su res and agre e ments, de ve lop ment aid, etc.
To pro ve our po int we gi ve two spe ci fic em pi ri cal exam
ples of the two most used in stru ments. For CSDP ope ra ti
ons and mis si ons we analyze the EU SRR mis sion in Gu i
nea Bis sau, the only EU mis sion that had SSR as its main 
goal (alt ho ugh al most all mis si ons and ope ra ti ons of EU 
ha ve SSR as one of its go als). The mec ha nisms and ef fec
ti ve ness of con di ti o na lity po licy will be analyzed thro ugh 
the exam ple of Ser bia, of fi cial can di a da te co un try that re
cently star ted ne ga ti o ti ons for mem ber ship.
It was cle ar that EU has a much mo re pro fo und in flu en
ce in the co un tri es that are stri ving for EU mem ber ship, 
ta king in mind that the be ne fits for im ple men ting SSR is 
mo re at ta i na ble. Thro ugh the pro ces ses of Ac ces sion part
ner ship and/or Sta bi li za tion and As so ci a tion, com bi ned 
with ot her in stru ments and in cen ti ves that fol lows, the ro le 
and in flu en ce of EU are vi si ble, me a su ra ble and ef fec ti
ve in tho se co un tri es. For all ot her co un tri es that can’t 
(or won’t) be co me EU mem ber sta tes, thus not sha ring 
the sa me mo ti ve for im ple men tig SSR the in flu en ce and 
re ach of EU is far less vi si ble and ef fec ti ve. The in flu en ce 
of ot her im por ta int in ter na ti o nal ac tor in SSR, li ke NA
TO or OSCE, sho uld not be ig no red, but the ir work and 
in flu en ce can not be ta ken or con si de red out si de the con
text of Euro(atlan tic) in te gra tion pro ces ses, that is still the 
most ef fec ti ve mo ti va tor for the co un tri es of So uth Eastern 
Euro pe to im ple ment SSR, not withstan ding the fact that 
the pro grams for maly ma na ged by ot her in ter na ti o nal ac
tors are still or ga ni za ti o naly and/or fi nan cialy de pen dent 
on the EU and its mem ber sta tes. 
Key words: Euro pean Union, Se cu rity Sec tor Re form, 
Com mon Se cu rity and De fen ce Po licy, En lar ge ment po
licy, Ser bia, Gu i nea Bis sau. 

 Овајрадјепримљен29.јула2015.годинеаприхваћензаштампунасастанкуРедакције
18.септембра2015.године.



политичка ревија

ОСВРТИ, ПРИКАЗИ, 
ПОЛЕМИКЕ

235

Александра Колаковић 

МЛАДА БОСНА

241

Младен Лишанин

ПОСТ-УНИПОЛАРНИ СВЕТ И 
СПОЉНОПОЛИТИЧКА СТРАТЕГИЈА СЈЕДИЊЕНИХ 
АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

249

Надежда Гудељ

НОВО САГЛЕДАВАЊЕ НАЦИЈЕ У СВЕТЛУ 
ГЛОБАЛИЗМА  

261

Станислав Томић

ВУЧИЋУ, ИЗВИНИ ШТО НИСАМ ПРОТЕСТАНТ





УДК 323.1(=163.41)
(497.15)”1903/1914”(049.3)

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVII) XIV, vol=45
Бр. 3 / 2015.
стр. 235-240.

- 235 -- 235 -

* Истраживач сарадник

Александра Колаковић*

Институт за политичке студије, Београд

МЛАДА БОСНА

Приказ књиге: Радослав Гаћиновић, Млада Босна, Београд: 
Медија центар „Одбрана“ (Библиотека „Војна књига“, 

књига бр. 1856), 2014, 595 стр.

U го ди ни обе ле жа ва ња сто те го ди шњи це по чет ка Ве ли ког ра та, 
као део кул ту ре се ћа ња и дру штве ног пам ће ња, кор пус це ло

куп ног исто риј ског зна ња под ста као је број на пре и спи ти ва ња и 
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ана ли зе. Об на вља ње по тре бе за ту ма че њем про шло сти под сти чу 
по сле ди це Пр вог свет ског ра та ко је су об ли ко ва ле исто ри ју 20. ве ка 
и ути чу на свет да на шњи це.  До га ђа ји, про це си и лич но сти пр вог 
свет ског рат ног су ко ба из но ва су пред мет књи га и чла на ка не са мо 
исто ри ча ра већ и по ли ти ко ло га, прав ни ка, ан тро по ло га, кул ту ро
ло га и дру гих, што до при но си пот пу ни јем са гле да ва њу  ком плек
сног спле та пи та ња узро ка, по во да и по сле ди ца Пр вог свет ског 
ра та, ко је се из но ва на шло у жи жи ин те ре со ва ња ши ре јав но сти. 
Још од ка да су у Са ра је ву 28. ју на 1914. го ди не при пад ни ци Мла
де Бо сне из вр ши ли атен тат на аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка 
Фран ца Фер ди нан да и ње го ву су пру гу Со фи ју, што је по слу жи ло 
Аустро у гар ској као по вод за об ја ву ра та Ср би ји, ова ор га ни за ци ја 
и ње ни чла но ви пред мет су ана ли за, рас пра ва и спо ре ња, ко ја су 
не рет ко до во ди ла и до ре ви зи ја, по гре шних ту ма че ња и ства ра ња 
сте ре о тип них пред ста ва о срп ском на ро ду и др жа ви. Књи га Мла да 
Бо сна проф. др Ра до сла ва Га ћи но ви ћа, на уч ног са вет ни ка Ин сти
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, ка ко је сам аутор на вео, је сте 
по ку шај да се исто риј ске чи ње ни це о Мла дој Бо сни и ње ном члан
ству ин тер ди сци пли нар ном ана ли зом вред ну ју и ин тер пре ти ра ју. 

 Ства ра ју ћи оквир за раз у ме ва ње на стан ка и де ло ва ња Мла
де Бо сне аутор се, са пра вом, опре де лио за при каз по ли тич ких при
ли ка на Бал ка ну по чет ком 20. ве ка, са освр том на раз вој Ср би је и 
њен од нос са Аустро у гар ском. Ду га пред и сто ри ја по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, ко ја об у хва та пе ри од од Бер лин ског кон гре са (1878), 
чи је су од лу ке ути ца ле на раз ви так Ср би је и ње не од но се са дру
гим др жа ва ма, а пре све га Аустро у гар ском, по треб на је за раз у ме
ва ње до га ђа ја ко ји су во ди ли Ца рин ском ра ту (1906–1911), анек
си ји Бо сне и Хер це го ви не (1908) и Пр вом свет ском ра ту. По сма
тра ју ћи ста ње у Хаб збур шкој мо нар хи ји и аустро у гар ску по ли ти ку 
на Бал ка ну кроз при зму ко ло ни јал ног од но са пре ма по да ни ци ма, 
еко ном ског при ти ска на Ср би ју и про па ганд не ак тив но сти, ко је су 
би ле део тај них при пре ма за на пад на Ср би ју, аутор се упу стио у 
ана ли зу сло же них до га ђа ја на Бал ка ну на по чет ку 20. ве ка. На кон 
опи са  ста ња у Бо сни и Хер це го ви ни и не за до вољ ства на ро да, а 
пре све га омла ди не аустро у гар ском упра вом, књи га на сто ји да от
кри је ко ре не на стан ка по кре та Мла да Бо сна. 

При ти сци де на ци о на ли за ци је, ко је је спро во дио Ка ла јев ре
жим у Бо сни и Хер це го ви ни, на и шли су на от пор ге не ра ци је обра
зо ва них Ср ба ко је су у по след њим де це ни ја ма 19. и по чет ком 20. 
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ве ка пред во ди ли Алек са Шан тић, Све то зар Ћо ро вић, Јо ван Ду чић 
и Ата на си је Шо ла. Кул тур нопро свет но дру штво Гу сле, осно ва но 
1888. го ди не у Мо ста ру и срп ска ин те ли ген ци ја оку пље на око ли
ста Зо ра, ко ји је по кре нут 1895. го ди не ра ди ли су на по бољ ша њу 
обра зо ва ња ста нов ни штва ка ко би се оства рио при вред ни и по ли
тич ки на пре дак сре ди не ко ја је ве ко ви ма би ла под осман ском, а 
од Бер лин ског кон гре са (1878) под аустро у гар ском упра вом. Об-
ласт кул ту ре би ла је је ди но мо гу ће по ље на ци о нал ног де ло ва ња 
Ср ба ван Ср би је и сто га је у сре ди шту ин те ре со ва ња обра зо ва них 
Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни би ла афир ма ци ја на ци о нал не кул ту
ре схва ће на у ши рем сми слу као од бра на на ци о нал них ин те ре са. 
Срп ски ин те лек ту ал ци из Бо сне и Хер це го ви не би ли су шко ло ва ни 
у европ ским обра зов ним цен три ма, а би ли су по ве за ни са ин те
лек ту ал ци ма у Ср би ји и обра зо ва ним при пад ни ци ма дру гих на ци
о нал но сти у Бо сни и Хер це го ви ни. Под по ли тич ким при ти сци ма 
аустро у гар ске упра ве и под ути ца јем иде ја сте че них у европ ским 
кул тур ним и обра зов ним цен три ма раз вио се сна жан омла дин ски 
по крет и ста са ла је ге не ра ци ја Мла до бо са на ца. 

Мла да Бо сна ни ка да ни је би ла зва нич на ор га ни за ци ја, већ је 
из ни кла из ску па ђач ких гру па и кру жо ка, чи ји су основ ни ци ље ви 
на ста ли из по тре бе за за јед нич ком ак ци јом про тив аустро у гар ске 
упра ве и бор бе за осло бо ђе ње Бо сне и Хер це го ви не, од но сно ује
ди ње ње Ју жних Сло ве на. По ред ути ца ја пре о вла ђу ју ћих иде ја на 
ко ји ма су обра зо ва ни, анек си ја Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не 
и по ку шај атен та та Бог да на Же ра ји ћа на ге не ра ла Ма ри ја на Ва ре
ша ни на, гу вер не ра Бо сне и Хер це го ви не, би ли су пре лом ни до га
ђа ји ко ји су ути ца ли на ра ди ка ли зо ва ње по гле да омла ди не на дру
штве ну ствар ност. Пи та ња ети ке и на ци о нал не сло бо де из ме ша на 
са књи жев ним ра дом у окви ру број них ча со пи са и ли сто ва ко је су 
по кре та ли, у ат мос фе ри раз о ча ре ња и срп ског на ци о нал ног по ра за 
1908. го ди не пре о бра зи ла су омла ди ну да из ли те рар не сфе ре за
ко ра чи у ре во лу ци о нар ну. Зна чај но је, сто га, да се аутор опре де лио 
да на осно ву по сто је ће ли те ра ту ре и тек сто ва са вре ме ни ка ана ли
зи ра на ста нак и ка рак тер Мла де Бо сне, на чин ње ног ор га ни зо ва ња 
и функ ци о ни са ња, као и ци ље ве.

Пи та ња узо ра и усво је них иде о ло ги ја, као и лич но сти во ђа 
Мла де Бо сне, а пре свих Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа и Ди ми три ја Ми
три но ви ћа, као и Га ври ла Прин ци па и оста лих уче сни ка у атен та ту 
1914. го ди не кључ но је за раз у ме ва ње до га ђа ја ко ји су би ли по
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вод об ја ве ра та Аустро у гар ске Ср би ји. Ути цај иде ја Ђу зе пеа Ма
ци ни ја и Мла де Ита ли је, об но вље ног ро ман ти зма, „сит ног ра да“ 
То ма ша Ма са ри ка, на ра слог па три о ти зма, мо ти ва ти ра но у би ства, 
као и ре во лу ци о нар ног анар хи зма ге не ра ци је, ко ја ка ко је то за
пи сао Рат ко Па ре жа нин „жи ви у зна ку екс пло зи је од Же ра ји ће вог 
до Прин ци по вог атен та та“ не из о став ни су де ло ви мо за и ка зна ња 
о Мла дој Бо сни. Аутор је по себ ну па жњу по све тио Ми три но ви ћу 
и Га ћи но ви ћу, глав ним иде о ло зи ма Мла де Бо сне. Ди ми три је Ми
три но вић, књи жев ник и фи ло зоф,  је дан од нај бо љих пи са ца овог 
мла дог на ра шта ја, лич ност ко ја је но си ла ми стич ни оре ол и Вла
ди мир Га ћи но вић ду хов ни во ђа омла ди не и иде о лог Мла де Бо сне, 
за ко га се го во ри ло да је „др жао по ла ре во лу ци о нар не Бо сне, све 
мла ђе по по ве и учи те ље имао је за со бом“, а про па ги рао је ди рект
ну, ин ди ви ду ал ну и ре во лу ци о нар ну ак ци ју је су лич но сти ко је су 
не за о би ла зне у раз у ме ва њу по кре та Мла да Бо сна и ве зе са удру же
њем Ује ди ње ње или смрт (Цр на ру ка), ко је ин три ги ра исто ри ча ре 
и ши ру јав ност.

Ди ми три је Ми три но вић је по ло жио те ме ље омла ди не Мла де 
Бо сне још као ђак мо стар ске гим на зи је са сво јим школ ским дру
го ви ма Бог да ном Же ра ји ћем и Вла ди ми ром Га ћи но ви ћем. Иако су 
ме ђу њи ма по сто ја ле раз ли ке јер су се не ки ви ше де кла ри са ли као 
срп ски на ци о на ли сти, са ево лу ци јом пре ма ре во лу ци ји и со ци ја ли
зму (Га ћи но вић), а не ки као ју го сло вен ски ин те гра ли сти (Ми три
но вић), за јед нич ко им је да су уоча ва ли ду бо ке со ци јал не про ме не, 
а ду хов но бу ђе ње је ства ра ло по тре бу за ак ци јом. Же ра ји ћев гроб 
као ме сто ре во лу ци о нар ног на дах ну ћа ути ца ло је на по ја ву моћ ног 
по кре та Мла да Бо сна, чи јем су кру гу при па да ли и ве ћи на чла но ва 
Срп скохр ват ске на пред не ор га ни за ци је, Срп скохр ват ске на ци о
нал не ор га ни за ци је и чла но ви тај них ђач ких ор га ни за ци ја (Ба ња 
Лу ка, Ту зла, Тре би ње, Мо стар и Трав ник). На кон по гла вља по све
ће них на стан ку и ор га ни зо ва њу по кре та, жи во ту и ства ра ла штву 
иде о ло га и ис так ну ти јих чла но ва Мла де Бо сне, аутор је јед ну це
ли ну по све тио фор ми ра њу од лу ке о атен та ту. Књи га Мла да Бо сна 
ба ви се и по сле ди ца ма атен та та: су ђе њем Мла до бо сан ци ма, об ја
вом ра та Ср би ји, а Пр ви свет ски рат (1914–1918) по сма тра кроз 
при зму на стан ка и ре а ли за ци је иде је из ра же не кроз ми сао Ser bien 
muss ster bien (Ср би ја мо ра умре ти). У том сми слу па жња је по
све ће на ана ли зи 17 ве ћих и ма њих суд ских про це са про тив осо ба 
осум њи че них да су има ле не ке ве зе са срп ским и ју го сло вен ским 
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ор га ни за ци ја ма. Ђач ки про це си и Ба ња луч ки про цес во ђен од но
вем бра 1915. до мар та 1916. го ди не, ка да је окри вље но 156 љу ди 
при пад ни ка ве ћи ном срп ске ин те ли ген ци је по сма тра ју се као на
сто ја ња да се до ка же кри ви ца Ср би је за рат и осно ва са да шњих 
ре ви зи ја исто ри је.

Књи гу Мла да Бо сна аутор је обо га тио при ло зи ма: ори ги нал
ним тек сто ви ма (у це ли ни или у из во ди ма) Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа 
и Да ни ла Или ћа, фо то гра фи ја ма 20 чла но ва Мла де Бо сне, све до
чан ством о там но ва њу Га ври ла Прин ци па у твр ђа ви Те ре зи ну у 
Че шкој и Про гла сом Ми ха и ла Пу пи на аме рич ким исе ље ни ци ма 
из Бо сне и Хер це го ви не. Ови при ло зи до дат но по ма жу чи та о цу да 
раз у ме до га ђа је, про це се и по ја ве, као и де ло ва ње лич но сти укљу
че них у рад Мла де Бо сне. По себ но су вред ни тек сто ви Вла ди ми
ра Га ћи но ви ћа, ко ји су на шли цен трал но ме сто ме ђу при ло зи ма. 
Га ћи но ви ће ви тек сто ви по све ће ни Бог да ну Же ра ји ћу („Они ма ко
ји до ла зе“, Зо ра, но вем бар 1910. и „Смрт јед ног хе ро ја“, Бе о град 
1912), пр ви пре вод ка те хи зи са ре во лу ци о на ра Сер ге ја Не ча је ва и 
Ги јо о ва ети ка, ко ји је на стао као део ди плом ског ис пи та Вла ди ми
ра Га ћи но ви ћа из фи ло зо фи је на фа кул те ту у Фрај бур гу ју ла 1917. 
го ди не, из вор су раз у ме ва ња иде ја у ко је су ве ро ва ли чла но ви Мла
де Бо сне. У по ме ну тим тек сто ви ма иде о ло га Мла де Бо сне про ве ја
ва ју узо ри и прав ци ми шље ња ко је је сле дио у жи во ту и пре сли као 
у на ме ри да за жи ве у окви ри ма мла дог на ра шта ја од ко га се оче ки
ва ло да от поч не но ви, им пул сив ни, осло бо ди лач ки и спа со но сни рад 
на ди за њу на ро да.  

Пр ви свет ски рат, као до га ђај ко ји је до вео до на глог пре ки да 
да љег раз во ја срп ске др жа ве и дру штва, а по том и до дат но усме
рио ка ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве, био је и оста ће, пред мет 
број них ана ли за и ту ма че ња. Осве тља ва ње узро ка и по сле ди ца де
ло ва ња ор га ни за ци је Мла да Бо сна ва жан је сег мент раз у ме ва ња 
срп ске исто ри је 20. ве ка. Га ври ло Прин цип, Вла ди мир Га ћи но вић, 
Ди ми три је Ми три но вић, Му ста фа Го лу бић, Му ха мед Мех мед ба
шић, Да ни ло Илић, Не дељ ко Ча бри но вић и дру ги чла но ви Мла де 
Бо сне атен та том 1914. го ди не у Са ра је ву иза шли су из окви ра на
ци о нал не исто ри је, чи ме је и зна чај про у ча ва ња њи хо вих жи во та 
и ак тив но сти сте као ши ру ди мен зи ју. Књи га Мла да Бо сна, пи са на 
ја сним сти лом на осно ву по сто је ће ли те ра ту ре, обо га ће на ин тер
ди сци пли нар ним по гле дом и сло бо дом ауто ра да из не се свој суд и 
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ми шље ње за слу жу је па жњу ши ро ке чи та лач ке пу бли ке. Исто вре
ме но, књи га Мла да Бо сна при ло зи ма да тим на кра ју глав ног тек ста 
под сти че чи та о ца и на но ва са мо стал на ис тра жи ва ња, по зи ва на 
ди ја лог и омо гу ћа ва не по сред ни ји су срет Ср ба са сво јом исто ри
јом, тра ди ци јом и иден ти те том. 
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шњи	це,	 ка	да	 је	 реч	 о	 ме	ђу	на	род	ним	 по	ли	тич	ким	 и	 еко	ном	ским	
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од	но	си	ма.	Све	при	су	тан	у	ве	ли	ком	бро	ју	гло	бал	них	штам	па	них	и	
елек	трон	ских	 ме	ди	ја	 (Fi nan cial Ti mes,	Fo re ign Po licy,	Ti me,	Re u
ters),	ак	ти	ван	на	дру	штве	ним	мре	жа	ма,	аутор	ве	ли	ког	бро	ја	књи	га	
на	раз	ли	чи	те	по	ли	тич	ке	и	еко	ном	ске	те	ме	и	ру	ко	во	ди	лац	Евро	а	зи	ја	
гру	пе,	ор	га	ни	за	ци	је	за	ана	ли	зу	и	ис	тра	жи	ва	ње	по	ли	тич	ких	ри	зи	ка,	
чи	ни	се	да	Бре	мер	да	нас	ужи	ва	у	ста	ту	су	и	по	зи	ци	ји	на	лик	они	ма	
ко	ји	су	у	прет	ход	ним	го	ди	на	ма	би	ли	на	ме	ње	ни	чу	ве	ном,	и	не	што	
ста	ри	јем,	Фа	ри	ду	За	ка	ри	ји.

Сво	јом	нај	но	ви	јом	књи	гом	Су пер си ла: Три мо гу ће уло ге Аме
ри ке у све ту,	об	ја	вље	ном	у	Ср	би	ји	у	из	да	њу	Цен	тра	за	ме	ђу	на	род-
не	од	но	се	и	одр	жи	ви	раз	вој	тек	не	ко	ли	ко	ме	се	ци	на	кон	пр	вог	из	да-
ња	на	ен	гле	ском	је	зи	ку,	Бре	мер	се,	на	тра	гу	та	квих	ауто	ра	као	што	
су,	по	ред	оста	лих,	Џо	зеф	Нај	(Па ра докс аме рич ке мо ћи),	Збиг	њев	
Бже	жин	ски	 (Аме рич ки из бор: Гло бал на до ми на ци ја или гло бал но 
вођ ство),	Џо	шуа	Ма	рав	чик	(Им пе ра тив аме рич ког вођ ства)	или	
већ	по	ме	ну	ти	Фа	рид	За	ка	ри	ја	 (По ста ме рич ки свет),	 хва	та	 у	 ко-
штац	 са	 јед	ним	 од	 нај	зна	чај	ни	јих	 про	бле	ма	 са	вре	ме	не	 гло	бал	не	
по	ли	ти	ке:	ме	стом	и	уло	гом	Аме	ри	ке	у	све	ту	на	кон	окон	ча	ња	„уни-
по	лар	ног	 мо	мен	та“	 (Чарлс	 Кра	ут	ха	мер).	 Ва	ља	 на	по	ме	ну	ти	 да	 је	
срп	ско	из	да	ње	об	ја	вље	но	у	вр	ло	до	бром	пре	во	ду	Ве	ре	и	Ми	ре	Гли-
го	ри	је	вић,	тан	де	ма	по	зна	тог	струч	ној	јав	но	сти	по	сјај	ном	пре	во	ду	
Ки	син	џе	ро	ве	Ди пло ма ти је.

Књи	га	је	кон	ци	пи	ра	на	као	сво	је	вр	сна	де	ба	та	из	ме	ђу	раз	ли	чи-
тих	 при	сту	па	 про	бле	му	 аме	рич	ке	 спољ	но	по	ли	тич	ке	 стра	те	ги	је.	
Ис	ти	чу	ћи	„пост	хлад	но	ра	тов	ску	кон	фу	зи	ју	и	по	гре	шну	ра	чу	ни	цу“	
као	је	дан	од	глав	них	узро	ка	са	вре	ме	не	кри	зе	аме	рич	ке	спољ	не	по-
ли	ти	ке,	Бре	мер	по	себ	но	кри	ти	ку	је	спољ	но	по	ли	тич	ку	нео	д	луч	ност	
ад	ми	ни	стра	ци	је	Ба	ра	ка	Оба	ме,	те	из	два	ја	од	но	се	са	Ки	ном,	Ру	си-
јом	и	аме	рич	ким	са	ве	зни	ци	ма,	али	и	ши	ре	ње	ме	ђу	на	род	них	кон-
фли	ка	та	са	јед	не,	и	те	ро	ри	зма	са	дру	ге	стра	не,	као	глав	не	иза	зо	ве	
ко	ји	се	да	нас	на	ла	зе	пред	Сје	ди	ње	ним	Др	жа	ва	ма,	и	са	ко	ји	ма	ће	
бу	ду	ћа	ад	ми	ни	стра	ци	ја	мо	ра	ти	да	се	су	о	чи.	Пре	ма	Бре	ме	ру,	„моћ	
је	ме	ра	не	чи	је	спо	соб	но	сти	да	на	те	ра	дру	го	га	да	учи	ни	не	што	што	
ина	че	не	би	учи	нио,	а	све	ви	ше	вла	да	да	нас	рас	по	ла	же	до	вољ	ним	
ре	сур	си	ма	и	 са	мо	по	у	зда	њем	да	 јед	но	став	но	од	би	ју	дик	тат“	 (стр.	
19).	По	ја	ва	но	вих	ди	пло	мат	ских	игра	ча,	оли	че	них,	из	ме	ђу	оста	лог,	
у	 зе	мља	ма	 тзв.	БРИКС-а	 (Бра	зил,	Ру	си	ја,	Ин	ди	ја,	Ки	на,	 Ју	жно	а-
фрич	ка	Ре	пу	бли	ка),	те	њи	хо	ва	убр	за	на	по	ли	тич	ка	и	при	вред	на	екс-
пан	зи	ја,	уз	не	а	де	кват	не	од	го	во	ре	на	ве	ћи	ну	по	ме	ну	тих	иза	зо	ва	са	
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ко	ји	ма	се	Аме	ри	ка	су	о	ча	ва,	не	ки	су	од	по	ка	за	те	ља	си	ла	зне	пу	та	ње	
на	 ко	јој	 се	 на	ла	зи	 аме	рич	ка	 спољ	на	по	ли	ти	ка.	И	по	ред	 то	га,	 ау-
тор	сма	тра	да	Аме	ри	ка	су	штин	ски	ни	је	на	„си	ла	зној	пу	та	њи“,	пре	
све	га	за	хва	љу	ју	ћи	сна	зи	сво	је	при	вре	де,	енер	гет	ској	не	за	ви	сно	сти,	
ула	га	њи	ма	у	ис	тра	жи	ва	ње	и	раз	вој	и	де	мо	граф	ским	пред	но	сти	ма.	
Ипак,	ка	ко	би	се	пред	у	пре	ди	ле	по	тен	ци	јал	не	не	га	тив	не	по	сле	ди	це	
ко	је	би	по	аме	рич	ко	дру	штво	и	ме	ђу	на	род	ни	си	стем	мо	гла	да	про-
из	ве	де	по	ме	ну	та	аме	рич	ка	спољ	но	по	ли	тич	ка	кон	фу	зи	ја,	ну	жно	је,	
пре	ма	Бре	ме	ру,	да	се	по	ли	тич	ко	ру	ко	вод	ство	опре	де	ли	за	не	ку	од	
мо	гу	ћих	спољ	но	по	ли	тич	ких	стра	те	ги	ја	и	до	след	но	је	спро	во	ди.	У	
по	гла	вљи	ма	4-6	Бре	мер	на	сту	па	као	за	ступ	ник	три	раз	ли	чи	та	ми-
шље	ња	о	мо	гу	ћој	и	по	треб	ној	уло	зи	Аме	ри	ке	у	све	ту,	из	но	се	ћи	нај-
сна	жни	је	ар	гу	мен	те	у	при	лог	сва	ке	од	стра	те	гијâ	и	оба	ве	зу	ју	ћи	се	
да	ће	соп	стве	ни	и	не	дво	сми	сле	ни	пле	до	а	је	у	при	лог	јед	не	од	њих	
из	не	ти	тек	у	за	кључ	ном	по	гла	вљу	књи	ге.	

Пр	ви	од	ана	ли	зи	ра	них	при	сту	па	 је	сте	оно	што	Бре	мер	на	зи-
ва	„не	за	ви	сном	Аме	ри	ком“.	Пре	ма	Бре	ме	ру,	то	ни	је	по	зив	на	изо-
ла	ци	о	ни	зам,	већ	на	пре	у	сме	ра	ва	ње	по	ли	тич	ког	фо	ку	са	на	до	ма	ћа	
пи	та	ња,	пре	све	га	на	очу	ва	ње	гра	ђан	ских	пра	ва	и	сло	бо	да	га	ран	то-
ва	них	Уста	вом,	уз	исто	вре	ме	но	по	вла	че	ње	из	ме	ђу	на	род	них	су	ко-
ба	и	са	ве	зни	шта	ва	(укљу	чу	ју	ћи	и	НА	ТО)	у	ко	ји	ма	Аме	ри	ка	не	ма	
ни	ка	квих	су	штин	ских	ин	те	ре	са,	а	ко	ји	је	по	сте	пе	но	до	во	де	до	„им-
пе	ри	јал	ног	пре	на	пре	за	ња“	(Пол	Ке	не	ди).	„Ми	ви	ше	не	мо	же	мо	да	
по	це	лом	све	ту	при	хва	та	мо	оба	ве	зе	ко	је	под	ри	ва	ју	на	ше	вред	но	сти	
код	ку	ће,	ис	цр	пљу	ју	на	шу	сна	гу	и	ре	сур	се,	упли	ћу	нас	у	бит	ке	ко	је	
нас	се	не	ти	чу	и	угро	жа	ва	ју	срж	на	ше	де	мо	кра	ти	је“	(стр.	52).	Осим	
што	под	ра	зу	ме	ва	не	ра	ци	о	нал	но	 тро	ше	ње	огра	ни	че	них	ре	сур	са	и	
до	во	ди	до	угро	жа	ва	ња	уну	тра	шњег	де	мо	крат	ског	си	сте	ма,	пре	ам-
би	ци	о	зно	 ме	ђу	на	род	но	 ан	га	жо	ва	ње	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва	 не	рет	ко	
уру	ша	ва	и	њи	хов	ме	ђу	на	род	ни	кре	ди	би	ли	тет:	„За	раз	ли	ку	од	све-
та,	 не	 успе	ва	мо	 да	 ви	ди	мо	 соп	стве	не	 дво	стру	ке	 стан	дар	де.	Свет	
ви	ди	да	кри	ти	ку	је	мо	на	чин	на	ко	ји	се	одр	жа	ва	ју	из	бо	ри	у	Ру	си	ји	
и	Ве	не	цу	е	ли,	а	хва	ли	мо	на	вод	не	‘де	мо	крат	ске	ре	фор	ме’	у	Егип	ту,	
или	Са	у	диј	ској	Ара	би	ји.	При	хва	та	мо	ре	зул	та	те	изра	ел	ских	из	бо	ра,	
а	осу	ђу	је	мо	ис	ход	ка	да	гла	са	ју	Па	ле	стин	ци.	По	др	жа	ва	мо	се	це	си	ју	
Ко	со	ва,	 али	не	и	Кри	ма.	Го	во	ри	мо	Евро	пља	ни	ма	 ко	је	 зе	мље	би,	
по	на	ма,	тре	ба	ло	да	при	ме	у	Европ	ску	уни	ју.	Ре	ћи	дру	ги	ма	шта	да	
чи	не	лак	ше	је	ка	да	по	сто	ји	ве	ли	ка	раз	ли	ка	из	ме	ђу	на	ше	и	њи	хо	ве	
мо	ћи,	али	та	раз	ли	ка	се	сма	њи	ла,	и	сма	њи	ва	ће	се	и	да	ље“	(стр.	65).



- 244 -

ПОСТ-УНИПОЛАРНИ СВЕТ И ...Младен Лишанин

Уме	сто	ме	ђу	на	род	них	су	ко	ба	да	ле	ко	од	сво	је	те	ри	то	ри	је,	раз-
ли	чи	тих	про	је	ка	та	из	град	ње	на	ци	је	и	слич	них	по	ду	хва	та,	при	ступ	
„не	за	ви	сне	Аме	ри	ке“	на	ла	же	на	пу	шта	ње	уло	ге	„ме	ђу	на	род	ног	су-
пер	хе	ро	ја“	 и	 пре	у	сме	ра	ва	ње	 ре	сур	са	 у	 до	ма	ћу	 ин	фра	струк	ту	ру,	
обра	зо	ва	ње,	бри	гу	о	ве	те	ра	ни	ма,	ја	ча	ње	де	мо	крат	ских	ка	па	ци	те	та	
и	 „вра	ћа	ње	 нов	ца	 у	 ру	ке	 по	ре	ских	 об	ве	зни	ка“	 ра	ди	 под	сти	ца	ња	
при	вред	ног	ра	ста	(стр.	82-83).

На	ред	ни	при	ступ	би	ла	би	та	ко	зва	на	„ма	ни	бол	Аме	ри	ка“	(Mo
neyball Ame ri ca),	та	ко	на	зва	на	по	по	зна	тој	књи	зи,	пре	то	че	ној	и	у	
хо	ли	вуд	ски	филм,	о	ме	на	џе	ру	јед	ног	беј	збол	ти	ма,	при	ну	ђе	ном	да,	
у	усло	ви	ма	фи	нан	сиј	ских	по	те	шко	ћа,	ра	ди	кал	ном	ра	ци	о	на	ли	за	ци-
јом	 сред	ста	ва	 и	 стрикт	ним	 од	ре	ђи	ва	њем	 при	о	ри	те	та,	 ис	ко	ри	сти	
кри	зу	као	под	сти	цај	за	успе	шно	ру	ко	во	ђе	ње.	Овај	при	ступ	раз	ли-
ку	је	 се	 од	 прет	ход	ног	 по	 то	ме	што	 не	 пред	ла	же	 го	то	во	 пот	пу	но	
по	вла	че	ње	из	ме	ђу	на	род	не	по	ли	тич	ке	аре	не,	већ	упра	во	ја	сно	фор-
му	ли	са	ње	при	о	ри	те	та	и	ра	ци	о	на	ли	за	ци	ју	тро	шко	ва.	„Не	ра	зум	но	је	
ми	сли	ти	да	Аме	ри	кан	ци	мо	гу	да	шти	те	сво	је	ин	те	ре	се	или	да	по-
ве	ћа	ва	ју	про	спе	ри	тет	не	при	хва	та	ју	ћи	из	ве	сне	тро	шко	ве	и	ри	зи	ке,	
без	об	зи	ра	на	уда	ље	ност	од	њи	хо	вих	гра	ни	ца“	(стр.	92).	За	то	„ма-
ни	бол“	спољ	на	по	ли	ти	ка	„при	зна	је	по	сто	ја	ње	од	ре	ђе	них	од	го	вор-
но	сти	ко	је	ни	ко	дру	ги	не	мо	же	да	при	хва	ти,	али	се	сву	где	осло	ба	ђа	
те	ре	та	ра	ди	ис	ко	ри	шћа	ва	ња	мо	гућ	но	сти,	док	[…]	ли	де	ре	усме	ра	ва	
на	за	шти	ту	оно	га	што	је	нај	ва	жни	је“	(стр.	93).	

У	обла	сти	без	бед	но	сти,	ово	би	под	ра	зу	ме	ва	ло	стро	гу	при	ме	ну	
по	зна	те	Па	у	е	ло	ве	док	три	не,	фор	му	ли	са	не	од	стра	не	та	да	шњег	на-
чел	ни	ка	Здру	же	ног	ге	не	рал	шта	ба,	Кол	на	Па	у	е	ла,	1990.	го	ди	не,	као	
сво	је	вр	сног	 те	ста	 о	 оправ	да	но	сти	 аме	рич	ког	 ан	га	жма	на	 у	 не	ком	
ме	ђу	на	род	ном	 су	ко	бу.	 Свих	 де	сет	 еле	ме	на	та	 Па	у	е	ло	ве	 док	три	не	
би	ло	 је	 за	до	во	ље	но	у	Пр	вом	 за	лив	ском	ра	ту	 (1990-1991),	 док	 то	
ни	је	био	слу	чај	при	ли	ком	агре	си	је	на	Са	ве	зну	Ре	пу	бли	ку	Ју	го	сла-
ви	ју	1999.	го	ди	не	или	ин	ва	зи	је	на	Ирак	2003.	го	ди	не.	

Овај	при	ступ	за	сни	ва	се,	та	ко	ђе	на	ува	жа	ва	њу	основ	них	ин	те-
ре	са	дру	гих	моћ	них	зе	ма	ља.	„Аме	ри	кан	ци	ве	ру	ју	да	њи	хо	ва	зе	мља	
има	 ле	ги	тим	ну	 сфе	ру	 ути	ца	ја.	Ни	је	 ни	 не	мо	рал	но	 ни	 ку	ка	вич	ки	
при	зна	ти	да	та	кве	сфе	ре	има	ју	и	дру	ге	си	ле.	За	то	ши	ре	ње	НА	ТО-а	
ка	ру	ском	‘дво	ри	шту’	пред	ста	вља	не	по	треб	ну	про	во	ка	ци	ју	Мо	скве	
у	ње	ном	нај	о	се	тљи	ви	јем	тре	нут	ку…“	(стр.	114).	Нео	п	ход	но	је	од-
ба	ци	ти	прет	по	став	ку	о	аме	рич	кој	из	у	зет	но	сти,	те	по	ка	за	ти	флек-
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си	бил	ност	и	спрем	ност	на	пре	го	во	ре	о	нај	ши	рем	спек	тру	ва	жних	
пи	та	ња.	

По	след	њи,	тре	ћи	спољ	но	по	ли	тич	ки	при	ступ	је	сте	„нео	п	ход	на	
Аме	ри	ка“.	Овај	 курс	под	ра	зу	ме	ва	 да	 „Аме	ри	кан	ци	мо	гу	по	ста	ти	
без	бед	ни	ји	 са	мо	 у	 све	ту	 у	 ко	јем	 су	 де	мо	кра	ти	ја,	 вла	да	ви	на	 пра-
ва,	при	ступ	ин	фор	ма	ци	ја	ма,	 сло	бо	да	 го	во	ра	и	људ	ска	пра	ва	уни
вер зал но	при	зна	ти	и	за	шти	ће	ни,	бу	ду	ћи	да	ове	вред	но	сти	ства	ра	ју	
трај	ну	сна	гу,	от	пор	ност,	без	бед	ност	и	бо	гат	ство	у	дру	штви	ма	ко	ја	
их	ус	по	ста	вља	ју	и	шти	те.	На	ве	де	не	вред	но	сти	на	 гло	бал	ном	ни-
воу	мо	же	да	про	мо	ви	ше	и	шти	ти	са	мо	Аме	ри	ка“	(стр.	132).	Крај	њи	
спољ	но	по	ли	тич	ки	 циљ,	 из	 ове	 пер	спек	ти	ве,	 је	сте	 ус	по	ста	вља	ње	
де	мо	кра	ти	је	у	свим	зе	мља	ма	на	све	ту.	По	ред	ова	ко	по	ста	вље	них	
ци	ље	ва,	 оно	 што	 овај	 при	ступ	 иден	ти	фи	ку	је	 са	 „ја	стре	бо	ви	ма“,	
ка	ко	 ли	бе	рал	но-ин	тер	на	ци	о	на	ли	стич	ке,	 та	ко	 и	 нео	кон	зер	ва	тив	не	
про	ве	ни	јен	ци	је,	је	сте	и	осло	нац	на	вој	ну	моћ:	„вој	на	сна	га	и	да	ље	
је	ва	жна,	 јер	у	све	ту	 још	по	сто	ји	до	вољ	но	на	о	ру	жа	них	љу	ди	ко-
ји	ре	а	гу	ју	са	мо	на	су	пер	и	ор	ну	ва	тре	ну	моћ“	(стр.	145),	а	„не	вој	на	
сред	ства	 [ће]	 увек	 би	ти	 ефи	ка	сни	ја	 ка	да	 их	 под	у	пи	ре	 ја	ка	 вој	на	
си	ла“	(стр.	146).

Овај	при	ступ	ди	ја	ме	трал	но	 је	су	про	тан	при	сту	пу	„не	за	ви	сне	
Аме	ри	ке“,	 уто	ли	ко	што	не	 са	мо	да	да	је	 ап	со	лут	ни	при	мат	ме	ђу-
на	род	ном	 ан	га	жо	ва	њу	 ад	ми	ни	стра	ци	је	 у	 од	но	су	 на	 уну	тра	шње	
де	ло	ва	ње,	већ	су	и	у	та	ко	по	ста	вље	ном	до	ме	ну	де	ло	ва	ња	ње	го	ве	
пре	тен	зи	је	и	ци	ље	ви	мак	си	ма	ли	стич	ки.	Украт	ко,	„све	сво	је	вој	не	
и	не	вој	не	ре	сур	се	Аме	ри	ка	би	тре	ба	ло	да	ис	ко	ри	сти	за	ду	го	роч	ну	
про	мо	ци	ју	де	мо	кра	ти	је,	сло	бо	де	и	тр	жи	шног	ка	пи	та	ли	зма“	(Ibid.).	

Да	на	шњу	Аме	ри	ку	 Бре	мер	 на	зи	ва	 „Аме	ри	ком	 у	 зна	ку	 пи	та-
ња“,	услед	од	су	ства	ја	сне	–	ма	кар	и	по	гре	шне	–	спољ	но	по	ли	тич	ке	
стра	те	ги	је.	За	та	кво	ста	ње	кри	ви	Ба	ра	ка	Оба	му,	„ли	ше	ног	 ја	сног	
спољ	но	по	ли	тич	ког	фо	ку	са“,	„по	не	кад	лу	ка	вог	али	увек	опре	зног	
пред	став	ни	ка	‘ма	ни	бо	ла’“	(стр.	172).	Као	пр	ви	и	је	ди	ни	прин	цип	
Оба	ми	не	спољ	не	по	ли	ти	ке	Бре	мер	ви	ди	не	на	но	ше	ње	ште	те	–	што	
је	Оба	ма	екс	пли	цит	но	и	фор	му	ли	сао	на	кон	азиј	ске	тур	не	је	2014.	го-
ди	не.	Аутор,	ипак,	пре	по	зна	је	из	ве	сне	пред	но	сти	„кре	а	тив	не	дво-
сми	сле	но	сти“	 ко	ја	 про	ис	ти	че	 из	 ове	 „стра	те	ги	је	 без	 стра	те	ги	је“:	
то	је	др	жа	ње	дру	гих	ак	те	ра	у	не	из	ве	сно	сти	у	по	гле	ду	аме	рич	ких	
по	те	за,	услед	че	га	ће	се	не	при	ја	те	љи	те	же	од	ва	жи	ти	на	офан	зив	не	
по	ступ	ке	а	са	ве	зни	ци	би	ти	при	ну	ђе	ни	да	од	ре	ђе	ни	део	од	брам	бе-
них	оба	ве	за	и	тро	шко	ва	пре	у	зму	на	се	бе.
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Су	штин	ско	пи	та	ње,	ме	ђу	тим,	је	сте	„мо	ра	ли	Аме	ри	ка	да	пре-
у	зме	ли	дер	ску	уло	гу	ка	да	је	реч	о	иза	зо	ви	ма	ко	ји	пре	ва	зи	ла	зе	на-
ци	о	нал	не	 гра	ни	це,	 као	што	су	ко	лек	тив	на	без	бед	ност,	 кли	мат	ске	
про	ме	не,	 тр	го	ви	на,	ши	ре	ње	 опа	сног	 оруж	ја,	 без	бед	ност	 у	 сај	бер	
про	сто	ру	и	те	ро	ри	зам?“.	И	до	дат	но:	„да	ли	гло	бал	ни	иза	зо	ви	зах-
те	ва	ју	гло	бал	на	ре	ше	ња?“	(стр.	196).	Дру	го	пи	та	ње,	на	из	глед	па-
ра	док	сал	но,	за	пра	во	пред	ста	вља	срж	број	них	спољ	но	по	ли	тич	ких	
спо	ре	ња,	не	са	мо	у	Аме	ри	ци:	на	и	ме,	ни	у	ком	слу	ча	ју	се	не	под-
ра	зу	ме	ва	да	гло	бал	ни	до	ме	ти	без	бед	но	сних	иза	зо	ва	–	а	о	та	кви	ма	
је	ов	де	пре	вас	ход	но	реч	–	увек	и	у	сва	ком	по	је	ди	нач	ном	слу	ча	ју	
зах	те	ва	ју	и	од	го	во	ре	гло	бал	них	ди	мен	зи	ја.	На	про	тив,	не	рет	ко	ће	у	
по	гле	ду	ефи	ка	сно	сти,	ефек	тив	но	сти,	те	еко	ном	ско-ор	га	ни	за	ци	о	не	
ра	ци	о	нал	но	сти,	нај	а	де	кват	ни	ји	од	го	вор	на	иза	зов	гло	бал	них	раз-
ме	ра	пред	ста	вља	ти	ре	ги	о	нал	не	или	чак	ло	кал	не	ме	ре.	

Уко	ли	ко	би	од	го	вор	на	са	вре	ме	не	аме	рич	ке	спољ	но	по	ли	тич	ке	
иза	зо	ве	био	упу	ћен	са	ста	но	ви	шта	„нео	п	ход	не	Аме	ри	ке“,	био	би,	у	
крат	ком	или	сред	њем	ро	ку,	су	о	чен	са	не	пре	мо	сти	вим	пре	пре	ка	ма,	
у	ви	ду	пре	ко	мер	ног	и	нео	др	жи	вог	ра	си	па	ња	ре	сур	са,	али	и	од	су-
ства	ка	ко	уну	тра	шње,	та	ко	и	ме	ђу	на	род	не	по	др	шке.	Ово	би	се	до-
не	кле	мо	гло	ко	ри	го	ва	ти	ме	ра	ма	„ма	ни	бол“	при	сту	па,	где	би	„спољ-
на	по	ли	ти	ка,	…,	од	ре	ди	ла	при	о	ри	те	те,	а	за	тим	их	се	при	др	жа	ва-
ла,	што	би	Ва	шинг	то	ну	омо	гу	ћи	ло	да	сво	ја	огра	ни	че	на	сред	ства	
усме	ри	на	оства	ри	ва	ње	нај	ва	жни	јих	ци	ље	ва	утвр	ђе	них	на	осно	ву	
по	ли	тич	ки	и	фи	нан	сиј	ски	одр	жи	вих	пла	но	ва“	(стр.	203).	Ме	ђу	тим,	
и	овом	при	сту	пу	Бре	мер	из	но	си	две	круп	не	при	мед	бе:	1)	„у	да	на-
шњем	све	ту	пу	ном	шо	ко	ва	и	по	тре	са	ни	је	па	мет	но	игра	ти	на	са	мо	
не	ко	ли	ко	ја	ких	ка	ра	та“	(стр.	205);	2)	иако	би		на	и	шле	на	не	што	ве	ће	
раз	у	ме	ва	ње	у	ме	ђу	на	род	ним	окви	ри	ма,	ове	ме	ре	би	та	ко	ђе	би	ле	су-
о	че	не	са	од	су	ством	до	ма	ће	по	др	шке,	бу	ду	ћи	да	би	би	ле	за	сно	ва	не	
на	од	ба	ци	ва	њу	иде	је	о	аме	рич	кој	по	себ	но	сти,	ве	о	ма	бли	ске	нај	ве-
ћој	ве	ћи	ни	аме	рич	ких	би	ра	ча.

Због	све	га	на	ве	де	ног,	Бре	мер	се	у	за	кључ	ку	књи	ге	екс	пли	цит-
но	из	ја	шња	ва	као	при	ста	ли	ца	при	сту	па	„не	за	ви	сне	Аме	ри	ке“.	Он	
још	 јед	ном	се	ци	ра	 гре	шке	ко	је	 су	раз	ли	чи	те	 ад	ми	ни	стра	ци	је	–	 а	
по	го	то	во	 оне	на	кон	 за	вр	шет	ка	Хлад	ног	 ра	та	 –	 чи	ни	ле	 у	 по	гле	ду	
нај	ве	ћих	 спољ	но	по	ли	тич	ких	 иза	зо	ва	 Аме	ри	ке,	 илу	стру	ју	ћи	 то	
про	пу	шта	њем	да	се	из	ву	ку	ва	жне	по	у	ке	из	Ви	јет	нам	ског	ра	та:	без	
об	зи	ра	на	вој	ну	над	моћ,	те	шко	је	на	не	ти	по	раз	не	при	ја	те	љу	ко	ме	је	
до	ис	хо	да	ста	ло	мно	го	ви	ше	не	го	ва	ма.	Бре	мер	се,	та	ко,	пи	та	„за-
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што	је	Ва	шинг	тон	уле	тео	у	еска	ли	ра	ју	ћи	су	коб	про	тив	Ру	си	је	због	
Укра	ји	не,	зе	мље	ко	ја	ће	Мо	скви	увек	зна	чи	ти	не	у	по	ре	ди	во	ви	ше	
не	го	на	ма“	(стр.	208).	

Аме	ри	ка	би,	да	кле,	тре	ба	ло	да	во	ди	та	ко	што	ће	пру	жи	ти	при-
мер,	што	 је,	опет,	не	мо	гу	ће	уко	ли	ко	по	ли	тич	ке	ели	те	угро	жа	ва	ју	
њен	уну	тра	шњи	по	ре	дак	не	при	др	жа	ва	ју	ћи	се	Уста	ва.		Та	ко	ђе,	уме-
сто	 ре	ша	ва	ња	 „ту	ђих	 про	бле	ма“,	Ва	шинг	тон	 би,	 пре	ма	 Бре	ме	ру,	
тре	ба	ло	да	пре	у	сме	ри		ре	сур	се	на	уну	тра	шњи	дру	штве	ни	на	пре	дак.	
Та	ква	по	ли	ти	ка	не	би	би	ла	изо	ла	ци	о	ни	стич	ка,	пре	све	га	за	хва	љу	ју-
ћи	ма	сив	ном	уче	шћу	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва	у	свет	ској	при	вре	ди,	али	
би	био	на	пу	штен	нај	ве	ћи	број	ме	ђу	на	род	них	по	ли	тич	ко-без	бед	но-
сних	оба	ве	за	и	са	ве	зни	шта	ва.	„Бу	ду	ћим	пред	сед	ни	ци	ма	не	ће	би-
ти	ла	ко	да	из	др	же	по	вре	ме	не	та	ла	се	сна	жних	при	ти	са	ка	од	стра	не	
до	ма	ћих	ја	стре	бо	ва	и	при	ја	те	ља	из	ино	стран	ства,	ко	ји	ће	по	ку	ша-
ти	да	зе	мљу	упле	ту	у	но	ве	су	ко	бе	ши	ром	све	та,	по	себ	но	оне	ко	ји	
укљу	чу	ју	 са	ве	зни	ке,	 тра	ди	ци	о	нал	не	 су	пар	ни	ке,	 ве	ли	ку	 ме	диј	ску	
па	жњу	због	по	чи	ње	них	звер	ста	ва,	или	све	то	за	јед	но“	(стр.	207).	
Успе	шно	одо	ле	ва	ње	овом	при	ти	ску,	сти	че	се	ути	сак,	осим	што	би	
ре	зул	ти	ра	ло	но	вим	ка	па	ци	те	ти	ма	уну	тра	шњег	раз	во	ја,	до	при	не	ло	
би	и	ме	ђу	на	род	ном	кре	ди	би	ли	те	ту	Сје	ди	ње	них	Др	жа	ва,	озбиљ	но	
уз	др	ма	ном	ве	ли	ким	бро	јем	ма	хом	не	у	спе	шних	вој	но-по	ли	тич	ких	
ан	га	жма	на	ши	ром	све	та,	по	себ	но	у	пе	ри	о	ду	на	кон	Хлад	ног	ра	та.

Бре	ме	ро	ва	Су	пер	си	ла,	ка	ко	у	по	гле	ду	те	ме	ко	ју	об	ра	ђу	је,	та	ко	
и	по	гле	ду	сти	ла	ко	јим	је	пи	са	на,	пред	ста	вља	пра	ви	при	мер	књи	ге	
за	при	лич	но	ши	ро	ку	пу	бли	ку.	Оно	што	је	још	зна	чај	ни	је,	ме	ђу	тим,	
је	сте	чи	ње	ни	ца	да	је	гло	бал	на	по	ли	тич	ка	сце	на	мо	жда	по	пр	ви	пут	
до	би	ла	из	у	зет	но	ути	цај	ног,	мејнстрим	ана	ли	ти	ча	ра	ко	ји	бра	ни	иде-
ју	 дра	ма	тич	ног	 сма	ње	ња	 аме	рич	ке	 уло	ге	 у	 гло	бал	ној	 по	ли	тич	кој	
аре	ни.	
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No ви бaук кру жи плa нe тoм – бaук глo бa лиз мa. Свe пa дa прeд 
нa лe тoм глo бa ли зa ци je, сeм нa ци je. Mo гу ли нa ци ja и глo

бa ли зa ци ja зa jeд нo? Хo ћe ли je дaн je зик би ти зa jeд нич ки зa цe лу 
плa нe ту? Пи тa њe пo стo ja њa свeт скe влa дe, уни вeр зaл нe рe ли ги je, 
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суд би нe пo je дин цa, тe мa je књи гe рe дoв нoг прo фe сo рa нa Фa кул
тe ту пo ли тич ких нa укa Уни вeр зи тe тa у Бe o грa ду, струч њa кa кo гa 
кoн сул ту jу мнo ги свeт ски уни вeр зи тe ти, нa свим кoн ти нeн ти мa. 
Eкс пeрт мнo гих др жaв них и мe ђу нa рoд них тe лa, ру кo вo ди лaц мe
ђу нa рoд них прo je кa тa и oр гa ни зa тoр ви шe нa уч них ску пo вa, нa пи
сao je oву књи гу у кo joj дa je oд гo вoр и нa пи тa њe дa ли je тe рo ри зaм 
oд гo вoр нa вe ли ку глo бaл ну прe мoћ свeт ских си лa. Прeд гo вoр je 
нa пи сao Влa дe тa Je рo тић.

Проф. др Дра ган Си ме у но вић је ре но ми ра ни прав ни те о ре ти
чар и при знат у ака дем ској за јед ни ци као аутор ра до ва ко ји има ју 
број на из да ња упра во због њи хо вог зна ча ја за до но ше ње да ле ко се
жних за кљу ча ка у пи та њи ма на уч не ор јен та ци је у про јек ти ма ко ји 
упо до бљу ју на ша са зна ња са са зна њи ма до ко јих су до шли ауто ри 
из си сте ма са ко ји ма тре ба да се по зи зив но иден ти фи ку је мо. По
нов ни осврт на ова ко зна чај ну књи гу, ко ја са же то и ја сно го во ри о 
ве о ма ком пли ко ва ним дру штве ним фе но ме ни ма је бо ље осве тлио 
сво јим ис тра жи ва њем, нео п хо дан је јер се од вре ме на пр вог из
да ња до са да, ни је до вољ но уви ђа ла вред ност не ких за па жа ња и 
зак њу ча ка ауто ра, а нај но ви ји до га ђа ји ве за ни за осни ва ње чи та
вих те ро ри стич ких др жа ва (ИДИЛ) по ка за ли су да је раз ма тра ње 
про бле мим на ци је, на ци о нал не др жа ве и тен ден ци ја у про це су гло
ба ли за ци је по ли ти ка, би ло оправ да но и упо зо ра ва ју ће са на уч не 
тач ке гле ди шта.

Ова књи га по ве ћа ва ни во тач но сти пер цеп ци је на уч не јав но
сти дру штве них фе но ме на ко ји су од свет ског зна ча ја и ко ја са мом 
по твр дом из не тих на уч них те за, об ја шња ва ге не зу нај но ви јих гло
бал них по ли тич ких фе но ме на. У ра ни јим ра до ви ма, аутор је успе
шно кри тич ки са гле да вао на ци ју у од но су на ре гу ла ци ју свет ских 
зби ва ња – тзв. но ви свет ски по ре дак, док се у овом ра ду освр нуо 
на од нос на ци је пре ма про це су го ло ба ли за ци је као не ми нов но сти, 
као еле мен ту спон та но сти у раз во ју све та, де ли мич но ха о тич ном 
про це су ко ји је, у сва ком слу ча ју, у скла ду са за кључ ци ма из при
род них на у ка, да се ра ди о про це су ко ји је у скло пу оп ште ен тро пи
је све та. На ци ја је и са ма у про це си ма свог ства ра ња, али и по ри
ца ња, та ко да је ра ни је на уч но ис тра жи ва ње би ло у ре ла ци ја ма сла
га ња и не сла га ња на ци ја са гло бал ном ре гу ла ти вом, док се овим 
ра дом, за хва та ши ри про блем од но са на ци је пре ма са мом про це су 
ко ји би тре бао да во ди ње ном по ри ца њу, али не во ди! Ина че, аутор 
се пр ви пут оку шао са на уч ним раз ма тра њем ових про бле ми ма у 
сво јој књи зи Но ви свет ски по ре дак и на ци о нал на др жа ва, об ја
вље ној 1993. го ди не.
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Пр во се мо ра ода ти при зна ње на кон ци зно сти и ја сно ћи из
не тих ста во ва, ра зу мљи во сти је зи ка и не на ме тљи во сти сти ла, уз 
исто вре ме ну „ду би ну на уч не ана ли зе два фе но ме на ко ја у ве ли кој 
ме ри од ре ђу ју по ли тич ка кре та ња у са вре ме ном све ту“, што све 
пред ста вља не ми нов но по на вља ње за кљу ча ка Ива не Дам ња но вић 
из ра ни јег при ка за ове књи ге у члан ку „Гло ба ли зам као но ва ре ли
ги ја“.

Као и сва ка зна чај на књи га, ста во ви проф. др Си ме у но ви ћа 
су у про те клом пе ри о ду на и шли за по твр ду број них ауто ра, где се 
ова књи га ко ри сти за од ре ђи ва ње „aдeквaтaног пoлитикoлoш ког 
инструмeнтaриjума приликoм oдрeђeњa пojмa глoбaлизaциje“, и 
где се на во ди као ва жан из вор за „дистинкциjу измeђу нaизглeд 
идeнтичних пojмoвa ко ја пojeднoстaвљуje aнaлизу oвe кoмплeкснe 
тeмe“ по за па жа њу Ма ри је Ђо рић у члан ку „Гло ба ли зам и по ли
тич ки екс тре ми зам“. Оно што је бит но је да се на осно ву за кљу
ча ка из ове књи ге глoбaлизaм мо же де фи ни са ти као „нoвo лицe 
либeрaлизмa, кoje нaзивaмo нeoлибeрaлизмoм.“ Сва ка ко да ауто
ри ко ји сле де ми сао проф. др Си ме ну но ви ћа не ми нов но до ла зе 
до истих за кљу ча ка ко ји раз об ли ча ва ју про цес гло ба ли за ци је као 
при мар но eкoнoмски интeрeс, те да је глoбaлизaм оправ да но oп-
туживaн дa вoди кa тoмe дa сe због интeрeсa мултинaциoнaлних 
кoрпoрaциja eксплoaтишу слaбиjи и сирoмaшни. Ова књи га је до
би ла по твр ду то ком вре ме на, па не ки ауто ри оправ да но сма тра ју да 
са др жи ак си о ме по ли ти ко ло шке ми сли. Oднoс глoбaлизaциje и нa-
циje је вред но ван кao oднoс oпш тeг и пoсeбнoг из чeгa је про фе сор 
др Симeунoвић из ву као друш твeни aксиoм: „Aкo би сe униш тилo 
пoсeбнo, oпш тe би прeстaлo би ти oпш тe, jeр сe нe би имaлo вишe 
oд чeгa рaзликoвaти.“ (стр. 124).

По на ша ње ме ди ја у ве зи са овом озбиљ ном на уч ном ли те ра
ту ром је та кво да је о књи зи увек са оп шта ва но из угла по ли тич ких 
по сле ди ца уко ли ко би до шло до усва ја ња на уч них по гле да ауто ра 
у на шој јав ној по ли ти ци, па је та ко про мо ци ју књи ге пра ти ла вест 
да Нaциja и глoбaлизaциja рaзмaтрa пoслeдицe прoцeсa глoбaлизa-
циje нa прeкрajaњe мeђудржaвних грaницa“ по пи са њу Не за ви сних 
но ви на. То што је пре кра ја ње гра ни ца, из ме ђу оста лог по сле ди ца 
гло ба ли за ци је је по јед ноствље но ви ђе ње и нео прав да но из дво је
но, али оправ да но на гла ше но, у са да шњим дру штве нопо ли тич
ким окол но сти ма. Ме ђу тим, ак ту ел ност те ма ко је об ра ђу је аутор 
је та ква да обез бе ђу је по нов но чи та ње код ге не ра ци ја ко је до ла зе 
и не што сен за ци о на ли зма око по ру ка ко је ова књи га но си, ни је на 
од мет.



- 252 -

НОВО САГЛЕДАВАЊЕ НАЦИЈЕ У СВЕТЛУ ГЛОБАЛИЗМАНадежда Гудељ

Сам аутор је до при нео то ме у сво јим јав ним на сту пи ма. По зна
та је ње го ва из ја ва на јед ној про мо ци ји књи ге: „Не по сто ји ви ше 
на ци о нал на др жа ва и не тре ба ве ро ва ти у њу и... да сва ко тре ба да 
у вре ме гло ба ли за ци је да гле да са мо се бе.“ Ова књи га по ку ша ва 
да ре ши су прот но сти из ме ђу по вољ них ми шље ња о гло ба ли за ци
ји ко ја по ла зе од то га да је до не ла осло ба ђа ње чо ве ку од др жа ве 
и схва та ња да је гло ба ли за ци ја до не ла бе ду и да је по ку шај упра
вља ња све том из јед ног цен тра мо ћи. Ина че, књи га На ци је и гло
ба ли за ци ја је пре ве де на на ита ли јан ски, ен гле ски, ру ски и ки не ски 
је зик. 

Ком пли ко ва ни и про тив реч ни од но си из ме ђу на ци је и гло ба
ли за ци је раз ма тра ни су кон ци зним и ја сним ста во ви ма, без не по
треб ног око ли ше ња и ди гре си ја. Сла же мо се са веђ из не тим ми
шље њем И. Да мја но вић да је нај ве ћа вред ност ове књи ге то што 
аутор са оп шта ва сло же не иде је вр ло ра зу мљи вим је зи ком, због че
га је књи га за ни мљи ва и ши рој пу бли ци. Ме ђу тим, оно што се по
нов ним чи та њем књи ге мо же за кљу чи ти је да је она ипак, на ме ње
на ужем ака дем ском и по ли ти ко ло шки вер зи ра ном ауди то ри ју му, 
као не за о би ла зна ли те ра ту ра за са вла да ва ња ди ле ма са ко ји ма се 
су сре ће праг ма тич на по ли ти ка, али и по ли ти ко ло ги ја. Она не са
др жи од го во ре на сва пи та ња, али усме ра ва ми сао у пра вом прав
цу. По ста вља ју ћи гло ба ли за ци ју и на ци ју као ан ти по де, аутор је 
дао са жет опис два фе но ме на и два дру штве нопо ли тич ка про це са, 
ана ли зи ра ју ћи ста ти ку тог од но са, кроз ана ли зу њи хо вог са мо бил
до ва ња и ди на ми ку њи хо вог од но са кроз ана ли зу им пак та, где је
дан (гло ба ли за ци ја) ру ши све пред со бом и где дру ги (на ци ја) сто ји 
на су прот и по ку ша ва да са чу ва на ци о нал ну др жа ву.

Ис по ста ви ло се да је књи га проф. Си ме у но ви ћа ин те ре сант на 
за ви ше на ци о нал не др жа ве као што су Ки на и Ру си ја, као и за бал
ка но ло ге, с об зи ром да је јед но по гла вље по све ће но ана ли зи си ту а
ци је у на ци о нал ним др жа ва ма на ста лим на кон рас па да СФРЈ. Мо
же се на слу ти ти на ка кве за кључ ке мо же упу ти ти ова књи га на кон 
нај но ви јих до га ђа ја у Укра ји ни. Аутор на ја вљу је про ме не у схва та
њу су бје ка та по ли ти ке, а што под ра зу ме ва да се у те о ри ји и у по
ли тич кој прак си, све ве ћи зна чај при да је ме ђу на род ним и не вла ди
ним ор га ни за ци ја ма и мул ти на ци о нал ним кор по ра ци ја ма. Са тим 
у ве зи књи га је на ја ви ла, а по ли тич ка прак са по твр ди ла, из ме не у 
пој му на ци о нал ног су ве ре ни те та и у пој му (сла бих) на ци о нал них 
др жа ва. На про мо ци ји ру ског пре во да књи ге ја ну а ра 2013. го ди
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не, у Ру ском ин сти ту ту за стра те шка ис тра жи ва ња (РИ СИ), из нео 
је иде ју да је 20. век, као и 21, а по свој при ли ци и 22. век  вре ме 
про цва та на ци о на ли зма. „На ци ја је да нас је ди но сред ство за шти те 
од ру ши лач ких тен ден ци ја гло ба ли зма. Ме ђу тим, иде је на ци о на
ли зма За пад по не кад ко ри сти за по сти за ње соп стве них ци ље ва у 
бор би про тив сво јих ге о по ли тич ких про тив ни ка.“ 

Аутор нај пре кон ста ту је да се на ци ја кон стант но про ти ви гло
ба ли зму, ко ји на во ди као „но ва ве ли ка по ли тич ка ре ли ги ја“, и кон
ста ту ју ћи да је на ци о на ли зам за ме нио марк си зам, сли ко ви то са обр
ну тим зна че њем ко ри сти чу ве ну пр ву ре че ни цу из Ко му ни стич ког 
ма ни фе ста: „Но ви ба ук кру жи пла не том.“ Књи га се не за др жа ва на 
по јед но ста вље ном су прот ста вља њу из ме ђу на ци о нал них др жа ва 
и но си ла ца гло ба ли за ци је, и из бе га ва сво ђе ње су прот но сти са мо 
на по ли тич ке и днев но по ли тич ке ин те ре се по ли тич ких ак те ра, ак
те ра при ват ног би зни са и ци вил ног друђ тва, већ ове су прот но сти 
са гле да ва као су о ча ва ње „два прин ци па, прин ци па оп што сти и по
оп шта ва ња ко ји за сту па гло ба ли за ци ја и прин ци па по себ но сти и 
очу ва ња соп ства ко је за го ва ра кон цепт на ци је и на ци о нал не др жа
ве“. Ови се прин ци пи спро во де кроз си ме трич не фе но ме не на ци је, 
на ци о нал не др жа ве и на ци о на ли зма, са јед не и гло ба ли за ци је, но
вог свет ског по рет ка и гло ба ли зма, са дру ге стра не. Ива на Дам ња
но вић у свом при ка зу књи ге ис ти че: „Сам по јам на ци је че сто се и 
да нас по ка зу је као не до вољ но пре ци зно де фи ни сан. То је ра зу мљи
ва по сле ди ца раз ли чи тих ми са о них при сту па, тра ди ци ја и про це са 
ко је су уоб ли чи ле ка ко европ ске (и не са мо европ ске) на ци је, та ко и 
те о риј ско про ми шља ње о са мом фе но ме ну.“ Књи га упра во на ме ће 
за кључ ке ко ји су и из не ти на окру глом сто лу у Мо скви о при ро ди 
са вре ме них про бле ма Европ ске уни је као ви ше на ци о нал не др жав
не за јед ни це. Ис так ну то је да уну тар ЕУ као сво је вр сне по ли тич ке 
тво ре ви не не по сто ји је дин ство, што по твр ђу је чи ње ни ца да уме
сто јед не ам ба са де Европ ске уни је у Мо скви и дру гим свет ским 
пре сто ни ца ма по сто ји ве ли ки број на ци о нал них ам ба са да.

Овом про бле му аутор при ла зи ана ли зи ра ју ћи де таљ но слич но
сти и раз ли ке из ме ђу пој мо ва ет но са, од но сно ет ни ци те та и на ци је, 
при че му кључ ну ди стинк ци ју про на ла зи упра во у из ра зи то по ли
тич ком свој ству на ци је и из ра зи то не по ли тич ком свој ству ет но са. 

По ауто ро вом схва та њу, на ци ја је у пот пу но сти по ли тич ка ка
те го ри ја, а ње на по ли тич ност се, пре све га, ис ка зу је кроз др жа во
твор но стре мље ње. Нај ин те ре сант ни ји је за кљу чак да је пи та ње 
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„да ли др жа ва ства ра на ци ју или на ци ја др жа ву“ по гре шно по ста
вље но. Фе но ме ни се у овој књи зи тре ти ра ју као је дин стве ни, ви
ше слој ни и ком пле мен тар ни, та ко да на ци ја и др жа ва ства ра ју јед
на дру гу и у том про це су се про жи ма ју до те ме ре да их са вре ме на 
по ли тич ка те о ри ја че сто и тре ти ра као је дан, сло жен фе но мен. 

Из не та је кре а тив на ана ли за на ци о на ли зма као иде о ло ги је где 
се аутор освр ће на све еле мен те, ет но цен три стич ке ар гу мен те и 
са вре ме на схва та ња овог пој ма. По себ ну за слу жу је за кљу чак да 
на ци о на ли зам као иде о ло ги ја па ти од не ке вр сте док три нар ног 
хен ди ке па, јер у мно го ве ћој ме ри не го дру ге иде о ло ги је по чи ва 
на ми то ви ма, кул то ви ма и ин тер пре та ци ја ма исто риј ских до га ђа
ја, уме сто на на уч но по твр ђе ним те о ри ја ма. По схва та њу ауто ра, 
по што не по чи ва на озбиљ ној на уч ној док три ни, на ци о на ли зам је 
ком па ти би лан са „док три нар ним иде о ло ги ја ма“, чак је у стал ној 
сим би о зи. Оту да се мо же го во ри ти о „ли бе рал ном на ци о на ли зму“ 
или „кон зер ва тив ном на ци о на ли зму“ . 

Нај ва жни је упо зо ре ње ко је ова књи га но си је да функ ци о нал
ност и упо треб на вред ност ко ју има на ци о на ли зам за вла да ју ће 
ели те, нај ва жни ји раз лог због због ко га се на ци о на ли зам до да нас 
по ка зао као нај жи ла ви ја ме ђу иде о ло ги ја ма, упр кос то ме што су га 
мно ги пот це њи ва ли и от пи си ва ли још од дру ге по ло ви не 19. ве ка. 
Ова иде о ло ги ја, лак ше не го ијед на дру га, по сти же хо мо ге ни за ци ју 
и мо би ли за ци ју ста нов ни штва. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се по ана
ли за ма из ове књи ге да хри шћан ске зе мље лак ше при хва та ју гло ба
ли за ци ју не го ислам ске, ко је по се ду ју дру га чи ји кул тур ни код. Не
ки уче сни ци у ко мен та ри ма и ди ску си ја ма на ову књи гу (окру гли 
сто – „Ру ска реч“), су се ус про ти ви ли овој иде ји, ука зу ју ћи на то 
„да се ра ди кал ни исла ми зам да нас на Бли ском Ис то ку и у Се вер ној 
Афри ци по ја вљу је као сна га ко ја по сти же иден тич не ци ље ве као и 
гло ба ли за ци ја: ра за ра ње ве ли ких кул тур них све то ва, као и са вла
да ва ње по ли тич ких и еко ном ских про тив ни ка.“

По ла зе ћи од раз ли чи тих об ли ка на стан ка на ци о нал не др жа ве, 
про фе сор Си ме у но вић ука зу је на раз ли чи те пу те ве на стан ка на ци
о нал них др жа ва уоп ште (Na tion-Sta te) и на но ви не у про це су ства
ра ња но вих на ци о нал них др жа ва ко је се фор ми ра ју кра јем два де
се тог ве ка, ана ли зи ра рас пад СФРЈ и СССР. При то ме аутор пр во 
кри ти ку је дог мат ско осла ња ње на не до ре че не и не на уч не ста во ве 
пре све га Марк са и Ен гел са, а за тим Ле њи на и Ста љи на, о на ци ји 
и на ци о нал ном пи та њу, уво ди по јам „дог мат ске по ли тич ке прак се 
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би ро кра ти је“, кри ти ку је те зе о кла сном иден ти те ту као до ми нант
ном у од но су на на ци о нал ни и због че га ни јед но на ци о нал но пи
та ње ни је би ло ре ше но. За тим ис ти че дру ги мо ме нат  не га тив ну 
уло гу пар тиј ских ели та ко је су бр зо про ме ни ле иде о ло ги ју. Сле по 
сле де ћи на ци о на ли стич ку иде о ло ги ју, по ли тич ким на си љем и ин
тер пре та ци јом др жа ве као нај ве ће све ти ње, ство ри ли су но ве на
ци о нал не др жа ве. При то ме је аутор узео у об зир ве ру и из да ју 
као ва жне фак то ре у про це су ства ра ња но вих на ци о нал них др жа ва, 
по себ но што се на то ме пре те жно ин си сти ра у по ли тич ком жи во ту 
Ср би је Зна чај но је за па жа ње ауто ра да по сто је два раз ли чи та пу та 
фор ми ра ња но вих на ци о нал них др жа ва. Док јед ни ин си сти ра ју на 
од ре ђе њу на ци је као „мо но ре ли гиј ске“, код дру гих је глав ни фак
тор на стан ка за те че них на ци о нал них др жа ва «ју ри стич ка тра ди ци
ја,» ко ја је ко нач но до ве ла до то га да се кључ ним кри те ри ју мом 
при пад но сти на ци ји не сма тра ве ра већ по да нич ки ста тус, од но сно 
да се сва ки др жа вља нин сма тра и при пад ни ком на ци је. 

Аутор чи ни и зна ча јан на уч ни на пор да упо зо ри да по сто ји не
до ста так сна жне прав не тра ди ци је у но во на ста лим на ци о нал ним 
др жа ва ма, што отва ра, по на ма опа сан, про стор за иден ти фи ка ци ју 
ве ре и на ци је. Зна ча јан је и за на ци о на ли стич ки ор јен ти о са нее по
ли ти ча сре чак опа сан за кљу чак ауто ра да је ве ли ки ути цај ре ли ги је 
је дан од раз ло га због ко јих се но ве на ци о нал не др жа ве те шко ус
по ста вља ју као прав не др жа ве. 

За илу стра ци ју ствар не прав но сти и де мо кра тич но сти аутор 
узи ма од нос пре ма ет нич ким ма њи на ма. При то ме је по себ ну па
жњу по све тио си ту а ци ји у Ср би ји, и вр ло отре си то са оп штио да 
„по сто је ве ли ке раз ли ке у прак тич ним ре ла ци ја ма срп ске на ци је 
и по је ди них на ци о нал них ма њи на“. А затм на кон на бра ја ња раз
ли чи то сти упо зо рио да су то и раз ло зи ко ји до во де до то га да но ве 
на ци о нал не др жа ве мо гу ла ко да по ста ну то та ли тар не, при че му је 
њи хов то та ли та ри зам при кри вен, иде о ло ги ја не зва нич на, а пар тиј
ски мо ни зам за ме њен по ли тич ким мо ни змом, ко ји се огле да у до
ми на ци ји на ци о нал ног по кре та са ста вље ног од ви ше иде о ло шки 
хо мо ге них по ли тич ких пар ти ја, ко је има ју сво је (уско) ви ђе ње на
ци је и на ци о нал ног ин те ре са. 

Ана ли зе на ци је, на ци о на ли зма и на ци о нал не др жа ве, се на ста
вља ју ана ли за ма по све ће ним гло ба ли за ци ји, гло ба ли зму и но вом 
свет ском по рет ку. И ако је овај део сту ди је по оби му не што кра ћи, 
ипак успе ва да на кон ци зан на чин об ја шња ва раз ли ку из ме ђу гло
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ба ли за ци је као про це са, гло ба ли зма као иде о ло ги је и но вог свет
ског по рет ка као ре гу ла то ра, од но сно си сте ма у на ста ја њу. Аутор 
сма тра да је гло ба ли зам до бар при мер ка ко се из оп ште иде о ло ги је, 
у овом слу ча ју иде о ло ги је ли бе ра ли зма, ра ђа пар ти ку лар на иде о
ло ги ја. Као глав не но си о це гло ба ли зма он од ре ђу је на пр вом ме сту 
мул ти на ци о нал не кор по ра ци је, па тек он да ве ли ке си ле, пре све га 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ку Бри та ни ју. Глав ни ци ље ви 
гло ба ли зма су ства ра ње све та без гра ни ца, од но сно свет ског отво
ре ног тр жи шта по ста вље ног на ли бе рал ним прин ци пи ма. 

По ли тич ко уре ђе ње та ко гло ба ли зо ва ног све та тре ба ло би да 
бу де но ви свет ски нео ли бе рал ни по ре дак. Из но си се ин те ре сант
но за па жа ње о то ме да уну тар про це са гло ба ли за ци је, не иду сви 
«вр тло зи» у истом сме ру. Гло ба ли зам је као иде о ло ги ја „про из
вод“ За па да и те жи да на мет не за пад не вред но сти у дру гим де ло
ви ма све та, да кле и на Ис ток. Овај смер гло ба ли за ци је се на зи ва 
ве стер ни за ци ја, али се овим то ко ви ма су прот ста вља ју стру је ко је 
са су прот не стра не те же истом ци љу  свет ској су пер ма ци ји. То је 
ис тер ни за ци ја и се огле да се у про до ру ис точ них фи ло зоф ских и 
ре ли гиј ских си сте ма, хра не и јеф ти них про из во да на За пад. 

Оно на шта ова књи га упо зо ра ва, а што се у ме ђу вре ме ну де
слио са ства ра њем Ислам ске др жа ве Ира ка и Ле ван та (ИДИЛ), то 
је да, и ако је гло ба ли зам као сво је глав не про тив ни ке ви део на ци је 
и на ци о нал не др жа ве, ни је до вољ но уви део да су ње гов нај ве ћи 
про блем ет нич ки и вер ски екс тре ми сти ко ји мо гу на пра ве тво ре
ви не ко је при ме њу ју те ро ри зам као сред ство за оства ре ње сво јих 
по ли тич ких ци ље ва. Те ро ри зам се и сам гло ба ли зо вао, у про це су 
при ла го ђа ва ња те жња ма ка уни фи ка ци ји на свет ској по ли тич кој 
сце ни. Про фе сор Дра ган Си ме у но вић тек на ме ра ва да раз ра ди ове 
за кључ ке и да у сво јој на ред ној мо но гра фи ји јав но сти пред ста ви 
ма те ри ја ле са три би на на ко ји ма је пред ста вља на ова књи га. 

Ина че, но ви свет ски по ре дак проф. др Си ме у но вић де фи ни
ше као „ус по ста вља ње не при ко сно ве не по ли тич ке, еко ном ске и 
вој не до ми на ци је САД и гру пе ви со ко ин ду стриј ски раз ви је них зе
ма ља За па да оку пље них у, или око не ких ме ђу на род них ор га ни за
ци ја еко ном ског, по ли тич ког или вој ног ка рак те ра над ско ро свим 
оста лим зе мља ма све та“ (стр. 94–95). Нај че шћи на чин ис ка зи ва ња 
ове до ми на ци је је исту па ње са по зи ци ја мо ћи, али аутор упо зо ра ва 
да се не мо же се још увек го во ри ти о но вом по рет ку као пот пу но 
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ус по ста вље ном и фор ми ра ном. У књи зи се оправ да но по ста вља и 
пи та ње да ли ће се но ви свет ски по ре дак ика да у пот пу но сти ма те
ри ја ли зо ва ти или ће оста ти са мо на са да шњем ни воу не до вр ше ног 
про це са.

По ла зи се од те зе да се фор ми ра ње но вог свет ског по рет ка од
ви ја, из ме ђу оста лог, пу тем гло ба ли за ци је. Гло ба ли за ци ја је у овој 
сту ди ји де фи ни са на као „про цес по ве за ног де ло ва ња по ли тич ких, 
еко ном ских и вој них ак тив но сти ни за по ли тич ких, вој них и еко
ном ских су бје ка та на че лу са САД као др жа вомно си о цем гло ба
ли за ци је, ко ји ма се усме ра ва кре та ње укуп ног људ ског дру штва у 
прав цу ре а ли зо ва ња по став ки иде о ло ги је гло ба ли зма“ (стр. 107–
108) или као „про цес ши ре ња свет ске за јед ни це де мо крат ских, 
тр жи шно ори јен ти са них зе ма ља, ко ја се оства ру је на еко ном ском, 
по ли тич ком, кул тур ном и сва ком дру гом пла ну“ (стр. 108). 

Ана ли зи ра се по ли ти ка гло ба ли за ци је и кон ста ту је да она не 
те жи ства ра њу „свет ске др жа ве“, већ не ке вр сте „мре же ме ђу за
ви сно сти“, гло бал ног дру штва и си сте ма вред но сти и по на ша ња. 
Из но си се про це на да је гло ба ли за ци ја, ба рем за са да, још увек пре 
све га еко ном ски про цес и да је на том пла ну прак тич но не за у ста
вљи ва. Аутор за тим ука зу је да се на ци о нал на др жа ва опи ре гло ба
ли за ци ји и де фи ни ше др жа ву тог ти па као сна жну пре пре ку и оним 
сфе ра ма гло ба ли за ци је ко је се од но се на про цес де су ве ре ни за ци је 
и де на ци о на ли за ци је др жа ва. На ро чи то је ва жно за па жа ње да је 
от пор гло ба ли за ци ји у ЕУ при кри вен, као у слу ча ју ре су ве ре ни за
ци је европ ских зе ма ља. Ка да је ова књи га пр ви пут иза шла, ре су
ве ре ни за ци ја др жа ва у ЕУ је де ло ва ла хи по те тич но, а да нас је то 
очи глед но у слу ча ју ре ша ва ња еко ном ске кри зе у Грч кој.

Раз ма тра ју се и дру ги фе но ме ни ко ји спре ча ва ју гло ба ли за
ци ју, а то су: те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми нал и ко руп ци ја: „[т]
ероризам оспо ра ва ње ну све моћ и ру ши јој ауто ри тет, ор га ни зо ва
ни кри ми нал јој угро жа ва про фит кроз иле гал но оти ца ње нов ца, а 
ко руп ци ја спре ча ва да пре моћ мул ти на ци о нал них ком па ни ја до ђе 
до из ра жа ја“ (стр. 111). 

Од нос из ме ђу на ци о нал ног и гло бал ног, по сма тран је као ма
ни фе ста ци ја прин ци па оп што сти и по себ но сти и ни је јед но ста ван 
од нос су прот ста вље но сти. На то ука зу ју тен ден ци је да ет ни ци те ти, 
уну тар на ци о нал них др жа ва те же да се пре тво ре у на ци је. Ис прав
на је кон ста та ци ја ауто ра, а ко ја је до би ла та ко ђе по твр ду то ком 
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вре ме на, да је то је дан од нај ра спро стра ње ни јих из во ра не ста бил
но сти у са вре ме ном све ту. Упо зо ра ва се и на мо гућ ност „до ми но 
ефек та“ ан ти гло ба ли за ци је. Из но си се да ле ко се жан за кљу чак да 
„[у] оној ме ри у ко јој се тран сфор ми шу и ус пе ју ис ко ри сти ти оног 
дру гог за сво је ци ље ве, на пре до ва ће или на за до ва ће и на ци ја и гло
ба ли за ци ја. Ова кви ка кви су са да они зах те ва ју адап та ци ју вре ме
ну ко је не ће зах те ва ти по бед ни ке већ уме ће сва ко вр сног пре жи
вља ва ња“ (стр. 128).

Оста је је ди но за жа ље ње што глав не те ме ни су до кра ја ела бо
ри ра не због крат ко ће тек ста. Оста је оце на ра ни јег ко мен тар да се 
књи зи мо же је ди но за ме ри ти на ре ла тив но ма лом оби му, да књи
га са мо отва ра и до ти че те ме ко је за слу жу ју об у хват ни ју об ра ду, 
за ко ју аутор сва ка ко има и зна ња и спо соб но сти, као про фе сор 
Бе о град ског уни вер зи те та, као и ви ше уни вер зи те та у Не мач кој и 
Швај цар ској, а је ње го вих ра ни јих 17 мо но гра фи ја одав но до жи ве
ло број на из да ња. За то је је оправ да но оче ки ва ти да ће аутор ус пе ти 
у сво јој на ме ри да уз исти на слов, у бу дућ но сти, обо га ти ову сту ди
ју са ис ку стви ма са три би на и број них ди ску си ја, од ко јих је не ке 
и сам по кре нуо и та ко уз бур као на уч не ду хо ве у по ли ти ко ло ги ји.

Од нос из ме ђу на ци о нал ног и гло бал ног по сма тран је као ма
ни фе ста ци ја прин ци па оп што сти и по себ но сти и ни је јед но ста ван 
од нос су прот но сти на то ука зу је тен ден ци ја да ет ни ци тет ,уну тар 
на ци о нал них др жа ва те да се пре тво ре у на ци је. Ис прав на је кон
ста та ци ја ко ја је то би ла та ко ђе пот вру ду то ком вре ме на да је то 
је дан од нај ра спро страј них из во ра не ста бил но сти у са вре ме ном 
све ту упо зо ра ва се и на мо гућ ност до ми но ефек та ан ти гло ба ли
за ци је из но си се да ле ко сне жан за кљу чак да у оној ме ри ко јој се 
тран сфор ми шу и ус пе ју ис ко ри сти ти оног дру гог за сво је ци ље ве 
на пре до ва ће или на за до ва ће и на ци ја и гло ба ли за ци ја. Ова кви ка
кви су сад они зах те ва ју адап та ци ју вре ме на ко је не ће зах те ва ти 
по бед ни ка већ уме ће сва ко вр сног пре жи вља ва ња.

Оста је је ди но за жа ље ње што глав на те ма ниje до кра ја 
елабориранa због крат ко ће тек ста. Оста је оце на ра ни јег ко мен та ра 
да се књи зи мо же је ди но за ме ри ти на ре ла тив но ма лом оби му, да 
књи га са мо отва ра и до ти че те ме ко је за слу жу ју об у хват ни ју об ра
ду, за ко ју аутор сва ка ко има зна ња и спо соб но сти, као про фе сор 
Бе о град ског уни вер зи те та, као и ви ше уни вер зи те та у Не мач кој и 
Швај цар ској а ње го вих 17 мо но гра фи ја је одав но до жи ве ло број на 
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из да ња. За то је оправ да но оче ки ва ти да ће аутор ус пе ти у сво јој 
на ме ри да уз исти на слов, у бу дућ но сти, обо га ти ову сту ди ју ис
ку стви ма са три би на и број них ди ску си ја, од ко јих је не ке и сам 
по кре нуо и та ко уз бур као на уч не ду хо ве у по ли ти ко ло ги ји.
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ВУЧИЋУ, ИЗВИНИ  
ШТО НИСАМ ПРОТЕСТАНТ

U задње вријеме често имамо прилику да од премијера Србијечујемокакохвалипротестантизам.Некимомцисусенедавно
извињавалипремијеруштољетујуванСрбије,аменисеједностав
но јављапотребадамусе јавноизвинимштонисампротестант.
Ишто,акоменекоуопштенештопита,тонежелимникаднида
постанем.Опроститејошједном!Нежелимто,заиста,незатошто
мрзимпротестанте.Напротив,већ затоштопротестантскаетика
ниједиомогдуховногобрасцаиштонежелимдајепрактикујем
нарачунвриједностикојесуукоријењенеумомидентитетуимојој
свијести.Вијавноговоритекакотасвијесттребадасемијења,да
јућинампротестантизамкаоузорпремакометребадаобликујемо
својусвијест.Извинитеопетштопитам,немојте сељутити, али
одаклевамправодаточините?

Србијајеземљаукојојвећиномживиправославностановни
штво.Подсјетићувас,Правонаслободумисли,савјестиивјерои
сповјестијеправокојејезаштићенонесамоУставомземљекојом
управљате,већиУниверзалномдекларацијомоправимачовјека,
тесходнотомеиЕвропскомконвенцијомољудскимправима.Али
откудсадатапротиврјечност,даВидекларативнопоштујетеме
ђународнестандардеувидузаштитељудскихправа,анаодређен
начин убјеђујетељуде који нису протестанти да треба да усвоје
протестантскевриједностиинавике,другимријечимапротестант
скуетику?Вићетемождарећидајетоуциљуразвојакапитализма
ипозватисенаМаксаВебера,којије,узгредречено,својимдјелом
Про те стант ска ети ка и дух ка пи та ли зма,објашњаваоњеговна
учниставда сувриједностиосновнипокретачдруштвенихпро
мјена,теуприлогтоменавеокакосувриједностикојеналазимо
упротестантскојетиципогодовалеразвојукапитализма.Изаиста
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јечињеницадасунајразвијенијекапиталистичкеземљеуглавном
протестантске.Тојенеоспорно,иВисезбогтогазадовољно,по
бједничкиосмјехујете.АлисВамауемисијиитада,кадахвалите
Лутераипротестантскуетику,идаљенећебитиниједансоциолог,
којибиизнионекечињеницедокојихједошао,рецимо,ЕмилДир
кем, а које бимождабациле другачије свјетлонапротестантску
етикукојуВитоликоздушнохвалите. МолимВас,зар јепоште
нољуде уСрбији ускратитии тих сазнањаипонудитиим само
једну страну?То није ништа друго него некритичка афирмација
једногстановишта,којасеврлолакоможеозначитикаопропаган
да.Зашто?Штатонистереклисвојимграђанимаопротестантској
етици,пријезахтјевадајеусвојекаоетичкупарадигму?Нистеим
реклидајекодпротестанатамноговећистепенсамоубиставанего
кодкатолика. Заправо,оноочемујеговориоЕмилДиркем,обја
шњавајућифеноменсамоубистваиаргументујућисвојставда је
подјеларадаосновсвихдруштвенихпромјена,каоитоданаукао
друштвутребадасебавидруштвенимчињеницама.Икакопоказу
јењеговоистраживање,формализацијаодносаудруштвудоводи
до„друштвенеаномије“,атостање,укомевриједностигубесвоју
снагуисмисао,погодујеразвојусуициднихактивности,јерчовјек
укритичнојситуацијинемачврстдуховниослонац,абројизвр
шенихсамоубиставакодпротестанатајевећиуодносунакатоли
ке,јерјепротестантскаетикаиндивидуалистичка,доксукатолици
вишевезанизазаједницу,односноцркву.Датоитекакоимасми
сла,чинимисе,најбољепоказујеинституцијапсихологауразви
јеним,капиталистичкимземљама,државамаблагостања,укојима
су,какостваристоје,односитоликоформализованиданиконеће
бесплатнодаслушатуђумуку,пачовјекврлочестоплаћасамода
биганекосаслушао.Томесвакакотребадодатираспрострањену
употребутаблетазасмирење,депресијукаоболестсавременогчо
вјекаинакрајупорастбројасамоубиставакаокрајњеисходиште. 
Садабибилодоброданамодговоритенаследећепитање:Далије
срећнодруштвоукомесупсихолог,таблетезасмирењеисуицид
јединаодбранаодвладајућедепресије?Акотоније,пак, срећно
друштво,премдауњемувладапротестантскаетика,заштобисмо
ми томе уопште тежили?Када, акомало бољепогледамо, види
модаизаматеријалнихрезултатаједнетаквеетикестоједуховне
консеквенце о којима не говорите, а које тешкоможете оспори
ти. Заштобисмо,уосталом,промјеномсвијестикојупропагирате,
православну етику, етику заједнице, замијенилипротестантском,
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индивидуалистичкометиком?ЗарнашемнародупоредСветогСа
ве,СветогВладикеНиколајаиСветогЈустинаЋелијског,требаЛу
тер,данасучиотомекакотребадаживимо,којијесмисаонашег
живота,шта јенајвишедоброишта требадабудекрајњасврха
свихнашихдјелатности?Слажемседаитекакотребадарадимо
насвојојсвијести.Алисенеслажемсамоделомкојисугеришете,
импресионираниЛутеровимидејама.

Не знамдали се јошосмјехујете, алибих, заиста, волиода
добијемозбиљанодговорнаовопитање.Јаовдјенемамникаквих
других амбиција осим да кроз једну социолошкокултуролошку,
илимождајошнекуанализу,покушамодазаједносагледамосве
посљедицепропагирањапротестантскеетике,јерто,изнекограз
лога,унашојјавностиниједовољнокритичкииспитано.

Мождасвеовонебихнинаписаоданедавнонистеговорилио
томекакојевеликиуспјехнашедржавештосуњен,опроститешто
ћурећи„наводни“напредак–јервисигурноиматестатистикукоја
показуједругачије–похвалилепротестантскеземље.И,наравно,
нијетопрвипут.Свакипуткадастепретходнодогматскиизноси
листавопротестантскојетици,јасампочињаодапишемотомеи
накрајуипакодустајао.Страховаосамдаћуутомкритичкомпри
ступуповриједитиначеланашеправославнеетике,којанасучида
требадабудемоблагиидаволимоједнидруге.Затојеправославна
етика суштински супротстављена оној друштвеној аномији, коју
Диркемналазиукапиталистичкимземљамакојесусеразвилеза
хваљујућипротестантскимидејамаивриједностима.

Честоговоритекаконекисамокритикују,аништаненуде.Ка
кобихизбјегаотајприговор,јаовимпутемпредлажемдасеокре
немоетицикојаприпаданашојкултури.Имауњојсасвимдовољ
нопросторазаразвојсвихаспекатадруштвеногживота,одкултуре
доекономијеиполитике.Племенитијуихуманијуекономијунам
сигурнонећедатипротестантскаетика,видимотопоземљамакоје
баштинетутрадицију.Данијетаконебибио,какокажеНоамЧом
ски„профитизнадчовјека“.Опетпонављамданежелимбитипро
тестант,макакотоуматеријалномсмислубилопривлачно,итоје
мојаслобода.Тоштоминеможемодоследнодапримјенимопра
вославнуетику,незначидајетаетикаслаба,негодасмомислаби
идатребадапоправљамосебеутежњизавриједностимакојеу
њојналазимо. ПравославнаетикаинањојзаснованоСветосавље
сујошувијекнедовољноисцрпљениресурсиупогледууправљању
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нашимдруштвом.Светиониккојиупорноигноришемо.Политика
једавнораскрстиласаетиком,алиакотежимодаусвојојкултури
рехабилитујемоантичкиконцептиполитикупоновоповежемоса
етиком,некатоондабуденаша,православнаетика. Јеракотако
наставимодапротестантскуилибилокојудругуетику,хвалимона
свазвона.Бојимседатазвонанећебитиправославна.



  

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  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро 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 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). 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.

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 те о риј скоме 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 на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
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. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);



– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– 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).

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@politickarevija.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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