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Увод ник
Те ма овог бро ја на шег ре но ми ра ног ча со пи са но си на зив 

„Европ ски стан дар ди и срп ска тран зи ци ја“. Чи не је ра до ви у ко ји-
ма се раз ма тра ју пи та ња по ли тич ко-фи ло зоф ске осно ве пра ве де-
мо кра ти је с об зи ром на кри зу ЕУ и пер спек ти ве раз во ја Евро пе 
у ди вер гент ним аспек ти ма со ци јал ног, дру штве ног и на ци о нал ног 
пи та ња (Б. Ко ље вић); за тим пи та ње  тран зи ци је ко ја се у Ср би-
ји спро во ди с ослон цем на нео ли бе рал ни мо дел за ви сне мо дер-
ни за ци је и  без  со ци јал не од го вор но сти, што не ми нов но до во ди 
до пе ри фе ри за ци је при вре де, си ро ма ше ња и  ра ди кал них про ме на 
у кла сно-со ци јал ној струк ту ри са вре ме ног срп ског дру штва  (Љ. 
Ми тро вић); те ако се раз ма тра ју учин ци до са да шње тран зи ци је 
ви де ће мо да је у Ср би ји на ста ло дру штво ка пи та ли стич ке пе ри-
фе ри је, без аутен тич них син ди ка та и са  ја ким ути ца јем по ли ти ке 
(Н. Но ва ко вић); ре фор ма пра во су ђа пред ста вља је дан од усло ва у 
про це су при сту па ња Ср би је Европ ској уни ји, а у Ср би ји је због 
овог ци ља из вр ше на и „ре фор ма ре фор ме“, што го во ри да је  по ли-
тич ки уплив у пра во су ђе и да ље при су тан, па се не мо же го во ри ти 
о ње го вој не за ви сно сти и не при стра сно сти (Т. Пе рић-Ди ли ген ски/ 
С. Мла де но вић); по ред све га без бед ност зе ма ља у тран зи ци ји на-
ла зи се под стал ном прет њом од ор га ни зо ва ног кри ми на ла (Б. Те-
о фи ло вић)

У дру гој ру бри ци на ла зе се ра до ви ко ји се ба ве по ли тич ком 
те о ри јом, из бо ри ма и ме ди ји ма. Ов де ука зу је мо и на два члан ка 
ру ских ауто ра, те на ве о ма ана ли ти чан и ин те ре сан тан чла нак ко ји 
се ба ви мај ским из бо ри ма у Ср би ји (О. При би ће вић).

Ве ра, на ци ја и ге о по ли ти ка на зив је ру бри ке у ко јој се на ла зе 
три члан ка ко ји се ба ве овим те ма ма. Вер ски иден ти тет и ес ха то ло-
шка ге о по ли ти ка, ет но фи ле ти зам, по ја ва се це си о ни стич ких по кре-
та у Ки ни, сва ка ко су ин спи ра тив ни; сва ки на свој на чин по бу ђу је 
па жњу и под сти че ис тра жи вач ку зна ти же љу. 

Огле де и сту ди је са чи ња ва ју ра до ви из раз ли чи тих обла сти, и 
ов де ва шу па жњу скре ће мо на чла нак о „Ма стрих ту“( Д. Ми ро вић), 
пре вас ход но због ге о по ли тич ке ва жно сти Уго во ра из Ма стрих та и 
уло ге Не мач ке у раз би ја њу СФРЈ и њен пре су дан ути цај да за пад не 
зе мље при зна ју на сил ну и про тив у став ну не за ви сност Сло ве ни је и 
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Хр ват ске, и њи хов кон ти ну и ран про срп ски став, што је на ро чи то 
из ра же но у по ли ти ци оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је.

На ша ру бри ка освр ти, при ка зи, на уч на по ле ми ка је ве о ма ра-
зно вр сна и ин спи ра тив на и ми оче ку је мо да, по го то во мла ђи ис-
тра жи ва чи, и да ље уред но до ста вља ју сво је при ло ге. Уз нај леп ше 
же ље у Но вој 2013. го ди ни, под се ћа мо вас ува же ни са рад ни ци да 
ва ше ра до ве за пр ви број  По ли тич ке ре ви је у на ред ној го ди ни по-
ша ље те до 01. фе бру а ра 2013. го ди не.  

в. д. Глав ног и од го вор ног уред ни ка 
др Мом чи ло Су бо тић, на уч ни са вет ник

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 179009
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БогданаКољевић

“ЕВРОПСКО ПИТАЊЕ” И ПРАВА 
ДЕМОКРАТИЈА У 21. ВЕКУ 

Са же так
Прведеценије21.векаодстраневећинесавремених,
и битно различитих теоретичара, означене су као
својеврсно, и крајње специфично, транзиционо доба
чијиузроцисеналазеусветскојполитичкој,теориј
ској, етичкој и економској кризи. Полемике стручне
јавностиокоименазановивекизнедрилесусвеуче
сталије употребе појмова “постлиберализам” и
“постпостмодернизам”, као и осмишљавање нових
концептуалнихстратегијаалииповратакранијеар
тикулисаних одређења – пре свега “праве демокра
тије” (wahre Demokratie). У овом чланку разматра
мополитичкофилозофскеосновеправедемократије
обзиромнакризуЕУиперспективеразвојаЕвропеу
дивергентним аспектима социјалног, друштвеног и
националногпитања.Успониполитикарадикалнеле
вицеирадикалнедесницепојављујусекаосавремени
европскимфеноменипареxцелленцеикаотаквиупу
ћујунабазичнусагласностграђанствакојасеградиу
опозицијиспрамполитичкихструктураииманентно
недемократскогкарактераЕУ.Показујеседасу,cum
granosalis,незаобилазниносиоцистварањановихпо
литичкихсубјективитетапресвегаевропскинароди
и,штавише,дајетоместонакојемизноваизрањању
замислиправедемократије.Такосесупротстављање
низуолигархијских, ауторитарнихи/илипартократ
скихформи–којесе,поредосталог,уочаваиујачању
друштвенихпокрета–испостављакаоједнаоднај
важнијихдетерминантиуевропском,алиисветском
кључу.



- 2 -

“ЕВРОПСКОПИТАЊЕ”ИПРАВАДЕМОКРАТИЈА...БогданаКољевић

Кључне речи: права демократија, Европска унија,
Европа,демократскидефицит,левица,десница,поли
тичкисубјективитет.

ПРЕМАПРАВОЈДЕМОКРАТИЈИ

Pо јам “праве демократије” (wa hre De mo kra tie),  као кре та ња 
ко је тре ба не тек да сим бо ли зу је већ да уисти ну и ожи ви јед-

ну истиносну, стварносну де мо кра ти ју тј. да ухва ти не по но вљи ви 
об лик при вр же но сти и ло јал но сти кон цеп ци ји владавине народа
-  исто риј ски про на ла зи мо у Марк со вој кри ти ци Хе ге ло ве Фило
зофијеправа (Rechtphi lo sop hie). Та ко 1843. го ди не Маркс у исти 
мах упу ћу је на два ва жна аспек та, од но сно на, услов но го во ре ћи, 
субјективнии објективни мо ме нат, од ко јих пр ви го во ри о личној
ипојединачној верностидемократскоммоменту – и у том сми-
слу од го ва ра са вре ме ном Ба дју о вом пој му „верностидогађају“ (la
fidélitéàl'événement)1)  - док дру ги све до чи о колективномустрој
ству.У том све тлу, Маркс пи ше да је “самоочигледнодасвиобли
цидржавностиимајудемократијузасвојуистинуиизтограз
логаонисунеистинитиуонојмериукојојнисудемократије.”2) 
Та ко се пра ва де мо кра ти ја, у нај бит ни јем, по ја вљу је као пи та ње 
демократског самоодређења тј. демократског самоуспоставља
ња (Selbstbe stim mung des Volks)и у том све тлу као егземпларно
место,од но сно топосполитичког. Или, пре ци зни је – и за раз ли ку 
од свих про це ду рал них ерго фор мал них те о ри ја де мо кра ти је, ко је 
при па да ју ли бе ра ли зму – фи ло зоф ско-по ли тич ка кон цеп ци ја праве
демократије упу ћу је на су штин ску ис пре пле те ност демократског 
и политичког тј. у крај њој ин стан це ар гу мен ту је да питање де
мократије је сте питањеполитике parexcellence,као и viceversa. 
Ов де је улог упра во аутономијаполитике, од но сно спе ци фич ност 
и по себ ност по ли тич ког у ре ла ци ји спрам прак тич но свих дру гих 
об ли ка људ ске де лат но сти: јер са мо је по ли ти ка до га ђај самоуте
мељењанародаи, у ме ри у ко јој то она у ствар но сти за и ста и је сте, 
истинита је каополитика. 

Шта ви ше, јед на држава је, као и сви др жа во твор ни об ли ци, за 
Марк са истинита – а то зна чи са о бра зна соп стве ном пој му – уко-
ли ко се по ја вљу је каодемократија,и сте пен ње не де мо кра тич но-

1)  Alain Ba di ou, BeingandEvent, Con ti nu um, New York, 2005. 
2)  Karl Marx & Fri e drich En gels, Werke, Band 4. Karl Di etz Ver lag, Ber lin, 1968.  str. 464-465.   
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сти ско ро да је про пор ци о на лан сте пе ну ње не одр жи во сти, струк-
ту ре и раз во ја.  Ов де је бит но има ти у ви ду да се, са јед не стра не, 
пи та ње де мо кра ти је ис по ста вља и као пи та ње легитимитета (по-
ли тич ког), и то упра во у сми слу у ко јем се по ли ти ка у це ло сти 
афир ми ше као пре пли та ње по те за и прак си асо ци ја ци ја и об ли ка 
за јед ни штва ко ји из ви ру из жи во та и, са дру ге стра не, да, по ла зе ћи 
од Хе ге ло ве раз ли ке пој мо ва Schein и dieErscheinung (као раз ли ке 
из ме ђу пукогпривида и релативнеистине), Маркс раз ра ђу је за ми-
сао о ја зу из ме ђу форме и стварности, и то на та кав на чин да се из 
сте пе на ре а ли за ци је де мо кра ти је ди рект но осли ка ва ју по ли ти ка и 
антиполитика, као па ра диг ма ти чан из раз привида (Schein).  

Са да, пи та ње је сле де ће: где се огле да ра сту ћа ре ле вант ност 
ових Марк со вих уви да за савремену ситуацијуЕУ,аондаЕвро
пеуцелини?  Да би се од ре ди ло ме сто и по тен ци ја ли ски ци ра них 
за ми сли, већ би, у јед ном ва жном аспек ту, мо ра ло да се прет по-
ста ви да број не и ра зно вр сне европ ске кри ти ке ко је го во ре о тзв. 
“демократском дефициту” ЕУ ни су ни до вољ не, а ни до вољ но 
“про ак тив не” тј. да при ча о мањкудемократскогмомента, ма ко-
ли ко тач на и ва жна,већ и са ма пред ста вља извеснуредукцију. Јер, 
ова при ча, о ко јој ће још би ти ре чи, се та ко ре ћи за у ста вља на по ла 
пу та ди јаг но сти фи ко ва ња политичкекризеЕУ, ма хом не из во де ћи 
кон се квен це по ли тич ке кри зе до кра ја, али и за не ма ру ју ћи свеобу
хватност ове кри зе, њен, без ма ло, тоталникарактер, у сми слу у 
ко јем се, прак тич но јед но вре ме но, по ја вљу ју политички, економ
ски,теоријски, друштвении нормативни аспек ти кри зе. Сва ка ко, 
аспект политичкекризе ис по ста вља се као средишњи, и, то упра во 
у оном што се, у фи ло зоф ског жар го ну, зо ве празнимместом по
литичкогсубјективитета, а ти че се чи ње ни це да се, ни пој мов но 
ни прак тич ки, ни је ус пе ло у ожи вља ва њу иде је европскогиденти
тетако ји је тре ба ло да се по ја ви као супституција за на ци о нал не 
по ли тич ке иден ти те те зе ма ља чла ни ца ЕУ и, шта ви ше, као но ви 
ре фе рент ни оквир за по ли тич ку, прав ну и дру штве ну прак су. Да 
европ ска ду жнич ка кри за ни је са мо еко ном ска већ да су прот но, 
она све ви ше ли чи на идентитетскоетничкисукоб, не дав но је 
обра зло жио и Ни ко лас Сам ба нис (Nic ho las Sam ba nis), ко ји ту пре-
по зна је и крај једногобликаевропскогпројекта.3) У том сми слу, 
јав на при зна ња не мач ке кан це лар ке Ан ге ле Мер кел, не ка да шњег 
фран цу ског пред сед ни ка Ни ко ла са Сар ко зи ја и бри тан ског пре ми-
је ра Деј ви да Ка ме ру на – да је мултикултурализампропао – пред-

3)  Nic ho las Sam ba nis, “Has Euro pe Fa i led?”, TheNewYorkTimes, August 26, 2012. 
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ста вља ла су тек врх ле де ног бре га, или пре ци зни је, пр ву сте пе ни цу 
у при зна ва њу да политичкиидентитетЕУнијеуспостављен. То 
је зна чи ло да је пре лаз од ЕЕЗ пре ма ЕУ, ко ји је тре бао да сим бо-
лич ки озна чи и ис цр та пу та њу кре та ња од економске ка политичкој
за јед ни ци су штин ски за ка зао тј. да је, да се та ко из ра зи мо, Европа
убитнимполитичким,теоријским,духовнимикултурнимаспек
тимаосталасонестранеЕУ.

Јед на од нај бит ни јих кон се квен ци ко ју је са вре ме на кри за из-
не дри ла сва ка ко је та да се из економског (па чак ни уз све срд ни 
ви ше де це ниј ски про цват и ши ре ње оног што Ба дју пој мов но обра-
зла же као „ма те ри ја ли стич ку па ра диг му“), не мо же поdefaultuда 
на ста не политичко,тј. да ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу ,,еко
номског,, и ,,политичког,,не са мо да не са др жи нео п ход ну дис-
кур зив ну и прак тич но-по ли тич ку пла у зи бил ност, већ се на сред ње 
или ду же ста зе по ка зу је за пра во нео др жи вим. При ро да кри зе ЕУ, 
да кле, у овом сми слу, тек се кун дар но је економска а пре вас ход-
но је политичка – због че га по ста је ра зу мљи ви је да су, ре ци мо, 
сла бе ин сти ту ци је ЕУ тј. институције којеникаданисупостале
интегралнидео,ајошмањеаутентичанизворполитичкогиде
мократскогауторитетазаевропско грађанство, по ка за тељ си-
стем ских по те шко ћа и да љег раслојавањаи разједињењаиз ме ђу 
по је ди них зе ма ља чла ни ца. Раз у ме се, овој вр сти ин сти ту ци о нал-
ног и де мо крат ског де фи ци та по треб но је при до да ти не ло гич ност 
у ло ги ци европ ских ин те гра ци ја, ко ја се, по ред оста лог, ис по љи ла 
и у од ба ци ва њу је дин стве ног Европ ског уста ва, као и у не мо гућ-
но сти ус по ста вља ња је дин стве не спољ не по ли ти ке (ди пло ма ти је, 
без бед но сти и од бра не) - у исти мах де мон стри ра ју ћи да је иде ја о 
ЕУ као су пер-др жа ви го то во са свим не ре а ли стич на. Из свих ски-
ци ра них раз ло га, мо же мо ре ћи да су те ку ћа еко ном ска кри за у ЕУ, 
као и кри за евра о ко јој по дроб но го во ри сту ди ја Гин те ра Ха ни ха4) 
– сем у аспек ти ма у ко ји ма се ја вља ју као са став ни део свет ске кри-
зе - тек део сло же ни јег и фун да мен тал ни јег про бле ма, ко ји све до чи 
о струк тур ном ја зу из ме ђу оно га што смо већ прет ход но озна чи ли 
као јаз из ме ђу ЕУформе и европскихстварности.5) 

Пи та ње је, сва ка ко, на ко ји на чин су тзв. во де ћи европскиин
телектуалци од го во ри ли на овај нарастајућипривид, тј. на Сцхеин 
ко ји, ако се при се ти мо Марк са, упу ћу је упра во на антиполитич

4) Gin ter Ha nih, Evrokatastrofanavidiku, Al ba tros Plus, Be o grad, 2011.
5) Op šir ni je vi de ti Bog da na Ko lje vić, „EU dog ma i evrop ske stvar no sti”, Pravoidruštvo, br. 2, 

2011.
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ки карактер савремене ЕУ. Ха бер ма со во де ло О уставу Европе 
(ZurVerfassungEuropas)тј.до пу ње но из да ње под на зи вом Криза
Европскеуније (TheCrisisoftheEuropeanUnion),у већ по ме ну том 
сми слу да ље раз ви ја те зу о демократскомдефицитуЕУ– и у ње-
му се ви ше стру ко обра зла же и ар гу мен ту је да је Уни ја, за пра во, 
ушла у постдемократскуеру. Или, пре ци зни је, мо но по ли за ци ја 
тзв. “европ ског про јек та” од стра не са мо про кла мо ва них “европ-
ских ели та”, као и би ро кра ти зо ва ње ко је се су штин ски дис тан ци-
ра ло од европ ског гра ђан ства, прак тич но су угро зи ли и са му иде ју 
Евро пе.6) У јед ном од нај но ви јих чла на ка, Ха бер мас је за исти про-
цес упо тре био и на зив “фасаднадемократија” – али, упр кос је-
згро ви тој и оштрој ана ли зи о све у куп ном ста њу ЕУ, и да ље је остао 
при ста ву да је забудућностУнијенеопходансистемскипреокрет, 
и да је то циљ од ко јег се не сме од у ста ти јер би, у нај кра ћем,“од
рицањеодевропскогуједињења,биоирастанакодучешћаусвет
скојисторији.”7)  

У по за ди ни, да кле, де тек то ва ња и ар ти ку ли са ња пре се ка по-
ли тич ких про це са са вре ме не Уни је тј. кри тич ке, ме сти мич но и ра-
ди кал не ана ли зе, по чи ва ве ра у јединствен “европ ски про је кат”, 
као, по прет по став ци, је ди ни на чин за учествовање на по зор ни ци 
светскеисторије. Из ово га би, ме ђу тим, тре ба ло да сле ди да је ис-
кљу чи ви на чин политичкесубјективизације на ро да Евро пе форма
ЕУ – док је, тек да по ме не мо не ке од са свим су прот них ар гу ме на та, 
управоЕУунајвећојмерипоказаланедостатаковогсубјективи
тета. До не кле је иро нич но и па ра док сал но да је, ре ци мо, је дан 
Етјен Ба ли бар, ко ји је де це ни ја ма био ме ђу нај ан га жо ва ни јим те о-
ре ти ча ри ма при че о “европ ском иден ти те ту” (ове те зе прег нант но 
су фор му ли са не у де лу Ми,грађаниЕвропе?),  по ка зао ве ћи сте пен 
фи ло зоф ске ре флек си је у са да шњем тре нут ку од Ха бер ма са, па чак 
и од Ба дјуа ко ји је та ко ђе, још до ско ра ис ти цао да је ди но но ва 
сим би о за и те сно са ве зни штво Фран цу ске и Не мач ке мо же са чу-
ва ти аутен тич ност и са мо бит ност европ ске иде је и њен утицају
новомвеку.8) Ба ли бар је, на и ме, у тој ме ри про ме нио сво је по чет но 
ста но ви ште да је ар ти ку ли сао став да је “Европамртавполитич
кипројекат”, на ста вља ју ћи да екс пли ци ра да су да нас не ке зе мље 
доминантне, а дру ги ма се доминира...Не мо же мо, да кле, а да не 

6) Jur gen Ha ber mas, ZurVerfassungEuropas, Su hr kamp, Frank furt, 2011.
7) Jir gen Ha ber mas, Pe ter Bo fin ger, Ju lian Ni da-Rüme lin, “Pro tiv fa sad ne de mo kra ti je”,Frank

furterAllgemeineZeitung, 03.08.2012. 
8) Op šir ni je vi de ti Alain Ba di ou, Polemics, Ver so, New York, 2006. 
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по ста ви мо пи та ње: дали јеовопочетаккрајазаЕУ?... Уко ли ко 
не про на ђе ка па ци тет да за поч не из но ва, и то на ра ди кал но но вим 
осно ва ма, Евро па је мр тав по ли тич ки про је кат (кур зив Б.К.)“.9)

Та ко се уоча ва да су се као основ не ка рак те ри сти ке са вре ме-
не ЕУ по ја ви ле упра во неравноправност и неједнакост – чак све 
ви ше, у еко ном ско-по ли тич ком кљу чу у хе ге лов ској ре ла ци ји ро-
ба и го спо да ра – те да од égalité и fraternité,као бит них но си ла-
ца европ ског ду ха, прак тич но да ни је оста ло ни шта. Али вра ти мо 
се оста лим ре ак ци ја ма европ ске по ли тич ке фи ло зо фи је. У са вре-
ме ним ин тер пре та ци ја ма, по пут оних из не тих у де ли ма Ер не ста 
Ла кла уа и Шан тал Муф, као од го вор на ова кво ста ње по ја ви ла се 
кон цеп ци ја радикалне демократије (radical democracy)10). У де-
лу Демократскипарадокс(TheDemocraticParadox) Шан тал Муф 
је, у слич ном ду ху, целудеценијупресавременекризеЕУ, ар ти ку-
ли са ла ка ко је стратешкагрешка (по губ на да кле, чак по њи хов 
соп стве ни нео ли бе рал ни си стем), би ла про те ри ва ње иде је народ
ногсуверенитета (popular sovereignty) из те о риј ског по ли тич ког 
и јав ног дис кур са – што је узро ко ва ло све ве ћи по раст “демократ
скогдефицита”. Муф је за бе ле жи ла и сле де ће: “Об зи ром на зна-
чај ко ји на род ни су ве ре ни тет има за де мо крат ско има ги нар но, ово 
мо же има ти опа сне по сле ди це и за демократске институције” 
(кур зив Б.К.).11) На тај на чин, ука за но је, са јед не стра не, на пој-
мов ни ла нац из ме ђу праведемократије,народногсуверенитетаи
демократскихинституција, док је, са дру ге стра не, увид  о симби
озитеоријскогипрактичног или, пре ци зни је, о уло зи (фи ло зоф-
ско-по ли тич ког) сим бо лич ког окви ра у не по сред ним по ли тич ким 
де лат но сти ма и кон се квен ца ма у ре ал но сти, до био на но вој сна зи. 
Це ло куп но де ло Шан тал Муф ја вља се у об ли ку чвр сте ар гу мен-
та ци је о про тив реч ној при ро ди тзв. “либералнедемократије”, ко ја 
се, као ег зем плар ни contradicioinadjecto, за пле ла у са мо про и зве-
де не тен зи је, по ку ша ва ју ћи да спо ји са свим раз ли чи те тра ди ци је: 
ин ди ви ду ал них сло бо да и људ ских пра ва (либералнатрадиција) и 
јед на ко сти и на род ног су ве ре ни те та (демократскатрадиција). Из 
не мо гућ но сти ове спре ге, и прак тич но “пу ца ња си сте ма”, ко ји је 

9) Eti en ne Ba li bar, „Euro pe is a Dead Po li ti cal Pro ject“, Guardian, Ju ne 6, 2010. 
10) Er ne sto Lac lau & Chan tal Mo uf fe, HegemonyandSocialist Strategy, Ver so, 2nd edi tion, 

Lon don-New York, 2001. Sva ka ko, bi lo bi sa svim neo sno va no sta vlja ti bi lo ka kav znak jed-
na ko sti iz me đu raz li či tih te o ri ja de mo kra ti je tj.  Mark so ve, Ba dju o ve i ana li ze ko ju pru ža ju 
La klau i Muf. Jer, za na šu svr hu ov de, bi tan je mo tiv pra ve de mo kra ti je i pre po zna va nje ka ko 
ovaj mo tiv de lu je u sa vre me nom kon tek stu EU. 

11) Chan tal Mo uf fe, TheDemocraticParadox, Ver so, Lon don – New York, 2005, str. 4.
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био ар ти фи ци јел но и са мо кон тра дик тор но кон сту и сан, све је ве ћи 
број те о ре ти ча ра ко ји већ го во ре или о постлибералнојери 12) или 
о спе ци фич ним кре та њи ма ко ја на ста ју у постпостмодернизму.13)

„СОЦИЈАЛНОПИТАЊЕ“И„НАЦИОНАЛНОПИТАЊЕ“
САВРЕМЕНАПОЛИТИЧКАКРЕТАЊАУЕУ

Са вре ме на дру штве но-по ли тич ка кре та ња у по је ди нач ним зе-
мља ма чла ни ца ма ЕУ - у вре ме кри зе ко ју мно ги опи су ју као нај-
ве ћу кри зу Евро пе по сле па да Бер лин ског зи да - у бит ном сми слу 
упу ћу ју на, при вид но про тив реч не, по ја ве: успо ни радикалнеде
снице и радикалнелевицеима ју све пре ди спо зи ци је да, на сред њи 
рок, по ста ну основ но обе леж је но ве по ли тич ке ма пе Евро пе (фран-
цу ски из бо ри, ре ци мо, на ко ји ма је 30% ста нов ни штва гла са ло за 
стран ке ра ди кал не ле ви це и де сни це ре пре зен та ти ван су при мер у 
овом слу ча ју). Овај, на о ко па ра док сал ни обрт, при род на је и ло гич-
на по сле ди ца чи ње ни це да мо мен ти ко ји су нај пре би ли ис кљу че ни 
из офи ци јел ног ЕУдискурса, као и не ма лог де ла ЕУпракси,су 
упра во националнимоменат и социјалнимоменат. То зна чи сле-
де ће: (1) јаз из ме ђу ЕУелитатј.криптополитичкихелита, са јед-
не,и народа,са дру ге стра не,дра ма тич но је по рас тао у про те клих 
не ко ли ко го ди на (2) овај јаз зна чио је про ду бљи ва ње социјалнихи
економскихнеједнакостизбог че га се класа по но во по ја ви ла као 
ре ле вант но по ли тич ко име  (3) об зи ром да се тзв. “националнопи
тање” од стра не са мо про кла мо ва них по ли тич ких ели та и у зва-
нич ном дис кур су и у кон крет ним по те зи ма тре ти ра ло – у скла ду са 
маинстреампост мо дер ним и/или нео ли бе рал ним окви ром – као 
по тен ци јал но фа ши стич ко, а у нај бо љем слу ча ју као пот пу но ана-
хро но или ире ле вант но, ре зул тат та квог ста ва је да се на ци о на ли-
зам као па три о ти зам прак тич но вра ћа на ве ли ка вра та. 

Дру гим ре чи ма, чи ње ни ца да се, услов но го во ре ћи, радикал
не политике ле ви це и де сни це у но во вре ме из но ва ра ђа ју и са-
мо про и зво де, до жи вља ва ју ћи све ве ћи про цват, на ји ма нент ни је и 
нај жи вље про из и ла зи из то га да је “европскаелита”затеоријску
иполитичкупарадигмуЕУодабралаконцептекојисутребалида
означекрајилевицеидеснице,ида ство ре цонтрадициоинадјец

12) Op šir ni je vi de ti: Re nard, Tho mas, ed. TheEuropeanUnionandEmergingPowersinthe21st
Century,As hga te, Royal In sti tu te for In ter na ti o nal Re la ti ons, Bel gi um and Ghent Uni ver sity, 
Bel gi um, 2012.

13) Ne a lon, Jef frey, Post-Post mo der nism: or, The Cul tu ral Lo gic of Just-in-Ti me Ca pi ta lism, 
Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, 2012. 
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то, од но сно политичку заједницу без политичког субјективите
та. На ко ји на чин се од и гра ва ла де струк ци ја ле ви це у, пр во бит но, 
бле ров ско-шре де ров ском окви ру, као тзв. по ли ти ка “тре ћег пу та” и 
“со ци ја де мо кра ти је”, тј. у пра зној фор му ли ко ја је тре ба ла да гла си 
“сонестранедесницеилевице”, је згро ви то го во ри Шан тал Муф, 
док је, ре ци мо, де ло Ро бер та Ку пе ра (Ro bert Co o per) Распаднација
(TheBreakingoftheNations) умно го ме узо рит при мер пле до а јеа за 
пост-на ци о нал ни пост-мо дер ни по ли тич ки по ре дак ко ји је тре ба-
ло да ре пре зен ту је и но ва ЕУ.14)  Су шти на је, да кле, у то ме да је, 
прак тич но ду же од две де це ни је, ЕУ гра ђе на у ста њу политичког
симулакрума, тј. да су ње не, тзв. “ле ве” и “де сне” по ли ти ке ве ћин-
ски би ле ар ти ку ли са не ка ко би чи ни ле си му ла ци ју обе по ли ти ке, 
док се раз лог и ко рен та квог по ду хва та по све му су де ћи по нај ви ше 
про на ла зи у са др жај ној фор му ла ци ји Та ри ка Али ја (Ta riq Ali) да је, 
на и ме, Евро па би ла ,,заточеникатлантизма,,.15) 

У том све тлу по ста је ја сно и ка ко је уоп ште за ми сли во да ра
дикално леве идеснеполитике16)има ју до дир ну тач ку, шта ви ше, 
тач ку пре се ка и су сре та, као и ка ко се обе ин трин сич но су сре ћу са 
апеломза правудемократију. Јер, у ме ри у ко јој се по ја вљу ју би-
ло као бор ба за со ци јал ну и дру штве ну јед на кост или као бор ба за 
на ци о нал ни иден ти тет и су ве ре ни тет, оба прав ца де ло ва ња упу ћу-
ју на прак ти ко ва ње аутен тич не по ли ти ке и на си стем ски пре о крет, 
ко ји би, след стве но, ре де фи ни сао и уло гу јав но сти и пар ти ци па-
ци ју гра ђа на у по ли тич ком жи во ту. Или, у не што дру га чи јој фи ло-
зоф ској тер ми но ло ги ји, у јед на кој ме ри у ко јој су афи ци ра ни и сфе-
ра полис-а и сфе ра биос-а, због то га што је квазиполиссти гао до 
тач ке да за хва та и це ло ку пан биос (ergo, то та ли зу ју ћи про цес ко ји 
об у хва та не са мо јав ни већ и при ват ни жи вот, као и сфе ре на у ке, 
умет но сти и кул ту ре), ло гич но је и при род но да ре вер зби лан пра-
вац кре та ња оку пља и по је дин це, и це ло куп не европ ске на ро де ко-
ји се су прот ста вља ју тран сна ци о нал ној атлан ској им пе ри ја ли стич-
кој по ли ти ци. (У том све тлу, ре ци мо, ра сте озбиљ на за бри ну тост 
са дру ге стра не оке а на, да са вре ме на европ ска кре та ња не га тив но 
де лу ју на “тран са тлан ско парт нер ство”, са по себ ним освр та њем на 
слу чај Грч ке.17)). Да ме сто су сре та из ме ђу ал тер на тив них ле ви чар-

14) Ro bert Co o per, TheBreakingoftheNations, Atlan tic Press, New York, 2003.
15) Ta rik Ali, “Evro pa je za to če nik atlan ti zma”, Večernjenovosti, 6. sep tem bar 2011. 
16) Za pi ta nje po vrat ka na ci o na li zma u Evro pi vi de ti npr. Nic ho las Gvos dev, “Na ti o na lism Re-

turns to Euro pe”, TNIOnline, 5.no vem bar 2012. http://na ti o na lin te rest.org/com men tary/na-
ti o na lism-re turns-euro pe-7697 

17)  Sti ven Sej bo, “Kri ti čan tre nu tak u isto ri ji Evro pe”, VOA, 10.av gust 2012. 
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ских по кре та, са јед не, и бор би за не рет ко из гу бље но на ци о нал но 
до сто јан ство, са дру ге стра не, уисти ну по сто ји, по ка зу ју и, ре ци-
мо, при мер грч ке Сyриза-е и ње ног ли де ра Алек си са Ци пра са, али 
и, на пој мов ном и прак тич ном ни воу, де ло твор ност па ро ле о “99%” 
(у ра зли ци спрам “1%”), ко ја је већ ство ри ла но ве об ли ке со ли дар-
но сти, али и асо ци ја ци ја, и нај ве ро ват ни је озна чи ла по че так но вог 
до ба 21. ве ка. 

ПРЕМАЗАКЉУЧКУ:ИЗМЕЂУНОВОГЕВРОПСКОГ
КОЛОНИЈАЛИЗМАИПРАВЕДЕМОКРАТИЈЕ

Дос да шња рас пра ва из не дри ла је мо жда нај ва жни ју кон се-
квен цу: раз у ме ва ње да са вре ме на ЕУ про жи вља ва соп стве ни пре-
о бра жај, да не ка да шња Уни ја ви ше не да не ма ал тер на тив ни, аван-
гард ни, про гре сив ни лик, већ да је све ви ше, су прот но, пра ти јав-
ни имиџ за ста ре лог про јек та ко ји је новивеквећпревазишао. Јаз 
„се ве ра“ и „ју га“, зе ма ља по пут Не мач ке или Фран цу ске са јед не 
стра не, и Грч ке или Шпа ни је са дру ге, по стао је до те ме ре ду бок 
да је садалакшезамислитипотенцијалнисукобнегоближесаве
зништвокојебитребалодауспоставијединствонарода.  Ва жно 
је, ме ђу тим, има ти на уму, да су ме ста ла тент ног су ко ба лоцирана
иуравнисоцијалнеинационалнедиференцијације, тј. да се, пар-
ци јал но, су сре ћу у рав ни пре пли та ња де ло ва ња „тран сна ци о нал-
них атлан ских им пе ри јал них струк ту ра“ са јед не, до ма ћих ели та са 
дру ге, и ве ћин ског на ро да са тре ће стра не. То су кључ ни раз ло зи 
због ко јих би, у овом ча су, би ло у нај ма њу ру ку нео збиљ но де-
цид но фор му ли са ти став о сред њо роч ној бу дућ но сти Уни је - али 
и по ка за те љи сло же но сти са вре ме них про це са ко ји је од ви ја ју на 
тлу Евро пе. 

Ипак, у прег нант ној фор му ла ци ји Џор џа Со ро ша (Ge or ge So-
ros), ко ју не би тре ба ло пот це ни ти, тим пре што је овај став по стао 
јед на вр ста не зва нич ног mainstream ми шље ња, сто ји сле де ће: кри
заеврозонејеполитичка,анефискална, док ће Не мач ка ве ро ват но 
учи ни ти све што је по треб но да се за шти ти евро, али ни шта пре ко 
то га. „Ре зул тат је до ми на ци ја Не мач ке у евро зо ни...то би пре тво ри-
ло Европ ску уни ју у не што са свим дру га чи је од оног пред ме та из 
ма ште. Би ла би то немачкаимперијасапериферијомкаозалеђем
(кур зив Б.К.).“18) Оста вља ју ћи по стра ни по ли тич ке и нор ма тив не 

18) Ge or ge So ros, Lec tu re in Tren to, Ita li ja, 2. jun, 2012. Op šir ni je vi de ti www.bu si nes sin si der.
com 
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им пли ка ци је ова квог ста ва тј. са фо ку сом на ње гов де скрип тив ни 
ка рак тер – уз већ по ме ну ту сло же ност про це са и раз ли чи тих игра-
ча – по ста је ско ро не мо гу ће од у пре ти се ути ску да ће, у нај ма њу 
ру ку, кон струк ци ја ЕУ из гле да ти са свим дру га чи је не го де цен ци ја-
ма уна зад. 

Али пи та ње ко је се за нас ов де по ста вља је сле де ће: уко ли-
ко сви бит ни по ка за те љи упу ћу ју на кре та ње Уни је ка структур
ној диференцијацији, и то по ли ни ја ма по де ле на др жа ве чла ни-
це, или, још ра ди кал ни је, уко ли ко је им пли цит но са оп ште но да је 
спас Уни је мо гућ тек кроз не ки об лик ње ног правногиполитичког
раслојавањаистепенастогразграђивања19), да ли се уоп ште мо-
же кон зи стент но ре ћи да у та квом кре та њу има би ло че га на лик 
пра вој де мо кра ти ји и аутен тич ној по ли ти ци? Или, дру гим ре чи ма, 
уко ли ко по ста је све тран спа рен ти је да ЕУ сва ким да ном све ма ње 
по сто ји као „са вез рав но прав них др жа ва и на ро да“ и да је вр ло 
ма ло ве ро ват но да ће она оп ста ти као це ли на у са да шњем об ли ку, 
шта се у том слу ча ју до га ђа са де мо кра ти јом и по ли тич ким су бјек-
ти ви те том?

Мо же мо ре ћи да, по мно го че му, си ту а ци ја под се ћа на, као што 
је већ по ме ну то, сво је вр сни по вра так хе ге лов ској ди ја лек ти ци ро-
ба и го спо да ра – је ди но је пи та ње ко ли ко ће Марк со во чи та ње ове 
ди ја лек ти ке, као и апел за пра вом де мо кра ти јом, у ре ал но сти про-
на ћи сво је ме сто. Сва ка ко, пи та ње је и ка кве ће по ли тич ке об ли ке 
– уко ли ко та кав рас плет на сту пи – из не дри ти јед но вре ме ни раст 
не по ве ре ња у ЕУ, евен ту ал но ја ча ње пар ти ци па тив не де мо кра ти је 
(у ко јој би ре фе рен ду ми20), по раст ак тив ног уче шћа гра ђан ства у 
по ли ти ци, и све фор ме при бли жа ва ња „демократији одоздо“), и 
сво је вр сни по вра так на ци о нал ним др жа ва ма као глав ном окви ру 
ус по ста вља ња по ли тич ког су бјек ти ви те та. Шта су, ме ђу тим, на-
чел ни усло ви под ко ји ма би смо мо гли ре ћи да је је дан об лик кон-
струк тив ног ди фе рен ци ра ња и дез ин те гра ци је, по ли тич ко-фи ло-
зоф ски, мо жда нај бо ље ре ше ње у да тој си ту а ци ји, оно ко је би се 
по ја ви ло као очу ва ње ви тал но сти Евро пе? Оно што је, у сва ком 
слу ча ју, из ве сно, је да без аутен тич не об но ве нај бо љих европ ских 
тра ди ци ја, без кул ту ре се ћа ња на си стем вред но сти у ко јем су ја-

19) Op šir ni je vi de ti Slo bo dan Sa mar džić, „Evrop ska uni ja iz me đu kri ze i dez in te gra ci je“, Pravo
i društvo, br. 1, 2012. str. 9-26.

20) U tom sve tlu, po treb no je osvr nu ti se na, re ci mo, naj no vi ja is tra ži va nja EU Ob ser ve ra, pre ma 
ko ji ma bi prak tič no po lo vi na Bri ta na ca na re fe ren du mu gla sa la za iz la zak iz EU. Op šir ni je 
vi de ti http://euob ser ver.com/po li ti cal/117235 Re le vant ni po ka za te lji upu ću ju na to da je ova 
ski ca za pra vo pri men lji va na ne ma li broj evrop skih ze ma lja. 
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ко обра зо ва ње, ја ко дру штво, ауто но ман раз вој на у ке, умет но сти и 
раз ли чи тих оби чај но сти, има ли вр ло зна чај ну уло гу – а уз свест о 
но вој по ли ти за ци ји и еман ци па ци ји ко ја из но ва тре ба да од го во ри 
на пи та ње о сми слу би ва ња у за јед ни ци – тај про цес мо же из но ва 
афир ми са ти ло ги ку до ми на ци је спрам иде ја јед на ко сти и рав но-
прав но сти. Али, опет, не би тре ба ло ни пот це ни ти зна чај фран цу-
ског по кли ча, ко ји на узо ри ти на чин сли ка не са мо Фран цу ску, већ 
и пеј заж са вре ме не Евро пе: „Cassetoi,richecon!”21) 

Bog da na Ko lje vic
“EURO PEAN IS SUE” AND TRUE DE MOC RACY  

IN THE 21st  CEN TURY
Sum mary

From the perspective ofmost contemporary, and essen
tialy different authors, first decades of the 21st century
havebeenmarkedasaspecificeraoftransition,caused
byworldpolitical,theoretical,ethicalandeconomiccri
sis.Intellectualdisputesaboutthenameforthenewcen
turyplacedforewardthegrowthofusesoftheconceptof
„postliberalism“and„postpostmodernism“,aswellas
rethinkingofnewconceptualstrategies,butalsoareturn
topreviouslyarticulateddeterminations–aboveall„true
democracy“(wahreDemokratie).Inthisarticleweconsi
derpoliticalphilosophicalbasisoftruedemocracyinre
gardtoEUcrisisandperspectivesofdevelopmentofEuro
peindivergentaspectsofsocial,normativeandnational
issue.Theriseofpoliticsofradicalleftandradicalright
appearascontemporaryEuropeanphenomenaparexcel
lenceandassuchpointtobasicconsensusofcitizenship,
builtinoppositiontopoliticalstructuresandtoimanently
undemocraticcharacteroftheEU.Itisexemplifiedthat,
cumgranosalis,inescapablecarriersofcreationofnew
political subjectivities are, beyondall, europeanpeople,
and,moreover,thatpreciselythatistheplacewheretrue
democracyemerges.Inthatway,oppositiontonumberof
oligarchic,authoritativeorpartocraticforms–which,al
so,canberecognizedinstrengheningofsocialmovements
–appearsasoneofthemostsignificantdeterminationsin
european,butinworldcontextaswell.
Keywords:truedemocracy,EuropeanUnion,Europe,de
mocraticdeficit,left,right,politicalsubjectivity.

21)  Op šir ni je vi de ti Liberation, 10. sep tem bar 2012.
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Сажетак
Транзицијабез социјалнеодговорности,ослоњенана
неолибералнимоделзависнемодернизације,довела је
допериферизацијепривреде,друштваикултуреуСр
бији. У савременој социологији не постоје целовита
истраживањапроменаудруштвенојструктурисрп
ског друштва у транзицији. Досадашња активност
најчешћејередуцирананаистраживањеелитаињи
ховогучешћаурасподелидруштвенемоћи.
Урадусеразматрајуучинцидосадашњетранзиције
–ипосебнорадикалнепроменеукласнослојнојструк
турисавременогсрпскогдруштваињеговуполариза
цијунабогатумањинутајкуна/олигархаипауперизо
ванувећину.Аутористражујесоцијалнипрофилкласа
ислојеваимогућеимпликацијепоразвојибудућност
Србије.
Кључнеречи:транзиција,периферизација,субразвој,
неједнакости,раднициитајкуни.

N    еолибералнастратегијатранзиције дру штва у Ср би ји до ве-
ла је у про те клих два де сет го ди на до ра ди кал них про ме на у 

ње го вој кла сној струк ту ри. На жа лост, на ши со ци о ло зи за о ку пље-
ни су дру гим те ма ма и “се ку лар ним све штен ством” са ста но ви шта 
* Овај рад  је ре зул тат ауто ро вих ис тра жи ва ња на ма кро про јек ту “Традиција,модерниза

цијаинационалниидентитетуСрбијиинаБалкануупроцесуевропскихинтеграција” 
(179074), ко је ре а ли зу је Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Ни шу а фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на у ку РС.
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по ли тич ке ко рект но сти ра де по сао ана ли ти ча ра за по тре бе вла да-
ју ћих ме ди ја, у ци љу ле ги ти ми за ци је де лат но сти про фе си о нал них 
ре фор ма то ра. И ка да ис тра жу ју про ме не у со ци јал ној струк ту ри 
њих за ни ма ју про ме не у гор њим спра то ви ма дру штва, у па ла ча ма, 
али не и у ко ли ба ма и дру штве ном под зе мљу. О тој тен ден ци ји сам 
го во рио као о фе но ме ну сво је вр сне ари сто кра ти за ци је со ци о ло ги је 
у нас (јер из у ча ва са мо про ме не у са ста ву/мо бил но сти фрак ци ја 
ели та). С дру ге стра не, при сут на је јед на вр ста ет но граф ске ре-
тра ди ци о на ли за ци је со ци о ло ги је да су со ци о ло зи фо ку си ра ни на 
ис тра жи ва ње ни воа ми кро дру штве них струк ту ра, у кљу чу со ци о-
ло ги је раз мр вље ног ра да (ис тра жу ју про ме не у по ро ди ци, од но се 
ме ђу по ло ви ма, род ну про бле ма ти ку, ет но по ли тич ка – ре ли гиј ска 
обе леж ја).

По сле ве ли ких по ду хва та М. По по ви ћа о ис тра жи ва њу со ци-
јал них не јед на ко сти у “Дру штве ни сло је ви и дру штве на свест” 
и са рад ни ка из 80-го ди на С. Бол чи ћа, М. Бог да но вић, М. Ла зи ћа 
(ко ле га са Ин сти ту та за со ци о ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду), као да се за ста ло са ис тра жи ва њем про ме на у стра ти-
фи ка ци о ном си сте му срп ског дру штва у тран зи ци ји. Сто га је про-
бле ма ти за ци ја ове те ме у окви ру на уч ног ску па ко ји ор га ни зу је Со-
ци о ло шко дру штво Вој во ди не зна чај на и под сти цај на за ака дем ску 
за јед ни цу со ци о ло га.

У на шем при ло гу чи ни мо по ку шај да про бле ма ти зу је мо/раз-
ма тра мо не ке аспек те/ди мен зи је ове те ме, са фо ку си ра њем на ана-
ли зу по ло жа ја и уло ге екс трем но по ла ри зо ва них гру па/сло је ва у 
кла сно-слој ној струк ту ри са вре ме ног срп ског дру штва: тај ку на/
оли гар ха, као нај бо га ти јег/нај моћ ни јег де ла из ком плек са нео бур-
жо а зи је и па у пе ри зо ва них де ло ва рад ни штва и дру гих мар ги нал-
них гру па (не за по сле них, из бе гли ца и пен зи о не ра).

У сво јој струк ту ри/ком по зи ци ји овај рад/при лог са др жи:
1.контроверзеоприродипостсоцијалистичкогдруштава (од 

но ве иде о ло шке ми то ло ги је о «отво ре ном де мо крат ском 
дру штву» до су ро ве ре ал но сти пе ри фер ног ка пи та ли зма ка-
та стро фе);

2. осврт на до ме те и огра ни че ња до са да шњих ис тра жи ва ња 
про ме на у дру штве ној струк ту ри Ср би је;

3. при лог со ци о ло шкој ана ли зи екс трем но по ла ри зо ва них 
гру па у со ци јал ној струк ту ри са вре ме ног срп ског дру штва 
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(рад ни ка и тај ку на/оли гар ха, рад не сна ге и аге на та ка пи тал-
од но са).

ОЗНАЧАЈУИСТРАЖИВАЊАПРОМЕНА
УДРУШТВЕНОЈСТРУКТУРИ

Још је Рајт Милс у “Социолошкој имагинацији” утвр дио да 
не ма ква ли тет ног ис тра жи ва ча у со ци о ло ги ји ако он ни је оспо со-
бљен да се ко ри сти ка те го ри јом дру штве на струк ту ра. У пој мов-
ној мре жи и со ци о ло шкој ана ли зи дру штве на струк ту ра за у зи ма 
цен трал но ме сто, те ње на ме то до ло шка апли ка ци ја у ем пи риј ским 
ис тра жи ва њи ма по ма же са зна њу исти не, тј. пра вог иден ти те та/со-
ци јал ног ка рак те ра јед ног дру штва.

Од Хе ге ла, пре ко Марк са до Ко си ка – сви ди ја лек ти ча ри су 
сма тра ли да је Исти на це ли на, те да у со ци о ло шкој ана ли зи та це-
ли на нај ви шег ре да упра во је сте друштвенаструктура. Ње но ис-
тра жи ва ње/са зна ва ње омо гу ћу је нам да су штин ски схва ти мо ме то-
до ло шки упут К. Ко си ка “да је сва ка по ја ва про из вод и про из во ђач 
дру штва”.

 На рав но та је це ли на ди на мич ка, про мен љи ва ка те го ри ја по-
ве за на са фак то ри ма со ци јал не ди на ми ке. Сто га ис тра жи ва ње дру-
штве не струк ту ре по ма же раз у ме ва њу не са мо со ци јал не ста ти ке, 
већ и спо зна ју ка рак те ра со ци јал них про ме на и ње них ак те ра. 

Савременодруштво (свет ско и бал кан ско) за хва ће но је про це-
си ма у ра спо ну од гло ба ли за ци је, мо дер ни за ци је, тран зи ци је до ре-
ко ло ни за ци је. У том кон тек сту ин те ре сант но је ис тра жи ти основ не 
прав це про ме на дру штве не струк ту ре у Ср би ји и њи хов ка рак тер, 
као и мо гу ће по сле ди це по бу ду ћи раз вој зе мље.

Учи ни ли се осврт на до са да шња со ци о ло шка ис тра жи ва ња у 
нас, у пе ри о ду 20-го ди шње тран зи ци је, да се за па зи ти две тен ден-
ци је: јед на, да се ис тра жи ва ња дру штве не струк ту ре кон цен три шу 
око уло ге ели та и њи хо вих фрак ци ја и, с дру ге, да се она че сто 
ре ду ку ју на ис тра жи ва ње ми кро дру штве них струк ту ра по себ но ет-
но кул тур них гру па, фол кло ра, ре ли ги је итд.

Вре ме је да се ис тра жи успон и пад ба зич них гру па: дру штве-
них кла са и сло је ва; њи хо ва фи зи о но ми ја, суд би на и уло га у са-
вре ме ним дру штве ним про ме на ма. У на шем ра ду чи ни мо осврт на 
гло бал не про ме не у кла сно-слој ној струк ту ри срп ског дру штва, у 
по след њих 20 го ди на. У ана ли зи ће мо се фо ку си ра ти на ме та мор-
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фо зе у дру штве ном по ло жа ју рад нич ке кла се и нео бур жо а зи је, две 
по ла ри зо ва не гру пе су прот них ин те ре са и иде о ло шких стре мље-
ња; ко је ће, ве ру јем, сво јим бор ба ма обе ле жи ти де це ни је ко је су 
пред на ма. Ис тра жи ва ње ди ја лек ти ке њи хо вих опреч них ин те ре-
са омо гу ћи ће да са зна мо пра ву при ро ду са вре ме ног ка пи та ли зма у 
Ср би ји, као и ин стру мен та ли зо ва ну уло гу по ли тич ке ели те и цен-
та ра мо ћи ко ји су све очи глед ни је под ре ђе ни ин те ре си ма сна га ре-
про дук ци је ка пи тал-од но са у дру штву и све ту.

КОНТРОВЕРЗЕОПРИРОДИПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИХ
ДРУШТАВА:ИЗМЕЂУМИТАООТВОРЕНОМДРУШТВУИ
РЕАЛНОСТИЕКСТРЕМНОКЛАСНОПОДЕЉЕНОГДРУ

ШТВАПЕРИФЕРНОГКАПИТАЛИЗМА

На про це су исто риј ске ре ста у ра ци је ка пи та ли зма, у пост со ци-
ја ли стич ким дру штви ма, из ни кло је, по пут пе чур ке по сле ки ше, 
број но пле ме ана ли ти ча ра, апо ло ге та/адво ка та овог про це са. Ме ђу 
њи ма у дру штве ним на у ка ма пред ња че еко но ми сти, ко ји су пре ко 
но ћи од док три нар них марк си ста по ста ли нео ли бе ра ли и при ста ше 
ве се ле бе ћар ске на у ке; за тим прав ни ци и по ли ти ко ло зи. На за че љу 
ове гру пе но вог “се ку лар ног све штен ства” (М.Л.) су и  со ци о ло зи. 
Под ма ском на уч не објек тив но сти, ве ћи на њих је се ја ла/ши ри ла 
мит о но вој дог ми о отво ре ном дру штву нео ли бе рал ног кор по ра-
тив ног ка пи та ли зма, оправ да ва ју ћи на тај на чин пре врат у на чи ну 
про из вод ње и си сте му упра вља ња, у име ефи ка сне тр жи шне при-
вре де и де мо крат ске ре во лу ци је. Ако је у по чет ној еуфо ри ји ма са 
– уру ша ва њем јед но пар тиј ског со ци ја ли зма – и би ло оче ки ва ња и 
илу зи ја да ће до ла зи ће дру штво би ти бо ље и бо га ти је, пра вед ни је 
и сло бод ни је, да нас је – по сле 20 го ди на – из ве сно да се тај нео ли-
бе рал ни мит о отво ре ном дру штву «цар ства сло бо де», пре тво рио/
из ро дио/ре а ли зо вао у сво ју су прот ност. На де лу је дру штво пе ри-
фер ног ка пи та ли зма, или ка ко не ки ис тра жи ва чи пи шу «тр жи шни 
ста љи ни зам» («ка пи та ли зам ка та стро фе»), са број ним об ли ци ма 
су ро ве пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла, енорм не екс пло а та ци је 
рад не сна ге, кри ми на ли за ци је и пљач ке.

Иза па ра ва на прав не др жа ве и ви ше пар тиј ске пар ла мен тар не 
де мо кра ти је – у су шти ни има мо вла да ви ну нео бур жу а зи је и пар-
то кра ти је, док су се пар ла мент и вла да пре тво ри ле у бр бља о ни цу, 
у по слов ни од бор но ве бур жу а зи је. Уме сто сли ке отво ре ног де мо-
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крат ског дру штва у прак си смо су о че ни са кла сно по де ље ним и 
ви со ко кон фликт ним дру штвом. Ње го ва со ци јал на струк ту ра – ко-
ја се тек кон сти ту и ше и у об ри си ма пре по зна је; у зна ку је но ве 
пи ра ми де: на вр ху ма ло број на вла да ју ћа кла са (но ва бур жо а зи ја 
и но ви упра вља чи) и на дну; огром на ве ћи на па у пе ри зо ва них дру-
штве них гру па (рад ни ка, се ља ка, за на тли ја, не за по сле них, ин те ли-
ген ци је, из бе гли ца и пен зи о не ра). У по чет ној еуфо ри ји о при ро ди 
дру штве них про ме на (по сле 1989. г.) и про ме на у Ср би ји (2000. г.) 
сво јим из ја ва ма, члан ци ма па и сту ди ја ма при дру жи ли су се и со-
ци о ло зи; пи шу ћи о “де мо крат ској ре во лу ци ји”, о на стан ку “пред-
у зет нич ког дру штва”, о кон сти ту и са њу мо дер ног де мо крат ског и 
отво ре ног дру штва. Ка сни је је тај глас за но са утих нуо/по су стао. 
У су да ру са су ро вим чи ње ни ца ма ствар но сти ка пи та ли зма пе ри-
фе ри је и ко а ли ци је но ве бур жу а зи је и пар то крат ске кла се, по стао 
је све ви дљи ви ји рас цеп из ме ђу илу зор не све сти и де тер ми ни за ма 
ре про дук ци је ре ал них струк ту ра мо ћи и не мо ћи гра ђан ства пред 
гво зде ним за ко ни ма оли гар хи је и су ро вим за ко ни ма тр жи шног 
фун да мен та ли зма/тр жи шног бан ди ти зма. Из тог отре жње ња на-
ста ле су број не ре спек ти бил не сту ди је со ци о ло га о про ти ву реч но-
сти ма дру шта ва у вр тло гу тран зи ци је и ефек ти ма нео ли бе рал ног 
мо де ла «тран зи ци је без со ци јал не од го вор но сти», ко ја је у прак си 
ра зо ри ла при вре ду, до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је зе мље, про из-
ве ла ви со ку не за по сле ност, ма сов ну бе ду и па у пе ри за ци ју, а др жа-
ву фи нан сиј ски пре за ду жи ла и учи ни ла ма ри о нет ски за ви сном од 
спољ ног фак то ра (ММФ, ЕУ, САД).

НЕОЛИБЕРАЛНАСТРАТЕГИЈАЗАВИСНЕ
МОДЕРНИЗАЦИЈЕИПЕРИФЕРИЗАЦИЈА

ДРУШТВАСРБИЈЕ

Имплозијасоцијализма део је ши рег лан ца кри зе ре про дук ци је 
гло бал ног свет ског си сте ма, ова квог ка кав тра је већ ви ше од че ти-
ри ве ка. Уз ле ти/про бо ји со ци ја ли стич ких ре во лу ци ја, на фо ну про-
бу ђе ног/по бу ње ног на ро да/ма са и при вре ме но/про ла зно тра ја ње 
њи хо вих екс пе ри мен тал них про је ка та/по ре да ка, са мо су по ка зи-
ва ли дру го ли це ка пи та ли зма и мо гућ ност ал тер на ти ве. Но, сна ге 
ка пи тал-од но са по вре ме но су од но си ле по бе ду и вра ћа ли исто риј-
ско клат но на су прот ну стра ну. Реч ју, ка пи та ли зам је, из угла свет-
ско-си стем ске те о ри је И. Во лер сти на, још увек си стем у кри зном 
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тра ја њу, пре жи вља ва њу али и про па да њу, чи ји се ци ви ли за циј ски 
крај пред ви ђа до по ло ви не XXI  ве ка. 

Им пло зи ја со ци ја ли зма (1989. г.) део је тог лан ца гло бал не 
кри зе ре про дук ци је ета ти стич ког и ка пи та ли стич ког на чи на про-
из вод ње, уз до дат ну ло ги стич ку по др шку/игру ге о стра те шких ин-
те ре са За па да: да ме ња њем ге о по ли тич ке ма пе све та утре пут ре ко-
ло ни за ци ји и оства ри ва ња ге о е ко ном ских ин те ре са. На том фо ну 
Ју го сла ви ја /Ср би ја/Бал кан – пред ста вља ле су зна чај но ге о по ли-
тич ко чво ри ште и ка пи ју за про дор, им пе ри јал ну ми си ју ка пи та ла 
на Ис ток.

У овом исто риј ском кон тек сту кри зе гло бал ног свет ског си сте-
ма, ре во лу ци ја и ан ти ре во лу ци ја и со ци ја ли стич ко са мо у пра вља-
ње, као је дан од мо де ла ли бе рал ног со ци ја ли зма/пар ти ци па тив не 
де мо кра ти је, у од но су на те шки ета ти стич ки мо дел ре ал ног со ци-
ја ли зма, до жи ве ло је слом. На осно ву са деј ства спољ них и уну-
тра шњих про тив реч но сти, фак то ра. На је дин ству ин те ре са сна га 
би ро крат ске и на ци о на ли стич ке ан ти ре во лу ци је. Иако је са мо у-
пра вља ње на по чет ку по ка за ло из ве сне пред но сти на фо ну со ци-
ја ли за ци је по ли тич ке /дру штве не мо ћи и ор ган ске де мо крат ске 
ин те гра ци је дру штва, на прин ци пу не ан та го ни стич ке асо ци ја тив-
не мо ћи, устав ним про ме на ма из 1971/4. г., тј.“фе де ри ра њем фе-
де ра ци је” до шло је до раз ра ста ња по ли цен трич ног ета ти зма, чи ме 
је по се јан  кар ци ном/се ме зла/бу ду ће си стем ске дез ин те гра ци је и 
уру ша ва ња за јед нич ке др жа ве.

Постсоцијалистичкатранзиција у Ср би ји од ви ја ла се у две 
фа зе: пр ва 1990-2000. г. и дру га од 2000. г. У пр вој фа зи, тзв. бло-
ки ра не/кон тро ли са не тран зи ци је у Ср би ји је су спен до ва но са мо у-
пра вља ње и до ми ни рао је дан мо дел по ли тич ког ка пи та ли зма и др-
жав ног со ци ја ли зма, у спе ци фич ном рат ном окру же њу и ме ђу на-
род них санк ци ја. У дру гој фа зи (2000. г. до да нас) на де лу је мо дел 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма пе ри фе ри је ко ји је остат ке со ци ја ли-
стич ког си сте ма ра зо рио и на плат фор ми laisserfaire,laisserpassér 
еко но ми је тр жи шног фун да мен та ли зма то тал но уни штио на род ну 
еко но ми ју, утро пут ра ди кал ној пе ри фе ри за ци ји при вре де, дру-
штва и кул ту ре. Ка та стро фал ни учин ци овог мо де ла при сил не ге о-
по ли тич ке тран зи ци је, уз аси стен ци ју За па да и за ви сне мо дер ни за-
ци је, да нас бол но осе ћа на сво јој ко жи ве ћи на ста нов ни ка Ср би је. 

Би ланс 20-го ди шње тран зи ци је у Ср би ји је ка та стро фа лан. 
Не кри тич ка апли ка ци ја нео ли бе рал не стра те ги је до ве ла је до су-
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бра зво ја, ра за ра ња при вре де, де ин ду стри ја ли за ци је, уни шта ва ње 
ка па ци те та ре ал не еко но ми је, ма сов не не за по сле но сти и оси ро-
ма ше ња ве ћи не ста нов ни ка. На стра те ги ји за ви сне мо дер ни за ци-
је зе мља је по ста ла отво ре на за нео ко ло ни јал ну екс пан зи ју и про-
тек то ра ци ју. Реч ју, без об зи ра на ори јен та ци ју по ли тич ке ели те ка 
Европ ској Уни ји, Ср би ја да нас ви ше под се ћа на ла ти но-аме рич ка 
дру штва, а цео Бал кан на шао се у зо ну пе ри фер ног за ви сног ка пи-
та ли зма.1) 

НЕКИАСПЕКТИИПРАВЦИПРОМЕНА
СОЦИЈАЛНОКЛАСНЕСТРУКТУРЕ
ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОГДРУШТВА

СРБИЈЕ

Ако ди ја лек тич ко-кри тич ка со ци о ло ги ја кључ за раз у ме ва ње 
из во ра/на чи на кон сти ту и са ња и тран сфор ма ци ју дру штве не, кла-
сно-слој не струк ту ре, тра жи и на ла зи у де тер ми ни стич ком деј ству 
сле де ћих фак то ра: а.) ни воа раз во ја тех но ло ги је и по де ле ра да; б.) 
у об ли ку и ка рак те ру сво јин ских од но са; ц.) у си сте му рас по де ле 
дру штве не мо ћи, он да се по ста вља пи та ње: ко ји су учин ци до са да-
шњих про це са тран зи ци је на про ме не дру штве не струк ту ре у Ср-
би ји.

 По ла зе ћи од ре ал ног ни воа про ме на, ко је су на ста ле у Ср би ји 
у по след њих два де сет го ди на, мо же се ре ћи да су кључ ни узро-
ци, фак то ри и ме ха ни зми – ко ји су ути ца ли на об ли ко ва ње/ме та-
мор фо зу кла сно-слој не струк ту ре пост со ци ја ли стич ког дру штва 
Ср би је ве за ни за а.) де струк ци ју со ци ја ли стич ког на чи на про из-
вод ње – кроз дез ин те гра ци ју дру штве не сво ји не и ин ста ли ра ње 
при ват но-сво јин ског од но са/ка пи тал од но са као до ми нант ног сво-
јин ског об ли ка; б.) у ра за ра њу ин ду стри је и ор ган ски ин те гри са-
не по де ле ра да за сно ва не на њој (оли че не у ма сов ном си сте му ма-
шин ске про из вод ње и но вих тех но ло ги ја), као и фор ми ра њу сит но 
– соп стве нич ке про из вод ње под фир мом (ма лих и сред њих пред-
у зе ћа), ато ми зи ра не и дез ин те гри са не по де ле ра да (што озна ча ва 
ре фе у да ли за ци ју на чи на про из вод ње а не ни ка кву мо дер ни за ци ју 
и ин те гра ци ју); ц.) до ми нант но де ло ва ње ва не ко ном ског и про тив-
прав ног фак то ра у дру штве но-еко ном ским про це си ма и си сте му 

1) Оп шир ни је о то ме ви де ти у на шим сту ди ја ма Путузависнодруштво (2004), Транзи
цијаупериферникапитализам (2009), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
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рас по де ле дру штве не мо ћи (у фор ми ма фи ја шке кри ми на ли за ци је 
или по ли тич ког мо но по ла и про тек ци о ни зма, во лун та ри зма /ар би-
трар но сти/ин тер вен ци о ни зма). Реч ју, на су прот ло ги ци тр жи шне 
при вре де у ре про дук ци ји пред у зет нич ке, еко ном ске и дру штве не 
мо ћи и де ло ва ња прав не др жа ве, на де лу су до ми нант ни про це си 
мо но по ли за ци је, кри ми на ли за ци је и при ва ти за ци је др жа ве, су до-
ва, што отва ра про стор за лум пен ра звој и лум пен по ли ти ку и као 
по сле ди цу има, с јед не стра не тај ку ни за ци ју, и оли гар хи за ци ју 
дру штва, а с дру ге – ма сов но оси ро ма ше ње /де при ва ци ју и па у пе-
ри за ци ју гра ђа на. 

Прав ци про ме на кла сно-слој не струк ту ре пост со ци ја ли стич-
ког дру штва Ср би је од ви ја ли су се у ду ху нео кон зер ва тив не ре ста-
у ра ци је ка пи та ли зма пе ри фе ри је. То пак да ље зна чи да су на де лу 
би ли про це си ра ди кал не де струк ци је/ра за ра ња ста ре струк ту ре и 
фор ми ра ње но ве, де ге не ри са не са сли ком ма њи не бо га тих (тај ку на 
и оли гар ха) и ве ћи не оси ро ма ше ног, де кла си ра ног ста нов ни штва 
(се ла и гра до ва) и тан ким сло јем но ве сред ње кла се у гра до ви ма. 

Учи ни ли се осврт на со ци о ло шка обе леж ја/ли ко ве но вих дру-
штве них кла са и сло је ва до би ће се сле де ћа тран зи ци о на сли ка пре-
ла знич ких гру па и ка те го ри ја. Нај пре се, на фо ну ра ди кал не де-
струк ци је дру штве не сво ји не и ин ста ли ра ња (од о зго, пу тем но вог 
«де мо крат ског бољ ше ви зма») при ват ног-сво јин ског на чи на про-
из вод ње – фор ми ра нова буржоазија, ко ја пра ти на ста нак но вог 
ка пи та ли стич ког пе ри фер ног дру штва. Она, као но ва вла снич ка и 
екс пло а та тор ска гру па, за сни ва моћ на при ват ном вла сни штву, ко је 
је нај че шће не ре гу лар но сте че но у по лу рат ним усло ви ма тран зи-
ци је и при сил не мо дер ни за ци је (З. Авра мо вић) дру штва у Ср би ји 
то ком де ве де се тих и у пр вој де це ни ји XXI ве ка.

Необуржоазија се у нас ди фе рен ци ра у три фрак ци је: а. но-
мен кла тур на нео бур жо а зи ја; б. ма фи ја шка-лум пен бур жо а зи ја; ц. 
пред у зет нич ка. Сем пред у зет нич ке бур жо а зи је ко ја је по слов но 
шум пе тер ски ор јен ти са на и но си лац је про гре сив них про це са мо-
дер ни за ци је и раз во ја, оста ле две гру пе су по тро шач ко па ра зит ске 
и шпе ку ла тив не фрак ци је бур жу а зи је чи ја се де лат ност гра ни чи са 
кри ми нал ном ак тив но шћу и ре про дук ци јом по ја ва со ци јал не па-
то ло ги је. Ве ћи на из да на ка но ве бур жо а зи је у нас, због чи ње ни це 
не из гра ђе но сти прав не др жа ве и ци вил ног дру штва, иду ћи за ло-
ги ком свог его и стич ког ин те ре са има ју од ли ке ком пра дор ске бур-
жо а зи је, ко ја је но си лац су бра зво ја и лум пен по ли ти ке. Ње ни пред-
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став ни ци су бес кру по ло зни “тр жи шни бан ди ти”, ана ци о нал ни со-
ци јал дар ви ни сти, еко ном ски фун да мен та ли сти. Свој (опљач ка ни) 
ка пи тал, по пра ви лу, не ин ве сти ра ју у раз вој сек то ра и ка па ци те те 
ре ал не еко но ми је, већ у тр го ви ну, бан ке, где се мо гу ра зним ма-
хи на ци ја ма/шпе ку ла ци ја ма/зе ле на ше њем, на брз на чин обо га ти ти. 
До бар део ове лум пен бур жо а зи је у при ва ти за ци о ним про це си ма 
ба ви се ку по ви ном фир ми по ни жим це на ма и њи хо вом пре про да-
јом. Они су про та го нист  фе но ме на “гла ве ше ће ра”, но ве пр во бит-
не аку му ла ци је ка пи та ла али и хе до ни стич ко-по тро шач ког на чи на 
жи во та; пред став ни ци “до ко ли чар ске кла се” у нас.

Пред став ни ци но ве лумпенбуржоазије у нас да нас ку пу ју/пре-
про да ва ју  по пут ма тра па за, бив ша дру штве на ин ду стриј ска пред у-
зе ћа у гра до ви ма и ве ли ке по се де агро ком би на та у по љо при вре ди. 
Ова те ден ци ја је ви дљи ва ши ром Ср би је, а по себ но у Вој во ди ни. 
Че сто се, под фир мом фор си ра ња «стра те шких ин ве сти то ра»/парт-
не ра, у нас про мо ви шу при кри ве ни пар тиј ски пај то си, та ко да се 
с пра вом го во ри о фе но ме ну на ме ште не/фин ги ра не «бу ра зар ске 
при ва ти за ци је». Крај ња кон се квен ца ових про це са, пре пу них де-
ви ја ци ја и кри ми на ли за ци је, је сте вид на тен ден ци ја ка тај ку ни за-
ци ји у еко но ми ји и оли гар хи за ци ји у по ли тич ком жи во ту зе мље. 
Спојтајкунаиолигархаблокираистинскудемократизацијуираз
војпостсоцијалистичкогдруштвауСрбији.

На ши ем пи риј ски со ци о ло зи, а по себ но ана ли ти ча ри по ли-
тич ких по ја ва, не до вољ но ис тра жу ју не га тив ни ути цај ове не прин-
ци пи јал не ин те ре сне ко а ли ци је (тај ку на и оли гар ха) на са вре ме не 
дру штве не про це се, мо но по ли за ци ју мо ћи у дру штву и бло ка ду 
де мо кра ти за ци је и раз во ја дру штва. Њи хо ва ана ли за на жа лост ре-
ду ци ра на је на уско по ље ели та, пре све га по ли тич ких и еко ном-
ских, на уло гу по ли ти ча ра и ме на џе ра у дру штве ном жи во ту, али 
не и на про ду бље на ис тра жи ва ња но вих об ли ка со ци јал но-кла сног 
гру пи са ња и по ла ри за ци је у дру штву и њи хов ути цај на су ко бе и 
со ци јал ну ди на ми ку. 

По себ но тре ба ис та ћи да је ком плекс про бле ма радничкекла
се, но вих про из во ђач ких на јам них сло је ва дру штва, остао из ван 
вид ног по ља со ци о ло шке ана ли зе. Не ра ди са мо, да кле, о де кла-
си ра ним сло је ви ма тра ди ци о нал не ин ду стриј ске рад нич ке кла се 
(бив ших пла вих око врат ни ка), већ и но ве рад нич ке кла се, као да је 
и она пре пу ште на пу ком ве ге ти ра њу/пре жи вља ва њу на мар ги на ма 
дру штва. 
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Социолошка анализа би по ка за ла ка ко је, у про це си ма нео-
кон зер ва тив не ре ста у ра ци је/ан ти ре во лу ци је, рад нич ка кла са у ери 
тран зи ци је, от пи са на, ато ми зи ра на и ра зним ре фор ма ма нео ли бе-
рал них но во де мо кра та, тр жи шних фун да мен та ли ста, де гра ди ра на 
и уни ште на. Оте ра на на бу вља ке и из цен тра дру штве не мо ћи у 
дру штве но под зе мље. Ско ро да о ње ној дра ма тич ној и тра гич ној 
суд би ни (успо ну и па ду), не ма озбиљ ни је со ци о ло шке сту ди је у 
по след њих 20. год./из у зев сту ди је НадеНоваковић2). Не ма ни ди-
плом ских, ма ги стар ских и док тор ских ра до ва/те за/сту ди ја (из у зев 
Ла зи ће ве сту ди је “Че ка ју ћи ка пи та ли зам”)3). Још јед ном под вла-
чим – ве ћи на на ших ко ле га „гу сла” и ис тра жу је дру ге те ме, че сто 
из праг ма тич них лу кра тив них раз ло га или раз ло га по ли тич ке ко-
рект но сти.

Фе но ме но ло шки при ступ у раз ма тра њу положајапроизвођач
ке класе, најамних радника, у на ста ју ћем ка пи та ли стич ком дру-
штву Ср би је, омо гу ћио бих нам су о ча ва ње с ли ком но вог све та 
обес пра вље них у ле пе зи од на јам них рад ни ка у при ват ном сек то ру 
у гра до ви ма и на се лу, до на јам них рад ни ка у остат ку др жав не при-
вре де. Оно што је за јед нич ки име ни тељ сви ма њи ма то је да су без 
сво ји не, унајм ље ни за туђ ра чун и енорм но, ви со ко екс пло а ти са ни 
и обес пра вље ни. Рад ни ци су у тран зи ци о ним про це си ма до би ли 
фор мал на по ли тич ка пра ва, а из гу би ли со ци јал на. Они су ре ду ко-
ва ни на пу ку рад ну сна гу и објек те екс пло а та ци је. Ка ко су се у 
тран зи ци ји на уда ру ре струк ту и ри ра ња на шли оста ци со ци јал не 
др жа ве, рад ни ци ма је из вр ше на ре дук ци ја пра ва из рад ног и со ци-
јал ног за ко но дав ства. Они су пре пу ште ни на ми лост и не ми лост 
тр жи шту и не кон тро ли са ној екс пло а та ци ји сна га – ка пи тал-од но-
са.

У тран зи ци о ним вр тло зи ма оста ло је пре ко ми ли он рад ни ка 
ван по сла или је при ну ђе но да про ме ни ме сто за по шље ња. Мно ги 
су по тра жи ли по сао ван ме ста жи во та/бо рав ка, а не ки и ван зе мље. 
До бар део ин жи њер ског ка дра, струч ња ка са ви со ким обра зо ва њем 
и про ве ре ним спо соб но сти ма, ми гри рао је ван Ср би је, као што је и 
из ра же на тен ден ци ја, фе но мен «од лив мо зго ва» тј. од ла зак свр ше-
них ака де ма ца у ино стран ство.

2) Ви де ти Н. Но ва ко вић, ДезинтеграцијарадничкекласеДругеЈугославије, ИДН, Бе о-
град, 2008.

3) М.Ла зић, Чекајућикапитализам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011. 
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Рад ни ци ни су са мо нај ек спло а ти са ни део дру штве не струк ту-
ре већ и нај о бе спра вље ни ји. Они су нај че шће син ди кал но и по ли-
тич ки нео р га ни зо ва ни и пре пу ште ни сти хиј ним об ли ци ма нео лу-
ди стич ке бор бе/по бу не, че сто скре ћу ћи па жњу на се бе штрај ко ви-
ма гла ђу, од се ца њем де ло ва те ла или са мо у би стви ма. У Ср би ји, у 
не ким пред у зе ћи ма, још увек има мо за бра ну син ди кал ног ор га ни-
зо ва ња, а по сло дав ци и га зде, као и вла да – нај че шће те же па ци фи-
ка ци ји, ин стру мен та ли за ци ји и ма ни пу ла ци ји син ди ка ти ма, пре-
тва ра ју ћи их у ре жим ске “да ди ље” или при реп ке про ду же не ру ке 
но вих га зди сна га – ка пи тал-од но са. 

У по ли тич ком по гле ду рад ни ци су фор мал но за сту пље ни. Њих 
ско ро да не ма у пар ла мен ту, а ма ло их је и у ло кал ним скуп шти-
на ма. То го во ри и о ан ти-рад нич ком ка рак те ру си сте ма гло бал ног 
дру штва на ста ју ћег ка пи та ли зма у нас. И без об зи ра на не ко ли ко 
пар ти ја со ци ја ли стич ке и ле ви чар ске ори јен та ци је, истин ске ле ви-
це као да не ма или је де мо ни зо ва на и на ла зи се у по лу и ле га ли, та ко 
да рад ни ци оста ју по ли тич ки нео р га ни зо ва ни и оне спо со бље ни за 
ар ти ку ла ци ју сво јих ин те ре са и од бра ну сво јих пра ва. То, да ље, 
омо гу ћу је ма ни пу ла ци ју њи хо вом по ли тич ком во љом у дру штву, а 
по себ но у из бор ним про це си ма.

Нај зад, из ме ђу ових две ју по ла ри зо ва них гру па: ма њи не нео-
бур жо а зи је и ве ћи не па у пе ри зо ва ног про из во ђач ког са ста ва, кри-
ста ли ше се новасредњакласа ко ја је још увек ма ло број на, и са ма 
раз би је на, не до вољ но ор га ни зо ва на. Ва ља ре ћи да је тран зи ци о ним 
про це си ма, ста ра сред ња кла са рас то пље на, де ком по но ва на и да 
се на но вом на чи ну про из вод ње ка пи та ли зма пе ри фе ри је, на про-
це си ма мо дер ни за ци је, ра ци о на ли за ци је и ре фор ме – да нас кри-
ста ли ше, кон сти ту и ше свет но вих сред њих сло је ва у при ват ном и 
др жав ном сек то ру ко ји има не си гу ран по ло жај и ам би ва лент ну по-
ли тич ку ори јен та ци ју. Сто га су ње ни пред став ни ци у по ли тич ким 
про це си ма фло тант ни, скло ни да че сто ме ња ју по ли тич ке оп ци је/
стра нач ке дре со ве ра ди за шти те сво јих ин те ре са, а не из прин ци-
пи јел них раз ло га. 

На жа лост, још ду го ће мо че ка ти да се раз ви је нор мал на ста-
бил на дру штве на струк ту ра у пост со ци ја ли стич ким дру штви ма, 
ко ја би за ме ни ла са да шњу де ге не ри са ну и кон фликт ну. За то вре ме 
со ци о ло зи ће, пре или ка сни је, за по че ти да ис тра жу ју но ву дру-
штве ну струк ту ру са ци љем да от кри ју не са мо ка рак тер/иден ти тет 
дру штва у тран зи ци ји већ и да уоче и ука зу ју на мо гу ће ал тер на-



- 24 -

СРПСКОДРУШТВОИЗМЕЂУПАУПЕРИЗАЦИЈЕИ...ЉубишаМитровић

ти ве и ак те ре дру штве них про ме на: раз во ја и на прет ка са вре ме ног 
дру штва Ср би је.

Без ста бил не али и отво ре не дру штве не струк ту ре, ко ја омо гу-
ћу је со ци јал ну мо бил ност, успон, рад ну и со ци јал ну про мо ци ју за 
ве ћи ну ста нов ни ка, не ма здра вог и на пред ног дру штва, без об зи ра 
ка ко се то дру штво на зи ва: ка пи та ли стич ко /пост ка пи та ли стич ко 
или со ци ја ли стич ко.   На жа лост, у зе мља ма у тран зи ци ји, ка ква је и 
Ср би ја да нас, ми има мо на де лу «отворенокласнодруштво», али
безкласнеборбе4) и вла да ви ну ме шо ви те ко а ли ци је сна га де сног и 
ле вог цен тра, док аутен тич на ле ви ца тек тре ба да се ро ди из про-
тив реч ја са вре ме ног ка пи та ли зма. Вла да ју ће сна ге, број ним ма-
ни пу ла ци ја ма, ви ше бри ну о одр жа ва њу по рет ка ка пи тал-од но са, 
не го ли о тра га њу за ал тер на ти вом и су бјек ти ма/ак те ри ма мо гу ћег 
осло бо ђе ња5). Аутентичналевица мо же на ста ти са мо у про це си ма 
ду бо ке струк ту рал не ан ти си стем ске кри зе, об но ве ре во лу ци о нар не 
те о ри је и ра ди кал ног оспо ра ва ња ка пи та ли зма, а не кроз ре фор ми-
стич ки «ду ги марш» у ин сти ту ци ја ма си сте ма. 

LjubisaMitrovic
SERBIANSOCIETYBETWEENPAUPERIZATION

ANDTYCOONISATION
(ContributiontotheStudyofchangesinthesocial-class

structureofasocietyintransition,Serbia)
Summary

Transition without social responsibility, backed by the
neoliberalmodelofdependentmodernizationhasledto
peripherizationeconomy,societyandcultureinSerbia.In
sociologytherearenocomprehensivestudiesofchanges
inthesocialstructureofSerbiansocietyintransition.So
far,mostactivityisreducedintheresearcheliteandtheir
participationinthedistributionofsocialpower.
Thepaperdiscussestheeffectsofthecurrenttransition
andespecially theradicalchanges in theclassstratified
structureofSerbiansocietyanditspolarizationoftherich
minoritytycoons/oligarchsandpauperizovanumajority.
Theauthorexploresthesocialprofileofclassesandstrata
andpossibleimplicationsforthedevelopmentandfuture
ofSerbia.

4) Ви де ти чла нак Т. Ку љи ћа,„Но ва упо тре ба Ти та“, Политика од 24.09. 2012, стр. 18. 
5) У ве зи с тим у пра ву је ко ле га Т. Ку љић ка да твр ди: Сам ка пи та ли зам ви ше стре пи од 

сло ма евра не го од штрај ко ва. Успе шно је вак ци ни сан и бе зал тер на ти ван“ (Исто, стр. 
18). 
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Resume
NeoliberalstrategyoftransitioninSerbiahasledto
radicalchangestoitsclassstructure.Unfortunately,
oursociologistsarepreoccupiedwiththeanalysisfor
themainstreammedia; instead of that they are en
gagedincriticalanalysisofsociety.Modernsociety
is affected by numerous processes – globalization,
modernization,transition,recolonizationetc.Inthis
context it is interesting to explore the basic direc
tionsand thecharacterofsocialstructurechanges,
anditspossibleconsequencesforthedevelopmentof
ourcountryinfuture.Unfortunately,inthetransition
societies, such as Serbia, we have socalled ’’open
classsociety’’,butwedon’thaveclassstruggleand
theruleofmixedcoalitionforcesoftherightandleft
wingpolitics.Rulingclassesareusingnumerousma
nipulationsformaintainingstatusquoofcapitalistic
relations.Authenticleftwingpoliticscanariseonly
intheprocessesofdeepstructuralantisystemiccri
sis,renewalofrevolutionarytheoryandradicalchal
lengestocapitalism.
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Дру штве на „ми ми кри ја“ ин те ре са и дру штве на моћ, по себ но 
по ли тич ка, и да нас су ва жни у Ср би ји као и пре два де сет го ди-

на. Са да су на дру штве ној и по ли тич кој сце ни дру га чи ји „игра чи“, 
усло ви де ло ва ња и њи хо вог ле ги ти ми те та не го на по чет ку тран зи-
ци је дру штва. Но во је и ме ђу на род но окру же ње, а по себ но ци ље ви 
вла да ју ћих ели та. Нај ва жни ји од њих је за вр ше так тран зи ци је дру-
штва. У вре ме ну ши ре ња и про ду бљи ва ња свет ске еко ном ске кри-
зе, а на ро чи то пред ва жне по ли тич ке из бо ре, нај ја сни је се уоча ва 
бли скост по ли тич ких, еко ном ских и син ди кал них ели та. Рад ни ци 
Ср би је су нај ве ћи гу бит ни ци тран зи ци је и не бит ни су за ле ги ти ми-
тет вла да ју ћих ели та. Њи хов основ ле ги ти ми те та оста ја ња на вла-
сти су ка пи та ли сти и про фит. Сто га су рад ни ци  ва жни као гла са чи 
и по ре ски об ве зни ци. Син ди кал ној ели ти су зна чај ни као ствар но 
и по тен ци јал но члан ство, чи је ин те ре се би (је) она тре ба ло да за-
шти ти. Ов де се тра га за од го во ром на пи та ње: шта је збли жи ло и 
ин те ре сно ује ди ни ло син ди кал не и по ли тич ке ели те Ср би је на кра-
ју про це са тран зи ци је? 

ПОЛИТИЧКЕЕЛИТЕИРАДНИЦИСРБИЈЕУВРЕМЕ
УБРЗАНЕТРАНЗИЦИЈЕ

Тран зи ци ја у Ср би ји ви ше ни је не из ве сна. Она је до шла ско ро 
до кра ја. Пре ма ту ма че њу по ли тич ких ели та ко је су осво ји ле власт 
2000. го ди не, реч је о пре ла ску  у тр жи шну еко но ми ју, дру штво 
ви ше стра нач ког пар ла мен та ри зма, прав ну др жа ву, за шти ту основ-
них еко ном ских, по ли тич ких и дру гих људ ских пра ва гра ђа на и 
ма њин ских гру па. При ва ти за ци ја је у за вр шној фа зи. Она чи ни срж 
про ме не сво јин ске, тј. еко ном ске струк ту ре дру штва, и део је про-
це са тран зи ци је. По ли тич ка ели та ко ја је  по бе ди ла на из бо ри ма 5. 
Ок то бра 2000. има ла је нај ве ћи ути цај на ода бра ни мо дел тран зи-
ци је, при ва ти за ци је и рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства. Она је 
сво ју по бе ду (не)на мер но про ту ма чи ла као са гла сност гра ђа на да 
при ста ју на ре фор ме и нео ли бе рал ни мо дел дру штве ног раз во ја. 
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То је до ве ло до бе сми сле ног су жа ва ња пој ма тран зи ци је, по себ но 
еко ном ске, на при ва ти за ци ју. Уоп ште ни је по сто јао, ни ти га још 
има, ши ри дру штве ни кон сен зус о тран зи ци ји, при ва ти за ци ји и ти-
пу дру штва ко ме се те жи1) Шта ви ше, од лу ка о при ва ти за ци ји би ла 
је иле ги тим на и не ле гал на са ста но ви шта Уста ва зе мље и из ја шња-
ва ња гра ђа на.

Глав ни до бит ни ци тран зи ци је Ср би је су по ли тич ке ели те и но-
ви ка пи та ли сти, а рад ни ци су ње ни нај ве ћи гу бит ни ци. Ство ре но је 
дру штво ка пи та ли стич ке пе ри фе ри је. На и ме, пре ма схва та њу Ima
nuelaVolestrina у све ту по сто је три зо не ка пи та ли стич ког дру штва. 
То је цен тар, по лу пе ри фе ри ја и пе ри фе ри ја ка пи та ли зма. Ме ђу њи-
ма пoстоји ре ги о нал на и со ци јал на се гре га ци ја и екс пло а та ци ја.2) 
То зна чи да су на ше по ли тич ке и еко ном ске ели те на де лу по твр-
ди ле сво је огра ни че не мо дер ни за циј ске по тен ци ја ле. О то ме све-
до че и ре зул та ти дру гих ис тра жи ва ња3). Од мах тре ба под се ти ти да 
струк тур на хе те ро ге ност, раз ли чи то со ци јал но по ре кло и обра зо-
ва ње вла да ју ћих ели та Ср би је пред став ња ју објек тив не пре пре ке 
за њи хо ву мо дер ни за циј ску уло гу. Дру ги ва жан фак тор је њи хо ва 
ин те ре сна бли скост са ели та ма ван зе мље, по себ но у свет ским фи-
нан сиј ским и по ли тич ким цен три ма мо ћи. По сто јао је пер ма нен тан 
при ти сак „ме ђу на род не за јед ни це“ на по ли тич ку ели ту на вла сти 
у до но ђе њу нај ва жни јих од лу ка о при вред ном и дру штве ном раз-
во ју. Ти при ти сци су по ста ја ли сна жни ји и ви дљи ви ји не по сред но 
пре и по сле за вр шет ка  по ли тич ких из бо ра. Пре ма схва та њу Сло-
бо да на Ан то ни ћа код нас је ство ре на ком пра дор ска ели та. Та ква 
ели та је :“...глав ни агент гло бал ног ка пи та ла и ње го вих по ли тич-
ких струк ту ра („им пе ри је“) у зе мља ма ко је при па да ју пе ри фе ри ји 
или по лу пе ри фе ри ји свет ског ка пи та ли стич ког си сте ма. Сма тра се 
да је у раз до бљу „тран зи ци је“ основ ни за да так ком пра дор ске ели та 
да убе ди до ма ће ста нов ни штво ка ко је нај бо љи нчин мо дер ни за ци-
је пре да ја свих ре сур са (еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них) у 
ру ке стра на ца“4). Ве ра Вра ту ша је исту по ја ву на зва ла ком пра дор-
ском бур жо а зи јом, уз на по ну да се у зе мља ма на ста лим рас па дом 

1) Д. Ста јић, Заблудеосоцијалнојдржави,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, 
стр. 6.

2) Љ. Mитровић, „Tранзиција без со ци јал не од го вор но сти и про из вод ња за ви сних дру-
шта ва пе ри фе ри је ка пи та ли зма“,  Теме,  вол. XXXIV, бр. 2, (април-jун 2010), Фи ло зоф-
ски ин сти тут,  Ниш, стр. 681.

3) Н. Но ва ко вић. “На ста нак но ве пред у зет нич ке ели те у Ср би ји“,Српскаполитичками
сао,год. 43, вол, 16 (бр.1-2, 2006), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је , Бе о град, стр. 148.

4) С. Ан то нић,  „Koмпрадори“,Печат,листслободнеСрбије, 8. април 2010, http://www.
pe cat.co.rs/2010/04/slo bo dan-an to nic-kom pra do ri/ (Да тум по се те 2.03.2012)
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со ци ја ли зма ни су ство ри ле“аутен тич не на ци о нал не бур жо а зи је ко-
је би би ле за ин те ре со ва не за ин ве сти ра ње у до ма ћу ин ду стри ју, 
за ме не уво за, за од бра ну на ци о нал ног тр жи шта и ње го во ши ре ње 
кроз про дор на стра но тр жи ште“ 5)

Вла да ју ће по ли тич ке ели те су се де кла ра тив но за ла га ле за де-
мо кра ти ју (па и еко ном ску), со ци јал ни ди ја лог, ко лек тив но пре го-
ва ра ње и со ци јал ни кон сен зус. У прак си су нај че шће од то га од у-
ста ја ле. На осно ву ис тра жи ва ња тран зи ци је, со ци јал не струк ту ре и 
штрај ко ва рад ни ка Ср би је по сле 2000. го ди не на мет нуо се за кљу-
чак да су оне ко ри сти ле сва сред ства да оства ре соп стве не ин те-
ре се, не у тра ли шу и ка на ли шу не за до вољ ство ма ну ел них рад ни ка. 
Сред њи сло је ви су тек у за вр шној фа зи тран зи ци је и рас плам са-
ва њем до ма ће и свет ске еко ном ске кри зе  по че ли да пла ћа ју „це-
ну“. Они су све че шћи уче сни ци штрај ко ва и јав них про те ста, ко ји 
по оби му, об ли ку ис по ља ва ња и ефи ка сно сти да ле ко за о ста ју за 
штрај ко ви ма у раз ви је ном све ту. Је дан од нај ва жни јих узро ка не-
за до вољ ства по ме ну тих кла са и сло је ва је сте ре а ли зо ва ни кон цепт 
нео ли бе рал ног раз во ја при вре де и дру штва. У ње го вим те ме љи ма 
је иде ја и прак са да се син ди ка ти мар ги на ли зу ју и уни ште, а рад на 
и со ци јал на пра ва за по сле них што ви ше огра ни че и пот чи не ин те-
ре си ма ка пи та ла. Пра ви за мах и моћ но сред ство овим про це си ма и 
ин те ре си ма ка пи та ли ста да ле су но ве ин фор ма ци о не тех но ло ги је и 
гло ба ли за ци ја. Ср би ја је кроз тран зи ци ју упо зна ла мно ге „там не“ 
стра не ових про це са, с тим што су ма ну ел ни рад ни ци по ста ли нај-
ве ћи и нај ма сов ни ји гу бит ни ци.

По сто је ћи мо дел тран зи ци је и при ва ти за ци је при хва ти ла је ве-
ћи на син ди кал них цен тра ла. Са мим тим је огра ни чен и до мет њи-
хо ве ствар не од бра не и за шти те еко ном ских и со ци јал них пра ва  из 
рад ног од но са. Син ди ка ти су у чи та вом пе ри о ду, ма ње или ви ше, 
по сред но или ди рект но, по ма га ле по ли тич кој и еко ном ској ели ти 
да на ова кав на чин оба ви тран зи ци ју. Нај ва жни ја уло га им је би ла 
ка на ли са ње не за до вољ ства рад ни ка, што се и да ље де ша ва. Не кад 
је то бе жа ње од уло ге за шти те основ них ин те ре са рад ни ка, а че-
сто и ула зак у по ли тич ка над ме та ња са (не)моћ ним по ли тич ким 
стран ка ма. На рав но, би ло је и ма ло број них и пра вих син ди кал них 
по те за, ко ји ни су свој стве ни нај ве ћим син ди кал ним цен тра ла ма и 
њи хо вим во ђа ма. Мно го је раз ло га си стем ске и по је ди нач не (ауто)

5) В. Вратуша, „Елите у постсоцијализму, или компрадорска буржоазија у процесу 
рестаурације периферног капитализма“, Националниинтересчасописзанационална
идржавнапитања, вол. 6,  (бр. 3. 2010), стр. 73.
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мар ги на ли за ци је син ди ка та у Ср би ји. Је дан од узро ка је страх и по-
тре ба да син ди ка те не про гла се „оста ци ма ста рог ре жи ма“. Пре ма 
оце ни ис тра жи ва ча : “Јер по сле пе то ок то бар ских про ме на, ре фор-
ме су по др жа ли сви па и син ди ка ти“. УГС Не за ви сност је ди рект но 
по др жа вао но ву власт и од ра ни је се бо рио за сме ну пред хо не вла-
сти. Дру га син ди кал на цен тра ла је у но вој вла сти ди рект но пар ти-
ци пи ра ла. На и ме, Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та 
(АСНС) је из сво јих ре до ва да ла ми ни стра ра да и со ци јал не по ли-
ти ке, а Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је (СССС) се тру дио да 
се по ка же „ре фор ми сан“6) . На син ди кал ној сце ни по сто ја ло је не-
ко ли ко ја ких гран ских син ди ка та, углав ном у јав ном сек то ру. По-
на ша ње њи хо вих ру ко вод ста ва ни је бит ни је од сту па ло од оп штег 
прав ца „са рад ње“ са но вим вла сти ма. Они су јој се су прот ста вља-
ли тек он да ка да су њи хо ва пред у зе ћа и при ви ле ги је би ле угро же не 
по те зи ма но вих ели та. Власт се тру ди ла да у вре ме по ли тич ких 
из бо ра са та квим син ди ка ти ма оства ри што бли ски је од но се. 

За кон о при ва ти за ци ји из 2001. го ди не је је дан од те ме ља за-
цр та ног и ре а ли зо ва ног кон цеп та про ме не вла снич ке и еко ном ске 
струк ту ре Ср би је. Ње гов „ре форм ски“ ка рак тер огле да се , по ред 
оста ло га, и у то ме да је син ди ка те ис кљу чио из про це са про да је 
пред у зе ћа. Они уоп ште ни су стра на у пре го во ри ма и за кљу чи ва њу 
ку по про дај ног уго во ра. Не ма ју ни пра во ни мо гућ ност да ви де са-
др жај тог уго во ра. По ред то га не ма ју ни ка кву кон тро лу над оним 
шта се де ша ва по сле про да је пред у зе ћа (на ста вак или га ше ње про-
из вод ње, от пу шта ње за по сле них или при јем но вих, ис пла та или 
ус кра ћи ва ле сред ста ва со ци јал ног про гра ма, за ра да, по ре за и до-
при но са…). У јав ним про те сти ма ка да се до но сио За кон о при ва-
ти за ци ји син ди ка ти су до во ди ли у пи та ње бр зи ну, на чин про да је и 
зах те ва ли „по ште ну“ и „успе шну“ при ва ти за ци ју. У су шти ни, нај-
ве ћа уло га син ди ка та у тим про це си ма од но си ла се на „цен ка ње“ 
око ви си не сред ста ва за со ци јал не про гра ме от пу ште них рад ни ка. 
Као и у ве ћи ни зе ма ља у тран зи ци ји и сред ства со ци јал ног про гра-
ма су да ље ра сло ји ла рад нич ку кла су, јер јед ни ни су до би ја ли ни-
шта, а дру ги су до би ја ли за исти рад ни стаж де се ти не хи ља да ДЕМ 
(ка сни је евра). Пре ма зва нич ним про це на ма ми ни стра ра да 95% 
тих сред ста ва оти шло је на по тро шњу. Јед но став но ре че но, ве ћи на 
за по сле них у др жа ва ма у тран зи ци ји оце ни ла је при ва ти за ци ју као 
„пљач ку“. На осно ву но ви јих ис тра жи ва ња са зна је мо да је (2010. 

6) В. Кр ко ба бић, Неисказанамоћсиндиката, Пан че во,  2003, стр. 28, 64 и 66.
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го ди не)  чак 44% за по сле них при ва ти за ци ју оце ни ло као „чи сту 
пљач ку“, сва ки чет ври ни је мо гао да про це ни њен ка рак тер, а ско-
ро то ли ко да је ну жна, али се спро во ди на по гре шан на чин. Са мо 
3% ис пи та ни ка да ло је од го вор:“То је ну жан ре форм ски по тез ко ји 
се углав ном до бро спро во ди“7). 

Со ци јал не по сле ди це при ва ти за ци је и тран зи ци је су да ле ко-
се жне и озбиљ не. Сто па не за по сле но сти је нај ви ша у окру же њу 
(по чет ком 2012. го ди не је 23%, а у сеп тем бру већ 28%!).Из гу бље но 
је ви ше од 600.000 рад них8) Ско ро да је са свим за вр ше на де зин ду-
стри ја ли за ци ја, ка ко по бро ју за по сле них, оби му про из вод ње, та ко 
и у ства ра њу дру штве ног про из во да. Ин ду стри ја је, на при мер, го-
ди не 1988. ства ра ла 44% БДП, 2001. – 29/, а  у го ди ни на сту па ју ће 
и свет ске еко ном ске кри зе (2008) све га 18,6%9)! При ва ти за ци ја је 
и да ље те кла, а до ма ћи из во ри кри зе се све че шће прав да ли по ја-
вом гло бал не кри зе. Не ка да шњи цен три раз во ја по ста ли су „до ли-
не глад них“, у ко ји ма се пред ва жне по ли тич ке из бо ре син ди кал ци 
и по ли ти ча ри над ме ћу обе ћа њи ма о ре ин ду стри ја ли за ци ји и но-
вим рад ним ме сти ма. На рав но, рад ни ци и ве ћи на оста лих гра ђа на 
одав но су се су о чи ли са мо но по ли ма на тр жи шту, ску пим ро ба ма и 
услу га ма, ми том и ко руп ци јом у свим обла сти ма и ста рим и но вим 
об ли ци ма си ро ма штва. 

Пра ва „но вост“ је да су пре по след њих пар ла мен тар них из бо-
ра у Ср би ји (мај 2012) не ки од стра нач ких ли де ра усво ји ли так ти ку 
„дво стру ко га“ (а мо жда и по ли ва лент ног) ко ло се ка“. Ово кон крет-
но зна чи да су за вре ме пар ти ци пи ра ња у ак ту ел ној вла сти фор ми-
ра ли и но ве ван пар ла мен тар не стран ке, ко је има ју и „опо зи ци о ну“ 
ре то ри ку. На тај на чин им се пру жи ла при ли ка да успе шно за вр ше 
сво ју „ми си ју“ у срп ској тран зи ци ји и при ва ти за ци ји. Но ва «вр те-
шка» по ли тич ких ка дро ва по сле 2000. го ди не по при ми ла је раз-
ли чи те ди мен зи је. Јед на озбиљ на по ли ти ко ло шка и со ци о ло шка 
ана ли за стра на ка, во де ћих ка дро ва, уче сни ка на нај ва жни јим по-
ло жа ји ма (из вр шној вла сти, на при мер) по ка за ла би да је зна ча јан 

7) З. Сто јиљ ко вић,  „Со ци јал ни ди ја лог у Ср би ји. Раз ло зи (пре)скром ног до са да шњег 
учин ка“ у  Зо ран Сто јиљ ко вић и Срећ ко Ми ха и ло вић, Стањесоцијалногдијалогау
Србијипоследвадесетгодинатранзиције, Бе о град, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср-
би је и  Swiss La bo ur As si stan ce,  2010, стр. 34, 35 и 37.

8) Н. Но ва ко вић, „Ка ко се „кро ји ла“ рад нич ка суд би на“, Синдикалниповереник, вол. 66. 
Дво број 3125-3126,  (28. април 2010), Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 54-56.

9) С. Па у но вић,УлогаММФуекономскојкризи,  Рад нич ка штам па, Бе о град, 2011, стр. 
326 и Ј. Б. Ду ша нић, Бећарскаекономија, Бе о град ска ви со ка по слов на шко ла, 2008, 
стр. 8.
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број по ли тич ких ли де ра ту и чи та ву де це ни ју. Власт их при вла чи 
као маг нет и по ста ла је њи хо ва суд би на.

Иро ни ја суд би не је и чи ње ни ца да су се ак ту ел ни по ли ти ча-
ри на вла сти обра ћа ли упра во нај ве ћим гу бит ни ци ма тран зи ци је 
- рад ни ци ма. У то ме су им се при дру жи ли и син ди ка ти. За сва ки 
слу чај по ли тич ка ели та је обез бе ди ла на кло ност круп них ка пи та-
ли ста, уво де ћи их у стра нач ка ру ко вод ства или им је пре пу сти ла 
ме ста са вет ни ка у по је ди ним ми ни стар стви ма. Не по сред но пред 
пар ла мен тар не из бо ре за та ме ста су се, па и за ми ни стар ске фо-
те ље, отво ре но  ну ди ли и ли де ри син ди кал них цен тра ла. Ола ко су 
се по зи ва ли на прак су син ди ка та и ла бу ри стич ких и со ци јал де мо-
крат ских стра на ка у све ту, а све у ци љу да се до ко па ју по сла нич ке 
или „син ди кал не сто ли це“ у пар ла мен ту. Сто га им ни је уоп ште би-
ло стра но да се уба це на ли сту па ри је стран ке ко ја отво ре но за го-
ва ра нео ли бе рал не иде је (ЛДП на при мер).  Дру ги су пре ти ли ства-
ра њем но ве стран ке, да би  ко нач но на шли „при род не са ве зни ке“ у 
стран ка ма на вла сти и опо зи ци ји. Нај ма ње је би ло син ди ка та ко ји 
су бра ни ли аутен тич не ин те ре се соп стве ног члан ства.

СИНДИКАТИ,КРИЗАИПОЛИТИКА

Ан ти син ди кал не ак ци је вла сти и ка пи та ли ста у све ту су при-
сут не већ не ко ли ко де це ни ја. Оне су од 1970-их ин тен зи ви ра не, 
због над мо ћи круп ног ка пи та ла, гло ба ли за ци јом еко но ми је, бр жим 
се ле њем ка пи та ла не го рад не сна ге, нео ли бе рал ним кон цеп том 
раз во ја. Све је то нај ви ше ко ри сти до но си ло мул ти на ци о нал ним 
ком па ни ја ма. Ство рен је мит да ће гло ба ли за ци ја са ма по се би до-
ве сти до оп штег бла го ста ња свих зе ма ља и уче сни ка, а да сло бод но 
тр жи ште оме та ју „пре ви со ки“ зах те ви рад ни ка и син ди ка та. Овај 
мит пра ти ла је и флек си си гур ност, де ре гу ла ци ја и флек си бил ност 
на јам ни на, рад них од но са и уоп ште тр жи шта ра да.10) Те о риј ски и 
ем пи риј ски не у те ме ље но ово се по и сто ве ћи ва ло са мо дер ни за ци-
јом. То је у ствар но сти ди рект но (би ло) упе ре но про тив на јам них 
рад ни ка, а иза зва ло је и раст не за по сле но сти и де ло ка ци ју чи та-
вих ин ду стриј ских гра на ван гра ни ца по је ди них зе ма ља. Све су то 
по сле ди це нео ли бе рал ног раз во ја ка пи та ли зма, за ко ји су чла ни-
це нај ра зви је ни јих зе ма ља (Г.20) пре две го ди не за кљу чи ле да је 

10) Д. Пет ко вић-Га јић, Друштвенепроменеистратегијаделовањасиндиката (док тор ска 
ди сер та ци ја), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град,  стр.  57-77. 
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„мр тав“. Ње го ве ствар не и при род не по сле ди це су озбиљ не, све 
ши ре и по губ ни је за ве ћи ну гра ђа на. На рав но, реч је о  гло бал ној 
еко ном ској и фи нан сиј ској кри зи, око чи јих узро ка, ди на ми ке и по-
сле ди ца по сто је ве ли ка спо ре ња ме ђу ис тра жи ва чи ма и обич ним 
љу ди ма. То се ов де по ми ње у кон тек сту син ди кал ног од го во ра на 
но ву си ту а ци ју. У В. Бри та ни ји син ди кал не цен тра ле су се удру-
жи ле и по ка за ле ре ла тив но ви сок сте пен со ли дар но сти. У зе мља ма 
у тран зи ци ји то је ре дак слу чај. До ма ћа и свет ска кри за су се , по 
пра ви лу, удру жи ле и до дат но мар ги на ли зо ва ле син ди ка те. Син ди-
ка ти су де ли мич но и са ми до при не ли та квом свом по ло жа ју. 

Име на син ди ка та у Ср би ји су „ми ми кри ја“, ко ја на ме ће ути сак 
дасу  они „де мо крат ски“, „са мо стал ни“, „сло бод ни“, „не за ви сни“ 
итд. Осврт на кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да (МОР) 
то би зна чи ло да су син ди ка ти ма те ри јал но, ка дров ски, иде о ло шки 
и по ли тич ки сло бод ни од др жа ве и по сло да ва ца. Упра во то ни су 
на ши син ди ка ти. Ин те ре си син ди кал них ли де ра, (у 2012. го ди ни 
их је зва нич но ре ги стро ва но 36 цен тра ла и ви ше од 26.000 син ди-
кал них ор га ни за ци ја), су бли ски по сло дав ци ма и по ли тич ким ли-
де ри ма. И пре от по чи ња ња при ва ти за ци је би ло је мно го син ди ка та 
у пред у зе ћи ма. Ово је ре зул тат бор бе по ли тич ких стра на ка и син-
ди кал них цен тра ла за ути цај, од ко јег је  у зна чај ној ме ри за ви си ла 
и суд би на за по сле них. Та ква си ту а ци ја че сто је бло ки ра ла и оне мо-
гу ћа ва ла успе шно ор га ни зо ва ње штрај ко ва и про те ста. То је олак-
ша ва ло по сао и др жа ви и но вим вла сни ци ма, ко ји су ра до ко ри сти-
ли не су гла си це син ди ка та, за бра њи ва ли њи хов рад или су ства ра ли 
„сво је“ син ди ка те. Име на ви ше ни су би ла ва жна, већ ствар на уло га 
кон крет ног син ди ка та. По ред то га, до да нас је оста ла на сна зи од-
лу ка да је при ва ти за ци ја син ди кал не имо ви не од ло же на на „нео д-
ре ђе но вре ме“. Она је оста ла глав ни ка мен спо ти ца ња и спо ре ња 
ме ђу нај ве ћим син ди кал ним цен тра ла ма. У пред из бор ним вре ме-
ни ма се јав но из но се и тврд ње да је бли скост син ди кал них ли де ра 
са по сло дав ци ма, по ли ти ча ри ма и ко ри шће њем мо но по ла над син-
ди кал ном имо ви ном до ве ла до пре ба ци ва ња по је ди них син ди ка ла-
ца у гру па ци ју но вих пред у зет ни ка

Син ди ка ти у Ср би ји су по сво јој ор га ни за ци о ној струк ту ри 
су ра зно вр сни, али не до вољ но ефи ка сни.Ско ро да је реч о син ди-
ка ту „оп штег ти па“, јер су у члан ству за по сле ни рад ни ци, бив ши 
рад ни ци, пен зи о не ри, за по сле ни ра зних со цио-про фе си о нал них 
ка те го ри ја. Чла но ви син ди ка та су и ме на џе ри нај ви шег ран га, па 
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се те шко из ра жа ва ју и пре по зна ју основ ни ин те ре си син ди кал ног 
члан ства. Та со ци јал на хе те ро ге ност син ди ка та, уз од су ство мо-
дер не стра те ги је де ло ва ња, ра за ра син ди кат „из ну тра“ и уру ша ва 
по сто је ћи углед и моћ. Ово ме до при но се и не де мо крат ски од но си 
из ме ђу син ди кал не ели те и ве ћи не члан ства. У том по гле ду син-
ди ка ти су слич ни по ли тич ким стран ка ма. Члан ство не ма ствар не 
мо гућ но сти да ути че на из бор син ди кал них ли де ра и до но ше ње 
нај ва жни јих од лу ка. На и ме, по сто је ста ту ти, ор га ни син ди ка та 
(кон фе рен ци је, ре дов ни и ван ред ни кон гре си и сл.), али се они ла-
ко за о би ла зе. На рав но, нај те же је у ма лим пред у зе ћи ма (до 10 за-
по сле них), где за кон и не до зво ља ва син ди кал но ор га ни зо ва ње.  

Не склад у де ло ва њу син ди ка та раз ли чи тих ни воа ор га ни зо ва-
ња, из ме ђу цен тра ле, гран ских и син ди ка та у пред у зе ћи ма је че ста 
по ја ва у дру штву у тран зи ци ји. Она је код нас ви дљи ва и у јав ним 
на сту пи ма син ди ка ла ца, би ло да се за ла жу за или про тив штрај-
ко ва и про те ста, пот пи си ва ња „со ци јал них пак то ва“ са др жа вом 
и по сло дав ци ма уоп ште. Има мно го при ме ра та квог (не)на мер ног 
не скла да у по на ша њу син ди ка ла ца.  По свом зна ча ју и по ли тич ком 
од је ку оста ла је „Ак ци ја за ак ци је“. Син ди кат Нафт не ин ду стри је 
Ср би је (НИС) и син ди ка ти не ких дру гих јав них пред у зе ћа за ла га-
ли су се за кон цепт по де ле  бес плат них ак ци ја (30%) гра ђа ни ма од 
про да је 6 јав них пред у зе ћа. Са свим дру га чи ји кон цепт, на ште ту 
гра ђа на и ових син ди ка та, пред ло жи ла је Вла да Ср би је, а пар ла-
мент  усво јио за кон. Том при ли ком син ди кал на цен тра ла (СССС) 
ни је по др жа ла пред ло ге по ме ну тих син ди ка та већ ак ту ел не вла-
сти!11)

Из бо ри у син ди ка ти ма још увек су ва жни за по на ша ње по ли-
тич ких и еко ном ских ели та.То је још је дан по ка за тељ ко ли ко се 
од ма кло од ста ром по ли тич ког си сте ма. Са њим се рас ки да ло зва-
нич но још од  ок то бра 2000. Пре ма гру бим про це на ма фор ми ра-
њем „кри зних шта бо ва“ у Ср би ји је сме ње но чак 40.000 ме на џе ра! 
Мно ги ко ји су до шли на њи хо ва ме ста би ли су из „но вих“ син ди ка-
та. Да кле, на ста вљен је ути цај по ли тич ких стра на ка на син ди ка те, 
а оне су мно гим син ди кал ци ма омо гу ћи ле брз успон на ле стви ци 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Још увек су у ве ћи ни син ди ка та из-
бо ри „ри ту ал“, а не де мо крат ско од лу чи ва ње и из бор нај спо соб-
ни јих ка дро ва. Од лу ке се до но се у уском кру гу љу ди, као и у по-
ли тич ким стран ка ма. Пред сед ник је по пра ви лу и је ди ни кан ди дат 

11)  В. Кр ко ба бић, Транзицијаиисказананемоћсиндиката, Пан че во, 2008, стр. 155.
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за то ме сто, а ту се оста је и де це ни ја ма. Све се то син хро ни зу је са 
стра нач ким из бо ри ма. 

Бли скост ин те ре са син ди кал не, по ли тич ке и но ве еко ном ске 
ели тесе на ви ше на чи на ма ни фе сто ва ла, од до но ше ња и из ме на 
За ко на о ра ду, За ко на о при ва ти за ци ји, до оп струк ци је „три пар ти-
зма“ у Со ци јал но-еко ном ском са ве ту Ре пу бли ке. Ово је ка сни је по-
твр ђе но и код на чи на пот пи си ва ња Оп штег ко лек тив ног уго во ра 
кра јем апри ла 2008.  По сло дав ци су убр зо од ње га од у ста ли, због 
ма те ри јал них раз ло га, а рад ни ци ма су оста ла са мо пу ста обе ћа ња. 
Син ди кал ни ли де ри нај ве ћих цен тра ла су скло ни да са ра ђу ју са 
нај круп ни јим ка пи та ли сти ма, а да при том и не по ста ве пи та ње за-
што они не до зво ља ва ју син ди кал но ор га ни зо ва ње или не ис пла ћу-
ју ни ти ми ни мал не на јам ни не рад ни ци ма. На рав но, не по ми њу се 
та да ни кон вен ци је МОП-а (бр. 87 и 98), јер се син ди кал ни ли де ри 
не же ле да за ме ре „со ци јал ним парт не ри ма“. За ни мљи во је да су се 
бр зо и јав но из ја сни ли про тив фор ми ра ња Ко ор ди на ци о ног од бо ра 
рад нич ких про те ста. На стао је 2009. и ује ди нио ак ци је  рад ни ка 
ви ше пред у зе ћа и рад ни ка-ак ци о на ра оште ће них при ва ти за ци јом. 
У са мој по ја ви но вих об ли ка ор га ни зо ва ња рад ни ка ви де ли су кон-
ку рен ци ју.

Већ са ма чи ње ни ца да За кон о штрај куусво јен 1996. го ди не је 
још увек на сна зи мно го го во ри о од но су син ди ка та и ста рих и но-
вих ели та пре ма ње му. Он у су шти ни шти ти по сло дав це, би ло да су 
др жа ва или у при ват ном сек то ру. У ме ђу вре ме ну се из ме ни ла еко-
ном ска и дру штве на струк ту ра, а ве ћи на нај у спе шни јих пред у зе ћа 
је про да та. При ва ти за ци ја је у по след њој де це ни ји тран зи ци је би-
ла до ми нан тан по вод и узрок штрај ко ва и про те ста не за до вољ них 
рад ни ка Ср би је. Што се тран зи ци ја убр за ва ла то су ови штрај ко ви 
би ли че шћи, ма сов ни ји, али ма ње ефи ка сни у од но су на штрај ко ве 
у све ту или на пе ри од пре тран зи ци је. Штрај ка чи су на ла зи ли но-
ве об ли ке ор га ни зо ва ња, по ред оста лог ми мо син ди ка та и ве ли ких 
син ди кал них цен тра ла. Сво је не за до вољ ство су јав но де мон стри-
ра ли на тр го ви ма, ули ца ма гра до ва, ва жним са о бра ћај ни ца ма и ин-
сти ту ци ја ма. Све че шће су то ра ди ка ли зо ва ли, би ло прет њом или 
ствар ним са мо по вре ђи ва њем. Украт ко, за кон о штрај ку је остао 
мр тво сло во на па пи ру, а на штрај ка че се све ма ње обра ћа ла па-
жња. Што су при па да ли ни жим кла са ма и сло је ви ма то им се ма ње 
из ла зи ло у су срет. Све че шће су та кви штрај ка чи фи зич ком си лом 
спре ча ва ни да иза ђу из фа брич ког кру га, или да стиг ну до Бе о гра-
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да. На том су ра ди ли ка ко „кон ку рент ни“ син ди ка ти, по сло дав ци, 
ло кал ни моћ ни ци, та ко и по је ди ни при пад ни ци вла сти. Ка ко би се 
увео ред и у ту област у ле то 2009. го ди не Вла да је усво ји ла од лу ку 
о ме сту одр жа ва ња јав них ску по ва (па и не за до вољ них штрај ка ча). 
Ло кал не за јед ни це су до би ле сло бо ду да са ме то од ре де, а ор га ни 
јав ног ре да и ми ра да се она до след но у жи вот спро ве де. У Бе о гра-
ду је, на при мер, за оку пља ње не за до вољ них штрај ка ча од ре ђе но 
„Ушће“, ме сто да ле ко од цен тра гра да и нај ва жни јих по ли тич ких 
и др жав них ин сти ту ци ја. Ова кав пред лог по др жа ле су син ди кал не 
цен тра ле! А осам на ест го ди на ра ни је Из вр шни са вет гра да из дао 
је Са оп ште ње“Ме сто за јавц не ску по ве је Ушће“..12)  Та да шње опо-
зи ци о не пар ти је су то не са мо исме ва ле (да је за „пен зи о не ре“) већ 
га ствар но ни су по што ва ле. На рав но, тран зи ци ја је „пре га зи ла“ ве-
ћи ну ма ну ел них рад ни ка, а штрај ка чи су за о би шли ова кву од лу ку. 
Због мај ских пар ла мен тар них из бо ра власт је од у ста ла од из ме на 
За ко на о ра ду и за ко на о штрај ку. Вер зи је тек сто ва ко је су би ле у 
јав но сти су још ре стрик тив ни је од ва же ћих за ко на и на ште ту су 
рад ни ка и штрај ка ча. О то ме су син ди ка ти ма ло „та ла са ли“, пре ти-
ли штрај ко ви ма и као по оби ча ју од њих од у ста ли. 

Сво ју ода ност „со ци јал ном ди ја ло гу“ и со ци јал ним парт не ри-
ма син ди кал ни ли де ри су че сто до ка зи ва ли. Ви ше пу та су „за мр-
зли“ а он да „ожи ве ли“ рад Со ци јал но-еко ном ског са ве та Ре пу бли-
ке, је ди ног три па тит ног те ла на на ци о нал ном ни воу. Све је за ви-
си ло ко ји син ди кат је ту глав ни и ка кав је од нос пре ма ре сор ним 
ми ни стри ма и круп ним ка пи та ли сти ма. На рав но, би ло је и из не на-
ђе ња, ка да су ли де ри нај ве ћих син ди кал них цен тра ла бр зо, ола ко 
скла па ли спо ра зу ме са по сло дав ци ма и вла сти ма, а све с цил јем 
да се по мог не пред у зет ни ци ма и са чу ва ју рад на ме ста. Пра ви гу-
бит ни ци су би ли на дру гој стра ни-но ви рад ни ци ко ји су оста ја-
ли без рад ног ме ста. Пре ма по да ци ма Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да (ММФ) у Ср би ји је за пр ве две го ди не гло бал не кри зе без 
по сла оста ло 400.000 љу ди (2008-2010. го ди не). Син ди кал ни ли де-
ри су се нај пре из не на ди ли, а по том по ја сни ли да је са мо по ло ви на 
од то га из јав ног сек то ра, а оста так из „си ве“ еко но ми је!  Ни су се 
на ро чи то за бри ну ли ни по сло дав ци, ко ји су опет са син ди ка ти ма 
би ли пот пи сни ци ви ше спо ра зу ма. Кра јем апри ла 2011. го ди не ре-
пре зен та тив ни син ди ка ти су са њи ма и вла сти ма пот пи са ли Со-

12) „Пра ви ла за рад нич ки бунт“, Синдикалниповереник, вол. 65, дво број 3124/ 349-350, 
(31. av gust 2009), Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 7 и Н. T., „Ме сто за јав не ску по ве је 
Ушће“, Политика, 14, jaнуар 1991. стр. 3.
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ци јал ни еко ном ски спо ра зум. Он је оро чен до кра ја те го ди не, а 
син ди ка ти су се  оба ве за ли: “….на од у ста ја ње од би ло ка кве со ци-
јал не ак ци је13). То је не што што са мо мо гу да по же ле по сло дав ци 
од пред став ни ка рад ни ка у вре ме ну убр за ва ња до ма ће и свет ске 
еко ном ске кри зе.

Пи та ње „ре пре зен та тив но сти“ син ди ка та и удру же ња по сло-
да ва ца је још јед на ва жна пре пре ка  на ста ја ња син ди кал не со ли-
дар но сти. Пре ма са да шњем за ко ну о ра ду син ди кат је ре пре зен-
та ти ван ако има 15% за по сле них у пред у зе ћу у свом члан ству, а 
10% у гра ни. За по сло дав це се у оба слу ча ја цен зус од 10%.То је 
под сти ца ло су ко бе ме ђу син ди ка ти ма, али и удру же њи ма по сло-
да ва ца. Оно је ва жно за пре го ва ра ње, пот пи си ва ње ко лек тив них 
уго во ра, али и уче шће у Со ци јал но-еко ном ском са ве ту Ре пу бли ке. 
Мно ги су оспо ра ва ли ре пре зен та тив ност Уни ји по сло да ва ца Ср-
би је. У јав но сти је то ком 2010. Го ди не из нет по да так да код њих 
ни је био пот пи сан ни је дан ко лек тив ни уго вор у обла сти ин ду стри-
је и услу га!14) При вред на ко мо ра ср би је се с раз ло гом по ми ња ла 
као оста так ра ни јег си сте ма и ква зи удру же ње по сло да ва ца. Ме ђу 
син ди ка ти ма су још не пре ва зи ђе на пи та ња о фор мал ној и ствар-
ној ре пре зен та тив но сти. Не по сред но пред по след ње пар ла мен тар-
не из бо ре пред сед ни ца СЦНС је оп ту жи ва ла ре сор ног ми ни стра 
ра да да им је ус кра тио при зна ва ње ре пре зен та тив но сти и ула зак 
у Со ци јал но-еко ном ски са вет. Са дру гим ар гу мен ти ма за исто ме-
сто бо ри ла се дру га син ди кал на цен тра ла. Реч је о Кон фе де ра ци ји 
сло бод них син ди ка та Ср би је (КССС) Ту су нај ви ше син ди ка ти не-
ко ли ко јав них пред у зе ћа, за по сле них из про све те и здрав ства. Они 
су ус пе ли да уз по ли тич ку по др шку стра нач ких ли де ра „до би ју“ 
ста тус ре пре зен та тив но сти. Све су то по те зи и ре ше ња ко ји су ис-
под стан дар да ЕЗ и кон вен ци ја МОР-а.

Да на шњи син ди ка ти пре че сто, ола ко и не до вољ но од го вор но 
по те жу за прет ња ма да ће ор га ни зо ва ти „ге не рал ни“ штрајк. У је-
сен 2010. го ди не пред сед ник СССС Љу би сав Ор бо вић је по во дом 
За ко на о пен зи о ном и ин ва лид ском оси гу ра њу на ја вио ма сов не 
про те сте у Бе о гра ду. То је по ја снио сле де ћим ре чи ма:“ Све док не 
бу ду сру ши ли овај за кон или Вла ду ко ја га пред ла же“! Ка да то чи не 

13) „Пот пи сан Со ци јал но-еко ном ски спо ра зум за 2011“, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, http://
www.sr bi ja.gov.rs/ve sti/vest.php?id=152032  (Да тум при сту па, 30.04.2011)

14) З. Сто јиљ ко вић,  „Со ци јал ни ди ја лог у Ср би ји. Раз ло зи (пре)скром ног до са да шњег 
учин ка“ у  Зо ран Сто јиљ ко вић и Срећ ко Ми ха и ло вић, Стањесоцијалногдијалогау
Србијипоследвадесетгодинатранзиције, Бе о град, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср-
би је и  Swiss La bo ur As si stan ce,  2010, стр.12.
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рад ни ци у про да тим пред у зе ћи ма они на тај на чин из ра жа ва ју свој 
очај до ко јих их је до ве ла власт и но ви вла сник. При том су рад-
ни ци рет ко по др жа ва ни од син ди кал них цен тра ла, без об зи ра на 
ко ји на чин штрај ку ју или про те ству ју. При ме ра има мно го, али је 
нај у пе ча тљи ви ји овог про ле ћа слу чај бив ших рад ни ка „Маг но хро-
ма“ из Кра ље ва. Њи ма др жа ва ду гу је 15 за ра да. Је дан број рад ни ка 
је бло ки рао скуп шти ну  оп шти не Кра ље во, а дру ги су се пе ши це 
упу ти ли за Бе о град. Ни је дан син ди кат се ни је огла сио по во дом то-
га. Слич но су иг но ри са ни и рад ни ци „Глу ти на“, ко ји су тра жи ли 
сво ја сред ства од др жа ве. Без од је ка у јав но сти и ме ди ји ма је остао 
и по ку шај јед ног од тих рад ни ка да се спа ли у ули ци ис пред згра де 
Вла де Ср би је. Тај ме тод  ис цр пљи ва ња и иг но ри са ња не за до вољ-
них рад ни ка при ме њи ван је и ра ни је. Че сто су од го вор ни ми ни-
стри у рад нич ким шптрај ко ви ма и про те сти ма ви де ли „по ли тич ку 
по за ди ну“.15) (Мр ко њић, 2010, ја ну ар)

Сна га син ди ка та се ме ри, по ред оста ло га, де мо кра ти јом у ње-
му, бро јем успе шно скло пље них и ре а ли зо ва них ко лек тив них уго-
во ра, по ра стом за ра да члан ства и ква ли те та жи во та и ра да, со ли-
дар но шћу са дру гим син ди ка ти ма и со ци јал но угро же ним гру па ма, 
ма те ри јал ном мо ћи и штрај кач ким фон до ви ма. Ни шта од то га не 
до ми ни ра син ди ка ти ма Ср би је, па их моћ ни ји парт не ри „слу ша ју“, 
али ра де у сво ме ин те ре су. Уоби ча је на је по ја ва да се син ди кал на 
имо ви на не ра ци о нал но ко ри сти, а чла на ри на је пред мет уну тар-
син ди кал них тр ве ња. Не по сто је сред ства за штрај кач ке фон до ве, 
ко ји ма бии се шти ти ли штрај ка чи. Не ма ни фон до ва со ли дар но-
сти, за по моћ бо ле сним рад ни ци ма или они ма ко ји из гу бе по сао. 
Све је то на сле ђе и ствар ност на ших син ди ка та, ко је је да ле ко од 
европ ског мо де ла де ло ва ња син ди ка та. По сле ди ца све га је оси па-
ње члан ства и пад угле да син ди ка та. На то ука зу ју и по да ци ис тра-
жи ва ња из 2010. го ди не, ка да је у син ди ка ти ма би ло све га тре ћи на 
за по сле них. Од ис пи та них гра ђа на ско ро по ло ви на је (46%) из ја ви-
ло да у њих не ма по ве ре ње, а три пу та ма ње (15%) је ве ро ва ло.16) 

Син ди кал не цен тра ле су не са мо би ро кра ти зо ва не већ и ди-
рект но су прот ста вље не мно гим рад ни ци ма штрај ка чи ма у пред у-

15) “За ста ве го ре Вла да до ле“,  Oрбовић, „У Бе о гра ду про тест три са та: Све док не бу ду 
сру ши ли или за кон или Вла ду ко ја га пред ла же“,Синдикалниповереник, вол. 66, бр.  
375-376  (30 сеп тем бар 2010) , Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 2.

16) З. Сто јиљ ко вић,  „Со ци јал ни ди ја лог у Ср би ји. Раз ло зи (пре)скром ног до са да шњег 
учин ка“ у  Зо ран Сто јиљ ко вић и Срећ ко Ми ха и ло вић, СтањесоцијалногдијалогауСр
бијипоследвадесетгодинатранзиције, Са вез са мо стал них син ди ка та Ср би је и  Swiss 
La bo ur As si stan ce, Бе о град, 2010, стр. 18.
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зе ћи ма.Та мо су при ли ке ствар но раз ли чи те, јер њи хо во по на ша ње 
нај ви ше за ви си од то га да ли је по чео, спре ма се или је за вр шен 
про цес при ва ти за ци је. При мер син ди ка та у про да том „Ни тек су“, 
у ко јем су ју ла 2009. Го ди не штрај ко ва ли рад ни ци ни је уса мљен. 
Штрајк је ор га ни зо вао и во дио СССС, али је на су прот рад ни ка 
стао и АСНС. Би ло је фи зич ких об ра чу на ме ђу син ди кал ци ма и 
рад ни ци ма. Штрајк је фор мал но окон чан пот пи сом АСНС-а, ко ји 
уоп ште ни је ини ци ја тор штрај ка!17) Још све жи ји при мер је слу чај 
ГСП_а Бе о град. У ње му по сто ји чак 17 син ди ка та. Пред у зе ће је 
јав но, пред при ва ти за ци јом , а да у скуп шти ни Ср би је ни је усво јен 
за кон о јав но-при ват ном парт нер ству. У ме ђу вре ме ну су до ма ћи и 
стра ни пред у зет ни ци ус пе ли, да у „шу ми“ син ди ка та и раз ли чи тих 
ин те ре са на мет ну „БУС-ПЛУС“ си стем на пла те. При ва ти зо ван је 
нај бо љи део пред у зе ћа, а ду го ви и тро шко ви по сло ва ња се пре ба-
цу ју на те рет гра ђа на као по ре ских об ве зни ка. 

Со ли дар ност ме ђу ве ћим син ди кал ним цен тра ла,а у по след-
њих де сет го ди на по сто ја ла је у не ко ли ко слу ча је ва.Пр ви је био 
по во дом усва ја ња За ко на о ра ду (2001. го ди не), а ме ђу по след њи ма  
је син ди кал но удру жи ва ње по во дом  до но ше ња за ко на о пен зи о-
ном и со ци јал ном оси гу ра њу ( у је сен 2010. го ди не.). У оба слу ча ја 
ак ци је су би ле не у спе шне. У по след њем при ме ру син ди кал ни ли-
де ри су пре ти ли „ра том“ Вла ди, ор га ни зо ва ли про те сте и пот пи-
си ва ли пе ти ци ју на ули ци про тив На цр та тог за ко на. По ми ња ли 
су и ре фе рен дум, али су ствар ним де ло ва њем нео до љи во под се ћа-
ли на по ли ти ча ре. По сле ви ше ме се ци „от кри ло се“ да је нај ја чи 
играч на ше по ли тич ке и дру штве не сце не ММФ, а за тим из вр шна 
власт зе мље. Син ди ка ти су у овим ак ци ја ма уза луд гу би ли вре ме, 
сред ства, углед и по ве ре ње члан ства и гра ђа на. Усво јен је за кон ко-
ји са др жа јем ни за „јо ту“ ни је био дру га чи ји од зах те ва и дик та та 
ММФ-а. Син ди кал ци ма је оста ло да за то окри вљу ју власт, а она 
је од са мог по чет ка ра чу на ла на (не)моћ син ди ка та. Овај де таљ је 
ва жан за од но се мо ћи из ме ђу син ди ка та и вла сти, јер до кра ја ове 
го ди не опет сле ди на ста вак из ме на тог за ко на. У игри су опет го то-
во исти игра чи па ни је те шко пред ви де ти и ре зул та те син ди кал ног 
„ра та“ за ста ре и но ве пен зи о не ре.

Све што се ти че син ди ка та и рад ног и со ци јал ног за ко но дав-
ства има и по ли тич ке ди мен зи је. Та ко је и у раз ви је ним тр жи шним 

17) Ви ше о то ме Но ва ко вић, Н., РадничкакласаиштрајковиуСрбијипосле2000.године, 
(док тор ска ди сер та ци ја), Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2011.
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при вре да ма, а по себ но у дру штву у тран зи ци ји у ко ме до ми ни ра 
над свим обла сти ма.  У по след њих де сет го ди на син ди ка ти Ср би-
је углав ном ни су до вољ но шти ти ли за по сле не. На кра ју „ту не ла“ 
тран зи ци је они су од лу чи ли да се „по ли тич ки ак ти ви ра ју“. Об ја-
шње ња ове по ја ве су раз ли чи та, од по тре бе ства ра ња по ли тич ке 
стран ке од син ди ка та, са рад ња са стран ка ма опо зи ци је и они ма на 
вла сти, до ула ска у скуп штин ске клу пе. Пред сед ни ца син ди кал не 
цен тра ле АСНС (Ран ка Са вић) обе ћа ла је да ће 100.000 чла но ва 
син ди ка та гла са ти за по ли тич ку оп ци ју ко јој се при кло ни ла. То је 
ко а ли ци ја под на зи вом „Пре о крет“ , у ко јој је и Ли бе рал но де мо-
крат ска пар ти ја (ЛДП). Број њи хо вих при ста ли ца на из бо ри ма је 
био знат но ма њи, али увео је пред сед ни цу син ди ка та у Скуп шти ну 
Ср би је. Са да се она на ла зи у по себ ној уло зи. Час би да бра ни син-
ди кал не ин те ре се, а ствар но је по сла ник као и сва ки дру ги. Тре ћа 
од ступ ни ца и али би за ан га жо ва ње ко је не ма ве зе са ве ћи ном син-
ди кал ног члан ства је сте то што се „бра ни“ ти ме што је же на ме ђу 
по сла ни ци ма. Као ниг де у Евро пи у јед ном син ди кал ном ли де ру су 
исто вре ме но и са свим дру га чи је уло ге, бор ца за ли бе рал не вред но-
сти и за пра ва же на. Дру ги син ди кал ни ли де ри ни су има ли баш то-
ли ко успе ха. Нај бли ски ји до та да шњем ми ни стру ра да и со ци јал не 
по ли ти ке ола ко су му се на из бо ри ма при кло ни ли. Он је на сту пао 
и као „опо зи ци о нар“ и као члан до та да шње вла да ју ће ели те. Успех 
је био пот пун, без об зи ра на мо рал не “ди ле ме „ Ра си ма Ља ји ћа. На 
ли сти ње го ве но ве стран ке (СДПС или Со ци јал де мо крат ска пар-
ти ја Ср би је) на шао се и по не ки ви со ки син ди кал ни функ ци о нер. 
Ула ском у пар ла мент они су и ствар но и по ли тич ки од ба ци ли свој 
„син ди кал ни ка пут“. На рав но, би ло је и син ди ка ла ца ко ји ни су ус-
пе ли да ство ре „По крет за со ци јал ну прав ду“, ма да се из ис ку ства 
зна да су не ке ра ни је НВО и „по кре ти“ ла ко до жи ве ли пре о бра жај 
у по ли тич ку стран ку. То их је во ди ло на нај ви ше др жав не по ло-
жа је. Из ме ђу мно гих по ли тич ких „до го во ра“ син ди кал них ли де ра 
и по ли ти ча ра би ло је и оних ко ји су че шће бра ни ли со ци јал де мо-
крат ски ка рак тер  њи ма „бли ских пар ти ја“ да је то пре ва зи ла зи ло 
све гра ни це до брог уку са и оче ки ва ња оних ко јих су бра ни ли. На 
жа лост ве ћи не син ди кал ног члан ства син ди кал ни ли де ри су (не)
на мер но за бо ра вља ли да су нај ве ће по ра зе и син ди ка ти и рад ни ци 
до жи ве ли у Евро пи и све ту кад су на вла сти би ле со ци ја ли стич ке и 
со ци јал де мо крат ске пар ти је. Ве ћи на их је у де ло спро во ди ла нео-
ли бе рал ну по ли ти ку, у ко рист круп ног ка пи та ла,  ко ја је по сво јој 
при ро ди ан ти син ди кал на и ан ти рад нич ка.
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За вр ше так при ва ти за ци је јав них пред у зе ћа и ре фор ми јав них 
слу жби до дат но ће осла би ти син ди ка те Ср би је и сма њи ти број њи-
хо вих чла но ва. За са да се мо же ре ћи да ни ја ки гран ски син ди ка ти 
у тим пред у зе ћи ма ни су про тив „ре струк ту ри ра ња“ и не ког об ли-
ка при ва ти за ци је. У тим пред у зе ћи ма је и „рад нич ка ари сто кра-
ти ја“ ко ја пре ко син ди ка та од ла же про ме не вла снич ке струк ту ре 
пред у зе ћа. По што су им вр хун ски ме на џе ри из пар тиј ских ре до ва 
то се до дат но бри ну да се не за ме ре ста рим и но вим по ли тич ким 
ели та ма. А оне су пре по след њих пар ла мен тар них из бо ра ста ви ла 
до зна ња и јав но сти и за по сле ни ма да не ће би ти от пу шта ња су ви-
шних рад ни ка. Гу бит ке ко је ства ра ју пла ћа ју гра ђа ни , јер их др жа-
ва со ци ја ли зу је и та ко шти ти . Ве ћи на син ди ка та из јав них пред у-
зе ћа су до брог ма те ри јал ног ста ња, али не схва та или не ће да тре ба 
да фор ми ра и штрај кач ке фон до ве. До бро се сна ла зе и за по сле ни и 
син ди кал ци у јав ним пред у зе ћи ма на ло кал ном ни воу. Има их око 
500, а тек је по че ла њи хо ва при ва ти за ци ја. То је „плен2 за ко ји сви 
они бо ре. У до са да шњој при ва ти за ци ји про да ва на су не са мо пред-
у зе ћа већ и при род ни ре сур си) из во ри шта во де, руд ни ци и сл.). Ре-
ал но је оче ки ва ње да ће се тај тренд на ста ви ти тра же њем до ма ћих 
и стра них „стра те шких парт не ра“. 

То ком буч них по ли тич ких на сту па на ши син ди кал ни ли де ри 
су „за бо ра вља ли“ да њи хо ви са ве зни ци или „со ци јал ни парт не ри“  
не же ле да по шту ју ни до го во ре ко је су са њи ма пот пи са ли. Они 
се већ не ко ли ко го ди на ну де да по мог ну др жа ви и пред у зет ни ци ма 
да се иза ђе из кри зе. У не у спе лим штрај ко ви ма не ви де сво ју од-
го вор ност, већ ли це мер но из ја вљу ју да би их би ло и ви ше да они 
ни су по ма га ли рад ни ци ма. Нај ма ње же ле да јав но  ис так ну од го-
вор ност др жа ве и но вих по сло да ва ца за про паст рад нич ке кла се и 
све ве ћег де ла сред њих сло је ва. Из све га из вла че по гре шан за кљу-
чак да из то га сле ди да се син ди ка ти по ли тич ки ак ти ви ра ју!!! Ово 
је дру штве на „ми ми кри ја“ ко јом син ди ка ти Ср би је ам не сти ра ју 
власт и пред у зет ни ке за по губ не по сле ди це при ва ти за ци је и тран-
зи ци је, чи ју це ну нај ви ше пла ћа ју рад ни ци. По не кад су скло ни да 
кри ти ку ју „ску пу др жа ву“ и гло ма зну ад ми ни стра ци ју. Кад по ли-
тич ке ели те на вла сти, под при ти ском ММФ-а, обе ћа ју сма ње ње 
за 10% он да се то ме по на да ју и син ди ка ти и гра ђа ни. А ствар но, 
број  за по сле них у др жав ној упра ви са мо у 2011. Го ди ни по рас тао 
је за 3000! У прет ход них две де це ни је др жав на ад ми ни стра ци ја се  
по ве ћа ла са 6000 (ко ли ко је би ло и у СФРЈ пре рас па да зе мље) на 
пре ко 31.000. То ком ове го ди не ни ко од ли де ра ве ли ких син ди кал-
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них цен тра ла то ни је ни по ми њао. То је већ опро ште но про шлој и 
но вој вла сти и од стра не ММФ, па шта би они он да уоп ште мо гли 
да учи не и за ме ра ју им се.

Нај зад, ско ро го ди ну да на на ши син ди кал ни ли де ри по ста ли 
су „зве зде у ме ди ји ма“ са при чом да не же ле, не ће до зво ли ти и 
не сме да се до го ди „грч ки сце на рио“18). Та ко они пре це њу ју сво-
ју уло гу и моћ и ста вља ју се на стра ну вла да ју ћих ели та, с ци љем 
да кон тро ли шу и ка на ли шу не за до вољ ство рад ни ка. Гра де бо ље 
од но се са моћ ни јим од се бе „со ци јал ним парт не ри ма“. Уоп ште се 
не освр ћу на зе мље у на шем окру же њу и раз ви је ном све ту. Та мо 
су син ди ка ти спо соб ни и моћ ни да ла ко, бр зо и ма сов но оку пе и 
за по сле не и рад ни ке у бор би про тив нај ва жни јих ак те ра са вре ме-
не еко ном ске кри зе. Они ор га ни зу ју ге не рал не штрај ко ве, ма сов-
не јав не де мон стра ци је и на са му на ја ву сма ње ња сте че них пра ва, 
„штед ње“ у из да ци ма за со ци јал не слу жбе и да ва ња. Та кви син ди-
ка ти не же ле да се те рет кри зе пре ба цу је нај че шће и нај ви ше на 
нај си ро ма шни је гра ђа не. Сто га они сво је ак тив но сти ко ор ди ни ра ју 
и са ста рим и са но вим дру штве ним по кре ти ма )сту ден ти, еко ло-
зи, ан ти гло ба ли сти, фе ми нист ки ње и др.). У тим дру штви ма нај-
ма сов ни ји су сред њи дру штве ни сло је ви, али су у штрај ко ви ма и 
про те сти ма са њи ма со ли дар ни и рад нич ки и дру ги син ди ка ти. Ето 
шта од би ја ју на ши син ди кал ни ли де ри. Та квом ста ву син ди кал них 
цен тра ла и ли де ра нај ви ше се ра ду ју по ли тич ке и еко ном ске ели-
те, без об зи ра ка ко се удру жу ју пре или по сле по ли тич ких из бо ра. 

У „по ли тич ком сце на ри ју“ пре по след њих пар ла мен тар них из-
бо ра па ла су  мно га обе ћа ња син ди кал них и по ли тич ких ли де ра. 
Ско ро да су сви они че сто по ми ња ли отва ра ње но вих рад них ме-
ста. Из ме ни ле су се при ли ке па су и обе ћа ња знат но скром ни ја не го 
ра ни је. У вре ме убр за не при ва ти за ци је ми ни стар ра да и со ци јал не 
по ли ти ке је из ја вио сле де ће: „За у ста ви ли смо раст не за по сле но-
сти, кре ће мо у отва ра ње 500.000 рад них ме ста!“19),  Шест го ди на 
ка сни је пред сед ник др жа ве (Бо рис Та дић) је обе ћао: “Бо ри ће мо се 
за сва ко рад но ме сто“20) Ове го ди не су ам би ци је не што скром ни-
је.  Обе ћа ва ло се од не ко ли ко сто ти на до не ко ли ко хи ља да но вих 

18) Љ.  Oрбовић, „Не ће мо грч ки сце на рио“, Политика,6. март 2010,стр. 4.
19) Са вић, М., Бе лић, Ин тер вју са Дра га ном Ми ло ва но ви ћем, „За у ста ви ли смо не за по сле-

ност, кре ће мо у отва ра ње 500.000 рад них ме ста“, Недељнителеграф, 29. ок то бар 2003, 
стр. 4.

20) Б. Та дић, „Бо ри ће мо се за сва ко рад но ме сто“, Синдикалниповереник, бр. 337-338, (22. 
фе бру ар 2009), Рад нич ка штам па, Бе о град, стр. 8.
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рад них ме ста. Чак су и син ди кал ни ли де ри за и гра ли на исту кар-
ту, осло ба ђа ју ћи се бе би ло ка кве кри ви це за сто ти не хи ља да из гу-
бље них рад них ме ста. чи ни се да су за бо ра ви ли да је ве ли ки број 
стр. 4при ва ти за ци ја зва нич но по ни ште на. Со ци о ло шка ис тра жи-
ва ња су по твр ди ла да је ме ђу си ро ма шним не за по сле ним ли ци ма 
два пу та ви ше не ква ли фи ко ва них рад ни ка не го  оста лих. У све му 
то ме син ди кал ни ли де ри су по ка за ли сво ју не до ра слост по сто је ћој 
си ту а ци ји и оту ђе ност од ин те ре са ве ћи не члан ства. На кон све га, 
по сто ји и шан са да се из до ма ће и свет ске еко ном ске кри зе ство ре 
„но ви“ син ди ка ти, са бо љом стра те ги јом де ло ва ња у за шти ти еко-
ном ских и дру гих пра ва рад ни ка и при пад ни ка дру гих за по сле них 
сло је ва.

***

У Ср би ји је по чет ком ове де це ни је за вр ше но на ста ја ње ка пи-
та ли стич ког дру штва пе ри фе ри је.  Ту су ка пи та ли стич ка кла са и 
по ли тич ка ели та- до бит ни ци тран зи ци је., па сред њи сло је ви, се ља-
штво и кла сич ни на јам ни рад ни ци. Ма ну ел ни рад ни ци су нај ве ћи 
гу бит ни ци при ва ти за ци је и тран зи ци је дру штва. А ста ри и но ви 
син ди ка ти не ма ју стра те ги ју да их за шти те. Са ин тен зи ви ра њем 
кри зе по ве ћа ће се број гу бит ни ка по сла, по себ но ме ђу сред њим 
сло је ви ма. Ве ли ки број за по сле них ће па сти у зо ну си ро ма штва 
или оста ти без по сла. По ред кла сич ног мар ги на ли зо ва ног про ле те-
ри ја та на дру штве ној сце ни по ста ће све број ни ји и „ин те лек ту ал ни 
про ле те ри јат“.

Нај но ви је „по ли тич ко ан га жо ва ње“ син ди ка та у пред из бор-
ним (пар ла мен тар ним) ак тив но сти ма до каз су не по сто ја ња аутен-
тич них син ди ка та. Та ак тив ност нај ви ше до но си ко рист син ди кал-
ним ли де ри ма и „со ци јал ним парт не ри ма“ са ко ји ма се они удру-
жу ју. Син ди ка ти су то ком тран зи ци је из гу би ли  не са мо ве ћи ну 
свог члан ства већ и углед код оста лих гра ђа на. Сто га син ди кал ни 
ли де ри тра же „по јас за спа са ва ње“ ко ји ће их, пре ко по ли тич ког 
де ло ва ња, спа си ти од ствар ног и исто риј ског про па да ња.
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NadaG.Novakovic
POLITICALELITES,UNIONSANDWORKERSOFSERBIA

ATTHEENDOFTRANSITION
Sumarry

In this paper author explores relation between political
elites, economic elites and trade unions and syndicate
participation in thepolitical life inSerbia.Transition in
Serbiansocietyhasbeguntwodecadesago,todaybeingin
itsfinalphase.Theprocessoftransitionresultedinanew
classstructure.Themainsocialclassesandstratumsare
formed:1.newcapitalistclass,with itselites,2.middle
stratums,3.peasantsand4.workingclass,shapingupto
formtogetheraperipheralcapitalistsociety.Globaleco
nomic and financial crisis sharpens social conflicts and
inequality.
Economiceliteispartofthecapitalistclassandhasvery
tightrelationshipwithpoliticalelite.Botheliteshavelow
potentialformodernization,andresultsofbotheconomic
andsocial transitions inSerbiaareevidenceof this low
potential.Thisisthemainreasontheycannotoffermany
options to challenges the society is facing. The current
global economic crisis is being promoted as a false al
ibi for unsuccessful reforms of the society. In fact there
isperipheralcapitalistsocietyandrulingclasswhich is
anacional.Someotherresearchesofsocialstructurehave
namedthatrulingclass„compradorbourgeoisies“.
In thispaperauthor investigatesanddescribes themost
important processes of change in economic and social
structure.Elites inSerbiaareexploredthroughtheview
oftheirsocialpositionandstrength,interestsandvalues.
Theseareeconomic,politicalandsyndicalelite.Relations
betweenthemaredeterminedbysystematicfactors,i.e.di
visionofsocialpowerandtheroleindivisionoflabor.The
economic elite has beenmostly similar to political elite
when it comes to interests.During the transition,politi
calandeconomicelites’interestshaveconfrontedtheones
ofworkingclassandpeasantry.Globalizationcapitaland
global financial institutions have been putting constant
pressureonpoliticalelitesinSerbia,especiallyafter2000.
Unstabledemocracy,competingpoliticalpartiesandfre
quent elections are characteristics of Serbia after 2000.
During last year, the year when Parliamentary election
where held, political elites have approached syndical
elites in interest sphere. Ruling political parties formed
„new“ political parties before the elections. They have
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been only nominally and declaratively political parties
of opposition.On the other hand, political parties have
beenlookingforinterestcoalitionswitholdandnewsyn
dicalcentrals.Thatwasalsoininteresttosomesyndical
leaders.Syndicalelitehascontinuingfurthermarginaliza
tionoftradeunionandworkers.Manuelworkersarethe
biggest transition losers (employment,wage, socialpro
tect…).Thebiggestbenefitof transitionare inhandsof
capitalistclass.
ThelaborandsociallegislativeinSerbiawerereformed
during the lastdecade.Therearemanyelementsof that
legislative which are below ILO and EU standard. The
LawofLaborandtheLowofStrikeareexamplesofsuch.
Theseareagainstinterestofemployees,especiallymanual
workers.Theyprotectinterestsofemployersandthestate.
Manyworkersarefreighted,mainlybecauseofjobinse
curity,wage andmedical protection. These are some of
thereasonsfororganizingstrikesandcivilprotestduring
lasttenyears.Tradeunionsleadersdidnotprotectedin
terestsofworkingclassbeforelastparliamentaryelection.
Some leaders of syndical central have been on the side
ofpoliticalelite,controllingdissatisfactionofemployed,
unemployedandpoorpeople.Socialdialogue,collective
bargaining (employees, employers and state) and social
consensusontransitioncostwereforgotten.Inconclusion,
itisemphasizedthattradeunionsshouldnotparticipatein
thepoliticallife.Itisnotgoodforsyndicates,workersand
otherunionmembers.
Keywords:globalization,transition,tradeunions,work
ers,politicalelites,politicalelection,conflicts.
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Pред мет на шег ис тра жи ва ња је ана ли за ре фор ме пра во су ђа ко-
ја је спро ве де на у Ср би ји од 2008. до 2012. го ди не, и ко ја је 

иза зва ла број не кон тро вер зе и по ле ми ке у до ма ћој и ино стра ној 
струч ној јав но сти. Ауто ри су се од лу чи ли да из дво је овај пе ри од 
као кљу чан у ре фор ми пра во су ђа из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, иако 
је у ви ше на вра та до шло до усва ја ња се та за ко на ко ји су се од но си-
ли на област пра во су ђа, 2001. и 2004. го ди не, упра во је сет за ко на 
ко ји су усво је ни кра јем 2008. го ди не об ли ко вао ре фор му пра во су ђа 
ко ја је усле ди ла у то ку 2009. и 2010. го ди не. За тим, 2008. го ди не је, 
на кон пар ла мен тар них из бо ра, до шло до про ме не вла сти и ди рект-
ног укљу чи ва ња у из вр шну власт Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, 
ко ја се сма тра од го вор ном за ло ше ста ње у пра во су ђу, ко је је на-
сле ђе но из вре ме на њи хо ве прет ход не вла да ви не. До 2008. го ди не 
су ре ше на не ка пи та ња на ко ји ма је Европ ска уни ја ин си сти ра ла 
на по чет ку про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, као што су пи-
та ње ра да ту жи ла ца за ор га ни зо ва ни кри ми нал и рат не зло чи не, 
пре нос вој них над ле жно сти на ци вил не су до ве, и кон ти ну и ра на 
са рад ња са Ха шким три бу на лом (из ру чен је нај ве ћи део оп ту же-
них), па је ЕУ мо гла да обра ти ве ћу па жњу на си стем ска пи та ња, 
као што је ре фор ма суд ства. Нај зад, 2008. го ди на се до не кле мо же 
сма тра ти пре крет ни цом у про це су европ ских ин те гра ци ја Ср би је, 
ко је су убр за не на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу у апри лу те го ди не, не по сред но пре пар ла мен тар-
них из бо ра ко ји су одр жа ни у ма ју.

По ла зна пре ми са на шег ви ђе ња ре фор ме пра во су ђа огле да се 
у те зи да је тзв. оп штим из бо ром су ди ја срп ско пра во су ђе до дат но 
ис по ли ти зо ва но и да је овом ре фор мом суд ство пре ћут но по ста ло 
је ди на се лек тив но и не у став но лу стри ра на гра на вла сти у по ли тич-
ком си сте му Ре пу бли ке Ср би је. Оно што је contradictioinadjecto 
je окол ност да је ре фор му спро ве ла не лу стри ра на из вр шна власт, 
чи ме је ја сно пре не та по ру ка да су су ди је пр вен стве но по ли тич ки 
ак те ри а не струч ни, не при стра сни, про фе си о нал ни и од го вор ни 
де ли о ци прав де. 

Пра во суд на ре фор ма је ин ди ка тив на јер по ка зу је да је уло-
га по ли тич ке во ље зна чај на не са мо у ства ра њу пра ва и ње го вој 
при ме ни, већ и у из бо ру по доб них ак те ра ко ји ће јед но по ли тич ко 
пи та ње за о де ну ти у тех нич ко и фор мал но-ло гич ко, на те ме љу ди-
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рек ти ва ко је про сле ђу је из вр шна власт.1) Срп ска ре фор ма пра во-
су ђа та ко ђе све до чи и о не до вољ но кон со ли до ва ној де мо кра ти ји и 
мањ ка во спро ве де ној тран зи ци ји из ауто ри тар ног у де мо крат ски 
си стем. Пра во суд на ре фор ма је спро ве де на на не у ста ван на чин, 
бу ду ћи да ни је ис по што ва на хи је рар хи ја прав них ака та. Устав-
ном за ко ну је да та на ду став на сна га, што је ре зул ти ра ло по вре дом 
устав них прин ци па стал но сти и не за ви сно сти су диј ске функ ци је. 
Ти ме су су ди је фак тич ки из јед на че не са ти ту ла ри ма за ко но дав не и 
из вр шне вла сти, ко ји пе ри о дич но под ле жу про ве ри де мо крат ског 
ле ги ти ми те та. 

РЕФОРМАПРАВОСУЂАУСРБИЈИ

Разјашњењетерминолошкедилеме:
реизборсудијаилиопштиизборсудија?

Тер ми но ло шко раз ја шње ње прав не при ро де ре фор ме је пр ви 
ре ле ван тан ко рак у на шој ана ли зи, јер го во ри у при лог те зи о по ли-
тич кој по за ди ни чи та вог по ступ ка. Кон цепт ре и збо ра су ди ја под-
ра зу ме ва при сту па ње слу ча ју сва ког су ди је по је ди нач но, узи ма ју-
ћи у об зир ди сци плин ску или кри вич ну од го вор ност сва ког су ди је, 
док оп шти из бор су ди ја под ра зу ме ва abovo рас пи си ва ње из бо ра 
за су диј ску функ ци ју на те ме љу уна пред утвр ђе них кри те ри ју ма и 
ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти.2) 

Оп шти из бор су ди ја је пред ви ђен За ко ном о су ди ја ма, ко ји 
пред ста вља кон кре ти за ци ју Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва 
до не тог 2006. го ди не. Тим прав ним ак ти ма је за ко но да вац од сту-
пио од на че ла стал но сти су диј ске функ ци је и за бра не ре тро ак тив-
но сти. Од ред бе ко је су тре ба ле да се на ђу у Уста ву, у одељ ку о пре-
ла зним од ред ба ма, увр ште не су у Устав ни за кон, иако је он ни же 
прав не сна ге од Уста ва, и не до но си се по устав ном по ступ ку. Ти ме 

1) О од но су суд ства и по ли ти ке де таљ ни је у: Ти ја на Пе рић, „По ли ти ка и суд ство“, Поли
тичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 67-77.

2) У Стра те ги ји ре фор ме пра во су ђа, ко ја је усво је на 2006. го ди не, ис так ну то је да су 
кључ на на че ла на ко ји ма би тре ба ло да се за сни ва суд ски си стем у Ср би ји: не за ви-
сност, тран спа рент ност, од го вор ност и ефи ка сност, при че му је пре ци зи ра но да се 
Стра те ги ја пр вен стве но од но си на ре пу блич ки суд ски си стем. Ми ни стар ство прав де 
Ре пу бли ке Ср би је, „На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа“, Бе о град, 2006, стр. 3.
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се пре шло пре ко раз ли ке из ме ђу ори ги нер не и ре ви зи о не уста во-
твор не вла сти.3)

Оп шти из бор су ди ја је про на шао свој ле ги ти ми тет у до но ше-
њу но вог Уста ва 2006. го ди не, на кон че га су усле ди ли из бо ри, па се 
пре ма оце ни Вла ди ми ра То до ри ћа, „при сту пи ло тој ло ги ци из јед-
на ча ва ња су диј ске функ ци је са кла сич ном по ли тич ком функ ци јом 
до ко је се до ла зи из бо ри ма.“4) Ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу 
су ди ја и оста лих по ли тич ких ак те ра осла би ло је углед ове про фе-
си је. 

Ар гу мент о оп штем из бо ру су ди ја је до дат но до био на кре ди-
би ли те ту фор ми ра њем но ве мре же су до ва и ту жи ла штва и окол но-
шћу да де ро ги ра њем ста ре мре же не ста ју све су диј ске и ту жи лач-
ке функ ци је, те да се ја вља по тре ба за по нов ним оп штим из бо ром 
свих су ди ја.5) Ова кво ре ше ње је про тив но здра во ра зум ској и устав-
но прав ној ло ги ци, бу ду ћи да је су диј ска функ ци ја струч на јав на 
функ ци ја а не ре жим ска, и она мо ра очу ва ти сво ју не за ви сност, те 
не би тре ба ло да за ви си од ка при ца из вр шне вла сти. Слу чај срп ске 
ре фор ме пра во су ђа је је дин ствен, не са мо у зе мља ма пост-со ци ја-
ли стич ке тран зи ци је већ и у све ту, јер је усва ја њем но вог Уста ва 
до шло до ауто мат ске за ме не свих су ди ја и до сво је вр сне ко лек тив-
не и со ли дар не од го вор но сти при пад ни ка тре ће гра не вла сти, што 
је су прот но мо дер ним прав ним по сту ла ти ма о ин ди ви ду ал ној од-
го вор но сти.

У оскуд ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви ана ли зом ове про бле ма ти-
ке, мо гу се про на ћи ста во ви да кон цепт ре и збо ра су ди ја ни је мо гао 
да до би је ле ги ти ми тет због по ли тич ке си ту а ци је од 2008. го ди не 
(пре ци зни је, због та да шњег са ста ва Вла де и скуп штин ске ве ћи не 
ко ју су јед ним де лом чи ни ли не лу стри ра ни со ци ја ли сти ко ји сно-
се ве ли ки део од го вор но сти за ло шу сли ку пра во су ђа де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка).6) Реч ју, по ли тич ка кли ма је би ла бра на спро-

3) Та на си је Ма рин ко вић, „О устав но сти оп штег ре и збо ра су ди ја“, АналиПравногфакул
тетауБеограду, Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 1/2009, стр. 288-289. 

4) Де таљ ни је о овом ар гу мен ту код: Вла ди мир То до рић, „Гор ки пло до ви ре и збо ра су ди-
ја“, Правоидруштво, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, бр. 2/2010, стр. 256. 

5) Та на си је Ма рин ко вић при ме ћу је да ус по ста вља ње но вог си сте ма су до ва ни је мо гло да 
пред ста вља основ за оп шти из бор су ди ја, јер но вом суд ском мре жом ни је про ме ње на 
при ро да суд ске вла сти ни ста тус су ди ја. Су шти на из бо ра су ди ја се у ства ри са сто ја ла у 
њи хо вом пре ме шта њу из уки ну тих у но во о сно ва не су до ве. Ви де ти: Та на си је Ма рин ко-
вић, „О устав но сти оп штег ре и збо ра су ди ја“, op. cit., стр. 289.

6) То до рић из овог раз ло га озна ча ва ре и збор су ди ја „лу стра тив ним“ чи ном. Вла ди мир 
То до рић, „Гор ки пло до ви ре и збо ра су ди ја“, op. cit., стр. 255.
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во ђе њу ре и збо ра, што је ре зул ти ра ло мањ ка во спро ве де ном ре фор-
мом. Ва жно је на овом ме сту под ву ћи да се у нор ма тив ним ак ти ма 
ко ји су ре гу ли са ли оквир за спро во ђе ње ре фор ме ко ри стио тер мин 
из бор су ди ја (у За ко ну о су ди ја ма као и у Устав ном за ко ну за спро-
во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чл. 7. став 2), док се тер мин ре и-
збор одо ма ћио у по ли тич ким кру го ви ма. Кон цепт ре и збо ра су ди ја 
је ин сти тут ко ји је рет ко за сту пљен у упо ред ном пра ву, упра во због 
чи ње ни це да се ти ме од сту па од стал но сти су диј ске функ ци је.7)

Нормативниоквирправосуднереформе

Прав ни оквир за спро во ђе ње ре фор ме пра во су ђа је по ме ну ти 
Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у ком је из-
не та од ред ба да ће се „из бор су ди ја и пред сед ни ка оста лих су до ва 
из вр ши ти нај ка сни је у ро ку од јед не го ди не од да на кон сти ту и са ња 
Ви со ког са ве та суд ства“ (чл. 7, ст. 2). Ова од ред ба мо же да се ин-
тер пре ти ра на не ко ли ко на чи на, од ко јих се је дан од но си на из бор 
су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју на ту функ ци ју. Но, за ко но да вац је 
њу до дат но ана ли зи рао и кон кре ти зо вао у чл. 101. За ко на о су ди-
ја ма по ком су диј ска функ ци ја пре ста је по си ли За ко на да ном сту-
па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са тим за ко ном, од но-
сно од 1. ја ну а ра 2010. го ди не.8) Сло бо дан Ор ло вић при ме ћу је да је 
овом ло ги ком „си лом за ко на про ту ма чен ви ши, Устав ни за кон, и на 
кра ју за не ма ре на нај ви ша прав на сна га, устав на.“9) Спо ран је и раз-
лог до но ше ња ове про тив у став не кла у зу ле ко ја по вре ђу је прин цип 
стал но сти су диј ске функ ци је, ко је исти на, ни је ап со лут ног ка рак-
те ра, бу ду ћи да, по сло ву Уста ва, су ди ји пре ста је функ ци ја на ње-
гов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва, раз ре ше њем 
из за ко ном про пи са них раз ло га, као и у слу ча ју да не бу де иза бран 
на стал ну функ ци ју (чл. 148 Уста ва). 

Пре ко прин ци па стал но сти су диј ске функ ци је ола ко се пре шло 
ре фор мом (или да упо тре би мо еуфе ми зам, ре ор га ни за ци јом у тре-
ћој гра ни вла сти) ко јом је на пра вљен пер со нал ни дис кон ти ну и тет 
у слу ча ју 837 но си ла ца суд ске вла сти, ко ји су по об ја вљи ва њу кон-
кур са оста ли без функ ци је, за ко ју Устав и да ље јем чи да је стал на. 

7) Ми о драг Ра до је вић, „Суд ска власт у но вом Уста ву Ср би је“, Политичкаревија, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2007, стр. 48.

8) Законосудијама, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/2008.
9) Сло бо дан Ор ло вић, „Стал ност су диј ске функ ци је vs. оп шти ре и збор су ди ја у Ре пу-

бли ци Ср би ји“, АналиПравногФакултетауБеограду, Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 
2/2010, стр. 178.
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За кљу чак ко ји из то га сле ди пред ста вља идеј ни ан ти под устав но-
прав ној ло ги ци и гла си: су диј ска функ ци ја је до крај ње ме ре ре ла-
ти зо ва на и све де на на  функ ци ју protempore, ко ја је ак ту ел на ов де 
и са да, и ко ја је не из ве сна бу ду ћи да по ли ти ка вр ши ве ли ки ути цај 
на из бор су ди ја и њи хо ву про фе си о нал ну суд би ну.

Уста вом из 1990. го ди не ни је би ла га ран то ва на не за ви сност 
суд ске вла сти, а исто се мо же ре ћи и за Устав ко ји је усво јен 2006. 
го ди не. Од ред ба ма Уста ва из 2006. го ди не о суд ској вла сти се мо гу 
из ре ћи при мед бе фор мал ног и су штин ског ка рак те ра. „Фор мал на 
при мед ба на од ред бе о суд ској вла сти је да еснаф ска удру же ња но-
си ла ца пра во суд них функ ци ја ни су мо гла да ути чу на од ред бе у 
На цр ту уста ва. Су штин ска при мед ба је да устав не од ред бе не за-
јем чу ју ми ни мум не за ви сно сти.“10)

При ли ком спро во ђе ња ре фор ме ни су узе ти у раз ма тра ње ста-
во ви Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе о Уста ву Ср би је, из не-
ти у ми шље њу број 405/2006, у ко ме је на ве де на сле де ћа за мер ка: 
„На род на скуп шти на би ра, не по сред но или по сред но, све чла но ве 
Ви со ког са ве та суд ства ко ји пред ла же име но ва ње су ди ја и, уз то, 
би ра су ди је. У ком би на ци ји са оп штим ре и збо ром свих су ди ја на-
кон сту па ња на сна гу Уста ва, ка ко је пред ви ђе но Устав ним за ко ном 
за спро во ђе ње Уста ва, ства ра се озбиљ на опа сност да ће по ли тич ке 
стран ке кон тро ли са ти суд ство.“11) 

Уло га Ви со ког са ве та суд ства и ње го вог пан да на, Др жав ног ве-
ћа ту жи ла ца, је би ла вр ло кон тро верз на са аспек та на чи на на ко ји 
су кон сти ту и са ни, и не про фе си о нал на, из ви зу ре ме то до ло ги је њи-
хо вог ра да. Ле ги ти ми тет ових те ла, ко ја су би ла за ду же на за из бор 
су ди ја је од са мог по чет ка био до ве ден у пи та ње, јер су оба те ла до-
но си ла од лу ке у не пот пу ном са ста ву. Кре ди би ли тет Ви со ког са ве-
та суд ства је до дат но уру шен на кон са зна ња да су у то ку по ступ ка 
из бо ра су ди ја од лу ке, из ме ђу оста лог, до но ше не на осно ву по да та-
ка о кан ди да ти ма ко је су до ста вља ле без бед но сне слу жбе, чи ме је 
до шло до по вре де За ко на о за шти ти лич них по да та ка. Цео по сту-
пак је имао озна ку слу жбе не тај не, што је ис ко ри шће но за се лек-
тив ну и не прин ци пи јел ну при ме ну кри те ри ју ма за из бор су ди ја.

10) Ми о драг Ра до је вић, „При лог за рас пра ву о устав ном пи та њу у Ср би ји – Ми тров дан ски 
устав“, Српскаполитичка мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2009, 
стр. 249.

11) „Ми шље ње о Уста ву Ср би је усво је но од стра не Ко ми си је на 70. пле нар ној сед ни ци  
(Ве не ци ја, 17-18. март 2007)“, Европ ска ко ми си ја за де мо кра ти ју пу тем пра ва (Ве не ци-
јан ска ко ми си ја), Ми шље ње бр. 405/2006, CDL-AD (2007)004, Стра збур, 2007, стр. 22. 
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Освртнакритеријумекојимасусеруководилателанадлежна
заопштиизборсудијаитужилаца

Кри те ри ју ми ко ји ма су се ру ко во ди ла те ла над ле жна за оп-
шти из бор су ди ја и ту жи ла ца утвр ђе ни су Одлукомоутврђивању
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и
достојности заизбор судијаипредседника судова, ко ју је усво-
јио Ви со ки са вет пра во су ђа, и Правилником о критеријумима и
мерилимазаоценустручности,оспособљеностиидостојности
кандидатазаносиоцајавнотужилачкефункције, ко ји је усво ји ло 
Др жав но ве ће ту жи ла ца. Оба до ку мен та су усво је на 2009. го ди не. 
На Од лу ку ко ју је усво јио ВСС па ла је сен ка и пре фор мал ног усва-
ја ња, јер иако је пре ма од ред ба ма За ко на о су ди ја ма Ви со ки са вет 
пра во су ђа имао над ле жност да утвр ђу је кри те ри ју ме и ме ри ла у 
по гле ду из бо ра су ди ја, на црт Од лу ке је при пре ми ла рад на гру па 
Ми ни стар ства прав де.12) Ти ме се из вр шна власт на нај гру бљи мо-
гу ћи на чин уме ша ла у оп шти из бор су ди ја.

У Од лу ци и Пра вил ни ку су де таљ но обра зло же ни кри те ри ју-
ми струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти но си ла ца пра во-
суд них функ ци ја. Сви на ве де ни кри те ри ју ми су сми сле ни, има ју 
те жи ну и ва лид ност уко ли ко се при ме њу ју вред но сно не у трал но 
и објек тив но, што ни је био слу чај у пра во суд ној ре фор ми у ко-
јој је до шло до рас ко ра ка из ме ђу нор ма тив ног и фак тич ког, као у 
Па ун до вој ди хо то ми ји „пра во у књи га ма и пра во у при ме ни“ (law
in books and law in action), ко ја пред ста вља па ра диг му о не син-
хро ни зо ва но сти прав них про пи са и дру штве ног, у овом кон тек сту 
пре вас ход но по ли тич ког жи во та.13) Сва илу зор ност кон ци пи ра них 
ме ри ла и њи хо ве не а де кват не при ме не до ла зи до из ра жа ја у па ра-
док сал ним ре ше њи ма ВСС и ДВТ. На овом ме сту на во ди мо нај е-
кла тант ни је при ме ре:

1) по вре да кри те ри ју ма до стој но сти: за су ди је су ре и за бра не 
су ди је ко је су би ле ре жим ски твр до ли ни ја ши;

2) не при ме њи ва ње објек тив них кри те ри ју ма и по је ди нач не 
ева лу а ци је сва ког кан ди да та;

12) Алек сан дра Ча во шки, Ана Бо јо вић Кне же вић, Вла ди мир То до рић, Ефектиинтегра
цијеСрбијеуЕвропскуунијунаправосуднисистем, ФЕ ФА, Бе о град, www.fe fa.edu.rs/
fi les/pdf/Stu di je I stra zi va nja/10Pra vo su dje.pdf (при ступ: 18.10.2012), стр. 30. 

13) Ова ди хо то ми ја је де таљ ни је об ја шње на у: Ти ја на Пе рић, „Па ун до ва кри ти ка ме ха нич-
ке ју ри спру ден ци је“, Страниправниживот, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, бр. 
2/2012, стр. 42-43. 
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3)adhocус по ста вља ње но вих кри те ри ју ма;
4) по је ди ни кан ди да ти су исто вре ме но иза бра ни за су ди је у ви-

ше су до ва а де си ло се да у јед ној лич но сти бу де спо је на су-
диј ска и ту жи лач ка функ ци ја;

5) на су диј ску функ ци ју ни је иза бра на пред сед ни ца Дру штва 
су ди ја Ср би је;

6) кри те ри ју ми за но во и за бра не су ди је и ту жи о це ни су ни би-
ли утвр ђе ни, те кан ди да ти ни су ни би ли под врг ну ти те сти-
ра њу и ин тер вју и са њу;

7) по је ди ни кри те ри ју ми ни су би ли мер љи ви, а за пи сни ци и 
ин ди ви ду ал на бо до ва ња су ди ја ма ни су би ли до ступ ни;

8) су ди је и ту жи о ци ни су до би ли од лу ке са ин ди ви ду а ли зо ва-
ним обра зло же њем о то ме да ни су ре и за бра ни;

9) пра вил но вред но ва ње ни је ни би ло мо гу ће због ма ра тон-
ских кри те ри ју ма;

10) по вре ђе но је пра во на пра вич но су ђе ње за јем че но Уста вом 
и чл. 6 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, ти ме што 
ни је по сто јао де ло тво ран жал бе ни по сту пак пред пра во суд-
ним и управ ним ин стан ца ма, док Устав ни суд ко ји би био 
над ле жан да раз ма тра по жал ба ма ни је имао ка па ци тет за 
то.14)

УлогаУставногсудаСрбијеуправосуднојреформи

По ли ти ка и ло ги ка Устав ног су да по во дом ак ту ел не ре фор ме 
у тре ћој гра ни вла сти, ме ња ла је ка рак тер у за ви сно сти од по ли-
тич ког упли ва. Устав не су ди је су се по на ша ле на на чин ко ји је у 
те о ри ји по знат као стратегијскимодел, по ком су су до ви са мо јед-
на ка ри ка у лан цу пре го ва ра ча чи ји кон сен зус је ну жан да би се 
ре а ли зо ва ла по ли тич ка во ља. Су ди је про из вољ но би ра ју из ме ђу 
раз ли чи тих по ли тич ких или прав них ло ги ка у за ви сно сти од по ли-
тич ких окол но сти и ци ље ва.15) 

14) На ве де не ка рак те ри сти ке ре фор ме пра во су ђа упо ре ди ти са: Јо ван Ћи рић, „Европ ско 
ви ђе ње срп ске ре фор ме пра во су ђа“, ХармонизацијазаконодавстваРепубликеСрбије
саправомЕУ(II), Ин сти тут за упо ред но пра во, Hanns Se i del Fon da ci ja, Бе о град, 2012, 
стр. 122 и Вла ди мир То до рић, „Гор ки пло до ви ре и збо ра су ди ја“, op. cit., стр. 258.

15) Овај те о риј ски оквир је из нет код: Mary Vol can sek, „Ju di cial Po li tics and Po licy-Ma king 
in We stern Euro pe“, WesternEuropeanPolitics, Vol. 15, No 3, 1992, рр. 352-353. 
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Од 1990. до 2006. го ди не ис по љи ле су се не до ста ци кон сти-
ту ци о нал ног по ло жа ја Устав ног су да. Он је имао су же ну устав ну 
уло гу, ма ли оп сег над ле жно сти, а ни су за не мар љи ви ни на чин из-
бо ра су ди ја Устав ног су да ни га ран ци је њи хо ве не за ви сно сти. И 
у са мом функ ци о ни са њу Устав ног су да су се ис по љи ли про бле ми 
ин хе рент ни ано мич ном устав ном по рет ку.16) У при лог то ме тре ба 
на ве сти и ви ше пе ри о да бло ка де Устав ног су да: по чет ком 2001, 
сре ди ном 2002, од ок то бра 2005. до ок то бра 2006, ко ја се про ду-
жи ла до де цем бра 2007. го ди не.17) Та да је име но ва но 2/3 са ста ва 
Устав ног су да Ср би је, од но сно де се то ро су ди ја, ко је су име но ва ли 
Пред сед ник Ре пу бли ке и На род на скуп шти на. Кра јем 2009. го ди не 
до шло је до раз ре ше ња јед ног од су ди ја на лич ни зах тев. Вр хов ни 
ка са ци о ни суд је име но вао че тво ро су ди ја тек у апри лу 2010. го-
ди не, да би по след њи су ди ја био име но ван у ју лу 2010. го ди не од 
стра не На род не скуп шти не, ка да је УСС по чео да функ ци о ни ше у 
пу ном са ста ву и до био ка па ци тет и над ле жност да до но сии пре су-
де у но во при мље ним пред ме ти ма.

Устав ни суд је Ре ше њем о не при хва та њу ини ци ја ти ва за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба За ко на о 
су ди ја ма утвр дио да оне ни су не са гла сне Уста ву. Да ља уло га Устав-
ног су да у про це су ре и збо ра су ди ја је ви ше би ла по ли тич ког не го 
прав ног ка рак те ра, услед ког ова ин стан ца ни је оста ла је дин стве на 
у по гле ду до но ше ња уни форм ног ми шље ња.18) По ло ги ци Устав ног 
су да, Устав од 2006. го ди не не јем чи стал ност су диј ске функ ци је 
сте че не по ра ни је ва же ћем Уста ву од 1990. го ди не, бу ду ћи да се 
стал на су диј ска функ ци ја сти че из бо ром од стра не Ви со ког са ве-
та суд ства. Устав ни суд апо стро фи ра да не по сто ји устав ни кон-
ти ну и тет у по гле ду стал но сти су диј ске функ ци је у пер со нал ном 
сми слу, да су диј ска функ ци ја не пред ста вља сте че но су бјек тив но 
пра во, већ се као јав на функ ци ја сти че на на чин утвр ђен Уста вом 
и за ко ном. 

У мо мен ту кон сти ту и са ња но ве вла сти, тач ни је, ис ко ри стив ши 
ин сти ту ци о нал ни ва ку ум и по ли тич ки ин тер рег нум, Устав ни суд је 
на сво јој сед ни ци од 18. ју ла 2012. го ди не до нео Од лу ку о вра ћа њу 

16) Ми о драг Ра до је вић, „Устав ни суд Ср би је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 2/2009, стр. 181.

17) Ibid, стр. 182.
18) Ви де ти ре ше ње Устав ног су да о За ко ну о су ди ја ма са из дво је ним ми шље њем проф. др 

Оли ве ре Ву чић, ко ја је ре а го ва ла на нон сен сан став ње них ко ле га о не по сто ја њу устав-
ног кон ти ну и те та стал но сти су диј ске функ ци је. 
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126 не и за бра них су ди ја на по сао, и ти ме на ло жио ВСС да у ро ку од 
60 да на од да на при је ма Од лу ке из вр ши из бор под но си ла ца жал-
би.19) Овом од лу ком по ни ште на је од лу ка ВСС ко јом су од би је ни 
при го во ри су ди ја, чи ме је ова ин стан ца из гу би ла кре ди би ли тет и 
ле ги ти ми тет стру ке и ши ре јав но сти. Жал бе не и за бра них су ди ја 
под не те су због бит них по вре да по ступ ка, по гре шно и не пот пу но 
утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, по вре де ма те ри јал ног пра ва, „по вре-
де устав ног пра ва и пра ва га ран то ва них Европ ском кон вен ци јом.“ 
Овом од лу ком је на пра вљен ко рак на пред у вра ћа њу до сто јан ства 
пра во су ђу и ану ли ра њу не га тив них по сле ди ца ре фор ме, но, пред-
сто ји да се ви ди ка ко ће ства ри да из гле да ју у ре ал но сти, јер да би 
се спро ве ла ова од лу ка, ВСС мо ра да иза бе ре су ди је на од го ва ра ју-
ћа ме ста, што тех нич ки не ће би ти ни ма ло ла ко.

ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕСРБИЈЕИЊИХОВУТИЦАЈ
НАРЕФОРМУПРАВОСУЂА

Европ ска уни ја је за под руч је тзв. За пад ног Бал ка на 1999. го-
ди не пред ви де ла по кре та ње Процесастабилизацијеипридружи
вања, ко јим је др жа ва ма са овог под руч ја по ну ђе на ја сна пер спек-
ти ва члан ства у Европ ској уни ји. У слу ча ју бив ших ко му ни стич-
ких зе ма ља Цен трал не и Ис точ не Евро пе, Европ ска уни ја је по ну-
ди ла за кљу чи ва ње тип ских, тзв. Европаспоразума, ко ји су пред-
ста вља ли осно ву за спо ра зу ме о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
ко је је пот пи са ла са бал кан ским др жа ва ма. По ред већ по сто је ћих 
по гла вља, Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња је под ра зу ме вао 
и уно ше ње но вих, пре све га обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по-
сло ва, као и уна пре ђе ње по сто је ћих обла сти, у скла ду са раз во јем 
до ко га је у ме ђу вре ме ну до шло.20) Исто вре ме но, тре ба има ти у ви-
ду да је ис пу ња ва ње усло ва за члан ство, по бро ја них у Ко пен ха ге ну 
1993. и Ма дри ду 1995. го ди не уско по ве за но са пра вил ним функ-
ци о ни са њем суд ског си сте ма, чи ја не за ви сност и не при стра сност 
тре ба да омо гу ћи ус по ста вља ње/по сто ја ње вла да ви не пра ва, функ-
ци о нал ну тр жи шну еко но ми ју и ускла ђи ва ње са прав ним те ко ви-
на ма Европ ске уни је, тј. ко му ни тар ним пра вом. Нај но ви ји раз вој 
по ли ти ке про ши ре ња је усме рен ка ста вља њу пра во су ђа под по се-

19) Ви де ти Од лу ку Устав ног су да о пред ме ту ИУ-534/2011 као и од лу ку ИУ-42/2011 о вра-
ћа њу не и за бра них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца.

20) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропскојунији, Ин сти тут за еко ном ска и со ци јал на 
ис тра жи ва ња – ЕСПИ, Бе о град, 2005, стр. 149-150.
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бан над зор и стал но пра ће ње од стра не Европ ске ко ми си је, о че му 
ће ви ше ре чи би ти ка сни је. 

Општиоквирреформеправосуђауконтексту
европскихинтеграција

Про цес европ ских ин те гра ци ја Ср би је и ре фор ма пра во су ђа 
су два па ра лел на про це са ко ја су по че ла 2000. го ди не. По ред про-
бле ма на си стем ском ни воу, је дан од про бле ма у функ ци о ни са њу 
пра во су ђа у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, а ка сни је Др жав ној 
за јед ни ци Ср би ја и Цр на Го ра се ти цао чи ње ни це да су ус по ста-
вље на два ауто ном на прав на си сте ма, је дан у Ср би ји, а дру ги у Цр-
ној Го ри, о чи јој се са рад њи за тим пре го ва ра ло, што је успо ра ва ло 
ре форм ске про це се у обе ре пу бли ке. С дру ге стра не, у Европ ској 
уни ји је на кон 2000. го ди не ста вљен по се бан на гла сак на пра во-
су ђе, бу ду ћи да је на ни воу ЕУ оно би ло по ве за но са уну тра шњим 
по сло ви ма, од но сно без бед но шћу др жа ва чла ни ца и са ме ЕУ. То је 
на ро чи то до шло до из ра жа ја у про це су при сту па ња но вих чла ни ца.

У тран зи ци о ном пе ри о ду у Ср би ји се мо гу иден ти фи ко ва-
ти три фа зе кон сти ту ци о на ли за ци је суд ске вла сти: пр ва је по че ла 
усва ја њем Уста ва 1990. го ди не и тра ја ла је до 2000. го ди не, дру га 
се мо же сма тра ти ме ђу фа зом, од 2000. до 2006. го ди не, а тре ћа фа-
за је на сту пи ла на кон усва ја ња Уста ва 2006. го ди не.21) У дру гој, а 
на ро чи то у тре ћој фа зи, мо же мо да иден ти фи ку је мо уплив Европ-
ске уни је, пре све га у по гле ду оп штег сме ра ре фор ми, а за тим и 
при о ри тет них пи та ња, за ви сно од зах те ва и про це на Европ ске 
уни је. Иако су зах те ви за све о бу хват ном ре фор мом пра во су ђа уче-
ста ли, мо же се за кљу чи ти, на осно ву прет ход но при ка за ног то ка 
ре фор ме пра во су ђа, да је до шло до сво је вр сног па ра док са – уме-
сто да ис пу ња ва ње зах те ва Европ ске уни је убр за про цес европ ских 
ин те гра ци ја Ср би је, ин си сти ра ње на на мет ну том тем пу је и до вео 
до по ли ти за ци је суд ства и ду би о зних ре ше ња ко ја су при ме ње на. 
Упра во је при ти сак ро ко ва, чи јем је по ста вља њу до при не ла Европ-
ска уни ја сво јом по ли ти ком усло вља ва ња и ве зи ва ња на прет ка Ср-
би је за фор мал но ис пу ње ње кри те ри ју ма, до при нео то ме да се ре-
фор ма пра во су ђа у ве ли кој ме ри све де на пи та ње оп штег из бо ра 
су ди ја и про ме ну мре же су до ва, уме сто на су штин ско пре ком по-
но ва ње по ли тич ког си сте ма Ср би је, у ко ме би пра во су ђе за у зе ло 

21) Ми о драг Ра до је вић, „Суд ска власт у но вом Уста ву Ср би је“, op.cit., стр. 41.
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ме сто ко је му при па да. Не тре ба за бо ра ви ти да је основ но опре-
де ље ње вла да ју ћих пар ти ја у Ср би ји (а у тре нут ном са ста ву На-
род не скуп шти не, и го то во це ло куп не опо зи ци је) уче шће Ср би је 
у про це су европ ских ин те гра ци ја, што је ве ри фи ко ва но од стра не 
зва нич ни ка Европ ске уни је, и че сто ко ри шће но као но ми нал на по-
твр да „пра вог усме ре ња“ пред у зе тих ко ра ка у про це су тран зи ци је 
и тран сфор ма ци је Ср би је.

КритеријумиЕвропскеунијезареформуправосуђауСрбији

Од нос Европ ске уни је пре ма пра во су ђу у Ср би ји је де фи ни-
сан, са јед не стра не, стра те ги ја ма про ши ре ња, ко је се од но се на све 
кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те за члан ство, а са дру ге стра не, 
оме ђен је усло ви ма по ста вље ним у Европ ском парт нер ству и го ди-
шњим из ве шта ји ма Европ ске ко ми си је о на пре до ва њу Ср би је. Сви 
ови до ку мен ти су уни ла те рал ни по сво јој при ро ди, и ука зу ју на 
усло ве ко је Ср би ја тре ба да ис пу ни.

1)СтратегијепроширењаЕвропскеуније
Европ ска уни ја је у стра те ги ја ма про ши ре ња про ме ни ла свој 

од нос пре ма пра во су ђу уоп ште, и пре ма ре фор ми пра во су ђа у Ср-
би ји од 2008. до 2012. го ди не. Од 2008. до 2011. го ди не, Ко ми си-
ја је из но си ла уме ре не оце не о ста њу ре фор ме пра во су ђа, ко је су 
се сво ди ле на из ра жа ва ње за бри ну то сти због то га што спро ве де ни 
про цес ни је био до вољ но тран спа рен тан и по ка зао је са мо де ли ми-
чан успех. Од 2011. го ди не, Ко ми си ја је обра ти ла по себ ну па жњу 
на вла да ви ну пра ва, што је по стао кључ ни услов за на пре дак од-
ре ђе не др жа ве ка члан ству у Европ ској уни ји, на осно ву ис ку ства 
у про це су пре го ва ра ња са Хр ват ском. Пи та ња ве за на за вла да ви ну 
пра ва су по ста ла услов за по кре та ње пре го во ра о при сту па њу (пре 
по чет ка ствар них пре го во ра) у слу ча ју Ал ба ни је и Цр не Го ре. Ко-
ми си ја је до не ла од лу ку да пи та ња пра во су ђа и основ них пра ва 
отво ри ра но у про це су при сту па ња, да за тим ре дов но из ве шта ва о 
на прет ку у овим пи та њи ма у свим фа за ма про це са при сту па ња, као 
и да пру жи по др шку из ИПА фон до ва за рад њи хо вог ре ша ва ња.22)

У на ред ној Стра те ги ји про ши ре ња, ко ја је усво је на у ок то бру 
2012. го ди не, Ко ми си ја је са оп шти ла да ће по гла вљи ма ко ја се ти чу 

22) Euro pean Com mis sion, „Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment 
and the Co un cil. En lar ge ment Stra tegy and Main Chal len ges 2011-2012“, Brus sels, 2011, 
COM(2011) 666, p. 5.
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пра во су ђа и основ них пра ва, као и прав де, сло бо де и без бед но сти, 
би ти по све ће на па жња у ра ној фа зи пре го во ра, да би би ло до вољ но 
вре ме на за усва ја ње нео п ход ног за ко но дав ства, ус по ста вља ње ин-
сти ту ци ја и при ме ну усво је ног пре окон ча ња пре го во ра. Пред ви ђе-
но је да пре го во ри бу ду отво ре ни на осно ву ак ци о них пла но ва ко је 
би тре ба ло да усво је др жа ве у про це су пре го во ра, док је Ко ми си ја 
за ду же на да пру жи вођ ство (guidance) у по гле ду ак ци о них пла но ва 
у сво јим из ве шта ји ма. Оно што је но во у том про це су је уво ђе ње 
при вре ме них по ка за те ља (interimbenchmarks), ко ји ће би ти ус по-
ста вље ни упо ре до са по чет ком пре го во ра, а ка да они бу ду по зи-
тив но оце ње ни, Са вет ће пред ста ви ти ко нач не по ка за те ље (closing
benchmarks). Чи тав про цес би тре ба ло да бу де пра ћен за штит ним 
и ко рек тив ним ме ра ма, узи ма ју ћи у об зир на пре дак пре го во ра и 
у дру гим по гла вљи ма. У слу ча ју Цр не Го ре је про ве ра кључ них 
обла сти у ве зи са вла да ви ном пра ва ини ци ра на пре по чет ка пре го-
во ра, док су Ма ке до ни ја и Ср би ја по зва не на сед ни це на ко ји ма је 
об ја шњен тај по сту пак. Усло ви за по че так прет при ступ них пре го-
во ра са Ал ба ни јом се пре све га од но се на вла да ви ну пра ва.23) У по-
гле ду Ср би је, Европ ска ко ми си ја је за кљу чи ла да ре ви зи ја из бо ра 
су ди ја и ту жи ла ца ни је ис пра ви ла по сто је ће не до стат ке ре фор ме 
пра во су ђа, и да је по треб но до не ти но ву стра те ги ју са ак ци о ним 
пла ном, ко ји би до ве ли до функ ци о нал не ре фор ме пра во су ђа.24)

2)Европскопартнерство
У Со лу ну је 2003. го ди не по твр ђе на „европ ска пер спек ти-

ва За пад ног Бал ка на“, и до не та је од лу ка да се др жа ва ма на овом 
под руч ју по ну ди Европско партнерство, ко је је за ми шље но као 
ин стру мент прет при ступ не стра те ги је пре ма др жа ва ма ко је пред-
ста вља ју по тен ци јал не кан ди да те за члан ство у Европ ској уни ји, 
и ко је ће би ти ко ри шће но до пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу са сва ком од њих. У сва ком до ку мен ту су 
де фи ни са ни крат ко роч ни и сред њо роч ни при о ри те ти, чи је је ис-
пу ња ва ње пра ће но у Го ди шњим из ве шта ји ма Ко ми си је о на прет ку 
др жа ва у про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. У скла ду са тим, 
Ко ми си ја је од 2004. до 2008. го ди не усва ја ла Европ ско парт нер-
ство са Ср би јом ко је је, упр кос на зи ву ко ји би мо гао да упу ћу је на 

23) Euro pean Com mis sion, „Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment 
and the Co un cil. En lar ge ment Stra tegy and Main Chal len ges 2012-2013“, Brus sels, 2012, 
COM(2011) 600, p. 6.

24) Ibid, p. 42.
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ре ци про ци тет и па ри тет две ју стра на, у ства ри пред ста вља ло уни-
ла те рал не до ку мен те Европ ске уни је, као и стра те ги је про ши ре ња. 
Је ди ни из у зе так је учи њен 2005. го ди не, ка да је уме сто Европ ског 
парт нер ства, Ко ми си ја усво ји ла ИзвештајоспремностиСрбијеи
ЦрнеГорезапреговореозакључивањуСпоразумаостабилизацији
ипридруживањусаЕвропскомунијом. 

Украт ко ре че но, и крат ко роч ни и ду го роч ни при о ри те ти из не-
ти у ви ше до ку ме на та о Европ ском парт нер ству, об у хва та ју: пи-
та ње усва ја ња за ко но дав ства и ства ра ње усло ва за про це су и ра ње 
рат них зло чи на, због че га је у ви ше из ве шта ја на гла ша ва на по тре-
ба ја ча ња ка па ци те та Ту жи ла штва за рат не зло чи не; пре нос вој них 
над ле жно сти на ци вил не су до ве; осни ва ње управ них и апе ла ци о-
них су до ва; по сту пак име но ва ња и усло ви за на пре до ва ње су ди-
ја, као и њи хо ва про фе си о нал на обу ка; ауто но ми ја Ту жи ла штва за 
ор га ни зо ва ни кри ми нал; ИТ мре жа за ту жи о це; из вр ше ње пре су-
да; сма ње ње бро ја не ре ше них слу ча је ва; је дин стве ни стан дар ди 
за при ку пља ње ре ле вант них по да та ка о пра во су ђу... На ро чи то је 
на гла ше на по тре ба за уна пре ђе њем ефи ка сно сти, не за ви сно сти и 
про фе си о на ли за ци је суд ског си сте ма, и сма ње ње по ли тич ког ути-
ца ја на суд ство.25)

3)ГодишњиизвештајиКомисијеонапреткуСрбије
Тре ћи тип до ку ме на та у ко ји ма је Европ ска уни ја пра ти ла ре-

фор му пра во су ђа у Ср би ји и ње ну ускла ђе ност са про це сом европ-
ских ин те гра ци ја пред ста вља ју го ди шњи из ве шта ји Европ ске ко-
ми си је о на прет ку Ср би је. До из ве шта ја из 2009. го ди не, Ко ми си ја 
је бе ле жи ла огра ни че ни на пре дак Ср би је у ре фор ми пра во су ђа. 
Из ме ђу оста лог, то би се мо гло при пи са ти и то ме да су при о ри те-
ти Европ ске уни је, а са мим тим, и на по ри вла сти у Ср би ји, би ли 
усме ре ни ка ре ша ва њу дру гих пи та ња ко ји ма је дат при мат, ка ко 
је обра зло же но при ли ком раз ма тра ња при о ри те та чи је је ре ша ва-
ње од Ср би је зах те ва но у окви ру Европ ског парт нер ства. Го ди шњи 
из ве штај ко ји је усво јен 2009. го ди не је по вољ ни ји за Ср би ју у 
по гле ду ре фор ме пра во су ђа, што је мо гло би ти са свим оче ки ва но 
има ју ћи у ви ду кон текст у ко ме је из ве штај усво јен. По ред пот пи-

25) По да ци о при о ри те ти ма у окви ру Европ ског парт нер ства се мо гу на ћи у до ку мен ти-
ма на сај ту Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Европско
партнерство, http://se io.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.189.html (при ступ: 02.11.2012).
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си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу и фор ми ра ња 
но ве Вла де Ср би је, чи ји је је дан од пр вих ко ра ка био хап ше ње и 
из ру че ње бив шег пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ра до ва на Ка-
ра џи ћа, тре ба узе ти у об зир до но ше ње и по че так при мен Нацио
налногпрограмаинтеграцијеСрбијеуЕУ (НПИ), до но ше ње ни за 
пра во суд них за ко на у де цем бру 2008. го ди не, јед но стра ну при ме-
ну Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма у Ср би ји од 1. ја ну а ра 2009. 
го ди не, фор ми ра ње Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног ве ћа ту-
жи ла ца, као и оче ки ва ње да ће не по сред но на кон пред ста вља ња 
Го ди шњег из ве шта ја до ћи до уво ђе ња без ви зног ре жи ма за гра ђа не 
Ср би је. На кон ви ше из ве шта ја у ко ји ма је кон ста то ван не зна тан на-
пре дак, Ко ми си ја је про це ни ла да је Ср би ја „уме ре но на пре до ва ла“ 
у ре фор ми, пре све га у по гле ду усва ја ња за ко но дав ног окви ра, али 
је на гла ше но да је ре фор ма де ли мич но ис хи тре но спро ве де на, и да 
кри те ри ју ми ко ји су при ме ње ни ни су би ли у пот пу но сти ускла ђе-
ни са пре по ру ка ма Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе.26)

Већ у на ред ном из ве шта ју, 2010. го ди не, Европ ска ко ми си ја је 
по но во кон ста то ва ла да је Ср би ја оства ри ла ма ли на пре дак у по-
гле ду ускла ђи ва ња пра во суд ног си сте ма са стан дар ди ма Европ ске 
уни је. Бу ду ћи да је у дру гој по ло ви ни 2009. го ди не из вр шен оп шти 
из бор су ди ја и ту жи ла ца, и да је од ја ну а ра 2010. го ди не ус по ста-
вље на но ва мре жа ту жи ла штва, ја сно је због че га је у из ве шта ју 
при сут на оштри ја ре то ри ка у по гле ду до та да пред у зе тих ре форм-
ских ко ра ка. Утвр ђе но је да срп ски пра во суд ни си стем оства ру је 
сво је при о ри те те са мо де ли мич но, и да по сто ји озбиљ на за бри ну-
тост у по гле ду на чи на спро во ђе ња ре фор ми, по себ но из бо ра су ди ја 
и ту жи ла ца.27)

Ср би ја је 22. де цем бра 2009. го ди не под не ла зах тев за до би-
ја ње ста ту са кан ди да та за члан ство у Европ ској уни ји. Због то га 
је Европ ска ко ми си ја, уме сто Го ди шњег из ве шта ја, 2011. го ди не 
усво ји ла МишљењеозахтевуСрбијезачланство, у ко ме се, из ме-
ђу оста лог, до та кла и пра во суд ног си сте ма у Ср би ји. Као кључ ни 
при о ри тет де фи ни са ни су да љи ко ра ци у нор ма ли за ци ји са „Ко-
со вом“, док је у обла сти пра во су ђа кон ста то ва на по тре ба за уна-

26) Ко ми си ја Европ ских за јед ни ца, „Из ве штај о на прет ку Ср би је за 2009. ко ји пра ти Са-
оп ште ње Ко ми си је Европ ском пар ла мен ту и Са ве ту Стра те ги ја про ши ре ња и глав ни 
иза зо ви у пе ри о ду 2009-2010. го ди не“, Бри сел, 2009, COM (2009) 533, стр. 11-12.

27) Европ ска ко ми си ја, Рад ни до ку мент осо бља Ко ми си је, „Из ве штај о на прет ку Ср би је за 
2010. го ди ну ко ји пра ти Са оп ште ње Ко ми си је упу ће но Европ ском пар ла мен ту и Са ве-
ту Стра те ги ја про ши ре ња и кључ ни иза зо ви за 2010-2011. го ди ну, Бри сел, 2010, COM 
(2010) 660, стр. 9-10.
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пре ђе њем функ ци о ни са ња суд ства, ис ко ри шћа ва њем пред но сти 
ре струк ту ри ра не мре же су до ва, ја ча њем си сте ма за из вр ше ње пре-
су да и сма ње њем бро ја не про це су и ра них слу ча је ва.28)

Го ди шњи из ве штај ко ји је Европ ска ко ми си ја са ста ви ла 2012. 
го ди не узео је у об зир од лу ку Устав ног су да Ср би је, до не ту у ју лу, 
ко јом је на ло же но вра ћа ње не и за бра них су ди ја и ту жи ла ца на по-
сао. Због то га је за кљу че но да Ср би ја ни је оства ри ла до во љан на-
пре дак у ре фор ми пра во су ђа, да ни је у до вољ ној ме ри при ме ње но 
но во за ко но дав ство, и да суд ство ни је до вољ но ефи ка сно. Као и у 
Стра те ги ји про ши ре ња, и у Го ди шњем из ве шта ју је на гла ше но да 
је по треб но усво ји ти но ву стра те ги ју за ре фор му пра во су ђа.29)

Нормативниоквирзареформуправосуђа
упроцесуевропскихинтеграција

Ср би ја је, са сво је стра не, у до ку мен ти ма ко је је усва ја ла у 
про це су европ ских ин те гра ци ја, по ка зи ва ла раз ли чит ни во за ин те-
ре со ва но сти за ре фор му пра во су ђа, ко ји је за ви сио од од го во ра на 
кон крет не зах те ве ко је је пред њу по ста вља ла Европ ска уни ја у по-
је ди ним фа за ма при дру жи ва ња, од но сно при сту па ња. У Национал
нојстратегијиСрбијезаприступањеСрбијеиЦрнеГореЕвроп
скојунији, ко ја је усво је на 2005. го ди не, кон ста то ван је огра ни чен 
на пре дак у до та да при ме ње ним ре форм ским ко ра ци ма. „Вр ло 
ва жан па ра ме тар у ме ре њу ни воа де мо кра ти је јед ног дру штва је 
и сте пен не за ви сно сти пра во су ђа. И по ред то га што су учи ње ни 
од ре ђе ни ко ра ци у прав цу ства ра ња за кон ског окви ра за по ди за ње 
ни воа не за ви сно сти пра во суд ног си сте ма, по стиг ну ти ре зул та ти, 
ка ко то по твр ђу ју и оце не ЕУ, још увек ни су за до во ља ва ју ћи. Ко ра-
ци ко ји се тре нут но чи не у прав цу сма ње ња ути ца ја из вр шне вла-
сти, про фе си о на ли за ци је и ра ци о на ли за ци је пра во су ђа би ће сто га 
ин тен зи ви ра ни у на ред ном пе ри о ду.“30) Ка да је реч о функ ци о ни са-
њу пра во су ђа, из не то је оче ки ва ње да ће до ћи до мо дер ни за ци је и 

28) Euro pean Com mis sion, „Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment 
and the Co un cil. Com mis sion Opi nion on Ser bia’s ap pli ca tion for mem ber ship of the Euro-
pean Union“, Brus sels, 2011, COM (2011) 668, pp. 6, 12. 

29) Euro pean Com mis sion, Com mis sion Staff Wor king Do cu ment, „Ser bia 2012 Pro gress Re-
port ac com panying the do cu ment Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean 
Par li a ment and the Co un cil En lar ge ment Stra tegy and Main Chal len ges 2012-2013“, COM 
(2012) 600, pp. 9-11.

30) Кан це ла ри ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је за при дру жи ва ње Европ ској уни ји, „На ци о нал на 
стра те ги ја Ср би је за при сту па ње Ср би је и Цр не Го ре Европ ској уни ји“, Бе о град, 2005, 
стр. 24-25.
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по ве ћа ња ефи ка сно сти и не за ви сно сти суд ског си сте ма. То је тре-
ба ло по себ но да се од но си на при вред не су до ве. Ту жи лац за рат не 
зло чи не би тре ба ло да има функ ци о нал ну не за ви сност, а ин си сти-
ра ло се и на осни ва њу управ них и апе ла ци о них су до ва.31) Као што 
се мо же ви де ти, ове од ред бе Стра те ги је се у пот пу но сти по кла па ју 
са зах те ви ма ко је је пред Ср би ју по ста ви ла Европ ска уни ја у окви-
ру Европ ског парт нер ства. 

На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа, усво је на 2006. го-
ди не, ко ја је тре ба ло да пред ста вља кључ ни до ку мент у овој обла-
сти, ни је до не ла но ви не у по гле ду за да та ка и ци ље ва ре фор ме ко је 
тре ба ис пу ни ти у од но су на нор ма тив ни оквир ко ји је већ по сто јао. 
У Стра те ги ји је пред ви ђе но ше сто го ди шње спро во ђе ње ре фор ме, 
од 2006. до 2012. го ди не. За ни мљи во је да је НПИ, ко ји је усво-
јен 2008. го ди не, та ко ђе по ста вио као рок 2012. го ди ну за усва ја ње 
свих нео п ход них про пи са у про це су европ ских ин те гра ци ја. Акци
онипланзаиспуњавањепрепорукаизГодишњегизвештајаЕвроп
скекомисијеза2010.годину,радиубрзањастицањастатусакан
дидата, до ку мент је Вла де ко јим је она пред ви де ла усва ја ње по-
треб них про пи са, кон сти ту и са ње од ре ђе них те ла, и под ре ђи ва ње 
функ ци о ни са ња јав не упра ве ста во ви ма Ко ми си је о на прет ку Ср-
би је у европ ским ин те гра ци ја ма. Има ју ћи у ви ду да Европ ска уни-
ја од 80-их го ди на про шлог ве ка де таљ но пла ни ра ви ше го ди шње 
фи нан сиј ске ци клу се, а да на ред ни тре ба да поч не 2013. го ди не, и 
тра је до 2020. го ди не, мо же се уочи ти ја сна ам би ци о зност вла сти 
у Ср би ји да до пред ви ђе ног по чет ка но вог фи нан сиј ског ци клу са 
Ср би ја до би је ста тус кан ди да та, по што су се пла но ви о убр за ном 
сту па њу у члан ство из ја ло ви ли. На жа лост, ре фор ма пра во су ђа ко-
јој се при сту пи ло са тог те ле о ло шког ста но ви шта, од но сно има ју-
ћи у ви ду за до во ља ва ње кри те ри ју ма ко је је по ста ви ла Европ ска 
уни ја, све де на је на из бор но си ла ца пра во суд них функ ци ја, ус по-
ста вља ње но ве мре же су до ва и усва ја ње ни за прав них ака та, чи ме 
се овај по ду хват свр стао ра ме уз ра ме са оста лим аспек ти ма ре-
фор ме по ли тич ког си сте ма Ср би је, тј. све ден је у ве ли кој ме ри на 
нор ма тив ни аспект.32)

31) Ibid, стр. 26. 
32) Јед на од нај ва жни јих ка рак те ри сти ка про це са европ ских ин те гра ци ја се од но си на 

при мат за ко но дав не над дру гим функ ци ја ма ко је вр ши На род на скуп шти на, од но сно 
долази до по ти ски ва ња тих дру гих функ ци ја, укљу чу ју ћи и из бор ну, чи је вр ше ње под-
ра зу ме ва би ра ње на од ре ђе не функ ци је, у овом слу ча ју, би ра ње но си ла ца пра во суд-
них функ ци ја. Ви ше о то ме: Сла ђа на Мла де но вић, „Сла бље ње ка па ци те та Скуп шти не 
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Не кри тич ко и не ре ал но по ста вља ње ро ко ва за ре фор му пра-
во су ђа огле да ју се и у чи ње ни ци да је пот пу но за не ма ре на су шти-
на тог про це са, од но сно основ ни циљ ко ји је по ста вљен На ци о-
нал ном стра те ги јом ре фор ме пра во су ђа, а то је: „Ус по ста вља њем 
вла да ви не пра ва и прав не си гур но сти вра ти ти по ве ре ње гра ђа на у 
пра во суд ни си стем Ре пу бли ке Ср би је.“33) Ауто ри сма тра ју да спро-
ве де на ре фор ма пра во су ђа ни је ус пе ла да ис пу ни овај циљ. Прав на 
не ста бил ност и не си гур ност, ко је су за вла да ле као по сле ди ца не-
у став но спро ве де не ре фор ме, до при но се, из ме ђу оста лог, ге не ри-
са њу ко руп ци је у суд ству, ти ме што је из вр шна власт до би ла од ре-
ше не ру ке да ди сци пли ну је суд ску власт, и ти ме обе сми сли на че ло 
не за ви сно сти тре ће гра не вла сти.34) 

„Реформареформе“

Ис тра жи ва ња јав ног мње ња ко је је о европ ској ори јен та ци ји 
гра ђа на Ср би је пе ри о дич но спро во ди ла Кан це ла ри ја за европ ске 
ин те гра ци је (ра ни је Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Ср би је Европ-
ској уни ји) од 2006. го ди не, ука зу је да ста во ви гра ђа на о зна ча ју 
ре фор ме пра во су ђа и по тен ци ра њу овог пи та ња од стра не Европ-
ске уни је ни су у скла ду ни са ре зул та ти ма ре фор ме ни са ста во ви-
ма Европ ске уни је ко је је из ра зи ла у го ре на ве де ним до ку мен ти ма. 
До ми ни ра ње пи та ња са рад ње са Ха гом, Ко со ва и Ме то хи је и бор бе 
про тив ко руп ци је као пер ци пи ра но нај ва жни јих (за ви сно од тре-
нут ка у ко ме је ис тра жи ва ње вр ше но, до ла зи ло је до сме не ових 
пи та ња на ли сти при о ри те та), ука зу ју на ло шу оба ве ште ност гра-
ђа на, и пра ће ње про це са европ ских ин те гра ци ја го то во ис кљу чи во 
из ме ди ја, ко ји су пе ри о дич но из ве шта ва ли о на ве де ним пи та њи-
ма.35) Ре фор ма пра во су ђа пре од лу ке Устав ног су да Ср би је о вра-

Ср би је у про це су европ ских ин те гра ци ја“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 4/2011, стр. 441-442.

33) „На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа“, op.cit., стр. 3. 
34) По ред ди сци пли но ва ња суд ске вла сти од стра не из вр шне, ко руп ци ја се ге не ри ше и у 

са мом пра во суд ном си сте му у тран зи ци о ним др жа ва ма, у ко ме де лу ју не лу стри ра не 
су ди је, али упра во због то га ну жну ре фор му тре ба опре зно спро ве сти. Ви де ти ши ре 
у: Ти ја на Пе рић, „Оглед о по ли тич кој ко руп ци ји“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2012, оде љак Корупцијаусудскомпоступку, стр. 
352-354.

35) Ре зул та ти ис тра жи ва ња јав ног мње ња о европ ској ори јен та ци ји гра ђа на Ср би-
је пре у зе ти су са сај та Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, Истраживања јавног мњења, http://se io.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
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ћа њу не и за бра них су ди ја и ту жи ла ца на по сао, и про ме не вла сти 
у Ср би ји (ко ја је све де на на за ме ну Де мо крат ске стран ке Срп ском 
на пред ном стран ком), ко ја на ја вљу је „ре фор му ре фор ме“36), ни је 
ег зи сти ра ла у ве ћој ме ри у јав ном дис кур су, ни ти је под ву чен њен 
зна чај. Као и мно ги дру ги ре форм ски про це си ко ји су за по че ти у 
Ср би ји на кон 2000. го ди не, ре фор ма пра во су ђа је све де на на оно 
што зах те ва Европ ска уни ја за рад „до бро би ти гра ђа на Ср би је“. По 
свим ре ле вант ним кри те ри ју ми ма прав не стру ке, та је ре фор ма 
ло ше из ве де на, а ње не ће се по сле ди це осе ћа ти ја ко ду го. На ја-
ва ус по ста вља ња но ве мре же су до ва и прак тич ног по ни шта ва ња 
ре зул та та већ спро ве де них ко ра ка уме сто ста бил но сти, отво ри ће 
но ва пи та ња.

QUOVADISСУДСТВОИЛИУМЕСТОЗАКЉУЧКА

Ако се освр не мо на ре фор му суд ства у по сма тра ном пе ри о ду 
2008-2012. го ди не, ви де ће мо да је ма ло то га учи ње но и да је те шко 
пред ви де ти ка ко ће суд ство да из гле да убу ду ће, да ли ће би ти ефи-
ка сно, про фе си о нал но, од го вор но. У број ка ма из ра же но, од 837 не-
и за бра них су ди ја, у по ступ ку ре ви зи је пред Ви со ким са ве том суд-
ства је вра ће но њих 109, 41 су ди ја је иза бран на до дат ном кон кур су, 
док је УСС до сад ре шио пре ко 300 устав них жал би не и за бра них 
но си ла ца функ ци ја, и пи та ње је хо ће ли тај број би ти ко на чан. По-
ста вља се пи та ње – на ко ји на чин мо гу да се ис пра ве по чи ње не 
гре шке и да се ко нач но ста ви тач ка на све до са да шње про пу сте и 
не прав ду на не ту суд ству? По ни шта ва њем оп штег из бо ра су ди ја, а 
за тим на кнад ним спро во ђе њем но вог, до шло би до по ве ћа ња прав-
не не си гур но сти и до дат ног ста вља ња суд ства у од нос за ви сно сти 
од из вр шне вла сти. Сло жи ли би смо се са Јо ва ном Ћи ри ћем да би 
„ре фор ма ре фор ме“ пред ста вља ла ве о ма ло ше ре ше ње. Ти ме би се 
у етар по сла ла по ру ка да са но вим ре жи мом до ла зе и но ви де ли о-
ци прав де. Има ју ћи у ви ду да власт у Ср би ји ин си сти ра на до би ја-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
%B0.168.html (при ступ: 04.11.2012).

36) Јо ван Ћи рић, „Европ ско ви ђе ње срп ске ре фор ме пра во су ђа“, op.cit., стр. 127. Јо ван 
Ћи рић сма тра да је не у спе шна ре фор ма пра во су ђа при ли ка да се у Ср би ји су штин ски 
про ме ни од нос пре ма пра во су ђу, ко ји би во дио ус по ста вља њу „истин ске не за ви сно сти 
суд ства и пу не де мо кра ти је“, од но сно да ре ви зи ја чи та вог по ступ ка не бу де све де на на 
„ре фор му ре фор ме“, од но сно на по нов ни ре и збор. Ов де ће мо по но ви ти став да се је дан 
од нај ве ћих про бле ма у ве зи са ре фор мом пра во су ђа од но си на чи ње ни цу што је она у 
ве ли кој ме ри све де на на пер со нал ни ни во, тј. на из бор но си ла ца пра во суд них функ ци-
ја.
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њу да ту ма за по че так пре го во ра о члан ству са Европ ском уни јом, 
што је но ви ко рак на кон до би ја ња ста ту са кан ди да та у мар ту 2012. 
го ди не (не по сред но пре оп штих из бо ра), ни је за оче ки ва ти да ће 
при ти сак за ис пу ња ва њем но вог усло ва ЕУ у по гле ду пра во су ђа 
– усва ја ња но ве стра те ги је и ак ци о ног пла на би ти сма њен. На про-
тив. Ауто ри сма тра ју да опа сност од упли ва по ли ти ке на пра во су ђе 
ни је про шла, и да се нај пре мо ра утвр ди ти по је ди нач на од го вор-
ност за не у став но спро ве де ну ре фор му, а за тим у од но су на ту ре-
фор му на пра ви ти дис тан ца ко ја ипак не ће уне ти до дат ну прав ну 
не си гур ност ни ти осла би ти суд ску гра ну вла сти.

TijanaPericDiligenski,SladjanaMladenovic
JUDICIALREFORMINTHEPROCESSOFSERBIA’S

ACCESSIONTOTHEEUROPEANUNION
Summary

In this paper, theauthors analyze the judicial reform in
Serbia,whichisbeingconductedintheprocessSerbia’s
accessiontotheEuropeanUnion.Weparticularlysingled
out theperiod20082012,althoughthebeginningof the
judicialreformcanbeidentifiedfrom2001.Thepaperis
divided into twomainparts. In thefirstpartwepresen
tedshortlythebasicdataonjudicialreform,andparticu
larlyemphasizedthejudicialappointment.Inthesecond
parttheauthorsconsideredtheinfluenceoftheprocessof
EuropeanintegrationonthejudicialreforminSerbia,by
analyzingthedocumentsadoptedbyEuropeanUnionand
SerbiaintheprocessofSerbia’saccessiontothisinterna
tionalorganization.Baseduponeverythingmentioned,the
authorsexpressconcernthattheinfluenceofpoliticsupon
thejudiciaryisnotover,andthatthejudicial„reformof
the reform“will not contribute to its independence and
impartiality.
Keywords:judicialreform,generaljudicialappointment,
judiciary,judicialindependence,EuropeanUnion,Euro
peanintegration,Serbia
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Resume
Theauthorspresentedinthepaperallthedubioussoluti
onswhicharisedintheprocesofgeneraljudicialappoint
ment,followedbytheabsenceofadequatesystematicap
proach,anddominatedbythepoliticalcomponentinstead
oftheconstitutionallygrantedprinciplesofindependence
andpermanenceofthejudicialfunction.
Weconsider thatgenuine reformhasn’tbeenconducted,
becausethesolutionsadoptedinSerbiandocumentsme
relyreflecttherequestsoftheEuropeanUnion,whichhad
initiateditaccordingtoits interests, logicof its internal
development,andtheenlargementpolicy.It isparadoxi
calthatthementionedfactcontributedtotheinfluenceof
politicsupontheentireprocessofthereform,which,asa
byproductledtothedeviationoftheruleoflawprinciple,
whichshouldhavebeenpromotedandestablishedinthe
reformprocess.Thefailureofthe“proEuropean”autho
rityrepresentativestocomplywiththeexpertobjections,
aboveall,theopinionoftheVenetianCommission,repre
sentsanindicativeconsequenceofthejudicialreform.In
differencetothemembershipoftheEuropeanUnion,for
whichitonlyaspires,Serbiaisalreadyamemberof the
CouncilofEurope,andisobligedtorespectitsprinciples.
ItalsorepresentsoneoftheformaldemandsoftheEuro
peanUnion,butitslatestattitude,oftheneedtoadoptnew
strategyforjudicialreform,isanintroductiontoevengre
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aterlegalinstabilityanduncertainty,anditcontributesto
thefurtherdegradationofthejudiciaryinSerbia.

 Овај рад је примљен 25. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
3. децембра 2012. године.
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БојанТеофиловић*

 ОР ГА НИ ЗО ВА НИ КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ  
КАО ПРЕТ ЊА БЕЗ БЕД НО СТИ ЗЕ МЉА МА У 

ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ
Са же так

Последњихгодинадошлоједоповећањапроблемаве
заних за унутрашњуимеђународну безбедност.По
већанброј„старих’’ипојавановихбезбедноснихпро
блема,пресвега,уземљамакојесеналазеутранзи
циономилипосттранзициономпроцесуувеликојмери
супоследицаструктурнекризеусавременомдруштву
(свету),каоиновихмеђународнихоколностииодноса
укојимадолазидодрастичногпорастаорганизова
ногкриминалитета.Новиоблициугрожавањабезбед
ностипредстављају  претњу глобалнојбезбедности
такошто својимпостојањеми негативнимделова
њемугрожавајубезбедностдруштвауцелини,ата
кођеомогућавајудругимугрожавајућимоблицимада
настану,трајуидасеубудућностиразвијајујошопа
снијиоблициугрожавањабезбедностикаконанацио
налном,такоинамеђународномнивоу.
Кључне речи: организовани криминалитет, претња,
безбедност,транзиција,сузбијање,

U са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма до ми нант ну прет њу без-
бед но сти пред ста вља ју ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, те ро ри-

зам, си стем ска ко руп ци ја, али и ет нич ки, уну тра шњи кон флик ти. 
Са аспек та без бед но сти и дру штве не опа сно сти на на ци о нал ном и 
ме ђу на род ном пла ну по себ но је зна ча јан ор га ни зо ва ни кри ми нал. 
За хва љу ју ћи мно гим про ме на ма у еко ном ским и по ли тич ким сфе-
* Ди пло ми ра ни по ли ти ко лог - спе ци ја ли ста из обла сти  по ли тич ке те о ри је и ме то до ло-

ги је по ли тич ких на у ка
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ра ма на уну тра шњем и ме ђу на род ном пла ну, ор га ни зо ва ни кри ми-
на ли тет се све ви ше ин тер на ци о на ли зу је и по при ма об ли ке тран-
сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Тран сна ци о нал ни 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет на сто ји не са мо да ис ко ри сти по вољ-
не усло ве за свој оп ста нак, већ и за про ши ре ње сво је кри ми нал не 
де лат но сти, и то не са мо про стор но већ и сво јим ин фил три ра њем 
у но ве дру штве не сфе ре.

Оства ри ва њем од ре ђе них по зи ци ја и ја ча њем ути ца ја у еко-
ном ским и по ли тич ким струк ту ра ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
по ста је зна чај на прет ња без бед но сти ка ко у на ци о нал ним, та ко и 
у ме ђу на род ним раз ме ра ма, ко јом при ли ком угро жа ва еко ном ске, 
по ли тич ке, прав не, кул тур не, мо рал не и све дру ге зна чај не вред но-
сти јед ног дру штва. Овај вид кри ми на ли те та се ис по ља ва у обла-
сти при вред не и ван при вред не де лат но сти у до ме ну оп штег кри-
ми на ли те та, као и у свим дру гим обла сти ма дру штве ног жи во та 
у ко ји ма се кри ми нал ном де лат но шћу мо же оства ри ти знат на фи-
нан сиј ска до бит што је и основ ни циљ кри ми нал ног удру жи ва ња.

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет по сто ји и у зе мља ма у тран зи ци-
ји као и у они ма ко је су у пост тран зи ци о ном пе ри о ду. У зе мља ма у 
тран зи ци ји ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет де лу је као тран сна ци о нал-
ни, до жи вља вао је из ве сне тран сфор ма ци је ко је су би ле аде кват не 
дру штве ним про ме на ма зе мље ко ја је про ла зи ла про цес тран зи-
ци је. За хва љу ју ћи кри ми нал ној де лат но сти ор га ни зо ва ни кри ми-
на ли тет је до би јао но ве фор ме и за у зи мао ја ке по зи ци је и сти цао 
ве ли ку фи нан сиј ску моћ и ви сок дру штве ни ста тус. На сто је ћи да 
за др жи за у зе те по зи ци је ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је на ста вио 
да де лу је и у зе мља ма ко је су про шле про цес тран зи ци је, при ла-
го ђа ва ју ћи сво ју де лат ност но во на ста лим дру штве ним од но си ма.

ОРГАНИЗОВАНИКРИМИНАЛИТЕТПРЕТЊА
БЕЗБЕДНОСТИУЗЕМЉАМАУТРАНЗИЦИЈИ

До ми нант на прет ња без бед но сти1) у са вре ме ним ме ђу на род-
ним од но си ма је кри за та ко зва не “не кон вен ци о нал не” од но сно ме-
ке без бед но сти, а ње ни нај ка рак те ри стич ни ји при ме ри су ор га ни-

1) Без бед ност у нај ши рем по ли тич ко-прав ном сми слу об у хва та ме ре и ак тив но сти чу ва-
ња и за шти те од угро жа ва ња не за ви сно сти и ин те гри те та јед не зе мље (др жа ве, на ци је) 
и уну тра шњег устав ног и прав ног по рет ка. У пр вом слу ча ју се го во ри о спољ ној, а у 
дру гом о уну тра шњој без бед но сти: Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра-
ци ја, Бе о град, 1975, стр. 79.  
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зо ва ни кри ми нал, те ро ри зам, си стем ска ко руп ци ја али и ет нич ки, 
уну тра шњи кон флик ти.

Кри ми нал као не га тив на и спе ци фич на дру штве на по ја ва 
пред ста вља уну тра шњи нео ру жа ни об лик угро жа ва ња без бед но-
сти. Ме ђу тим, ор га ни зо ва ни кри ми нал као је дан од ње го вих нај о-
па сни јих ви до ва све ви ше до би ја ме ђу на род ни ка рак тер и као та-
кав ути че на ста бил ност и без бед ност др жа ве спо ља. Ор га ни зо ва-
ни кри ми на ли тет ко ји мо же има ти раз ли чи те об ли ке ис по ља ва ња 
ка ко на уну тра шњем, та ко и на ме ђу на род ном пла ну ди рект но или 
ин ди рект но угро жа ва вред но сти дру штва, др жа ве и са мог по је дин-
ца. Као та кав, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет (пре све га тран сна ци о-
нал ни) пред ста вља са вре ме ни без бед но сни иза зов, ри зик и прет њу 
и за то је иден ти фи ко ван у стра те ги ја ма на ци о нал не без бед но сти 
мно гих зе ма ља.2) За мно ге ауто ре ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
пред ста вља озбиљ ну опа сност и прет њу за функ ци о ни са ње прав не 
др жа ве и за раз вој де мо кра ти је у ме ђу на род ним раз ме ра ма3) од но-
сно пред ста вља прет њу ме ђу на род ном ми ру и ста бил но сти.4)

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет ни је но ва по ја ва ко ја је не по зна та 
су бјек ти ма без бед но сти али но ви са вре ме ни об ли ци ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та су мно го сло же ни ји и об у хва та ју ши ре ге о граф ске 
окви ре. За раз ли ку од ста рих об ли ка чи ји је ре пре зент ма фи ја, ови 
но ви да на шњи ви до ви су мно го број ни ји: 

● Ор га ни зо ва ни еко ном ски кри ми на ли тет ти па кри ми на ли тет 
"бе лог око врат ни ка";

● Ор га ни зо ва ни еко ном ски кор по ра циј ски (ор га ни за циј ски) 
кри ми на ли тет;

● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет зло у по тре бе вла сти;
● Ор га ни зо ва ни вој ни кри ми на ли тет;
● Ор га ни зо ва ни нар ко-кри ми на ли тет;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи оруж ја и му ни ци је;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет  у ве зи на ки та и ску по це но сти;

2) Ко вач М., Стратегијскаидоктринарнадокументанационалнебезбедноститеориј
скеоснове, Свет књи ге, Бе о град, 2003, стр.131.

3) Ан ге ле ски М., „Во бор ба та про тив ор га ни зи ра ни от Кри ми на ли тет е по тре бен по ор га-
ни зи ран на уч но-стру чен при стап“, Годишникнафакултетотнабезбедност, Ско пје 
2002, стр. 95.

4) Za li sko N., „Rus sian or ga ni zed cri me: The fo un da tion for traf fic king“, Police, Bo bit Pu blis-
hing Com pany, Re don do Be ach 2000, p. 19.
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● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи кул тур но-исто риј ских 
до ба ра;

● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет са ра ди о ак тив ним ма те ри ја ли-
ма;

● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи фал си фи ко ва ња нов ца и 
хар ти ја од вред но сти;

● Ор га ни зо ва на не до зво ље на тр го ви на ауто мо би ли ма ("ауто 
ма фи ја");

● Ор га ни зо ва на про сти ту ци ја и тр го ви на бе лим ро бљем;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи из ну да (ре кет);
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи тр го ви не љу ди ма;
● Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у ве зи ига ра на сре ћу, итд.5)

Мно ги од ових об ли ка ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та су че-
сто по ве за ни од но сно у ме ђу соб ној су ди рект ној или ин ди рект ној 
узроч но-по сле дич ној ве зи. На при мер: при ли ком кри јум ча ре ња 
укра де них ауто мо би ла у њи ма се, та ко ђе, кри јум ча ри и оруж је, 
дро га, ну кле ар не ма те ри је ко ји се про да ју на истом или на дру гом 
тр жи шту. Иле гал но сте че ним про фи том се нај че шће фи нан си ра-
ју те ро ри стич ке ор га ни за ци је и тр го ви на “бе лим ро бљем”, а уме-
ша ни су и пред став ни ци стра них вој ски или ра зних ху ма ни тар них 
ор га ни за ци ја.6) Че сто се ме ђу тим де ша ва да оба ве штај не слу жбе 
стра них зе ма ља ко ри сте ме ђу на род не кри ми нал не ор га ни за ци је 
(ко је по ти чу из њи хо вих зе ма ља али функ ци о ни шу на про сто ру 
дру гих) за сво је оба ве штај не по сло ве или за из вр ше ње “пр ља вих 
по сло ва”.7)

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у овим слу ча је ви ма је по ве зан и 
са еко ло шким и по ли тич ким кри ми на ли те том. Ње гов крај њи циљ 
је сте сти ца ње про фи та кроз по сто ја ње и де ло ва ње ор га ни зо ва них 
кри ми нал них гру па. Из ово га про ис ти че да је ор га ни зо ва ни кри-

5) Ан ге ле ски М.: „Во бор ба та про тив ор га ни зи ра ни от Кри ми на ли тет с по тре бен по ор га-
ни зи ран на уч но-стру чен при стап“, Годишникнафакултетотнабезбедност, Ско пје 
2002, стр. 101.

6) Ар на у дов ски., „Ме гу словс ност и ме гу за ви сност на те ри ри змот и ор га ни зи ра ни от кри-
ми на ли тет“, ГодишникнаФакултетотнабезбедност, Ско пје, 2002, стр. 92.

7) Ра спон тих ак тив но сти је раз ли чит, кре ће се од при ку пља ња оба ве штај них по да та ка до 
иле гал них и ле гал них ула за ка или из ла за ка из зе мље при пад ни ка оба ве штај них слу-
жби, обез бе ђе ња фал си фи ко ва них до ку ме на та, ко ри шће ња ве за и оба ве штај них по зи-
ци ја из струк ту ра др жав не ад ми ни стра ци је ко ји су чла но ви или су у ве зи са кри ми-
нал ном ор га ни за ци јом, до на бав ке и до ста вља ња оруж ја до спро во ђе ња суб вер зив них 
ак тив но сти по пут атен та та, са бо та жа, ди вер зи ја.
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ми нал не и де о ло шког ка рак те ра и ис кљу чу је де ло ва ње би ло ка квог 
по ли тич ког или на ци о на ли стич ког, иде о ло шког де ло ва ња8), а та ко-
ђе ис кљу чу је мо гућ ност по и сто ве ћи ва ња са не ким об ли ци ма по ли-
тич ког кри ми на ла, по пут те ро ри зма.9)

Ме ђу тим, на дру гој стра ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет ипак 
по ку ша ва да се ин фил три ра у по ли тич ки си стем зе мље, а то је мо-
гу ће по сти ћи на ви ше на чи на:

● фи нан си ра њем по ли тич ке и пред из бор не кам па ње сво јих 
кан ди да та и ко руп ци јом гла сач ког те ла на из бо ри ма или

● исто то са мо са кан ди да ти ма ко ји ни су из кри ми нал ног окру-
же ња али уз по моћ ко руп ци је или за стра ши ва њем ак тив них 
по ли тич ких фак то ра. 

За пра во кри ми нал не гру пе те же да сво ју еко ном ску моћ тран-
сфор ми шу у по ли тич ку са ци љем да свој по ли тич ки по ло жај ис-
ко ри сте за уве ћа ње сво је еко ном ске мо ћи. У том слу ча ју но си о ци 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла би се аде кват ним по ли тич ким од лу ка-
ма за шти ти ли при ли ком вр ше ња сво јих кри ми нал них де лат но сти. 
Нај о па сни ји об лик ин фил три ра ња ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та 
у по ли тич ке струк ту ре је онај у ко ме до ла зи до кри ми на ли за ци је 
по је ди них чла но ва, а не рет ко и ве ћи не чла но ва вла де јед не зе мље. 
Та ко до не те по ли тич ке од лу ке од стра не др жав ног вр ха чи ји је циљ 
омо гу ћа ва ње де лат но сти ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па су у 
ства ри "ква зи ле гал не" и иму не су на санк ци је уну тра шњег пра ва, 
и ов де се за пра во ра ди о "др жав ном ор га ни зо ва ном кри ми на лу". 
По себ на опа сност је ако се ова кве ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе 
ин фил три ра ју у струк ту ре ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Ор га ни зо ва ни кри ми нал се че сто ин фил три ра у не вла ди не ор-
га ни за ци је. Ове ор га ни за ци је на раз не на чи не ути чу на по ли тич ке 

8) Шку лић. М.,Организованикриминалитет, До си је, Бе о град, 2003, стр. 39-58. 
9) У до ме ну по ли тич ког кри ми на ли те та, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се ис по ља ва у ви ду 

ор га ни зо ва ног ме ђу на род ног те ро ри зма. Спе ци фич ност овог ти па те ро ри зма је да те-
ро ри стич ка ор га ни за ци ја ужи ва фи нан сиј ску, ма те ри јал ну и сва ку дру гу по моћ јед не 
др жа ве и ње них ор га на ра ди из вр ша ња те ро ри стич ких ака та на те ри то ри ји јед не или 
ви ше др жа ва чи ме се ис по ља ва еле мент ино стра но сти. Те ро ри зам се ре ла тив но че сто 
де фи ни ше као вид ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та, с об зи ром да са вре ме ни те ро ри зам 
пред ста вља де ло ва ње до бро ор га ни зо ва них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Ве ћи на кла-
сич них де фи ни ци ја ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та сма тра да је за ор га ни зо ва не кри ми-
нал не гру пе ка рак те ри стич но да су оне из ри чи то не и де о ло шког ка рак те ра, од но сно да 
је њи хов је ди ни мо тив де ло ва ње – сти ца ње про фи та, а не оства ри ва ње иде о ло шких, 
на ци о нал них или дру гих ци ље ва за чи је се оства ре ње за ла жу те ро ри сти, од но сно те ро-
ри стич ке ор га ни за ци је.

        Алек сић Ж., Шку лић М., Криминалистика, До си је, Бе о град, 2002, стр. 380-385.
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од лу ке зе мље у ко јој де лу ју и то кроз на вод ну бор бу за за шти ту 
пра ва од ре ђе них ин те ре сних гру па. За сво је за ла га ње и свој рад 
оне до би ја ју и из ве сне сво те нов ца од сво јих вла да као и од зе мље 
(зе ма ља) до ма ћи на. На рав но при то ме су мо гу ће и раз не зло у по-
тре бе фи нан сиј ских сред ста ва не вла ди них ор га ни за ци ја ве за них 
за иле гал не, али и ле гал не по сло ве ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. 

У да на шње вре ме до шло је и до по ја ве но вих, али и ожи вља ва-
ња не ких ста рих об ли ка ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Ме ђу но-
ви је об ли ке кри ми на ли те та, спа да и кри јум ча ре ње цр ве не жи ве, 
ну кле ар ног ма те ри ја ла или ну кле ар ног от па да или ге нет ски ма те-
ри јал.

Те жња ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та за што ве ћим про фи том 
до ве ла је до не ких ис ко ре ње них и пре ва зи ђе них об ли ка угро жа ва-
ња без бед но сти. Та ко је на при мер, кри јум ча ре ње оруж ја и нар ко-
ти ка са да пре ви ше опа сан по сао, кри јум ча ре ње ауто мо би ла ма ње 
уно сан, а ви ше ри зи чан по сао. За то је да нас тр го ви на људ ским би-
ћи ма до ста уно сан по сао, а опет ма ње ри зи чан од прет ход но на-
ве де них ви до ва ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. Да на шње мо дер но 
ро бље се мо же екс пло а ти са ти на ви ше на чи на:

● нај пре рад но, оба вља њем фи зич ких по сло ва уз ни ка-
кву или бар ми ни мал ну на кна ду.

● сек су ал но: ор га ни зо ва њем про сти ту ци је, пор но ин ду-
стри је и секс ту ри зма.

● тр го ви ном људ ским ор га ни ма и тки ви ма - јер је то из у-
зет но тра же на и ску па "ро ба".

● зло у по тре бом де це: брач ни па ро ви без де це мно го пла-
ћа ју за иле гал но усва ја ње, сек су ал на екс пло а та ци ја 
де це (пе до фи ли ја) је уно сни ји по сао од кла сич не про-
сти ту ци је, та ко ђе и деч ја пор но гра фи ја до но си ве ћи 
про фит од кла сич не пор но гра фи је, а про сја че њем де ца 
оства ру ју ве ли ке при хо де.

● у крај њем слу ча ју мо дер но ро бље се мо же увек про да-
ти тре ћим ли ци ма ра ди да ље екс пло а та ци је.

Код ова квих по јав них об ли ка ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та 
по себ но је за бри ња ва ју ће то што че сто до ла зи до ком би но ва ња ви-
ше об ли ка екс пло а та ци је жр тве. Та ко се на при мер, иле гал но усво-
је но де те ко ри сти и за деч ју пор но гра фи ју, екс пло а ти ше кроз пе-
до фи ли ју и ко ри сти за про сја че ње. Жр тве ова квих ви до ва кри ми-
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на ли те та се нај че шће тре ти ра ју као из вр ши о ци кри ми нал них рад-
њи што је сва ка ко још је дан без бед но сни про блем. У слу ча ју да је 
стра ној др жа вљан ки на те ри то ри ји тре ће зе мље од у зет па сош и да 
је она при мо ра на да се ба ви про сти ту ци јом, ка да од стра не др жав-
них ор га на до ђе до от кри ва ња ње ног бо рав ка и ње них ак тив но сти, 
њој се не пру жа ни ка ква по моћ већ је тре ти ра на као пре ступ ник 
за ко на због иле гал ног бо рав ка у зе мљи и ба вље ња про сти ту ци јом. 
Је дан од ве ћих без бед но сних про бле ма је тај што кри ми нал не ор-
га ни за ци је пре ко ка на ла за иле гал ни ула зак у зе мљу омо гу ћу ју ма-
сов не иле гал не ими гра ци је, а ово је по себ но зна чај но ако се има у 
ви ду и чи ње ни ца да ими гран ти са со бом но се и свој кри ми на ли тет.

Сва ко ли це без об зи ра на пол, на ци о нал ну или вер ску при пад-
ност мо же би ти жр тва тр го ви не љу ди ма, али нај че шће су угро же-
не же не и де ца. Нај че шће жр тве су де вој ке и же не из ме ђу 25 и 34 
го ди не ко је по ти чу из си ро ма шних ре ги о на и др жа ва, не рет ко из 
ра зо ре них по ро ди ца и бра ко ва, али се че сто мо же на ћи и ве ли ки 
број осо ба од 12 до 18 го ди на.

Трговинаженама иако је у по след ње вре ме до шла до из ра жа ја, 
ни је по ја ва но ви јег да ту ма. Ње ни за че ци да ти ра ју још из вре ме на 
Рим ске им пе ри је, а та ко ђе је би ла при сут на и у сред њем ве ку на кон 
ко ло ни за ци је. Про сти ту ци ја се раз ви ја ла па ра лел но са раз во јем 
дру штва, та ко да су већ кра јем  XИX ве ка по сто ја ли ор га ни зо ва ни 
об ли ци де ло ва ња у тр го ви ни же на ма. Ова тр го ви на је вре ме ном 
до би ја ла но ве фор ме та ко да да нас тр го ви на же на ма пред ста вља 
јед ну од зна чај них де лат но сти тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла. У зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе (укљу чу ју ћи 
и на шу зе мљу) то ком по след ње де це ни је XX ве ка, уоче но је ве-
ли ко по ве ћа ње овог те шког об ли ка кри ми на ли те та. Ср би ја се ту 
углав ном ја вља као зе мља тран зи та, зе мља по ре кла жр та ва али и 
зе мља њи хо ве при вре ме не де сти на ци је. Ка да је у пи та њу тр го ви на 
же на ма ра ди сек су ал не екс пло а та ци је по себ на па жња се по све ћу је 
са мом на чи ну на мам њи ва ња жр та ва, њи хо вом тран спор ту, од но-
сно тран спор ту у зе мље де сти на ци је, као и раз ли чи тим об ли ци ма 
вик ти ми за ци је ко јој су из ло же не. Нај че шћи на чин на ма мљи ва ња је 
по ну да иле гал ног по сла у ино стран ству (жр тве оче ку ју да ра де као 
ко но ба ри це, фри зер ке, игра чи це, ма не кен ке), кид на по ва ње, ра зни 
ту ри стич ки аран жма ни, про да ја ко ју оба вља по ро ди ца или ре гру-
то ва ње за рад у до ма ћој про сти ту ци ји. Као на ма мљи ва чи нај че шће 
се ја вља ју по зна ни ци или аген ци је за тра же ње по сло ва у ино стран-
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ству, док се ре ђе ја вља ју при ја те љи, мла ди ћи, су пру жни ци или 
ро ди те љи. Ка да стиг ну на ме сто од ре ди шта жр тва ма се од у зи ма 
па сош и по ста ју пред мет сек су ал ног зло ста вља ња са мих по сред-
ни ка, за тим сле ди мал тре ти ра ње док не при хва те про сти ту ци ју као 
за нат. Ра ди лак ше кон тро ле, про сти ту ци ја је че сто пра ће на упо тре-
бом дро ге и прак сом да се та кве же не за ду жу ју, а ка ко не мо гу да 
вра те но вац оне све ви ше по ста ју за ви сне од по ве ри ла ца и је ди ни 
на чин им је ба вље ње про сти ту ци јом ко ја тр гов ци ма же на ма до но-
си ве ли ки про фит. Мо гу ћи су, ме ђу тим, и дру ги на чи ни ко ји до во де 
до тр го ви не же на ма, од но сно њи хо вог укљу чи ва ња у про сти ту ци-
ју. То су обез бе ђи ва ње до зво ла за бо ра вак, омо гу ћа ва ње жи вот них 
и рад них усло ва и пру жа ње ра зних ви до ва по мо ћи же на ма ко је су 
при ве де не то ком ра ци је и ко ји ма пре ти де пор то ва ње.

Тр го ви на же на ма ра ди сек су ал не екс пло а та ци је пред ста вља 
озби љан со ци јал ни про блем, а ка рак те ри шу је ве ли ка рас про стра-
ње ност, из у зет на по кре тљи вост и ве ли ка дру штве на опа сност.

Трговинадецом нај че шће се од но си на деч ју про сти ту ци ју и 
пор но гра фи ју, али су че сти и об ли ци тр го ви не де цом ра ди њи хо вог 
ба вље ња про сја че њем, при мо ра ва ње да оба вља ју од ре ђе не по сло-
ве или вр ше од ре ђе на кри вич на де ла, нај че шће она ко ји ма се при-
ба вља про тив прав на имо вин ска ко рист. Кри ми нал не ор га ни за ци је 
ба ве се и иле гал ном про да јом бе ба брач ним па ро ви ма без де це и ту 
се углав ном ја вља ју два на чи на из вр ше ња:

● ка да су са ми ро ди те љи са гла сни да про да ју сво ју бе бу 
уз од го ва ра ју ћу нов ча ну на кна ду.

● дру ги те жи об лик је ка да се бе бе кра ду, про гла ша ва ју за 
умр ле, а по том про да ју за ин те ре со ва ним ли ци ма. 

При сут на је и по ја ва да же не ко је су пред по ро ђа јем од ла зе у 
ино стран ство да би се та мо по ро ди ле и про да ле но во ро ђен че. Ова 
кри ми нал на де лат ност се од ви ја по сред ством кри ми нал не ор га ни-
за ци је уз са гла сност оба ро ди те ља или са мо мај ке уз од го ва ра ју ћу 
за ра ду. Као је дан од раз ло га за по ве ћа ње тр го ви не де цом са ци-
љем њи хо ве сек су ал не екс пло а та ци је на во ди се тзв. сек си ту ри зам, 
а оте жа ва ју ћа окол ност је што овај вид екс пло а та ци је де це че сто 
пра ти и ужи ва ње дро ге, као је дан од на чи на да се лак ше под не се 
и пре бро ди по чет на фа за ове кри ми нал не де лат но сти. Сек су ал на 
екс по а та ци ја оста вља ве ли ке тра у ме на де те, из ра же не пси хич ке 
про бле ме и фи зич ке по сле ди це.
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У но ви је вре ме све ви ше је при сут на иле гал на трговинаљуд
скиморганима, ра ди њи хо ве тран сплан та ци је, у ко јој се оства ру је 
ве ли ка фи нан сиј ска до бит. Иле гал на про да ја људ ских ор га на све 
ви ше по при ма раз ме ре ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та и то пре све-
га тран сна ци о нал ног. Људ ски ор га ни се ор га ни зо ва ним ка на ли ма 
тран спор ту ју до од ре ди шног ме ста, од но сно до ко ри сни ка ко ји 
пла ћа ве ли ку су му нов ца за ту услу гу. Ор га ни зо ва не кри ми нал не 
гру пе пра те ле гал но и иле гал но тр жи ште, по себ но по тра жњу за 
људ ским ор га ни ма, за тим про ве ра ва ју од ког сло ја љу ди по тра жња 
до ла зи и ко ли ка је на док на да за ту услу гу. Уко ли ко је на док на да за 
тр го ви ну – до бра, кри ми нал на ор га ни за ци ја укљу чу је сво је ор га-
ни зо ва не ка на ле да про на ђу тра же ни људ ски ор ган и да га до пре ме 
до ко ри сни ка. По зна ти слу ча је ви из све та, по ка зу ју да бо га ти љу-
ди, че сто не би ра ју сред ства да до ђу до за њих по треб них људ ских 
ор га на, ко јих на ле гал ном тр жи шту не ма. На рав но та кву си ту а ци ју 
ве што ко ри сте кри ми нал не ор га ни за ци је и оства ру ју до бар про-
фит. Тр го ви на људ ским ор га ни ма се нај ви ше раз ви ја у оним зе-
мља ма ко је има ју раз ви јен при ва тан бол нич ки сек тор и где је кон-
тро ла др жа ве ма ла. Че сто са ме кри ми нал не ор га ни за ци је фи нан си-
ра ју отва ра ње та квих бол ни ца, а за на бав ку тра же них ор га на слу же 
се и уби стви ма или пре ва ра ма ми гра на та ко ји че сто за вр ша ва ју као 
до на то ри ор га на.

Зе мље ко је из ла зе из пе ри о да ви ше де це ниј ског јед но пар тиј-
ског си сте ма и ко је се на ла зе у тран зи ци о ном про це су има ју ве ли-
ке те шко ће да ство ре про фе си о нал не јав не слу жбе уме сто на сле-
ђе них по слу шнич ких. То, пре све га, под ра зу ме ва за шти ту јав них 
слу жбе ни ка10) од по ли тич ких про ме на, јер ако слу жбе ник зна да ће 
би ти сме њен за јед но са вла да ју ћом по ли тич ком струк ту ром, он ће 
на сто ја ти да се што ви ше обо га ти за вре ме док је на том по ло жа ју. 
Ре фор ма јав ног сек то ра тре ба да об у хва ти и по ве ћа ње пла та јав них 
слу жбе ни ка (јер уко ли ко су пла те ма ле, слу жбе ни ци ће би ти вр ло 

10) Да би мо гли да ра де сво је по сло ве, јав ни слу жбе ни ци мо ра ју има ти овла шће ња за до-
но ше ње од лу ка. Од лу ке мо ра ју би ти у скла ду са јав ним ин те ре сом, ко ји је де фи ни сан 
за ко ни ма, пра ви ли ма и упу стви ма за спро во ђе ње по ли ти ке. Ме ђу тим, не мо же се сва ка 
си ту а ци ја пред ви де ти уна пред, та ко да слу жбе ни ци мо ра ју да има ју у од ре ђе ној ме ри 
и сло бо ду да од лу че на ко ји на чин ће по сту пи ти. Ди ле ма у ве зи са дис кре ци јом ле жи 
у то ме што пра ви ла мо ра ју би ти флек си бил на, али се с дру ге стра не том флек си бил-
но шћу отва ра ју вра та ар би трар ном од лу чи ва њу и ад ми ни стра тив ној ко руп ци ји. Уме ће 
до бре ад ми ни стра ци је је да се из бег не ру ко во ђе ње са вр ха о сва кој сит ни ци, а да при 
том дис кре ци ја не пре ђе по треб не гра ни це.

 Кар клинс, Р., Системмејенатерао, ОЕБС Ми си ја у Ср би ји, Бе о град, 2005, стр. 121.
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скло ни ко руп ци ји), за по шља ва ње но вих ква ли фи ко ва них љу ди на-
ме сто ста рих и ре фор му јав них про гра ма. 

Сва ка ко нај ве ћа прет ња по сто ји ако су за по сле ни у суд ству 
и по ли ци ји скло ни под ми ћи ва њу и зло у по тре би слу жбе них овла-
шће ња. Ка да су су ди је скло не под ми ћи ва њу, по сто ји опа сност по 
чи тав прав ни по ре дак, јер су ди је су че сто  ти ко ји се ста ра ју да у 
др жа ви вла да ју за ко ни. Ме ђу тим, ако има мо ко рум пи ра ног су ди ју, 
прав да је да ле ко. У суд ском про це су бо ље про ла зи онај ко ји ви ше 
пла ти, јер та кав су ди ја ту ма чи за кон ка ко на ла же моћ нов ца, за тим 
под при ти ском от ка за, уна пре ђе ња или не ке дру ге услу ге. Том при-
ли ком ве о ма че сто се по сту па по на ло гу тзв. “те ле фон ског пра ва”, 
јер су ди је су по ста вље не по пар тиј ској ли ни ји, не су де по за ко ну, 
већ по мак си ми „не тре ба се др жа ти за ко на ко' пи јан пло та”, од но-
сно по на ло гу сво јих по ли тич ких мен то ра. 

С дру ге стра не, ако је по ли ци ја ко рум пи ра на сло бо да и жи вот 
ни су за шти ће ни, јер ли ца се мо гу при тва ра ти или осло ба ђа ти по 
во љи по ли тич ких моћ ни ка. При то ме се де ша ва да по ли ци ја шти ти 
кри ми нал ца, а не гра ђа ни на, од но сно на сло бо ду се без  прав ног 
осно ва пу шта ју ви ше стру ки кри ми нал ци. 

Ме ђу тим, ка да је у пи та њу по ли тич ка сфе ра, ве о ма по год но 
тло за ко руп ци ју је су по ли тич ке пар ти је и ње ни ли де ри, на ро чи то 
у вре ме пред из бор них ак тив но сти. На и ме, то ком из бор не кам па ње 
пар ти ја ма су по треб на ве ли ка фи нан сиј ска сред ства, па  мно ги по-
слов ни љу ди, од но сно “би зни сме ни” ко ри сте ову си ту а ци ју и под 
ви дом ле гал них до на ци ја вр ше пот ку пљи ва ње по ли ти ча ра, ко ји ка-
да до ђу на власт има ју оба ве зу да „за хва ле’’. 

У си ту а ци ја ма ка да суд ство и јав на без бед ност по ста ну ко рум-
пи ра ни, др жа ва се на ла зи са мо ко рак пред оним што се на зи ва за
робљенадржаваилиукраденадржава,11) тј. ста њем у ко јем су не 
са мо по је ди не слу жбе и аген ци је, већ и сам врх вла сти, да кле ком-
плет на др жа ва у ра ља ма ко руп ци је. Пре ма то ме, по сле ди ца уче шћа 
по ли тич ких пр ва ка у ко руп ци ји је на ста нак фе но ме на „заробљене
државе’’, под ко јим се под ра зу ме ва про тив за ко ни то пла ћа ње по је-
ди на ца из вла сти ка ко би се оства рио ути цај на из ра ду и усва ја ње 
за ко на, про пи са и од лу ка др жав них ор га на. За раз ли ку од овог тер-
ми на, струч ња ци Свет ске бан ке као си но ним за ви со ко ко рум пи-

11) Ка да ана ли ти ча ри го во ре о ‘’заробљеној држави’’ или о ‘’украденој држави’’, оба 
тер ми на се од но се на ин сти ту ци о нал но за ро бља ва ње и скри ве ну при ва ти за ци ју јав них 
ин сти ту ци ја.
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ра не др жа ве ко ри сте на зив „за ро бље но дру штво’’. Ова кав мо дел 
„дру штве ног уре ђе ња’’ ка рак те ри ше мо но пол фи нан сиј ских оли-
гар хи ја „из сен ке’’, ко је има ју ди рект ну кон тро лу над по ли тич ким 
пар ти ја ма, вој ском, по ли ци јом и дру гим без бед но сним слу жба ма, 
сво јим по сла ни ци ма у пар ла мен ту. При то ме, тзв. оли гар си (спој 
нов ца и мо ћи дао им је овај на зив) ма ни пу ли шу про це ном ства ра-
ња по ли ти ке и ства ра ју пра ви ла ко ја ће по мо ћи да се игра по њи-
хо вом и та ко да они бу ду у зна чај ној пред но сти. Та ко сти чу моћ да 
до но се за ко не и уред бе у сво ју и ко рист сво јих мо но по ла, ути чу на 
суд ске од лу ке и „у ру ка ви ца ма’’ или „под зем ним сред стви ма’’ ор-
га ни зо ва но пљач ка ју на ци о нал не ре сур се. По мо ћу ко руп ци је кри-
ми нал ци сти чу углед, моћ и уве ћа ва ју свој про фит те же ћи крај њем 
ци љу, од но сно пре у зи ма њу и кон тро ли це ло куп ног фи нан сиј ског и 
при вред ног си сте ма. У та квој си ту а ци ји др жа ва не ма „про бле ма’’ 
са кри ми на лом, јер кри ми нал не ор га ни за ци је по се ду ју и кон тро-
ли шу др жа ву.

''Заробљенадржава'' је си стем ска, струк тур на или ен дем ска 
(ка ко се све на зи ва) ко руп ци ја ве ли ког оби ма у ко јој се ус по ста вља 
скри ве ни по ли тич ки ре жим су про тан свр си ко ју има ју др жав не ин-
сти ту ци је по уста ву. Ова кво за ро бља ва ње мо гу да из вр ше при ват не 
фир ме, уске ин те ре сне гру пе, али и по ли тич ки ли де ри. При то ме 
мо же се уочи ти раз ли ка пре ма вр ста ма ин сти ту ци ја ко је се за ро-
бља ва ју (за ко но дав на, из вр шна, суд ска и ре гу ла тор не аген ци је). Уз 
за ро бља ва ње др жа ве до ла зе и дру ги ко руп ци о на шки по ступ ци, као 
на при мер, од лу ка ор га на го ње ња и пра во су ђа да ли да се по кре не 
ис тра га о не ком сум њи вом чи ну. По ли тич ки оли гар си су, та ко ђе, 
упле те ни у не про пи сно фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја, ку по-
ви ну ме ди ја12) и пла но ве чи ји је циљ укла ња ње по ли тич ких про-
тив ни ка. У по себ но екс трем ним слу ча је ви ма за ро бља ва ње др жа ве 
под ра зу ме ва де фац то пре у зи ма ње јав них ин сти ту ци ја не са мо за-
рад по слов них ин те ре са, већ ра ди вр ше ња очи глед них кри вич них 
де ла. У ова квим слу ча је ви ма мре же кри ми на ла ца план ски про ди ру 

12) С об зи ром да су ме ди ји глав ни из вор ин фор ма ци ја јав но сти о ко руп ци ји, мно ги но ви-
на ри ко ји су тач но из ве шта ва ли о овом дру штве ном злу на ла зи ли су се због то га пред 
озбиљ ним иза зо ви ма, а не ко ли ко њих је и жи во том пла ти ло свој рад. Та ко је у Укра ји-
ни, у пе ри о ду од 1995. до 2001. го ди не, уби је но 11 но ви на ра, ме ђу ко ји ма је нај чу ве ни ји 
био Игор Алек сан дров, во ди тељ те ле ви зиј ског про гра ма на ко јем су при ка зи ва ни ис-
тра жи вач ки из ве шта ји о ко рум пи ра но сти Вла де и ор га ни зо ва ном кри ми на ли те ту. Дру-
ги но ви на ри су по ста ли жр тве на си ља, нео сно ва них ту жби и прет њи упу ће них њи ма 
или чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца.

   Исто, стр. 57.
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у ор га не из вр шне вла сти, нај че шће у ми ни стар ства ко ја се ба ве фи-
нан си ја ма и еко ном ским пи та њи ма.

Кон текст у ко јем је са мо бо га ће ње слу жбе ни ка би ло си стем ско 
по сто јао је у ко му ни стич кој ери, ка да је др жа ва по се до ва ла го то во 
све: не по крет ност и фир ме, јав на пред у зе ћа и ин фра струк ту ру, зе-
мљу и при род не ре сур се. Тран зи ци ја из та квог си сте ма и тр жи шни 
си стем до ве ли су до при ва ти за ци је ве ли ке ко ли чи не имо ви не, што 
је омо гу ћи ло да се они ко ји су за при ва ти за ци ју би ли над ле жни 
и лич но обо га те. На тај на чин је вла сни штво про ме ни ла и имо-
ви на мно гих др жав них и дру штве них ин сти ту ци ја, као на при мер 
спорт ска и кул тур на дру штва, уни вер зи те ти и слич но, ко је су мо-
ра ле да про ђу кроз тран зи ци ју ка ко би по ста ле пра ве ор га ни за ци је 
гра ђан ског дру штва. Ове ра ди кал не про ме не ко је су се до го ди ле у 
бив шим ко му ни стич ким зе мља ма ство ри ле су је дин ствен кон текст, 
ко ји укљу чу је ис ку ше ња при ли ком при ва ти за ци је др жав не и дру-
штве не имо ви не  (ко му ни стич ке др жа ве су по се до ва ле го то во све) 
и иза зо ве из град ње но вог за кон ског и суд ског си сте ма. Из у зет но 
ши ро ка при ва ти за ци ја ове имо ви не до ве ла је до по ја ве про фи те ра 
тран зи ци је, по ли тич ких оли гар са и ства ра ња кар те ла вла да ју ћих 
ели та. При то ме, ве ћи на пост ко му ни стич ких ре жи ма је ус пе ла да 
ус по ста ви де мо крат ске струк ту ре, укљу чу ју ћи и мно ге за ко не и 
дру ге про пи се ко ји су осми шље ни да би се огра ни чи ла ко руп ци ја, 
али они рет ко функ ци о ни шу у прак си услед мањ ка ка па ци те та за 
њи хо во спро во ђе ње и мањ ка по ли тич ке во ље.13)

Ка да су у пи та њу но во на ста ле не за ви сне бал кан ске др жа ве, 
као и пост со ци ја ли стич ке др жа ве из цен трал не и ис точ не Евро-
пе,14) ве ћи на њих се на ла зи у кан ђа ма ор га ни зо ва ног кри ми на ли-
те та и ко руп ци је ко ји се све ви ше ма ни фе сту је као ра зор ни по ове 
др жа ве -  ко је су у тран зи ци о ном про це су и  са још увек сла бим 
де мо крат ским ин сти ту ци ја ма. При то ме ко руп ци ја не оп ста је са мо 
због за јед нич ких ин те ре са по је ди на ца ко ји су у њу укљу че ни, већ 
и због њи хо вог ме ђу соб ног уце њи ва ња, од но сно мно ги моћ ни по-
ли ти ча ри по се ду ју ком про ми та ју ћи ма те ри јал о сво јим ''кон ку рен-
ти ма'', ко ји прак тич но одр жа ва при кри ва ње. Ком про ми ту ји ћи ма-
те ри јал нај че шће ко ри сте ко рум пи ра ни по је дин ци и њи хо ве мре же 

13) Исто, стр. 11, 17, 25, 32-34.
14) У са вре ме ном по ли тич ком  дис кур су те зе мље се на зи ва ју ''пропалимдржавама''. 

Њих ка рак те ри шу про це си ко ји су све ви ше дис кон ти ну ал ни – ко ји не мо гу да се одр же 
у сред њо роч ном  пе ри о ду, по ста ју до га ђа ји, и ма ни фе сту ју се као пре ки ди кон ти ну и те-
та, це па ње дру штве ног тки ва или као из би ја ње без бед но сних кри за.
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ка ко би се за шти ти ли од ри ва ла. Јер, ка да чла но ви гру пе има ју  са-
зна ња о кри ви ци дру гих де лу је као сред ство од вра ћа ња и сред ство 
за очу ва ње по сто је ћег ста ња. По њи хо вом схва та њу по сто ји са мо 
јед но сред ство ко јим се мо же од го во ри ти на ком про ми ту ју ћи ма-
те ри јал, а то је но ви ји и моћ ни ји ма те ри јал ко ји ком про ми ту је оне 
ко ји вас на па да ју.  Че сто су и ли де ри др жа ва на мер но охра бри ва ли 
ко руп ци ју ка ко би обез бе ди ли до вољ ну ко ли чи ну ком про ми ту ју ћег 
ма те ри ја ла (ком про мат) ко ји би мо гли ко ри сти ти ра ди уце њи ва ња 
по ли ти ча ра ка да за тре ба. Ме ђу тим, гле да но ана ли тич ки, ово је и 
оче ки ва но, с об зи ром да је у овим дру штви ма по ли ти ка схва ће на 
као нај рен та бил ни ји би знис ко ји омо гу ћу је бо га ће ње пре ко но ћи и 
без број при ви ле ги ја, а ис кљу чу је би ло ка кву од го вор ност. Та ко да 
оно што још ни су ус пе ле да оства ре зе мље из овог ре ги о на, ус пе ло 
је кри ми нал ци ма, јер су ус по ста ви ли мул ти е тич ност сво јих мре жа 
и ре ла ти ви за ци ју др жав них гра ни ца.15)

***

У са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма ор га ни зо ва ни кри-
ми нал пред ста вља јед ну од до ми нант них прет њи без бед но сти, 
по ред те ро ри зма, си стем ске ко руп ци је и ет нич ких, уну тра шњих 
кон фли ка та. Кри ми нал као не га тив на и спе ци фич на дру штве на 
по ја ва пред ста вља за пра во уну тра шњи нео ру жа ни об лик угро жа-
ва ња без бед но сти. Ме ђу тим, упра во ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет 
као је дан од ње го вих нај о па сни јих ви до ва све ви ше до би ја ме ђу-
на род ни ка рак тер и као та кав ути че на ста бил ност и без бед ност 
др жа ве спо ља. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет угро жа ва еко ном ске, 
по ли тич ке, прав не, кул тур не и све дру ге зна чај не вред но сти јед ног 
дру штва, др жа ве и са мог по је дин ца. Као та кав, ор га ни зо ва ни кри-
ми нал пред ста вља са вре ме ни без бед но сни иза зов, ри зик и прет њу 
за функ ци о ни са ње прав не др жа ве и раз вој де мо кра ти је у ме ђу на-
род ним раз ме ра ма, од но сно пред ста вља прет њу  ме ђу на род ном 
ми ру и ста бил но сти.

Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет по сто ји и у зе мља ма ко је су 
у тран зи ци ји као и у они ма ко је су у по стран зи ци о ном пе ри о ду. 
Узро ци ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та у зе мља ма у тран зи ци ји су 

15) Од де ве де се тих го ди на XX ве ка, у овом де лу Евро пе ''усталила''се из ре ка да ''Све
државеимајукриминалце,асамонаБалканукриминалциимајусвојудржаву''и 
''Балканомвладамултиетничкамафијакојојсекундирајунационалистичкеполи
тичкеелите''.
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ра ди кал не про ме не еко ном ског и по ли тич ког си сте ма ко је на ста-
ју на кон сме не цен тра ли стич ког си сте ма и уво ђе ња де мо кра ти је 
и про ме на у тр жи шној еко но ми ји, и до во де до ни за про бле ма и 
про тив реч но сти ко ји де лу ју као кри ми но ге ни фак то ри. У тран зи-
ци о ним зе мља ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет де лу је као тран сна-
ци о нал ни, и до жи вља вао је из ве сне тран сфор ма ци је ко је су би ле 
аде кват не дру штве ним про ме на ма зе мље ко ја је про ла зи ла про цес 
тран зи ци је. За хва љу ју ћи сво јој кри ми нал ној де лат но сти ор га ни зо-
ва ни кри ми нал је за у зи мао ја ке по зи ци је, ви сок дру штве ни ста тус 
и сти цао ве ли ку фи нан сиј ску моћ. Те же ћи да за др жи већ сте че не 
по зи ци је, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је на ста вио да де лу је и у зе-
мља ма ко је су про шле про цес тран зи ци је, при ла го ђа ва ју ћи сво је 
де лат но сти но во на ста лим дру штве ним усло ви ма.

У раз ли чи тим зе мља ма, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се не ис-
по ља ва у истим об ли ци ма и са истим ин тен зи те том, већ су они 
аде кват ни по сто је ћим дру штве ним од но си ма. За то у кон крет ној 
др жа ви тре ба тра га ти за оним об ли ци ма ко ји су про у зро ко ва ни по-
сто је ћим усло ви ма. Не ки од фак то ра ко ји су до ве ли до на стан ка 
ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та су пре ста ли да по сто је, не ки де лу ју 
у бла жем ин тен зи те ту а не ки су и да ље из ра же ни. У сва ком слу ча-
ју, не тре ба оче ки ва ти да ће пре стан ком од ре ђе них фак то ра не ста ти 
и орд го ва ра ју ћи об ли ци ор га ни зва ног кри ми на ли те та. По сле ди це 
не га тив ног деј ства ових фак то ра осе ћа ју се и на кон њи хо вог пре-
стан ка. Об ли ци ор га ни зо ва не кри ми нал не де лат но сти ни су увек 
уоч љи ви и пре по зна тљи ви, што сва ка ко оте жа ва бла го вре ме но 
пред у зи ма ње ефи ка сних ме ра на њи хо вом су зби ја њу и спре ча ва-
њу пре ра ста ња у сло же ни је об ли ке. Са раз во јем ме ђу на род них еко-
ном ских и дру гих ве за, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет до би ја но ве 
по јав не об ли ке, уз ко ри шће ње ра зних ме то да и сред ста ва.

При ме ри из нај ра зви је ни јих зе ма ља по ка зу ју да сла бље ње или 
уни ште ње нај моћ ни јих кри ми нал них ор га ни за ци ја не до во ди  до 
сла бље ња, а још ма ње до пот пу ног су зби ја ња од ре ђе них об ли ка 
ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та, јер дру ге кри ми нал не гру па ци је 
до би ја ју сво ју шан су и за у зи ма ју “упра жње но” ме сто. Ме ђу тим, 
ус по ста вља њем “прав не др жа ве” у зе мља ма ко је про ла зе про цес 
тран зи ци је, те де ло ва њем ор га на от кри ва ња, кри вич ног го ње ња и 
пре су ђи ва ња, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се мо же “др жа ти под 
кон тро лом”. Прав на др жа ва је ипак у ста њу да све об ли ке ор га-
ни зо ва ног кри ми на ли те та, од го ва ра ју ћом за кон ском ре гу ла ти вом и 
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са ве сним ра дом над ле жних ор га на све де на нај ма њу мо гу ћу ме ру, 
од но сно у дру штве но при хва тљи ве окви ре.

Bojan Teofilovic
ORGANIZED CRIME AS A THREAT TO SECURITY  

OF TRANSITIONAL STATES
Summary

Inrecentyearsthereisnotedanincreaseofproblems
relatedtointernalandinternationalsecurity.Anin
creasednumberofemergenceof„old“andnewsecu
rityproblems,andbeforeelsetheiremergenceinthe
states in transitional or posttransitional processes,
ismainlyaconsequenceofstructuralcrisisinmod
ernsociety(modernworld)andinnewinternational
circumstances and relations inwhich there has be
comeevidentadrasticincreaseoforganizedcrime.
Newmodelsof imperilmentof securityarea threat
toglobalsecurity in thewaythatby theirexistence
andnegativeactivity they imperil social security in
general.Alsothesenewmodelsofimperilmentofse
curity provide for emergenceanddurationof other
imperilingmodels and for possibility that in future
therewillbedevelopedevenmoredangerousmodels
ofimperilmentofsecurityonbothnationalandinter
nationallevel.
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ВишњаСтанчић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ПОЈАМПОЗИТИВНЕИНЕГАТИВНЕ
СЛОБОДЕ**

-АНТИЧКОИМОДЕРНОСХВАТАЊЕСЛОБОДЕ-

,,Данашњенацијенемогуизбећидауњимазавлада
друштвенаједнакост,алиодњихзависидалићеих
таједнакостдовестиуропствоилислободу.”1)  

         АлексисдеТоквил
Сажетак

Аутор се у овом раду бави појмом слободе као дру
штвенимфеноменом, не и филозофским проблемом
слободневоље(сложићемосесаКантовомполазном
претпоставком да је човек слободно биће).Овај ин
тригантни појам и један од најзлоупотребљенијих у
друштвенојтеорији,релевантанјекаконаплануvita
contemplativaтакоинаплануvitaactiva.Јасноједаов
денијеречочистоакадемскомпитању:идејаслободе
одувекјеигралакључнуулогунесамоуетичкојтео
рији,негоиуполитичкојпракси,пајеизучавањеовог
проблемаоднесумњивогзначаја.Ауторсенајпребави
разматрањемантичкогимодерногсхватањаслобо
де,инаосновуовиханализапоказујеучемусесастоји
разликаизмеђуовихконцепата.Затимсеразматрају
појмовипозитивнеинегативнеслободе,идолазиседо
закључкадапозитивнаинегативнаслобода,уколико
сесхватекаоапсолутнизахтеви,могудоћиусукоб.

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
**  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1) Де То квил, Алек сис, ОдемократијиуАмерици,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја-

но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002, стр. 647.
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Питањакојасетакођеразматрајууовомрадујесу:
да ли је слобода интринсична или инструментална
вредност,каоидалиједржавасредствоилициљпо
себи.Када јеречоразматрањуслободе, показује се
дајеметодолошкииндивидуализамјединитеоријски
иметодолошкилегитиманприступпроблемуслободе.
Кључнеречи:либерализам,демократија,индивидуал
наслобода,позитивнаинегативнаслобода,држава,
вредносниплурализам.

Sло бо да: реч са то ли ко зна че ња, а опет не у хва тљи ва; иде ја ко-
ја је јед на од нај че шће екс пло а ти са них и ујед но нај зло у по тре-

бље ни јих у исто ри ји дру штве не ми сли, а упр кос то ме, или мо жда 
баш због то га, чи ни се да нам из ми че ње но де фи ни са ње, од но сно 
од ре ђе ње. Од ан тич ког до ба, па све до да нас, ово пи та ње не пре-
ста је да за о ку пља све оне ко ји се ба ве дру штве ном те о ри јом, као и 
оне ко ји же ле да до ку че и од ре де људ ску при ро ду, од но сно по јам 
чо ве ка. Ја сно је да ов де ни је реч о чи сто ака дем ском пи та њу: иде ја 
сло бо де од у век је игра ла кључ ну уло гу не са мо у етич кој те о ри ји, 
не го и у по ли тич кој прак си- мно ги иде о ло шки по кре ти и су ко би 
во дје ни су под па ро лом осло ба ђа ња по је дин ца, на ци је, кла се или 
чо ве чан ства. Овај  ин три гант ни по јам ре ле ван тан је, да кле, ка ко на 
пла нуvitacontemplativa,та ко и на пла нуvitaactiva.

Пи та ње ко је се нај пре на ме ће је сте: ка кву вред ност има сло бо-
да као та ква? Да ли она пред ста вља су штин ску чо ве ко ву по тре бу 
или са мо сред ство за оства ри ва ње не ких дру гих људ ских ци ље ва 
и те жњи? Да ли она има ин трин сич ну или ин стру мен тал ну вред-
ност? Да ли је про блем сло бо де чи сто фи ло зоф ско пи та ње или, 
пак, ем приј ско, на ко је би од го вор удру же но да ле ан тро по ло ги ја, 
пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја и исто ри ја? У овом ра ду ба ви ће мо се 
сло бо дом као дру штве ним фе но ме ном, не и  фи ло зоф ским про бле-
мом сло бод не во ље (сло жи ће мо се са Кан то вом по ла зном прет по-
став ком да је чо век сло бод но би ће). Уко ли ко сло бо ду схва ти мо на 
овај на чин- као ин тер ак ци ју, од но сно као од нос по је дин ца пре ма 
дру гим по је дин ци ма, по ста вља се пи та ње: ка кав је од нос из ме ђу 
сло бо де и по ли тич ког по рет ка као та квог? Исто ри ја по ли тич ких 
иде ја обе ле же на  је ве чи тим ан та го ни змом из ме ђу по је дин ца и др-
жа ве: да ли је мо гу ћа сло бо да у др жа ви? Ов де се ја вља тзв. па ра-
докс сло бо де: ап со лут на сло бо да је има нент но па ра док сал на (за-
ни мљи во је по ме ну ти и слич ну суд би ну скеп ти ци зма- до ве ден до 
крај но сти, скеп ти ци зам по би ја сам се бе). Уко ли ко сло бо ду схва ти-
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мо као нео гра ни че ну вред ност, по сто ји опа сност да се она из ро ди 
у сво ју су прот ност: ми мо же мо да се до бро вољ но од рек не мо сво је 
сло бо де, упра во ко ри сте ћи соп стве ну сло бо ду. Уко ли ко, да кле, рас-
по ла же мо сво јом сло бо дом без ика квих огра ни че ња, из ла же мо се 
опа сно сти да је из гу би мо. Да би смо са чу ва ли сло бо ду по треб но је, 
из гле да, да са му сло бо ду огра ни чи мо, по зи ва ју ћи се на исту ону 
вред ност ко ју на из глед угро жа ва мо. 

АНТИЧКАИМОДЕРНАИДЕЈАСЛОБОДЕ

Бен жа мен Кон стан (Be nja min Con stant) је у чу ве ном го во ру 
одр жа ном на Кра љев ској ака де ми ји у Па ри зу 1818. го ди не из нео 
сво је схва та ње о ра зли ци из ме ђу ан тич ке и мо дер не иде је сло бо де. 
Ова ва жна раз ли ка је, пре ма Кон ста ну, оста ла не при ме ће на, а бр-
ка ње ових две ју вр сте сло бо де про у зро ко ва ло је мно га зла (на ро чи-
то то ком пе ри о да Фран цу ске ре во лу ци је, чи ји је био са вре ме ник). 
Ова ко је Кон стан прег нант но фор му ли сао свој став:,,Ми да нас ни-
смо ви ше у ста њу да ужи ва мо сло бо ду ста рих, ко ја се са сто ја ла 
у њи хо вом не пре кид ном и ак тив ном уче шћу у ко лек тив ној вла-
сти. На ша сло бо да, на су прот то ме, мо ра би ти у мир ном ужи ва њу 
при ват не не за ви сно сти.“2) Од та да по чи ње исто ри ја кон то верз них 
од но са из ме ђу ових два ју фун да мен тал них зах те ва, ко ји у ства ри 
пред ста вља ју раз ли чи те кон цеп ци је сло бо де ко је ле же у осно ви 
су ко ба из ме ђу ли бе ра ли зма и де мо кра ти је. На род ни су ве ре ни тет, 
да кле, пред ста вља сло бо ду ста рих, а људ ска пра ва сло бо ду мо дер-
них. Де мо кра те ан ти ке ни су по зна ва ле уче ње о при род ним пра ви-
ма, као ни иде ју ми ни мал не др жа ве. 

Чи ни се да су да нас из ме ње ни са ми усло ви сло бо де: дух ан-
тич ких и дух мо дер них вре ме на се бит но раз ли ку ју. Сло бо да ко ја 
од го во ра ста ри ма ни је и сло бо да ко ја од го ва ра и за ко ју су спо-
соб ни по је дин ци мо дер ног до ба, и за то де спо ти зам ко ји је био мо-
гућ код ста рих, ви ше ни је мо гућ код мо дер них. При мар на по тре ба 
ста рих би ла је по ли тич ка сло бо да, док мо дер ни лич ну  не за ви-
сност до жи вља ва ју као сло бо ду. ,,Лич на сло бо да, по на вљам то, ето 
истин ске мо дер не сло бо де”3), на гла ша вао је Кон стан, на по ми њу ћи 
ка ко, у мо дер ном до бу, упра во по ли тич ка сло бо да пред ста вља ње-

2) Бо био, Нор бер то, Либерализамидемократија,За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1995, стр. 20.

3) Кон стан, Бен жа мен, ,,О ра зли ци сло бо де код ста рих и мо дер них, 1819”, Новасрпска
политичкамисао,вол. 10, бр. 4/2005, стр. 216.
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ну га ран ци ју, и за то је се не сме мо од ре ћи. За Кон ста на, ме ђу тим, 
по ли тич ка сло бо да не ма ис кљу чи во ин стру мен тал ну вред ност: 
она опле ме њу је дух, и по ма же нам да раз ви је мо на ше спо соб но-
сти и уве ћа мо на шу про све ће ност. Гла са ње има ве ли ку вас пит ну 
вред ност, оно бу ди у на ма, ка ко Кон стан при ме ћу је, оно пле ме ни то 
не спо кој ство. ,,Не са мо на сре ћу, већ нас и на уса вр ша ва ње на ша 
суд би на по зи ва. А по ли тич ка сло бо да је нај е нер гич ни је сред ство 
за уса вр ша ва ње ко је нам је Не бо да ло”4), упо зо ра ва Кон стан. За то 
се не сме мо од ре ћи ни јед не од ових две ју вр ста сло бо де, не го тре ба 
да на у чи мо да ком би ну је мо јед ну са дру гом.

Код ста рих, по је ди нац је био су ве рен у јав ним по сло ви ма, али 
је био роб у при ват ној  сфе ри, јер је ње гов жи вот у пот пу но сти био 
пот чи њен ауто ри те ту за јед ни це. Власт се ме ша ла у кућ не од но се, 
за ко ни су од ре ђи ва ли оби ча је, а љу ди су би ли осу ђи ва ни јер ни су 
ве ро ва ли у бо го ве у ко је ве ру је др жа ва. Та ко ђе су по сто ја ле ин-
сти ту ци је цен зу ре и остра ки зма, ин сти ту ци је ко је не би сме ле да 
по сто је ни у јед ном дру штву ко је пре тен ду је на то да бу де сло бод-
но и ху ма но. Од нос вла сти пре ма по је дин цу мо гао би да бу де илу-
стро ван сле де ћим ре чи ма:,,Стра шног ли де спо ти зма! Сви ра де оно 
што же ле.” На су прот то ме, по је ди нац мо дер ног до ба не за ви сан је 
у свом при ват ном жи во ту, али је, ка ко упо зо ра ва Кон стан, чак и у 
нај сло бод ни јим др жа ва ма, су ве рен са мо при вид но. Ње го ва су ве ре-
ност је огра ни че на, а у рет ким тре ну ци ма ка да ужи ва ову су ве ре-
ност, то је увек са мо за то да би је се на по слет ку од ре као. 

Сва ка од ових две ју вр ста сло бо де но си са со бом од ре ђе ну опа-
сност и пред ста вља дру гу вр сту прет ње. Опа сност ан тич ке сло бо-
де би ла је у то ме што су по је дин ци жр тво ва ли лич ну не за ви сност 
за рад по ли тич ких пра ва, док ,,опа сност мо дер не сло бо де ле жи у 
то ме да се за у зе ти ужи ва њем у на шој при ват ној не за ви сно сти и 
ју ре њем на ших по је ди нач них ин те ре са, не од рек не мо су ви ше ла ко 
на шег пра ва да су де лу је мо у по ли тич кој мо ћи.”5) Ка ко Кон стан да-
ље лу цид но при ме ћу је:,,Чу ва ри вла сти не пре ста ју да нас на то на-
го ва ра ју. Они су та ко скло ни да нас по ште де свих му ка, осим оних 
ко је се ти чу по ко ра ва ња и пла ћа ња!“6) Али, ако би смо се од ре кли 
на ше по ли тич ке сло бо де, шта би нам пру жа ло га ран ци ју за за шти-
ту на ше при ват не сфе ре? Не мо же мо да се не сло жи мо са Кон ста-

4) Ibi dem, str. 219. 
5) Ibi dem, str. 218.
6) Ibi dem, str. 218.
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ном да би ола ко од ри ца ње од по ли тич ке сло бо де гра ђа на, од но сно 
њи хо вог пра ва да са ми упра вља ју со бом, би ло лу ди ло. Алек сис де-
То квил (Алеxис де Тоцqуевилле) ова ко об ја шња ва по ли тич ку апа-
ти ју:,,Ни је ни по треб но оте ти та квим гра ђа ни ма пра ва ко ја има ју; 
они их ра до са ми ис пу шта ју.Вр ше ње по ли тич ке ду жно сти њи ма 
се чи ни до сад ном смет њом ко ја их одва ја од њи хо ве де лат но сти. 
Тре ба ли да иза бе ру сво је пред став ни ке, да по мог ну вла сти ма, да 
за јед нич ки рас пра вља ју о за јед нич ким ства ри ма, не ма ју вре ме на, 
не мо гу да тро ше дра го це но вре ме на та ко из ли шне по сло ве. Да 
би буд ни је бде ли над оним што зо ву сво јим по сло ви ма, за не ма ру ју 
онај глав ни, а то је да оста ну сво ји соп стве ни го спо да ри.“7)

ПОЈАМНЕГАТИВНЕСЛОБОДЕ

Исто ри ча ри иде ја за бе ле жи ли су ви ше од две сто ти не зна че-
ња ре чи слобода.8)Иса и ја Бер лин (Isa i ah Ber lin) је у чу ве ној књи зи 
Четириогледаослободииз нео сво је схва та ње о два пој ма сло бо де 
ко ја, ка ко сам ка же, иза се бе, а та ко и ис пред се бе има ју ве ли ки 
део људ ске исто ри је. Осла ња ју ћи се на Кон ста но во раз ли ко ва ње 
ан тич ке и мо дер не сло бо де, Бер лин је увео пој мо ве по зи тив не и 
не га тив не сло бо де, на сто је ћи да утвр ди ди стинк ци ју ме ђу њи ма 
ко ја је мно ги ма про ми ца ла. По пут ста ро грч ког бо га мо ра Про те ја 
(Pro te us) ко ји је имао дар про ри ца ња и спо соб ност да се пре тва ра 
у све мо гу ће об ли ке, мо же мо ре ћи и да је сло бо да при лич но не у-
хва тљи ва. Овај бог је мо гао да пред ви ђа бу дућ ност, али је од го ва-
ра ње на пи та ња из бе га вао ме ња њем об ли ка, па је та ко бу дућ ност 
пред ви ђао са мо они ма ко ји су успе ва ли да га ухва те. Сло бо ду та ко 
мо же мо ока рак те ри са ти као про теј ску реч, ко ја је то ком исто ри је 
ме ња ла сво је зна че ње и би ва ла при сва ја на од стра не нај ра зли чи ти-
јих ауто ра, те о ри ја и иде о ло ги ја.

Број ни ти ра ни и дру ги не при ја те љи сло бо де по зи ва ли су се 
упра во на ову вред ност као свој ле ги ти ма циј ски ти ту лус. 

Ову сво ју не у хва тљи вост и под ло жност ма ни пу ла ци ји сло бо да 
јед ним де лом ду гу је и свом бо га том по зи тив ном емо тив ном зна че-
њу. На и ме, ову реч, по ред пој мов ног зна че ња, од ли ку је и јак ре то-
рич ки на бој, од но сно по кре тач ка сна га ко ја у љу ди ма бу ди ин тен-
зив на по зи тив на осе ћа ња одо бра ва ња и при хва та ња. Овај емо тив ни 

7) Де То квил, Алек сис, ОдемократијиуАмерици,оп. цит., стр. 490.
8) Бер лин, Иса и ја, Четириогледаослободи,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1992, стр. 204. 
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аспект ре чи, ко ји је при лич но ста би лан еле мент, уве ли ко ути че на 
суд би ну не ке ре чи. Ре чи са емо тив ним зна че њем на тај на чин пред-
ста вља ју на гра де ко је да је мо од ре ђе ним свој стви ма, да би та свој-
ства по ста ла це ње на. Пој мов но зна че ње ре чи, на су прот емо тив-
ном, под ло жно је не пре ста ном ре де фи ни са њу. За хва љу ју ћи то ме, 
уко ли ко же ли мо да, ре ци мо, ре чи слобода да мо пој мов но зна че ње 
ко је на ма од го ва ра, од но сно при пи ше мо је оним свој стви ма ко је 
са ми ода бе ре мо, ми ће мо се ко ри сти ти оним што се у фи ло зоф ској 
тер ми но ло ги ји на зи ва убеђивачкадефиниција. Ово је де фи ни ци ја 
ко ја јед ној по зна тој ре чи да је но во пој мов но зна че ње, не ме ња ју ћи 
ње но емо тив но зна че ње, са ци љем да се про ме ни став љу ди.9) Ка ко 
је слободареч ко ја увек има по зи тив ну ко но та ци ју, ла ко је ма ни-
пу ли са ти овим пој мом, од но сно ње ним пој мов ним зна че њем. На 
тај на чин, реч слободаби ла је у ве ли кој ме ри зло у по тре бља ва на у 
дру штве ној те о ри ји и по ли тич кој прак си од ан тич ког до ба па све 
до да нас, би ва ју ћи ко ри шће на као оправ да ње за де спот ске ре жи ме 
и раз не дру ге об ли ке угро жа ва ња са ме сло бо де. 

Бер лин је, из ме ђу оста лог, и ово имао на уму ка да је же лео 
да раз ја сни пој мо ве по зи тив не и не га тив не сло бо де, као и раз ло ге, 
али и зна чај не по сле ди це, бр ка ња ових тер ми на. Ови пој мо ви мо гу 
на из глед де ло ва ти као ло гич ки бли ски, или, пак, као два аспек та 
истог пи та ња, од но сно про бле ма. Бер лин, ме ђу тим, ин си сти ра на 
то ме да се ра ди о раз ли чи тим, по тен ци јал но чак су прот ста вље ним 
ци ље ви ма жи во та, и на сто ји да по ка же у че му се са сто ји ова бит на 
ди стинк ци ја. Зна че ње ре чи негативнаслобода са др жа но је у од го-
во ру на пи та ње: Ко ли ко се власт ме ша у мој жи вот? Ка да је реч о 
позитвнојслободипи та ње гла си: Ко мно ме вла да? Да кле, у пр вом 
слу ча ју ра ди се о подручју,а у дру гом о изворукон тро ле. Ова пи та-
ња се ло гич ки раз ли ку ју, ма да се од го во ри на њих мо гу де ли мич но 
по кла па ти. Не га тив на сло бо да, да кле, пред ста вља под руч је ин ди-
ви ду ал не сло бо де ко је се на ла зи ван упли та ња и кон тро ле вла сти, 
под руч је у ком по је ди нац сло бод но би ра и сле ди сво је ци ље ве. На-
рав но, уко ли ко сле ђе ње вла сти тих ин те ре са јед ног по је дин ца не 
оме та у то ме дру ге по је дин це. Мно ги су по ку ша ва ли да по ву ку ову 
де мар ка ци о ну ли ни ју из ме ђу при ват не и јав не сфе ре. Јед но од нај-
по зна ти јих и чи ни се нај пла у зи бил ни јих ре ше ња по ну дио је Џон 
Стју арт Мил (John Stu art Mill) у сво јој чу ве ној и ин спи ра тив ној 

9) Сти вен сон, Чарлс,  ,,Убе ђи вач ке де фи ни ци је”, Трећи програм, Бе о град, бр. 32, зи ма 
1977, стр. 285.
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књи зи Ослободи. Мил, ко ји пред ста вља, за јед но са То кви лом чи-
ји је био са вре ме ник, јед ног од нај ва тре ни јих апо ло ге та не га тив не 
сло бо де, про кла мо вао је начелосамозаштите,као оно по мо ћу ког 
се утвр ђу ју гра ни це не по вре ди во сти ин ди ви дуе:,,Је ди на свр ха ра-
ди ко је се власт мо же пу но прав но вр ши ти над ма ко јим чла ном ци-
ви ли зо ва не за јед ни це, про тив ње го ве во ље, је сте да се спре чи на-
но ше ње ште те дру ги ма.“10) Да кле, по је ди нац је за шти ћен од би ло 
ка квог ме ша ња др жав не вла сти све док ње го во де ла ње не на но си 
ште ту дру ги ма: он је сло бо дан у при ват ним ми шље њи ма и осе ћа-
њи ма, ужи ва сло бо ду го во ра и удру жи ва ња са дру гим по је дин ци-
ма, као и сло бо ду да сле ди свој стил жи во та.

На осно ву ових ста во ва не га тив на сло бо да се мо же од ре ди ти 
као слободаоддржаве,а ова кво од ре ђе ње сло бо де при па да ли бе-
рал ној тра ди ци ји. На ста нак ли бе рал не др жа ве на тај на чин мо же 
се по сма тра ти као по сте пе но ши ре ње сфе ре у ко јој је по је ди нац 
осло бо ђен од ме ша ња др жа ве, од но сно као по сте пе на еман ци па-
ци ја гра ђан ског дру штва од др жа ве. Је дан од ва жних ре зул та та ли-
бе ра ли зма упра во пред ста вља раз два ја ње при ват не и јав не сфе ре. 
Две глав не сфе ре осло ба ђа ња од др жа ве (ко је је ли бе ра ли зам до нео 
са со бом) би ле су сфе ра ре ли ги је и ду хов но сти уоп ште, и еко ном-
ска сфе ра. За ин ди ви ду ал ну сло бо ду се, да кле, мо же ре ћи да чи ни 
прет по став ку и те мељ сва ког сло бод ног и ху ма ног дру штва, и да, 
као та ква, пред ста вља мо дер но ци ви ли за циј ско до стиг ну ће. За и-
ста, уко ли ко не ки по крет или иде о ло ги ја про кла му ју сло бо ду као 
циљ ко ме те же, чи ја би то сло бо да би ла, ако не сло бо да ин ди ви дуе? 
Ста ри Гр ци и Ри мља ни ни су по зна ва ли по јам ин ди ви ду ал них пра-
ва, ни ти је сло бо да за њих пред ста вља ла по ли тич ки иде ал; та ко је 
би ло и код Ки не за и Је вре ја, и свих дру гих древ них ци ви ли за ци ја. 
Тек у вре ме ре не сан се и ре фор ма ци је сфе ра при ват но сти по ста је 
не при ко сно ве на.11)  

Уко ли ко не га тив ну сло бо ду од ре ди мо као же љу за сло бод-
ним под руч јем де ло ва ња, а по зи тив ну као же љу да сам упра вљам 
сво јим жи во том, по ка зу је се да ове две вр сте сло бо де мо гу до ћи у 
су коб. ,,Сло бо да у том сми слу ни је- или ба рем ни је ло гич ки- по-
ве за на са де мо кра ти јом или са мо у пра вом”12), упо зо ра ва Бер лин. 
Де мо кра ти ја и ин ди ви ду ал на сло бо да ни су ну жно по ве за не: ти ра-

10) Мил, Џон Стју арт, Ослободи, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988, стр. 43.
11) Бер лин, Иса и ја, Четириогледаослободи,оп. цит., стр. 212. 
12) Ibi dem, str. 213.
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ни ја ве ћи не упра во пред ста вља је дан та кав су коб по зи тив не и не-
га тив не сло бо де. Бер лин ову стал ну ди ја лек тич ку на пе тост из ме ђу 
ли бе ра ли зма и де мо кра ти је илу стру је сле де ћим ре чи ма: ,,Же ља да 
сам упра вљам сво јим жи во том мо же би ти исто та ко ду бо ка као и 
же ља за сло бод ним под руч јем де ло ва ња, а ве ро ват но је и исто риј-
ски ста ри ја. Али те две же ље се, из ве сно, раз ли ку ју. Раз ли ка ме ђу 
њи ма је та ко зна чај на да је на кра ју до ве ла до ве ли ких иде о ло шких 
су ко ба ко ји од ре ђу ју суд би ну на шег све та. Јер упра во на “по зи тив-
но” схва та ње сло бо де- на сло бо ду за, на су прот сло бо ди од- при-
ста ли це “не га тив ног” схва та ња гле да ју као на не што што је че сто 
са мо ма ска окрут не ти ра ни је”13) Сум ма сум ма рум, мо же мо за кљу-
чи ти да не га тив на сло бо да је сте ли бе рал ни кон цепт сло бо де, као и 
да су про тив ни ци ли бе ра ли зма че сто би ли при ста ли це по зи тив не 
сло бо де. 

ПОЈАМПОЗИТИВНЕСЛОБОДЕ

По зи тив на сло бо да пред ста вља же љу по је дин ца да бу де свој 
соп стве ни го спо дар: да бу де ра зум но и де лат но би ће ко је од лу чу је 
и са мо упра вља со бом. У том сми слу, овај по јам мо же из гле да ти 
као ло гич ки бли зак пој му не га тив не сло бо де. Бер лин, ме ђу тим, на-
по ми ње ка ко су се ови пој мо ви исто риј ски раз ви ја ли у раз ли чи тим 
прав ци ма, и то не увек ло гич ки ис прав ним, ма да пси хо ло шки и 
исто риј ски об ја шњи вим ко ра ци ма, све док се, на кра ју, ни су не-
по сред но су ко би ли.14) Мо же мо ре ћи да по тен ци јал ни су коб  по зи-
тив не и не га тив не сло бо де нај ви ше про ис ти че из то га што је по јам 
по зи тив не сло бо де под ло жан пре о бра жа ва њу у сво ју су прот ност. 
На и ме, у по чет ку бе за зле на ме та фо ра “сам свој го спо дар” вре ме-
ном се пре тва ра у на че ло по ко ме по сто је два соп ства у чо ве ку: 
ви ше ко је вла да и ни же ко јим се вла да. То ви ше соп ство за тим би ва 
по и сто ве ће но са ра зу мом или пра вом и иде ал ном чо ве ко вом при-
ро дом, ко ме се су прот ста вља ни же, ем пи риј ско соп ство: ира ци о-
нал ни на го ни, нео б у зда не же ље, “ни жа” при ро да…Пи та ње ко је се 
ов де на ме ће је сте: ка ко ово на че ло при ме ни ти на дру штво?  Уко-
ли ко се са ин ди ви ду ал ног пла на пре ђе на ко лек тив ни, по ста вља се 
пи та ње ви ших и ни жих еле ме на та у дру штву, од но сно оних ко ји су 
ком пе тент ни ји и оних ко је тре ба усме ра ва ти и во ди ти.

13) Ibi dem, str. 214.
14) Ibi dem, str. 215. 
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Овај не при ме тан пре ла зак са по је дин ца на дру штво Бер лин на-
зи ва коб ним пре ла зом и оп се нар ским три ком.15) Да ли сло бо да уоп-
ште мо же да бу де ко лек тив на ка те го ри ја? Или је то те о риј ски и ме-
то до ло шки не ле ги тим на по зи ци ја? Ка ко уоп ште ис прав но кон ци-
пи ра ти пи та ње о сло бо ди? Чи ни се осно ва ним ре ћи да се сло бо да 
(као дру штве ни фе но мен) мо же опе ра ци о на ли зо ва ти је ди но пре ко 
кон цеп та ин ди ви ду ал не сло бо де, што прет по ста вља од ба ци ва ње 
ме то до ло шког ко лек ти ви зма и ње му бли ско ин стру мен та ли стич ко 
схва та ње сло бо де.16) Уко ли ко, да кле, по зи тив но схва та ње сло бо-
де при ме ни мо на дру штво, до би ће мо си ту а ци ју у ко јој ви ши еле-
мен ти у дру штву -они ко ји су ра ци о нал ни ји и обра зо ва ни ји- има ју 
пра во да у про це су ра ци о на ли за ци је при ну де ње го ве ира ци о нал не 
де ло ве. У осно ви ова квог ста ва ле жи им пли цит на или екс пли цит-
на прет по став ка да ка да се по ко ра ва мо ра ци о нал ном чо ве ку, ми 
за пра во слу ша мо се бе, разуму на ма, и сле ди мо на шу правупри ро-
ду. Овим ар гу мен том ко ри сти се сва ки дик та тор, ин кви зи тор или 
ти ра нин ко ји на сто ји да пру жи од ре ђе но мо рал но или чак естет ско 
оправ да ње за сво је вла да ње. По зи тив но схва та ње сло бо де на тај на-
чин пре тва ра се у коб ни из го вор за ти ра ни ју, упо зо ра ва ју Кон стан 
и Бер лин. Да кле, ов де ви ди мо опа сност од ко ри шће ња ор ган ских 
ме та фо ра за оправ да ва ње при ну де јед ног чо ве ка над дру гим, ка ко 
би се ис пу нио од ре ђе ни циљ ко ји се пред ста вља као осло ба ђа ње 
по је дин ца (иако у ства ри во ди упра во не че му су прот ном). Ако се 
при хва ти ова кво ре зо но ва ње, сва ка власт мо же да за не ма ри ствар-
не же ље љу ди или дру шта ва и  да их угње та ва и му чи у име њи-
хо вих правихсопстава. Ов де мо ра мо ука за ти на па ра докс ко ји се 
ја вља на тај на чин: јед но је ре ћи да не ко зна шта је до бро за дру гог, 
ко ји то ни је у ста њу да са гле да, и при ну ди ти га на не што за рад ње-
го вог соп стве ног до бра; са свим је дру га ствар, ме ђу тим, ре ћи да ту 
у ства ри не ма ни ка кве при ну де, јер се ра ди о до бру чо ве ка, ко ји би 
и сам та ко по сту пио са мо да је ра ци о нал ни ји и обра зо ва ни ји. Ето 
фор му ле тзв. дру штве них ре фор ма то ра   за оправ да ва ње нај го рег 
тла че ња у име сло бо де. Дру штве ни ин же ње ринг, сва ки на мет ну ти 
гран ди о зни план, де спот ска ви зи ја де сни це или ле ви це-  ба зи ра ни 
су на овој фор му ли. 

15) Ibi dem, str. 218.
16) Но ва ко вић, Алек сан дар, ,,Сло бо да као со ци о ло шки по јам- Не ко ли ко раз ми шља ња о 

основ ним прет по став ка ма пи та ња о сло бо ди”, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2011, стр. 305.
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Тај чу де сни пре о бра жај, на по ми ње Бер лин, мо же се из ве сти и 
са не га тив ним схва та њем сло бо де: соп ство ко је не тре ба оме та ти 
ви ше ни је по је ди нац са сво јим ствар ним по тре ба ма и же ља ма, не го 
ње го ва права,идеалнаприрода,ко ја за тим мо же би ти по и сто ве ће-
на са од ре ђе ном кла сом, на ци јом, др жа вом, цр квом или не ким дру-
гим об ли ком ко лек ти ви те та. Ни не га тив на сло бо да (од но сно ње на 
пре о бра же на ва ри јан та), по пут по зи тив не, ни је не спо ји ва са ве ли-
ким дру штве ним зли ма. Бер лин упо зо ра ва на по тен ци јал не опа-
сно сти  ко је про ис ти чу из нео гра ни че ног  ка пи та ли стич ког так ми-
че ња и “кр ва вог еко ном ског ин ди ви ду а ли зма”, као и дру штве них 
и еко ном ских уре ђе ња ко ји их под сти чу.17) За кон ске сло бо де ни су 
не спо ји ве са су ро вом еко ном ском екс пло а та ци јом. Има до вољ но 
раз ло га за ин тер вен ци ју др жа ве ко јом би би ли обез бе ђе ни усло ви 
за оства ри ва ње по зи тив не и од ре ђе ног сте пе на не га тив не сло бо де. 

***

Исто ри ја је по ка за ла да по зи тив но схва та ње сло бо де, у од но су 
на ли бе рал ни ин ди ви ду а ли зам, има ве ћу ре то рич ку сна гу да при-
кри ва де спо ти зам у име сло бо де: не га тив на сло бо да ни је по зи ва ла 
у рат. Прак са нам по ка зу је да се по јам по зи тив но сло бо де по тен-
ци јал но пре о бра жа ва у апо те о зу вла сти. Бер лин за кљу чу је:,,Они 
ко ји до вољ но ма ни пу ли шу де фи ни ци јом чо ве ка мо гу по сти ћи да 
сло бо да зна чи све што њи ма од го ва ра. Но ви ја исто ри ја ја сно по ка-
зу је да ни је реч о чи сто ака дем ском пи та њу.“18) Ако се по зи тив на 
и не га тив на сло бо да схва те на овај на чин, мо же мо се сло жи ти са 
Бер ли ном да ни је реч о два раз ли чи та ту ма че ња истог пој ма, не го, 
уко ли ко се до ве ду до крај но сти и схва те као ап со лут ни зах те ви, о 
два не по мир љи ва ци ља. Не га тив на сло бо да увек под ра зу ме ва ин-
тер пер со нал ни од нос, док по зи тив на сло бо да пред ста вља огра ни-
ча ва ње ин ди ви ду ал не сло бо де, од стра не дру штва или у сми слу 
нор ми ко је са ми се би на ме ће мо. Оба ова пој ма мо гу се про бра ти ти 
у сво ју су прот ност, од но сно у оно зло про тив ко га су ство ре ни.   

Исто та ко се мо ра мо сло жи ти са Бер ли ном да сва ко ту ма че ње 
сло бо де мо ра об у хва та ти бар ми ни мум не га тив не сло бо де: о ин ди-
ви дуи ко ја је у пот пу но сти спу та на и усме ра ва на, не мо же се го во-
ри ти са ста но ви шта мо ра ла; она не мо же ни етич ки, ни за кон ски 

17)  Бер лин, Иса и ја, Четириогледаослободи,оп. цит., стр. 49. 
18)  Ibi dem, str. 218.
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би ти сма тра на људ ским би ћем. Па тер на ли зам, од но сно до но ше ње 
од лу ка и по ста вља ње ци ље ва уме сто по је дин ца, пред ста вља де гра-
ди ра ње и по ни жа ва ње људ ске при ро де, и за то не мо же мо оспо ри-
ти те ко ви не ли бе ра ли зма, ко ји пред ста вља ан ти па тре на ли стич ко 
уче ње parexcellence.Не мо же мо да се не сло жи мо са Ми лом ка да 
го во ри о оно ме што чи ни људ ску при ро ду: ,,Чо ве ку ко ји до пу шта 
све ту да му од ре ђу је ка ко ће жи ве ти ни су по треб не ни ка ка ве спо-
соб но сти осим мај мун ског ими ти ра ња. Али, ва жно је не са мо оно 
што љу ди чи не, већ ка кви су они љу ди ко ји то чи не. Ме ђу људ-
ским де ли ма чи јем се уса вр ша ва њу и улеп ша ва њу по све ћу је људ-
ски век, од нај ве ћег је зна ча ја си гур но сам чо век.”19) Фи ло зоф ска 
по зи ци ја на ко јој по чи ва мо дер ни свет је сте ин ди ви ду а ли стич ко 
уче ње. Чо век је ства ра лац вред но сти, та ко да мо же мо ре ћи да не ма 
ви ше вред но сти од вред но сти ин ди ви дуе, и упра во ово је сте по зи-
ци ја ли бе рал ног ху ма ни зма. Упра во за то, чи ни се да је вред но сни 
плу ра ли зам, ко ји под ра зу ме ва од ре ђе ни сте пен не га тив не сло бо де, 
ле ги тим ни је ста но ви ште од на ме та ња јед ног ци ља и спе ци фич-
не вред но сти, као и ин си сти ра ња на по сто ја њу јед не објективне
исти не.

VisnjaStancic
CONCEPTSOFPOSITIVEANDNEGATIVELIBERTY
-ANCIENTANDMODERNUNDERSTANDINGOFLIBERTY-

Summary
Theauthorofthispaperdealswiththenotionoflibertyas
asocialphenomenon,notasaphilosophicalproblemof
freewill(wewillagreewithKant'sinitialassumptionthat
theman is essentially free).This intriguingconceptand
oneofthemostmisusedinsocialtheory,isrelevantequ
allyinvitacontemplativaandinvitaactiva.Itisclearthat
thisisnotapurelyacademicquestion:theideaofliberty
hasalwaysplayedakeyrolenotonlyinethicaltheory,but
alsoinpoliticalpractice,andthestudyofthisproblemis
ofindisputableimportance.Theauthorfirstdiscussesthe
ancientandthemodernunderstandingofliberty,andon
thebasisoftheanalysis,showswhatmakesthedifference
between theseconcepts.We  furtherondiscuss thecon
ceptsofpositiveandnegative liberty,andconclude that
thepositiveandnegativeliberty,iftheyareunderstoodas
absoluterequirements,cancomeintoconflict.Theissues
alsodiscussedinthispaperare:islibertytheintrinsicor

19)  Мил, Џон Стју арт, Ослободи,оп. цит., стр. 90.
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instrumental value,andwhether the state isameansor
anendinitself.Whenitcomestothediscussionofliberty,
itisshownthatmethodologicalindividualismistheonly
legitimatetheoreticalandmethodologicalapproachtothe
problemofliberty.
Keywords:liberalism,democracy,individualliberty,po
sitiveandnegativeliberty,thestate,valuepluralism.
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Resume
Inthispapertheauthorprimarilydealswiththeancient
andthemodernunderstandingoflibertyandthedifferen
cebetween them,and with theconceptsofpositiveand
negativeliberty.Itisconcludedthatthesenotionscanco
meintoconflict,andthatpositiveliberty,asanabsolute
requirement,canpotentiallyendanger individual liberty.
Individuallibertyisseenasa
moderncivilizationachievementandoneofthemostim
portant heritage of liberalism. Therefore, itmust be the
basicprincipleineveryhumanandfreesociety.Itisalso
shown thatmethodological individualism is the only le
gitimate theoreticalandmethodologicalapproach to the
problemofliberty.

 Овај рад је примљен 5. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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ДушанГујаничић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

НАЧЕЛОСВЕТОВНОСТИДРЖАВЕ
УСРБИЈИ**

Сажетак
Oднос између световног и духовног, државе и вере,
је питање старо готово од како је створенадржа
вакаонајшираполитичказаједница.Сасвимјејасно
дајеовајодносмењаосвојусадржинуисуштинуто
ком различитих историјских епоха. Начело светов
ности државе је једно од темељних начела великог
броја савременихдемократскихдржава,анаступио
је на историјску сцену са победом либералних вред
ности.Онопревасходнозначидаверскеорганизације
морајусвојимделовањемостатиуграницамаванпо
литичкесфере.Мићемоудатомчланкупрвенствено
разматратислучајСрбије,тренутностањествари
ипостојећупраксу,важећиправниоквиркаоиисто
ријски развој овог начела. Наравно, спорадични упо
редниосвртнаосталеземљећебитинужануциљу
свестранијег сагледавања принципа световне држа
ве,узпосебнупажњупреманекимнајупечатљивијим
примерима.
Кључне речи: начело световности, лаичка држава,
одвојеностдржавеивере,версканастава,финанси
рањеверскихзаједница.

Mно ги по ли ти ко ло зи, па и со ци о ло зи, ис ти чу зна чај вер ског 
фак то ра у хо мо ге ни за ци ји дру шта ва и ства ра њу за о кру же них 

по ли тич ких за јед ни ца, до те ме ре да не ки сма тра ју да ,,не ма чвр-

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
**  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



- 106 -

НАЧЕЛОСВЕТОВНОСТИДРЖАВЕУСРБИЈИДушанГујаничић

стих и по у зда них по ли тич ких тво ре ви на и по ли тич ких уста но ва, 
без ја сно про фи ли са ног и из вор ног, чвр стог кул тур ног, пре све га 
ре ли гиј ског иден ти те та.''1) Ако ин си сти ра мо на још суп тил ни јем 
од ре ђе њу од оног да тог у са жет ку ,,реч је о до бро вољ ном огра ни-
ча ва њу над ле жно сти др жа ве у по љу ме та фи зич ког ве ро ва ња ко је 
се пре пу шта сло бод ном ис тра жи ва њу ин ди ви ду ал них са ве сти.''2) 

 Прин цип ла и ци те та (ка ко се још на зи ва ово на че ло) има сво-
је ре ал но дру штве но оправ да ње и не спор ну по ли тич ку це лис ход-
ност. С об зи ром на те шко исто риј ско ис ку ство мно гих зе ма ља, где 
су вер ски су ко би нај ди рект ни је оне мо гу ћа ва ли је дин ство на ци је 
и кон сти ту и са ње хо мо ге ног дру штва3), уво ђе ње овог прин ци па у 
нај ви ши прав ни акт је за и ста по ста ло oбјек тивна дру штве но-по-
ли тич ка по тре ба. Исто риј ски гле да ју ћи, дру штве ни те ме љи на че ла 
све тов но сти су по ста вље ни кра јем 18. ве ка са две ма ве ли ким ре-
во лу ци ја ма у Аме ри ци и Фран цу ској. Ти до га ђа ји су исто вре ме но 
зна чи ли и по че так ли бе рал не епо хе са по је дин цем као сре ди шњим 
су бјек том но вог вре ме на. Да кле, у кон тек сту но ве епо хе ,,је дан од 
ва жних ре зул та та ли бе ра ли зма је упра во раз два ја ње при ват не и 
јав не сфе ре.''4) Ми ве ру је мо да иде ју ,,др жав не ве ре'' (што се на не-
ки на чин у овој или оној фор ми сво ди на те о крат ску др жа ву) тре ба 
под врг ну ти, из ме ђу оста лог, и јед ној ло гич кој ана ли зи. С об зи ром 
на не спор ну чи ње ни цу да је др жа ва јед на по ли тич ка ап страк ци-
ја (иако не сум њи во јед на од нај са вр ше ни јих дру штве но-исто риј-
ских тво ре ви на), ре ал но се мо же по ста ви ти пи та ње на ко ји на чин 
јед на ап стракт на ка те го ри ја као што је др жа ва мо же ис по ља ва ти 
вер ска осе ћа ња , ко ја су по при ро ди ства ри при пи си ва ис кљу чи во 
жи вим би ћи ма, од но сно љу ди ма. Стро го по сма тра ју ћи, та кав кон-
цепт ,,др жав не ве ре'' би имао сми сла је ди но уко ли ко би бу квал но 
сви до јед ног чла но ва те по ли тич ке ор га ни за ци је ис по ља ва ли исту 
ве ру (или мо ра ли да ис по ља ва ју исту ве ру), што је на рав но ап со-
лут но не мо гу ће. Ако је људ ским би ћи ма већ оста вље но на сло бо ду 

1)  Ми лан Ма тић, Осрпскомполитичкомобрасцу, Слу жбе ни лист СРЈ и Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2000, стр. 19.

2) Мар ко Бо жић: ,,Фи нан сиј ске оба ве зе др жа ве пре ма вер ским за јед ни ца ма у Фран цу ској 
као ла ич кој ре пу бли ци’’, Религијаитолеранција, стр. 141, вол. IX, бр. 15, ја ну ар-јун, 
2011, Бе о град.

3) Не тре ба за бо ра ви ти на сук це сив не вер ске ра то ве ко ји су у про те клим исто риј ским 
епо ха ма од но си ли на хи ља де или чак ми ли о не жр та ва, као нпр. у Фран цу ској у 16. или 
у Не мач кој у 17. ве ку.

4) Ви шња Стан чић: ,,Ли бе рал на де мо кра ти ја као оства ре ње сло бо де’’,Српскаполитичка
мисао, бр. 4/2010, Бе о град, стр. 156.
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да ли ће, ко ли ко, и у шта ве ро ва ти, он да је за и ста па ра док сал но 
да др жа ва као ап стракт ни ен ти тет про гла ша ва не ку ве ру као сво ју 
зва нич ну и ти ме по при ма те о крат ски ка рак тер.

С дру ге стра не, сма тра мо да по сто ји по тре ба да се (бар на ака-
дем ском ни воу) по ста ви раз гра ни че ње из ме ђу по ли тич ке и остат ка 
јав не сфе ре де ло ва ња. Не рет ко се на и ме у ужој и ши рој јав но сти 
чу ју про те сти да се ,,цр ква ме ша у по ли ти ку'' и то вр ло че сто у си-
ту а ци ји ка да цр кве ни ор га ни или ве ли ко до стој ни ци на пра ви не ком 
сво јом из ја вом би ло ка кав ис ко рак у јав ну сфе ру. Не спор но је да 
по ли тич ки жи вот за у зи ма је дан не ма ли, зна ча јан део јав не сфе ре 
де ло ва ња, али се ипак, има ју ћи у ви ду сву ши ри ну те јав не сфе ре, 
ту ни ка ко не мо же ста ви ти знак јед на ко сти.

ИСТОРИЈАТОДНОСАДРЖАВЕИВЕРЕУСРБИЈИ

Kaда го во ри мо о од но су др жа ве и ве ре у на шој зе мљи, сма тра-
мо да као ре ле вант ну по ла зну тач ку тре ба узе ти по че так ства ра ње 
мо дер не Ср би је, да кле пе ри од на кон Пр вог срп ског устан ка. У том 
сми слу, Сред њи век где ни је би ло ап со лут но ни ка кве раз дво је но-
сти при ват не и јав не сфе ре, од но сно где је це ло ку пан дру штве ни 
жи вот био про жет ре ли гиј ским уче њи ма, ипак ни је аде ква тан пе-
ри од за на ше ис тра жи ва ње. Пр ва ствар ко ју би вре де ло ис та ћи је 
чи ње ни ца да су по чев од пр вог срп ског уста ва, од но сно Сре тењ-
ског из 1835. го ди не, сви нај ви ши прав ни ак ти у Ср би ји без из у зет-
ка са др жа ли од ред бе ко је су се од но си ле на пи та ње ве ре и вер ски 
до мен уоп ште. То са мо по се би го во ри о дру штве ном зна ча ју овог 
пи та ња и по тре би да оно бу де прав но уре ђе но на је дан за до во ља ва-
ју ћи на чин. Ми ће мо ов де из не ти по је ди не ка рак те ри стич не од ли ке 
устав ног уре ђе ња вер ског пи та ња у не ка да шњим срп ским уста ви-
ма и ју го сло вен ским уста ви ма, ка ко би се мо гла пра ти ти нит раз-
во ја устав них тек сто ва у ве зи овог ва жног дру штве ног и др жав ног 
пи та ња.

Нај пре, су штин ска ка рак те ри сти ка срп ских уста ва у овој обла-
сти до ства ра ња Ју го сла ви је 1918. го ди не је де фи ни са ње Ср би је 
као др жа ве где је пра во слав на (или ,,ис точ но-пра во слав на'') ве ра 
про гла ше на за др жав ну. У пе ри о ду ка да је Ср би ја во ди ла бор бу за 
сло бо ду про тив тур ске вла сти и где дру гих ве ро и спо ве сти у гра-
ни ца ма та да шње Ср би је го то во и да ни је би ло, ова кво ре ше ње се 
са да на шњег ста но ви шта те шко мо же ар гу мен то ва но кри ти ко ва ти. 
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На ро чи то при том има ју ћи у ви ду не спор ну уло гу ко ју је Срп ска 
пра во слав на цр ква то ком ве ко ва тур ске оку па ци је објек тив но има-
ла у очу ва њу исто риј ске, др жа во твор не и кул тур не све сти срп ског 
на ро да. Из ова квог од ре ђе ња др жа ве је сле ди ла ло гич на по сле ди ца 
да је и срп ски вла дар (као и це ла ди на сти ја уоста лом) мо рао би ти 
пра во слав не ве ре.5)

С об зи ром на дух та да шње епо хе не мо же пре ви ше да из не на-
ди чи ње ни ца да је у уста ви ма би ла пред ви ђе на за бра на про зе ли-
ти зма (вер ског ми си о на ре ња).  У том по гле ду чак че ти ри срп ска 
уста ва хро но ло шки уза стоп но усво је на (1869, 1888, 1901. и 1903.) 
са др же не дво сми сле ну за бра ну ши ре ња би ло ко је дру ге ре ли ги је, 
где се по себ но по сво јој оштри ни ис ти че члан 31, став 3. На ме-
снич ког уста ва из 1869: ,,За бра њу је се сва ка рад ња, ко ја би мо гла 
би ти уби тач на за пра во слав ну ве ру (про зе ли ти зам).’’

За чет ке не че га што ли чи на прин ци пе ла ич ке др жа ве код нас 
мо же мо до не кле већ при ме ти ти из ме ђу два свет ска ра та за вре ме 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, од но сно пре 1928. Кра ље ви не Ср ба, Хр-
ва та и Сло ве на ца. За ни мљи во је да оба уста ва Кра ље ви не, и онај 
Ви дов дан ски из 1921. и онај Ок тро и са ни из 1931. са др же од ред бу 
пре ма ко јој ,,ни ко се не мо же осло бо ди ти сво јих гра ђан ских и вој-
них ду жно сти и оба ве за по зи ва ју ћи се на про пи се сво је ве ре.’’ С 
дру ге стра не, из ве сним вер ским за јед ни ца ма се из ла зи ло у су срет 
у сми слу при ме не њи хо вог ауто ном ног пра ва у по је ди ним обла сти-
ма. Та ко на при мер, Ви дов дан ски устав је пред ви ђао у чла ну 109. 
да ,,у по ро дич ним или на след ним по сло ви ма Му сли ма на су де др-
жав не ше ри јат ске су ди је.’’ Из ове чи ње ни це да је др жа ва има ла по-
себ ну ка те го ри ју су ди ја за са мо јед ну вер ску за јед ни цу (ма кар и у 
огра ни че ном оби му) ја сно про из и ла зи да истин ске све тов не др жа-
ве ни је мо гло би ти у том пе ри о ду. До дат ни до каз да је уста во тво рац 
био све стан сло же но сти вер ске си ту а ци је у Кра ље ви ни и по тре бе 
да вер ска ли ца оста ну стро го у сфе ри ду хов ног се на ла зи у Ок тро-
и са ном уста ву где се у чла ну 11. ка же да ,,вер ски пред став ни ци не 
сме ју упо тре бља ва ти сво ју ду хов ну власт пре ко вер ских бо го мо ља 
или пре ко на пи са вер ског ка рак те ра или ина че при вр ше њу сво је 
зва нич не ду жно сти, у пар ти ске свр хе.’’ Сле де ћи став у истом сми-

5) По је ди ни ауто ри ко ји се бли же ба ве пи та њем ве ре из раз ли чи тих угло ва (нпр. Вла де та 
Је ро тић)  пра ве раз ли ку из ме ђу пој ма ,,ве ре’’ и ,,ве ро и спо ве сти’’, али с об зи ром на то 
да та евен ту ал на раз ли ка не ма пре ви ше зна ча ја на прав ном, по ли ти ко ло шком, па чак 
ни на со ци о ло шком те ре ну (већ ис кљу чи во на вер ском или дог мат ском по љу, ре кло би 
се), њо ме се ов де не ће мо де таљ ни је ба ви ти.
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слу на ста вља из ри чи то пред ви ђа ју ћи да ,,ни ком ни је до пу ште но 
да у бо го мо ља ма или при ли ком вер ских ску по ва и ма ни фе ста ци ја 
у оп ште вр ши ма ка кву по ли тич ку аги та ци ју.’’ По ред то га, у скло-
пу та да шње иде о ло ги је та ко зва ног ин те грал ног ју го сло вен ства (то 
јест же ље да се де ло ва њем ,,од о зго’’, са вр ха др жа ве, ство ри је дин-
стве на ју го сло вен ска на ци ја) је би ло за бра ње но сва ко удру жи ва ње 
из ме ђу оста лог и на вер ској осно ви ,,у пар тиј ско-по ли тич ке’’ свр-
хе.

Што се дру ге Ју го сла ви је ти че, но тор на је чи ње ни ца да су вер-
ске за јед ни це и ре ли ги ја уоп ште би ле зна чај но по ти сну те у дру ги 
план у та да шњим дру штве ним окол но сти ма, што опет ни је спре ча-
ва ло ко му ни стич ке уста во во твор це да на бар фор мал но-прав но ко-
рек тан на чин у уста ви ма по сле 1945. го ди не ре гу ли шу ово пи та ње 
кроз га ран то ва ње сло бо де ве ро и спо ве сти. Уз то, при мет на је и те-
жња да се нај стрикт ни је вер ским за јед ни ца ма оне мо гу ћи би ло ка-
кав вид по ли тич ког де ло ва ња кроз ре ци мо од ред бу уста ва из 1946. 
где се ка же у чла ну 25. ,,за бра ње на је зло у по тре ба цр кве и ве ре у 
по ли тич ке свр хе и по сто ја ње по ли тич ких ор га ни за ци ја на вер ској 
осно ви.’’ Слич не фор му ла ци је са др же и још не ки уста ви со ци ја-
ли стич ке Ју го сла ви је, ре ци мо онај из 1974. На рав но, све о бу хват на 
по ти сну тост ре ли ги је је ва жи ла ка ко за по ли тич ку, та ко уоп ште и 
за це ло куп ну јав ну сфе ру де ло ва ња.    

И на кра ју овог исто риј ског при ка за од но са др жа ве и ве ре у 
на шој зе мљи, по ме ни мо и устав Ср би је из 1990. го ди не у ко јем се 
по ред оп ште фор му ле о јам че њу сло бо де ве ро и спо ве сти и одво је-
но сти вер ских за јед ни ца од др жа ве по ми ње и мо гућ ност ма те ри-
јал не по мо ћи цр ква ма од стра не др жа ве, као и евен ту ал но осни ва-
ње вер ских шко ла и до бро твор них ор га ни за ци ја.

САДРЖАЈСЛОБОДЕВЕРОИСПОВЕСТИ

Релевантнимеђународниакти

На ме ђу на род ним ни воу, сва ка ко да је за нас ре фе рент на тач-
ка у нор ма тив ном сми слу Европ ска по ве ља о људ ским пра ви ма из 
1950. го ди не. Има ју ћи у ви ду зна чај овог ба зич ног људ ског пра-
ва, ло гич но је да Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма у свом 
чла ну 9. ре гу ли ше сло бо ду ве ро и спо ве сти, пред ви ђа ју ћи да ,,сва
каособаимаправонаслободумисли,савестиивероисповести;
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овоправоподразумеваслободупроменерелигијеилиубеђења,као
ислободудасесвојарелигијаилиубеђењеизражаваиндивидуал
ноиликолективно,јавноилиприватно,вршењемслужбе,наста
вом,праксомилиобредом.’’ Што се огра ни че ња овог пра ва ти че 
По ве ља да ље ис ти че да ,,сло бо да из ра жа ва ња сво је ре ли ги је или 
убе ђе ња мо же би ти пред мет са мо оних огра ни че ња пред ви ђе них 
за ко ном ко ја пред ста вља ју ну жне ме ре за јав ну без бед ност, за шти-
ту по рет ка, јав ног здра вља или мо ра ла или за за шти ту пра ва и сло-
бо да дру гих ли ца.’’. Оправ да но се, и са те о риј ског и са прак тич ног 
ста но ви шта, мо же по ста ви ти пи та ње од но са овог фун да мен тал ног 
људ ског пра ва са не ким дру гим срод ним људ ским пра ви ма и сло-
бо да ма. У пр вом ре ду ту ми сли мо на сло бо ду са ве сти, ма да је и 
сло бо да ми сли ре ла тив но срод на сло бо ди ве ро и спо ве сти. Ка ко је 
при ме ће но, у уста ви ма све га две европ ске зе мље, Ср би је и Пољ-
ске, је сло бо да ве ро и спо ве сти из дво је на у са мо стал ну ка те го ри ју. 
До тич но ре ше ње, мо гло би се ре ћи, има од ре ђе ног сми сла, услед 
ре ла тив не не пре ци зно сти сло бо де са ве сти ко ја је ,,у са вре ме ном 
све ту знат но ши ра од ве ре и ре ли ги је.’’6) На и ме сло бо да са ве сти би 
зна чи ла чи тав ди ја па зон раз ли чи тих об ли ка из ра жа ва ња у раз ли-
чи тим ми са о ним и дру штве ним сфе ра ма, док је сло бо да ве ро и спо-
ве сти са свим не спор но оме ђе на на вер ску сфе ру жи во та.

По ред то га, у свет ским раз ме ра ма је не спор но од зна ча ја и Ме-
ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма усво јен 1965. 
го ди не. Са др жин ски, не ма ни ка кве ви дљи ви је раз ли ке у трет ма-
ну сло бо де ве ро и спо ве сти оно ме из Европ ске кон вен ци је уз је дан 
до да так у чла ну 18 где се ка же да ,,др жа ве чла ни це овог пак та се 
оба ве зу ју да по шту ју сло бо ду ро ди те ља или евен ту ал но за кон ских 
ста ра те ља да обез бе де вер ско и мо рал но вас пи та ње сво јој де ци са-
гла сно сво јим вла сти тим уве ре њи ма.’’ Очи глед но је да ова два ак та 
цр пу сво је идеј но из во ри ште из иден тич не по сле рат не ,,иде о ло-
ги је’’ све о бу хват не за шти те људ ских пра ва и сло бо да ка ко би се 
пред у пре ди ле стра хо те слич не они ма из Дру гог свет ског ра та. У 
том сми слу, при мет на је те жња да се на европ ском и свет ском ни-
воу мак си мал но ујед на чи нор ма тив ни оквир у овој обла сти, у че му 
се у ве ли кој ме ри и ус пе ло.

6)  Вла дан Ку тле шић: ,,Ре ли ги ја и вер ске за јед ни це у уста ви ма ком па ра тив но, с по себ ним 
освр том на пред ло ге за но ви устав Ср би је’’, Политичкаревија, 3/2006, стр. 438, Бе о-
град.
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ПравнарегулативауСрбији

Наш циљ у овом одељ ку ни је да по тан ко ана ли зи ра мо до слов-
но сва ку став ку ва же ћих прав них ака та у овој обла сти (јер би то 
зна чај но пре ва зи шло обим и ам би ци је јед ног на уч ног члан ка), већ 
пре вас ход но да се усред сре ди мо на не ке спор не, кон тра верз не или 
бар не до вољ но ја сне, пре све га за кон ске од ред бе. При род но се под-
ра зу ме ва да она ре ше ња ко ја су до бра или ко рект на не ће би ти пр-
вен стве ни пред мет на ше ана ли зе, иако ће би ти спо ра дич но по ми-
ња на.

Сма тра мо да ова ва жна и сло же на област мо ра би ти уре ђе на 
у скла ду са основ ном исто риј ском тра ди ци јом зе мље, кул тур ним 
при ли ка ма и, под ра зу ме ва се, те мељ ним де мо крат ским на че ли ма. 
Устав Ср би је ко ји сво јим основ ним по став ка ма и кључ ним ин сти-
ту ти ма ба шти ни тра ди ци ју за пад не ли бе рал но-де мо крат ске устав-
но сти у чла ну 11. са др жи је згро ви ту фор му ла ци ју: ,,Ср би ја је све-
тов на др жа ва. Цр ква и вер ске за јед ни це су одво је не од др жа ве. Ни-
јед на ре ли ги ја не мо же се ус по ста ви ти као др жав на или оба ве зна.’’ 
С об зи ром на ову ја сну, али при лич но шту ру од ред бу ре ал но се 
мо же по ста ви ти пи та ње ова квог при сту па уста во твор ца. Оно што 
је по на шем су ду под ло жно кри ти ци у овој устав ној фор му ла ци ји 
је не у пу ћи ва ње на за кон као акт ко ји би тре ба ло да де таљ ни је раз-
ра ди ову ма те ри ју и та ко кон кре ти зу је нај оп шти је од но сно устав не 
нор ме. Ни је не у о би ча је но на и ме да се у устав ном тек сту пред ви ди 
фор му ла ци ја ти па ,,ова област ће би ти бли же уре ђе на од ре ђе ним 
за ко ном...’’ или слич но. Но, без об зи ра на не до ста так устав ног упу-
ћи ва ња, Ср би ја је усво ји ла За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 
2006. го ди не. За кон у чла ну 1. на ме то до ло шки ис пра ван на чин на-
бра ја так са тив но шта све чи ни са др жи ну сло бо де ве ро и спо ве сти. 
Су штин ски по сма тра но, то сло же но пра во би се мо гло раз ло жи ти 
на три под це ли не:

1) ,,сло бо ду да се има или не ма, за др жи или про ме ни ве ро-
и спо вест или вер ско уве ре ње, од но сно сло бо ду ве ро ва ња, 
сло бо ду ис по ве да ња ве ре у Бо га;

2) ,,сло бо ду да се по је ди нач но или у за јед ни ци са дру ги ма, јав-
но или при ват но, ис по ља ва ве ро ва ње или вер ско уве ре ње 
уче ство ва њем у бо го слу же њу и оба вља њем вер ских об ре да, 
вер ском по у ком и на ста вом, не го ва њем и раз ви ја њем вер ске 
тра ди ци је;
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3) ,,сло бо ду да се раз ви ја и уна пре ђу је вер ска про све та и кул-
ту ра.’’

Ако из у зме мо чи ње ни цу да нам ни је пот пу но ја сна раз ли ка из-
ме ђу вер ске ,,по у ке’’ и ,,на ста ве’’, до тич ни члан ни је под ло жан не-
кој озбиљ ни јој кри ти ци. У на че лу се мо же ре ћи да ова ко де фи ни са-
на сло бо да ве ро и спо ве сти об у хва та ма ње-ви ше све оно што ре ал но 
пот па да са др жин ски под ово пра во, а и у скла ду је са на ве де ним 
од ре ђе њем из Европ ске кон вен ци је о  људ ским пра ви ма. За кон 
да ље пред ви ђа да ,,не по сто ји др жав на ре ли ги ја’’ и да су цр кве и 
вер ске за јед ни це ,,не за ви сне од др жа ве и јед на ке пред за ко ном.’’ 
Ова кве од ред бе би тре ба ло да зна че ута ба ну ста зу ка де таљ ни јој 
кон кре ти за ци ји и стро гом ин си сти ра њу на на че лу ла и ци те та, али 
као што ће мо ви де ти у на став ку овог члан ка, до та ко не дво сми сле-
них ре ше ња ипак не ће до ћи. Пр ва од ред ба за ко на ко ја по на шем 
су ду мо же би ти ар гу мен то ва но оспо ре на је са др жа на у чла ну 7. где 
се ка же да ,,др жа ва не мо же оме та ти при ме ну ауто ном них про пи-
са цр ка ва и вер ских за јед ни ца.’’ Иако је аутом но пра во цр кве, као 
уоста лом и мно гих дру гих дру штве них ор га ни за ци ја, не што што 
је ну жни део прав ног по рет ка јед не зе мље, сма тра мо да ов де не би 
би ло зго рег уба ци ти јед ну до пу ну овог чла на где би се при до да ло 
‘’уко ли ко су ти про пи си у са гла сно сти са на че ли ма устав ног уре ђе-
ња и ва же ћим про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је.’’ Ти ме би се пот пу но 
ле ги тим но огра ни чи ло пра во вер ских за јед ни ца да при ме њу ју сво-
је уну тра шње про пи се не во де ћи ра чу на о њи хо вој са др жи ни. 

С дру ге стра не, ни сле де ћи став истог чла на за ко на где се ка-
же да ,,за из вр ше ње пра во сна жних од лу ка и пре су да ко је из да ју 
над ле жни ор га ни цр ка ва и вер ских за јед ни ца државапружаодго
варајућупомоћ(под ву као Д.Г.), на њи хов зах тев, у скла ду са за ко-
ном’’, ни је пот пу но не спо ран. По ста вља се на и ме ло гич но пи та ње 
због че га је за ко но да вац упо тре био им пе ра тив ни об лик ,,пру жа’’ 
уме сто, по на шем схва та њу, при клад ни јег об ли ка ,,мо же пру жи-
ти’’?? То би прак тич но зна чи ло да по во дом не ког уну тар цр кве ног 
спо ра се др жа ва под оба ве зно свр ста ва на стра ну до тич не цр кве 
или вер ске за јед ни це. На чин на ко ји је сро че на за кон ска фор му ла-
ци ја упу ћу је на оба ве зу др жа ве да у евен ту ал ном спо ру из ме ђу не-
ке цр кве и ње ног ис кљу че ног чла на (или чла но ва) ко ји оспо ра ва ју 
на при мер ле га ли тет или ле ги ти ми тет ње них од лу ка, бу де увек на 
стра ни цр кве них ор га на, без об зи ра на прав ну уте ме ље ност ње-
них пре су да или од лу ка. Чак ни од го вор На род не скуп шти не где се 
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кон ста ту је да ,,би би ло не мо гу ће да цр ква или вер ска за јед ни ца ре-
гу ли ше вла сти то де ло ва ње и сло бод но упра вља сво јим по сло ви ма 
уко ли ко јој др жав ни ор га ни не би пру жи ли од го ва ра ју ћу по моћ’’7) 
ни шта не по ја ча ва у на ве де ној ар гу мен та ци ји др жа ве из ко је би 
се, по јед но ста вље но (али не и не тач но!), мо гло за кљу чи ти мал те не 
да др жа ва сма тра да ни су вер ске за јед ни це кри ве што не по се ду ју 
соп стве не по ли циј ске или дру ге ор га не ко је би им би ли од ко ри сти 
у во ђе њу њи хо вих сва ко днев них по сло ва! Дру гим ре чи ма, др жа ва 
би ин тер ве ни са ла на стра ни вер ске за јед ни це и без ула же ња у сам 
ме ри тум спо ра...

Део за ко на ко ји је по на шем ми шље њу нај по дло жни ји уте ме-
ље ној кри ти ци је сва ка ко онај ко ји се од но си на правасвештени
ка од но сно вер ских слу жбе ни ка. У чла ну 8. ста ву 4. за кон са др жи 
спор ну од ред бу ко ја пред ви ђа да вер ска ли ца ,,не мо гу би ти по зва-
ни на од го вор ност пред др жав ним ор га ни ма за сво је по сту па ње 
при оба вља њу бо го слу жбе не де лат но сти’’ ко ја се вр ши на за ко нит 
на чин, раз у ме се. То зна чи да овај акт фак тич ки ус по ста вља иму ни-
тет за вер ске слу жбе ни ке у Ср би ји. Има ју ћи у ви ду при ро ду функ-
ци ја за ко је је дан мо де ран прав ни по ре дак ус по ста вља иму ни тет 
(а то су све до јед не од го ва ра ју ће др жав не функ ци је: Пред сед ник 
ре пу бли ке, ми ни стар, по сла ник, су ди ја Устав ног су да...), да ло би 
се за кљу чи ти да др жа ва по сма тра пре ћут но вер ску слу жбу као од-
ре ђе ну др жав ну функ ци ју. Ло гич но и прин ци пи јел но ни је при хва-
тљи во да ду жност ко ја се оба вља по при ро ди ства ри у ин те ре су 
јед не гру пе (кон крет но вер ске), да кле јед не уже це ли не у сва ком 
слу ча ју, бу де при ви ле го ва на пу тем уста но ве иму ни те та на је дан 
сум њи во ар гу мен то ван на чин. Др жав не ду жно сти ко је би тре ба-
ло по де фи ни ци ји да се оба вља ју у оп штем ин те ре су, на до бро бит 
свих чла но ва за јед ни це, се не мо гу из јед на чи ти по сте пе ну и вр сти 
прав не за шти те и при ви ле ги ја са за ни ма њи ма ко ја не спор но је су 
од дру штве ног зна ча ја, али чи је се де ло ва ње ни ка ко не рас про сти-
ре на све чла но ве дру штва.   

Да ље, ка же се у чла ну 8, ста ву 5. да ,,све ште ник од но сно вер-
ски слу жбе ник има пра во да уче ству је у свим ви до ви ма јав ног жи-
во та’’, осим ако је то за бра ње но оп штим нор ма ма или по је ди нач-
ном од лу ком вер ске за јед ни це. Ако узме мо у об зир ши ри ну пој ма 

7)  На ве де но у: Та на си је Ма рин ко вић: ,,При лог за јав ну рас пра ву о устав но сти за ко на о 
цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма’’, АналиПравногфакултетауБеограду, год. LIX, бр. 
1/2011, стр. 380-381.
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јав ног жи во та као што смо на по чет ку ре кли, он да по ли тич ки жи-
вот не спор но чи ни са став ни део јав не сфе ре де ло ва ња. Сво је вр-
сна бо ја зан да је ова квом од ред бом све ште ним ли ци ма омо гу ће но 
уче шће у по ли тич ком жи во ту до би ја сво ју по твр ду већ у сле де ћем 
ста ву за ко на где се ка же да ,,државанеможеограничаватигра
ђанскаилиполитичкаправасвештеника (под ву као Д.Г)...на осно-
ву ње го вог вер ског по ло жа ја или слу жбе ко ју вр ши.’’  Ни је да ле ко, 
ве ру је мо, од здра ве ло ги ке раз ми шља ње пре ма ко јем је ова квом 
фор му ла ци јом ,,гра ђан ска или по ли тич ка пра ва све ште ни ка’’, где 
се уз пр ви, са свим ле ги ти ман део о гра ђан ским пра ви ма при до да-
је и дру ги део о по ли тич ким пра ви ма, за ко но да вац за пра во же лео 
све сно или не све сно да на ма ла вра та ,,про гу ра’’ и оза ко ни по ли-
тич ко де ло ва ње вер ских ли ца, као ре ци мо њи хов из бор на од ре ђе-
не по ли тич ке функ ци је.

Јед на од кључ них од ли ка овог за ко на је дво де о ба на с јед не 
стра не, традиционалнецрквеиверскезаједнице, и конфесионалне
заједнице, с дру ге стра не. У ове пр ве за кон убра ја Срп ску пра во-
слав ну цр кву, Ри мо ка то лич ку цр кву, Ислам ску вер ску за јед ни цу, 
Је вреј ску вер ску за јед ни цу, Сло вач ку Еван ге лич ку цр кву, Ре фор-
мат ску Хри шћан ску цр кву и Еван ге лич ку Хри шћан ску цр кву. Кри-
те ри јум за сти ца ње ова квог ста ту са је ,,ви ше ве ков ни исто риј ски 
кон ти ну и тет’’ и ,,чи ји је прав ни су бјек ти ви тет сте чен на осно ву 
по себ них за ко на.’’  С дру ге стра не, кон фе си о нал не за јед ни це су 
оне вер ске за јед ни це чи ји је прав ни ста тус уре ђен у пе ри о ду дру ге 
Ју го сла ви је пу тем два ју за ко на о прав ном по ло жа ју вер ских за јед-
ни ца из 1953. и 1977. го ди не.

Срп ска пра во слав на цр ква, иако фор мал но гле да но, има из јед-
на чен ста тус са цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, у са мом за ко ну из 
2006. има у осно ви по ча сно ме сто као сво је вр сни primusinterpares,
кроз од ред бу да ,,Срп ска пра во слав на цр ква има из у зет ну, др жа во-
твор ну и ци ви ли за циј ску уло гу у об ли ко ва њу, очу ва њу и раз ви ја њу 
иден ти те та срп ског на ро да.’’ Иако се на чел но мо же мо сло жи ти са 
са др жа јем ове тврд ње, не мо же мо а да не под се ти мо на, са ста но-
ви шта ква ли тет не за ко но дав не ве шти не јед ну бит ну ствар, а то је 
по сто ја ње та ко зва них за ко но дав них не у тро на као од ред би ко је су 
,,у осно ви ли ше не сва ког нор ма тив ног деј ства.’’8) Дру гим ре чи ма, 
кон кре тан прав ни зна чај ова кве јед не од ред бе као пу ке кон ста та ци-

8) Ду шан Гу ја ни чић: ,,По ло жај за ко на у фран цу ском прав ном по рет ку’’, Политичкареви
ја, 2/2012, Бе о град, стр. 276.
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је чи ње нич ног ста ња је не по сто је ћи, не за ви сно од ње не дру штве не 
за сно ва но сти или не. 

Што се ти че усло ва за ре ги стра ци ју вер ских ор га ни за ци ја, за-
кон ту на во ди ви ше став ки ко је ку му ла тив но мо ра ју би ти ис пу ње не 
(од лу ка о осни ва њу вер ске за јед ни це, на зив, се ди ште, овла шће но 
ли це, ста тут, при каз осно ва вер ског уче ња, об ре да и ци ље ва, стал ни 
из во ри при хо да...), и у на че лу се ту не би мо гла из ре ћи не ка озбиљ-
ни ја кри ти ка, са из у зет ком мо жда бро ја осни ва ча ко је за кон зах те-
ва. На и ме, пред ви ђа се као до ња гра ни ца нај ма ње 0,001% пу но лет-
них др жа вља на Ср би је са пре би ва ли штем у на шој зе мљи пре ма 
по след њем зва нич ном по пи су ста нов ни штва. Пре ве де но у ре ал не 
ци фре то би пред ста вља ло ми ни мум 70-ак осни ва ча, што по на шем 
ми шље њу пред ста вља мо жда и пре те ра ну де мо кра тич ност за ко но-
дав ца. Прав на мо гућ ност да све га не ко ли ко де се ти на ли ца осну је 
јед ну вер ску за јед ни цу оста вља са свим из ве сно сло бо дан про стор 
и за осни ва ње та квих за јед ни ца по тен ци јал но ,,сум њи ве’’ струк ту-
ре и уче ња. Јер, ре ал но се мо же по ста ви ти пи та ње због че га не ка 
вер ска за јед ни ца, уко ли ко про по ве да иоле при хва тљи ве вред но сти 
и уче ња, не би сте кла ве ћи број при ста ли ца (ко ји би се ме ри ли ба-
рем у сто ти на ма) нео п ход них за ре ги стра ци ју, а не све га не ко ли ко 
де се ти на. До ду ше, на ве де ни при го вор би се мо гао убла жи ти ста-
вом да за кон зах те ва ис пу ње ње и свих оста лих на ве де них усло ва, 
као сво је вр сни до каз бу ду ће тран спа рент но сти де ло ва ња.

Да ље, иако цр кве и вер ске за јед ни це уоп ште сло ве пр вен стве-
но као не про фит не ор га ни за ци је, да кле оне чи ји циљ ни је сти ца ње 
до би ти, за кон у чла ну 26. пред ви ђа да ,,црквеиверскезаједнице
могудаобављајупривредну илидругуделатност (под ву као Д.Г.) 
на на чин и у скла ду са про пи си ма ко ји ма је уре ђе но оба вља ње тих 
де лат но сти.’’ Ве ро ват но се до тич на од ред ба од но си на уоби ча је не 
из во ре при хо да ко је вер ске за јед ни це оства ру ју про да јом по је ди-
них ар ти ка ла (вер ска ли те ра ту ра, ра зни ре кви зи ти...) кроз по сто-
ја ње ко мер ци јал них рад њи у окри љу од ре ђе не вер ске за јед ни це.

Ко нач но, јед но од кључ них пи та ња нор мал ног функ ци о ни са-
ња сва ке ор га ни за ци је, па и вер ске, је на чин и из вор ње ног фи нан-
си ра ња. Др жа ва је пред ви де ла ,,у обо стра ном ин те ре су’’ да ,,мо же 
да ма те ри јал но по ма же цр кве и вер ске за јед ни це.’’ С об зи ром на 
из не ту мо гућ ност, чи ни се да је и фор мал но по твр ђе на те за проф. 
Си ме Авра мо ви ћа да ,,у срп ском за ко но дав ству до ла зи до из ра жа-
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ја са вре ме ни мо дел од но са др жа ве, цр ка ва и вер ских за јед ни ца’’9), 
а то је већ по ме ну ти мо дел та ко зва не ко о пе ра тив не одво је но сти. 
Ипак, и по ред ове ре ла тив но уоби ча је не прак се по вре ме ног фи-
нан си ра ња вер ских за јед ни ца у мно гим зе мља ма10), јед но од пра ва 
вер ских ли ца ко је је по ве за но са пи та њем фи нан си ра ња је озна-
че но као до ста про бле ма тич но, а то је здравственоипензијскои
инвалидско осигурање свештеника из буџета Републике Србије. 
При том, за ко но да вац је код овог пи та ња ипак ста вио јед ну ре зер ву 
по чев ши став за ко на са ,,ако се у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је обез бе-
де сред ства, Вла да утвр ђу је из нос...’’. Од но сно, ово пра во вер ских 
ли ца је (бар пре ма за кон ској фор му ла ци ји) за ми шље но ви ше као 
ствар до бре во ље др жа ве, а ма ње као ње на стрикт на оба ве за. Ра зу-
мљи во, до тич но пра во се оства ру је сра змер но бро ју вер ни ка по је-
ди них вер ских за јед ни ца пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва, 
уз евен ту ал ну при ме ну прин ци па по зи тив не дис кри ми на ци је у ко-
рист ма лих вер ских за јед ни ца ко јим др жа ва дис кре ци о но рас по-
ла же на осно ву за ко на. С дру ге стра не, за ко но да вац је ов де та ко ђе 
пре тво рио у пи са ну нор му не што што де лу је као им пе ра тив сва ке 
иоле озбиљ ни је вер ске за јед ни це, а то је по сто ја ње са мо стал них 
вер ских фон до ва за со ци јал но од но сно здрав стве но и пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње вер ских слу жбе ни ка. Ве ру је мо да би би ло 
за ни мљи во пра ти ти у пер спек ти ви сте пен за сту пље но сти, од но сно 
евен ту ал ног ком би но ва ња ова два ре ше ња у ве зи со ци јал ног оси-
гу ра ња вер ских ли ца.

Што се ти че стицањасвојстваправноглица,за кон пред ви ђа 
у чла ну 20. да ,,упи сом у Ре ги стар вер ска ор га ни за ци ја сти че свој-
ство прав ног ли ца’’, што зна чи да са мо ор га ни зо ва ње јед не вер ске 
за јед ни це ни је до вољ но за до би ја ње прав ног су бјек ти ви те та- ,,ор-
га ни за ци ја на ста је са мим ор га ни зо ва њем, а одво је но је пи та ње ње-
ног прав ног су бјек ти ви те та.’’11) То зна чи да сам у упис у Ре ги стар 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца има кон сти ту тив но деј ство, од но сно 
тек од тог тре нут ка (exnunc) не ка вер ска за јед ни ца по ста је су бјект 
у прав ном жи во ту.

9) Си ма Авра мо вић: ,,Устав ност вер ске на ста ве у др жав ним шко ла ма - res iudi ca ta’’, 
AналиПравногфакултета, год. LIV, бр. 2/2006, Бе о град, стр. 253.

10) У пр вом ре ду се то од но си на ма те ри јал ну по моћ у по ди за њу, одр жа ва њу, ре кон струк-
ци ји вер ских обје ка та и слич но. И у не ким мно го ,,стро жи јим’’ ла ич ким др жа ва ма, као 
што је Фран цу ска, ова кво по сту па ње др жа ве ни је рет кост.

11) Стан ко вић-Во ди не лић: Уводуграђанскоправо, Но мос, Бе о град, 1996, стр. 91.



стр:105126.

- 117 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

По себ но спор но пи та ње по на шем ми шље њу пред ста вља пи-
та ње по ре ских олак ши ца ко је се до де љу ју вер ским за јед ни ца ма, 
као и ли ци ма ,,ко ја да ју при ло ге и по кло не цр ква ма и вер ским за-
јед ни ца ма.’’ За кон ту по ми ње мо гућ ност пот пу ног или де ли мич ног 
осло бо ђе ња од по ре ских и дру гих оба ве за при ли ком оба вља ња де-
лат но сти  и обез бе ђи ва ња при хо да. Ни је спор на же ља за ко но дав ца 
да овим ге стом до бре во ље иза ђе у у су срет вер ским за јед ни ца ма, 
али се по ста вља пи та ње рав но прав ног трет ма на пред за ко ном не-
ких дру гих, та ко ђе вр ло ко ри сних ин сти ту ци ја дру штва (шко ла, 
фа кул те та, му зе ја, бол ни ца, га ле ри ја...). Тач ни је ре че но, да ли фи-
зич ка и прав на ли ца ко ја да ју при ло ге и по кло не на ве де ним уста-
но ва ма та ко ђе мо гу би ти осло бо ђе на од го ва ра ју ћих по ре ских оба-
ве за? Прин цип рав но прав но сти пред за ко ном, па и пра вич но сти би 
то сва ка ко зах те вао...

ВерсканаставауСрбији

Вер ска на ста ва (или ко ло кви јал но: ве ро на у ка) је сва ка ко јед-
но од нај кон тра верз ни јих пи та ња у чи та вом спле ту од но са из ме ђу 
др жа ве и цр кве. Вра ћа ње овог пред ме та у школ ске про гра ме Ре-
пу бли ке Ср би је 2001. го ди не је до ве ло до ве ли ког бро ја по зи тив-
них, али и не ма лог бро ја не га тив них ре ак ци ја, ка ко струч не, та ко и 
ши ре јав но сти. Не тре ба се по себ но за др жа ва ти на оп ште по зна тој 
чи ње ни ци о из оп ште но сти овог пред ме та из на став них пла но ва у 
на шем по сле рат ном, ду бо ко иде о ло ги зо ва ном дру штву. У том кон-
тек сту вра ћа ње вер ске на ста ве у шко ле је оправ да ва но бри са њем 
јед не по лу ве ков не исто риј ске не прав де пре ма вер ским за јед ни ца-
ма.

Члан 40. по ме ну тог За ко на о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма 
ка же да се ,,јем чи пра во на вер ску на ста ву у др жав ним и при ват-
ним основ ним и сред њим шко ла ма у скла ду са за ко ном.’’ Ова ква 
од ред ба прак тич но зна чи да овај за кон де таљ ни ју раз ра ду овог 
пи та ња пре пу шта не ким дру гим за кон ским ак ти ма, у пр вом ре ду 
они ма ко ји уре ђу ју шко ло ва ње на основ ном и сред њем ни воу. Са 
ста но ви шта осе тљи во сти ове ма те ри је, ле ги тим но је за пи та ти се 
да ли ипак овај за кон као на не ки на чин ,,кров ни’’ акт у овој обла-
сти ни је мо жда мо рао да по бли же ре гу ли ше ово де ли кат но пи та ње. 
Ов де би нај пре тре ба ло кон ста то ва ти основ ну по де лу на све тов не 
и вер ске обра зов не уста но ве. На рав но, су ве ре но је пра во сва ке др-
жа ве да сво јим про пи си ма од ре ди усло ве под ко ји ма јед на обра-
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зов на уста но ва (у овом слу ча ју вер ска) мо же би ти прав но при зна та 
и укљу че на у си стем обра зо ва ња. С дру ге стра не, као и у мно гим 
дру гим обла сти ма, та ко је ов де јед но од кључ них пи та ња на чин 
фи нан си ра ња вер ских шко ла. За кон у том по гле ду пред ви ђа да по-
сто ји ,,пра во на фи нан си ра ње из бу џе та, сра змер но бро ју вер ни ка 
пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва у Ре пу бли ци.’’ На ве де ни 
кри те ри јум је ко рек тан, објек тив но по сма тра ју ћи и је ди ни пра ви-
чан, ма да се на чел но сла же мо и са тврд њом да ,,пи та ње ствар не 
ре ли ги о зно сти ста нов ни ка јед не др жа ве...мо ра би ти по сма тра но 
укр шта њем ви ше раз ли чи тих по да та ка.’’12) Прем да, јед но је ску-
пља ти по дат ке за ис тра жи ва ња од со ци о ло шког зна ча ја, а не што 
дру го рас по ла га ти број ка ма од зна ча ја за прак тич но прав но ре гу-
ли са ње ма те ри је или ре ша ва ње про бле ма.

Упра во у обла сти вер ске на ста ви у шко ла ма до ла зи до из ра жа-
ја го ре по ме ну та раз ли ка из ме ђу тра ди ци о нал них вер ских за јед ни-
ца, с јед не, и кон фе си о нал них, с дру ге стра не. На и ме, на ша др жа ва 
је обез бе ди ла мо гућ ност по ха ђа ња ве ро на у ке у шко ла ма са мо де ци 
ко ја при па да ју јед ној од се дам нај ве ћих вер ских за јед ни ца у Ср-
би ји и ко је су све озна че не као тра ди ци о нал не. Стро го те о риј ски 
гле да но, би ло би ме ста за евен ту ал ни при го вор о дис кри ми ни са-
но сти кон фе си о нал них вер ских за јед ни ца по овом пи та њу. Ме ђу-
тим, има ју ћи у ви ду објек тив ну не мо гућ ност да се ве ли ком бро ју 
ма лих вер ских за јед ни ца обез бе ди ово пра во (од стра не др жа ве, 
али не и уоп ште!) пре све га у тех нич ком сми слу, ја сно је да ни ка-
ква зла на ме ра од стра не др жа ве не по сто ји. Јер, ,,ин си сти ра ње на 
ап со лут ној јед на ко сти су че ља ва се по пра ви лу, са праг ма ти змом 
и не мо гућ но шћу да се та ко схва ће на јед на кост до ве де до крај њих 
кон се квен ци.’’13) Оно што је пак јед на ко ва жно је не по сто ја ње за-
кон ских пре пре ка да вер ске за јед ни це са ме ор га ни зу ју и фи нан си-
ра ју сво ју вер ску на ста ву, што су не ке до са да и учи ни ле.

ВерскаслужбауВојсциСрбије

Пи та ње вер ске слу жбе у ору жа ним сна га ма на ше зе мље та-
ко ђе ула зи у окри ље од но са из ме ђу др жа ве и цр кве, иако се мо ра 
при ме ти ти да је у јав но сти про шло не за па же ни је и са ма ње по-
ле ми ке у од но су на пи та ње вер ске на ста ве у шко ла ма. Раз лог то-

12) Ма ри ја Дра шкић: ,,О ве ро на у ци у др жав ним шко ла ма, дру ги пут’’, АналиПравногфа
култета,  Бе о град, год. LIV, бр. 1/2006, стр. 147.

13) Си ма Авра мо вић: ,,Пра во на вер ску на ста ву у на шем и упо ред ном европ ском пра ву’’, 
АналиПравногфакултета, Бе о град, год. LI II, бр. 1/2005, стр. 54.
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ме пред ста вља ве ро ват но и чи ње ни ца да је осе тљи вост ка те го ри је 
ста нов ни штва у јед ном слу ча ју (где су де ца у пи та њу, има ју ћи у 
ви ду све нео п ход не ком по нен те пра вил ног при сту па за њи хов нор-
ма лан пси хо фи зич ки раз вој) из ра же ни ји не го у дру гом слу ча ју, где 
се ипак ра ди о од ра слим вој ним ли ци ма.

За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма у чла ну 31. по ми ње 
мо гућ ност бо го слу же ња и вер ских об ре да, из ме ђу оста лог и у вој-
ним објек ти ма, где пре ма уоп ште ним за кон ским од ред ба ма ини ци-
ја ти ва за вр ше ња вер ске слу жбе ле жи у ру ка ма са мих вој них ор-
га на и ли ца при сут них у вој сци. С дру ге стра не, ,,цр кве и вер ске 
за јед ни це, у до го во ру са над ле жним ор га ном ин сти ту ци је, од ре ђу-
ју  на чин и усло ве под ко ји ма ће удо во љи ти зах те ви ма да се у њој 
по вре ме но, стал но или при год но оба вља ју бо го слу же ње и вер ски 
об ре ди.’’

Без же ље да де таљ ни је ула зи мо у исто ри јат вер ске слу жбе у 
вој сци, на по ме ни мо тек да је она би ла при сут на још то ком пр ве 
вла да ви не кне за Ми ло ша и пр ви пут за ко ном уре ђе на 1839. го ди-
не. Од та да па све до Дру гог свет ског ра та вер ска слу жба је пред-
ста вља ла јед но ве ков ну кон стан ту у на шим ору жа ним сна га ма уз 
раз ли чи те мо де ле ње ног вр ше ња, и на по ме ну да је од 1889. ве ро-
на у ка по ста ла оба ве зна у вој сци. У на че лу би смо мо гли из дво ји ти 
два об ли ка вр ше ња вој не слу жбе код нас:капелански и парохијски. 
Код ових пр вих, ,,све ште ни ци и вер ски слу жбе ни ци (су) у ста ту су 
про фе си о нал них при пад ни ка вој ске и...ба ве (се) ис кљу чи во ду хов-
ним по тре ба ма ње них при пад ни ка. Пот чи ње ни су ко ман дан ти ма 
је ди ни ца, а пре ма по гла ва ру сво је цр кве, од но сно вер ске за јед ни це, 
има ју са мо ка нон ску од го вор ност.’’14) Ова кав мо дел од но са је да нас 
пре те жни ји у ве ћи ни зе ма ља. По ред њих, по дру гом, па ро хиј ском 
мо де лу, чи та ва слу жба је ор га ни зо ва на мно го не фор мал ни је, јер 
вер ска ли ца са мо по по тре би и по по зи ву до ла зе у вој не је ди ни-
це ра ди вр ше ња слу жбе без ика квих хи је рар хиј ски ус по ста вље них 
од но са са вој ним ор га ни ма.

Сма тра мо да на чел но по сма тра ју ћи не ма ни ка вих прин ци пи-
јел них при мед би по сто ја њу вер ске слу жбе у вој сци. Јер, ако је већ 
усво јен и при ме њен, не фор мал но го во ре ћи, ,,мек ши’’ об лик ла ич ке 
др жа ве у чи јим шко ла ма од ма лих но гу де ца мо гу по ха ђа ти вер ску 
на ста ву, не по сто је он да озбиљ не за мер ке по сто ја њу вер ске слу-

14) Сте ви ца С. Ка ра пан џин: ,,Вер ска слу жба у Вој сци Ср би је’’, Војнодело, Бе о град, зи-
ма/2011, стр. 283-284.
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жбе у окви ру ору жа них сна га, има ју ћи де ли мич но у ви ду и ре ал-
но уте ме ље ну тра ди ци ју на ше вој ске у том по гле ду, али и те жи ну 
и зах тев ност вој нич ког по зи ва где би сво је вр сне ду хов не по тре-
бе вој ни ка и на овај на чин би ле за до во ље не. При том, сла же мо се 
са тврд њом да ,,уло га вер ске слу жбе не мо же би ти у по пу ња ва њу, 
евен ту ал них, иде о ло шких пра зни на’’15) у вој сци, с об зи ром да је 
де ло ва ње вер ских ли ца ис кљу чи во на до бро вољ ној осно ви. Ипак, 
не мо же мо а да не при ме ти мо да би јед на пре ци зни ја за кон ска (или 
под за кон ска) ре гу ла ти ва у овој обла сти би ла до бро до шла, у сми слу 
нео п ход них из ме на или до пу на би ло За ко на о цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма, би ло За ко на о Вој сци Ср би је. 

ЕВРОПСКАИСКУСТВА
Вер ска сли ка Евро пе у чи јим је др жа ва ма (са ма лим из у зе ци-

ма) пре о вла ђу ју ћа не ка од три гра не хри шћан ске ре ли ги је је ре ла-
тив но ра зно ли ка. Прав но по сма тра но, тра ди ци о нал но се на од нос 
др жа ва-цр ква по сма тра ло кроз ду а ли стич ки при ступ-по ве за ност/
одво је ност ових два ју ен ти те та. Ме ђу тим, с об зи ром да се ра ди о 
вр ло осе тљи вој ма те ри ји и дру штве ном пи та њу где је нео п хо дан 
је дан из ни јан си ран при ступ, ства ри се мо ра ју кат кад ана ли зи ра-
ти и не што суп тил ни је. По ред ова два те о риј ски гле да но ,,чи ста’’ 
мо де ла, да ло би се из дво ји ти и јед но ме шо ви то ре ше ње ко је не-
ки ауто ри на зи ва ју и си стем ко о пе ра тив не одво је но сти. Уоп ште но 
по сма тра ју ћи да кле, мо гло би се, на осно ву чи ње нич ног пре гле да, 
раз ли ко ва ти не фор мал но три гру пе др жа ва.

На пр вом ме сту, по сто ји ма ли број европ ских зе ма ља ко је су 
спро ве ле ра ди кал но одва ја ње све тов не и ду хов не сфе ре, као што 
су Фран цу ска и Тур ска16), а ту би се мо гла увр сти ти и Сло ве ни-
ја. На ро чи то је Фран цу ска, мо гло би се кон ста то ва ти, сво је вр сни 
,,пи о нир’’ у овој обла сти, јер је одва ја ње цр кве од др жа ве спро ве-
ла још чу ве ним за ко ном из 1905. го ди не у окви ру та да шње Тре-
ће ре пу бли ке. Пр вен стве ни узрок за то до ба ви ше не го ра ди кал не 
ре фор ме је же ља та да шњег фран цу ског ре жи ма (ра ди кал не ле ви-
це) да дру штве но-по ли тич ки раз вла сти ка то лич ку цр кву, ве ко ви ма 
јед ног од нај сна жни јих чи ни ла ца у фран цу ском дру штву. И по ред 

15)  Сте ви ца С. Ка ра пан џин,  ibi dem,  стр. 285.
16)  Ма да је по на ма де ли мич но спор на при пад ност Тур ске европ ској ци ви ли за ци ји, увр-

сти ли смо је ов де због уоби ча је ног и рас про стра ње ног свр ста ва ња до тич не др жа ве у 
европ ски оквир.
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ве ли ких от по ра у по је ди ним де ло ви ма дру штва, на ве де на ре фор ма 
је вре ме ном по ста ла ду бо ко уко ре ње на у фран цу ској ко лек тив ној 
све сти. На по чет ку 21. ве ка ова др жа ва је ре ши ла чак да до дат ним 
за кон ским ак ти ма оја ча по зи ци ју на че ла све тов но сти и то пре вас-
ход но за бра ном но ше ња ви дљи вих вер ских обе леж ја у про сто ри-
ја ма др жав них основ них и сред њих шко ла за ко ном из 2004. го ди-
не.17) Вр ху нац за са да ове бор бе фран цу ских вла сти у ци љу стро гог 
по што ва ња ла ич ке др жа ве се де сио 2011. го ди не ка да је усво јен 
за кон ко јим се нов ча ним ка зна ма ка жња ва но ше ње ве ла ко јим се у 
пот пу но сти пре кри ва ли це на јав ним ме сти ма. Да љи раз вој прав не 
ре гу ла ти ве и вр ло за ни мљи ве прак се ове ди на мич не обла сти у овој 
зе мљи оста је да се пра ти.  

На дру гом ме сту, мо гу се из дво ји ти др жа ве ко је ни су те о крат-
ског устрој ства, али ко је по јам све тов но сти или ла и ци те та до жи-
вља ва ју не што ,,ела стич ни је’’ или ли бе рал ни је од Фран цу ске, на 
при мер. Ма ло пре по ме ну ти, ме шо ви ти при ступ упра во ов де до ла-
зи до из ра жа ја. То је та ко зва ни системкооперативнеодвојености 
,,код ко га, и по ред на чел ног одва ја ња, др жа ва и вер ске за јед ни це 
пред у зи ма ју низ по сло ва од за јед нич ког ин те ре са, ко ји се без њи-
хо ве ме ђу соб не са рад ње не мо гу на за до во ља ва ју ћи на чин ис пу-
ни ти.’’18) У ту гру пу зе ма ља би се мо гле свр ста ти ре ци мо Не мач ка, 
Ита ли ја, Шпа ни ја или Аустри ја, као аде кват ни пред став ни ци ове 
гру пе зе ма ља ко је, ма да на чел но пред ви ђа ју одво је ност цр кве и др-
жа ве, ипак ус по ста вља ју од го ва ра ју ћу, ма ње или ви ше бли ску са-
рад њу, са вер ским за јед ни ца ма на раз ли чи тим по љи ма.

И на кра ју, по след њу гру пу европ ских зе ма ља чи не оне ко је 
уоби ча је но зо ве мо теократским, где је јед на од ре ђе на цр ква про-
гла ше на др жав ном (Фин ска је ту из у зе так са две др жав не цр кве19)). 
Ра ди се о пре те жно про те стант ским др жа ва ма (Дан ска, Швед-
ска, Ве ли ка Бри та ни ја...), уз из у зе так Грч ке где пра во слав на цр-
ква има ста тус др жав не цр кве. Ве ли ка Бри та ни ја је ов де на ро чи ти 
за ни мљив слу чај, с об зи ром да је бри тан ски мо нарх исто вре ме но 
и по гла вар Ан гли кан ске цр кве, док ви со ки зва нич ни ци ове вер ске 

17) До тич ни акт је иза звао ве ли ке кон тра вер зе у Фран цу ској. За бе ле жен је од ре ђе ни број 
слу ча је ва му сли ман ских уче ни ца ко је су, од бив ши прет ход но да ски ну фе ре џу или вео 
са ли ца, би ва ле ис кљу чи ва не из шко ла. То је до ве ло ло гич но чак  и до суд ских про це са, 
а са мим тим и до ма те ри ја ла за бу ду ћу суд ску прак су у овој ма те ри ји.

18) Си ма Авра мо вић, ibi dem, стр. 49.
19) У овој зе мљи су за др жав не про гла ше не про те стант ска (лу те ран ска) цр ква и пра во-

слав на цр ква. Иако лу те ран ски про те стан ти у Фин ској чи не ви ше од 90% вер ни ка, и 
пра во слав на цр ква је услед исто риј ских раз ло га ов де до би ла ова кав за ви дан ста тус.
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за јед ни це (кен тер бе риј ски над би скуп са још 26 функ ци о не ра) за-
у зи ма ју ме ста и у гор њем до му бри тан ског пар ла мен та, Houseof
Lords. Ме ђу тим, по след њих го ди на се мо гу за па зи ти  не ке зна чај не 
про ме не и у овој гру пи др жа ва у прав цу раз два ја ња ин сти ту ци о-
нал них ве за до ми нант не цр кве и др жа ве. Та ко, ове го ди не је до шло 
до ова квог раз два ја ња у Нор ве шкој где је лу те ран ска цр ква из гу-
би ла при ви ле го ван ста тус др жав не, а слич на ,,ми ни-ре во лу ци ја’’ је 
из вр ше на и у Швед ској 2000. го ди не.

Наш за ко но да вац је кон крет ном од ред бом на ло жио над ле-
жним ор га ни ма раз ма тра ње и ре ле вант них ака та европ ских ор га на 
при ли ком до но ше ња ре ше ња о зах те ву за упис у ре ги стар. Пре-
ци зни је, узи ма ју се у об зир и ,,од лу ке Европ ског су да за људ ска 
пра ва, као и управ не или суд ске од лу ке у по гле ду ре ги стра ци је или 
де ло ва ња од ре ђе не вер ске ор га ни за ци је у јед ној или ви ше др жа ва 
чла ни ца Европ ске уни је’’ (чл.20,ст.5). Ова ко сро че на од ред ба до пу-
шта на шем над ле жном ор га ну (по но вој си сте ма ти за ци ји Др жав ној 
кан це ла ри ји за ве ре уме сто Ми ни стар ства) ши ро ко по ље де ло ва ња 
у ве зи ту ма че ња од го ва ра ју ћих про пи са и евен ту ал но обо га ћи ва-
ње и упот пу њи ва ње на ше прак се у бу ду ћем од лу чи ва њу по овом 
пи та њу.  Но, без об зи ра на не спор ну ва жност ста бил ног прав ног 
уре ђи ва ња од но сне ма те ри је, не тре ба из гу би ти из ви да и кул тур ну 
ди мен зи ју чи та ве про бле ма ти ке, јер има чак гла со ва ко ји сма тра ју 
да је у пи та њу ,,кул тур ни кон фликт, чак и пре не го прав ни, у ве зи 
зна че ња и до ме на све тов не и плу ра ли стич ке при ро де мо дер не др-
жа ве.’’20) 

***
На кра ју овог ра да при ме ре но је из дво ји ти не ке оп ште за кључ-

ке ко ји би упот пу ни ли це ло ви ти ју сли ку о овој ва жној ма те ри ји.  
Пи та ње се са по себ ном па жњом по ста вља има ју ћи у ви ду из ме њен 
кон текст вер ских при ли ка у Ср би ји у по след њих две де це ни је. То-
ком пе ри о да го то во по лу ве ков не јед но пар тиј ске дик та ту ре, пи та-
ње одво је но сти вер ских ор га ни за ци ја од др жа ве се ни је по себ но 
ни по ста вља ло, јер се у та да шњем дру штве ном кон тек сту то го-
то во под ра зу ме ва ло као део (па ра)др жав не иде о ло ги је. Та да шња, 
као уоста лом и сва ка иде о ло шка др жа ва ,,се мо же схва ти ти као ан-
ти под прав ној др жа ви у дру штви ма у ко ји ма се иде о ло ги ја ја вља 

20)  Lu ca P. Va no ni: ‘’I sim bo li re li gi o si e la libertà di edu ca re in Euro pa: uni ti nel la diversità o 
uni ti dal la neutralità?, Rivistadell’AssociazioneItalianadeiCostituzionalisti, nu me ro 00 del 
02.07.2010, стр. 2.
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као осно ва све у куп не по ли ти ке, а по ли ти ка као пр во и до ми нант но 
на че ло дру штве ног жи во та.''21) Ме ђу тим, са ви дљи вим вра ћа њем 
цр ка ва и вер ских за јед ни ца на јав ну сце ну, као и ма ни фест ним по-
ве ћа њем ин те ре со ва ња гра ђа на за ре ли ги ју22), ма те ри ју је тре ба ло 
из но ва уре ди ти на је дан ефи ка сан и све о бу хва тан на чин. Го то во 
по ра зно у том кон тек сту де лу је чи ње ни ца да је у на шем прав ном 
си сте му по сто ја ла прав на пра зни на с об зи ром на чи ње ни цу у пе-
ри о ду од 1993. до 2006. ни је по сто јао ни ка кав за кон у овој обла сти. 
Ис ку стве но по сма тра ју ћи ла ко се мо же за кљу чи ти да мно ги вер ски 
по гла ва ри или слу жбе ни ци ни су одо ле ли ис ку ше њу да се ди рект но 
сво јим из ја ва ма и де ло ва њи ма укљу че у по ли тич ку сфе ру.23) На ма 
де лу је као да За кон о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, као цен трал-
ни акт у овој обла сти, же ли да у сва ком свом чла ну ис ка же ак ти ван 
од нос (па пре ћут но и по зи ти ван од нос) пре ма вер ским за јед ни ца-
ма, из ла зе ћи им у су срет где год је то мо гу ће. Ре кло би се да из 
,,ду ха за ко на'' из ви ре те жња др жа ве да се, по не кад и бр зо пле то и 
не а де кват но, ис пра ве исто риј ске не прав де пре ма вер ским за јед ни-
ца ма у на шој зе мљи то ком по лу ве ков не јед но пар тиј ске дик та ту ре, 
чи је је ,,дру го име'' би ло из ме ђу оста лог и не скри ве но по ти ски ва-
ње ре ли ги је на мар ги не дру штва.

Област од но са из ме ђу др жа ве и ве ре је сло же на и ве о ма ди на-
мич на и зах те ва кон стан тан рад и па жњу на пла ну ка ко нор ма тив-
ног та ко и дру штве ног уна пре ђе ња ове обла сти. При том, под ра зу-
ме ва се да тре ба пра ти ти ква ли тет на ре ше ња у те о ри ји и прак си 
раз ви је них европ ских зе ма ља ко ја се мо гу при ла го ди ти при ли ка ма 
у Ср би ји. Оно што је по себ но од зна ча ја у ова ко де ли кат ној ма-

21)  Ми лан Ма тић, ibid., стр. 118.
22)  До ду ше, наш на род пре те жно сво ју ре ли ги о зност ис по ља ва на је дан тра ди ци о на лан 

(а че сто и по вр шан) на чин, а не у по ре ди во ма ње у не ком стро гом и дог мат ски до след-
ном сми слу. Kако је ис прав но при ме тио со ци о лог ре ли ги је Дра го љуб Ђор ђе вић Ср би 
,,не ве ру ју у бит не са став ни це уче ња пра во слав ног хри шћан ства, са мо се ве ро и спо-
вед но пре по зна ју, де кла ра тив но су ре ли ги о зни и уоп ште но ве ру ју у Бо га.’’ На ве де но у: 
Мир ко Бла го је вић: ,,Ре ви та ли за ци ја ре ли ги је и ре ли ги о зно сти у Ср би ји: ствар ност или 
мит?’’, Филозофијаидруштво, вол. 20, бр. 2/2009, стр. 102, Бе о град.

23)  Та ко ре ци мо, већ су по ста ле по сло вич не ин тер вен ци је епи ско па ми ле шев ског прет-
ход них го ди на у сми слу да ва ња отво ре не по др шке по је ди ним пар ти ја ма или пред сед-
нич ким кан ди да ти ма.  С дру ге стра не, у истом кон тек сту али још скан да ло зни ји је био 
не дав ни по ку шај муф ти је сан џач ког да по ста не пред сед ник Ре пу бли ке кан ди ду ју ћи се 
на из бо ри ма, и то као отвореноверскивођа. Те шко да се објек тив но по сма тра ју ћи мо-
же про на ћи дра стич ни ји и фла грант ни ји об лик га же ња на че ла све тов но сти. Сла бост 
и не за ин те ре со ва ност  др жа ве и по ли тич ке ка сте, све о бу хват на инерт ност ин те лек-
ту а ла ца у сми слу не до стат ка би ло ка кве озбиљ ни је јав не кри ти ке ова квих ано ма ли ја, 
до пу шта ње ла жне сло бо де из ра жа ва ња и плу ра ли зма на су прот нор ми нај ви ше прав не 
сна ге, страх од оп ту жби (из ино стран ства?)  за (ква зи) мал тре ти ра ње јед не вер ске ма-
њи не су ов де у пу ној сна зи до шле, на жа лост, до из ра жа ја.
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те ри ји је по тре ба из бе га ва ња сва ке иде о ло ги за ци је од но са из ме ђу 
ду хов ног и све тов ног. Јер као што је дав но при ме тио Ханс Кел зен 
,,сва ка иде о ло ги ја има свој ко рен у хте њу, а не у са зна њу, про из и-
ла зи из из ве сних ин те ре са; тач ни је друк чи јих ин те ре са не го што је 
ин те рес за исти ну.''24) 

С дру ге стра не, и по ред свих на ве де них мањ ка во сти прав них 
про пи са и не са вр ше но сти у прак си, са да шње ста ње ства ри је ипак 
објек тив но го во ре ћи на пре дак у од но су на си ту а ци ју у овој обла-
сти у од но су на пе ри од од пре де се так го ди на, а по го то во не ко ли ко 
де це ни ја. Та ко о пе ра тив на одво је ност др жа ве и цр кве као мо дел 
ко ји се још из гра ђу је у прак си тек тре ба да у на ред ним го ди на ма и 
де це ни ја ма ду бље ухва ти ко рен у дру штве ној ствар но сти Ср би је.

DusanGujanicic
LEPRINCIPEDELAICITEDEL’ETATENSERBIE

Sommaire
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l’Egliseetde l’Etat, enseignement laïc,financementdes
cultes.

24)  Ханс Кел зен, Чистатеоријаправа, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2007, 
стр. 21.
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zained’annéesenSerbie.Et celamalgré toutes les
imperfectionsdesrèglesjuridiquesenvigueuretles
carencesdanslavieréelle.Onal’impressionquele
législateuranotammentvoulueffacerdesinjustices
faites aux cultes pendant la dictature du parti uni
queaprèslaSecondeguerremondiale.Lemodèlede
relationsentrel’EgliseetL’Etatactuellementenvi
gueur en Serbie est celui de soidisant ‘’séparation
coopérative’’,commel’appellentcertainsauteursdi
stinguésenlamatière.D’autrepartilestabsolument
nécessairedesuivredebonnessolutionsdanslalégi
slationdespayseuropéensdéveloppésetaubesoin
delesmettreenœuvreenSerbiesiellessontsuscep
tibles d’être adaptées localement.Car le soidisant
modèlede la‘’séparationcoopérative’’resteencore
às’enracinerdurablementdanslaréalitéserbedans
lesannéesquiviennent.Ceprocessusmérited’être
suiviattentivementafinquel’onpuissecontribuerà
toutmomentàdessolutionsadéquates.

 Овај рад је примљен 3. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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ПАРЛАМЕНТАРНИИПРЕДСЕДНИЧКИ
ИЗБОРИ2012.

Сажетак
Уовомрадуауторанализиранајважнијерезултате
парламентарних и председнички избора одржаних
2012.каоикампањукојаимјепретходила.Премање
говоммишљењунајважнијекарактеристикеодржа
нихизборасу:1.Овиизборисудовелидопрверадикал
непромене властиуСрбијиод2000. године.Наиме,
овоћебитипрвипутод2000.давладунећеформи
ратипартијепобедниценадауторитарнимрежимом
већонестранкекојесубилепораженеупетоктобар
скојреволуцији.ТакоћеновувладусачињаватиСПС,
СНСкоја јенасталанаконцепањаекстремнодесне
СРС и партијаМлађанаДинкићаУРС (бивши Г17).
Ипак,требарећидасусеиСПСиСНСумеђувремену
значајнопроменилеидаипрограмскиивербалноза
ступајупродемократскуипроевропскуорјентацију.
Неуспехнекадашњегдемократскогблокајетимвећи
штосвезаједноонеидаљеимајувећинуупарламен
туализбогмеђусобнихконфликатаиполитичкихраз
ликанисууспеледаформирајувладу.2.ПоразБориса
Тадићанапредседничкимизборима3.Великиуспехсо
цијалистаИвицеДачића.4.НеуспехСрпскенапредне
странкедаискористивеликонезадовољствобирачаи
остварибољирезултатнапарламентарнимизбори
ма5.РелативнодобаррезултатДемократскестран
кеињенихкоалиционихпартнеранапарламентарним
изборима упркос тешкој економској кризи 6. Велика
криза партија деснице и неуспех Српске радикалне
странкедауђеупарламент.

* На уч ни са вет ник,  Ин сти ту т дру штве них на у ка, Београд
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Поредовихосновнихкарактеристикапремамишље
њуаутораизборе2012.обележиојеинеуспехДСда
остварисвојаважнатрициља:даБорисТадићпобе
динапредседничкимизборима,дасеполитичкасцена
укрупниисведенанеколикостранакауздвенајвеће:
ДСиСНС.Уместотога политичка сценаСрбије је
постала јошкомплекснијанегонапретходнимизбо
римагдесеупарламентупоред6већихстранакана
лазијошчетрдесетакмањихстранакакојеимајујед
ногилинеколикопосланика.Итреће,ДСјепогрешном
стратегијомјачањасвојихкоалиционихпартнераГ17
иСПСа као и помажући стварањеСНСа директно
допринеласвомпадусавластиистварањуновевлади
некоалицијеукојојсууправооветристранке.
Кључнеречи: избори,Србија, парламент, политичка
стратегија

Nа кон пе тих по ре ду пар ла мен тар них из бо ра по сле ру ше ња 
ауто ри тар ног ре жи ма 2000. го ди не ко нач но је и у Ср би ји до-

шло до пр ве ра ди кал не про ме не вла сти упр кос то ме што су нај ве ћи 
број гла со ва осво ји ле пар ти је ко је су и у прет ход ном пе ри о ду са-
чи ња ва ле и по др жа ва ле прет ход ну вла ду. На и ме, упр кос то ме што 
су осво ји ле чак 147 ман да та (од укуп ног бро ја од 250 по сла ни ка) 
пар ти је до са да шњег вла да ју ћег бло ка ДС, СПС, УРС и ЛДП (ко ји 
је по по тре би по др жа вао вла ду) ни су ус пе ле да се до го во ре око 
пра вље ња но ве вла де. По сле го то во два ме се ца ду ге аго ни је вла ду 
су на пра ви ли СПС, СНС и УРС. Да кле, две пар ти је ко је су би ле 
осно ва прет ход ног ауто ри тар ног ре жи ма и пар ти ја Мла ђа на Дин-
ки ћа. На рав но, обе ове пар ти је и СПС и СНС, ко ја је на ста ла це па-
њем екс трем но де сне СРС, су се зна чај но про ме ни ле и про грам ски 
и вер бал но за сту па ју про де мо крат ску и про европ ску ор јен та ци ју. 

Та ко је и у Ср би ји по сле два на ест го ди на вла да ви не пар ти ја 
ко је су сру ши ле прет ход ни ре жим до шло до пр ве пра ве про ме не 
вла сти. На и ме, у свим дру гим пост ко му ни стич ким зе мља ма Цен-
трал не и Ис точ не Евро пе то ком де ве де се тих го ди на, вр ло бр зо су 
се на власт вра ћа ле ре фор ми са не ко му ни стич ке пар ти је.1) У Ср би ји 
је ова про ме на до шла знат но ка сни је пре све га због за ка сне ле тран-
сфор ма ци је пар ти ја ко је су обе ле жи ле те гоб не де ве де се те го ди не. 

У сва ком слу ча ју ве ли ки број ман да та ко је су до би ле пар ти је 
прет ход не вла де пред ста вља је дан од рет ких слу ча је ва у Евро пи, 
на кон из би ја ња ве ли ке еко ном ске кри зе 2008. го ди не, на ко ји ма 

1) О ово ме ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, ВластиопозицијауСрбији, Ра дио Б92, 1997. 
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би ра чи на пар ла мен тар ним из бо ри ма ни су зна чај ни је ка зни ли пар-
ти је ко је су уче ство ва ле у вла ди. На и ме, у по след њих не ко ли ко 
го ди на у Евро пи су због еко ном ске кри зе па ле го то во све вла де. 
На вла сти су ус пе ле да оста ну је ди но вла де у Пољ ској и Швед ској. 

Исто вре ме но, на пред сед нич ким из бо ри ма ко ји су одр жа ни 
ка да и пар ла мен тар ни, по бе ду је од нео кан ди дат уме ре не де сни-
це, То ма Ни ко лић ко ји је по бе дио до са да шњег пред сед ни ка Бо ри са 
Та ди ћа у дру гом кру гу ре зул та том 49. 7 %пре ма 47%. Та ко су би-
ра чи у Ср би ји ипак од лу чи ли да ка зне власт у прет ход них че ти ри 
го ди не. Из не на ђу ју ће, они су то ура ди ли тек у дру гом кру гу пред-
сед нич ких из бо ра а не на пар ла мен тар ним из бо ри ма што би би ло 
мно го ло гич ни је и оче ки ва ни је.

Ре зул тат пред сед нич ких из бо ра је и до вео до ве ли ких про ме на 
на срп ској по ли тич кој сце ни. На кон по ра за Бо ри са Та ди ћа на пред-
сед нич ким из бо ри ма оба ко а ли ци о на парт не ра ДС, СПС и УРС су 
од лу чи ла да на пу сте ДС и при хва те по ну ду СНС да са њом фор-
ми ра ју вла ду. По ред по ра за Та ди ћа кључ ни раз лог за ову про ме ну 
ста ва до ју че ра шњих парт не ра ДС је сте ве ли ко ду шна по ну да СНС 
ко ја је пред сед ни ку СПСа да ла и ме сто пре ми је ра и ми ни стра уну-
тра шњих по сло ва а Дин ки ћу прак тич но све еко ном ске и фи нан сиј-
ске ре со ре. 

У це ли ни гле да но мо гло би се ре ћи да су нај ва жни је ка рак те-
ри сти ке пред сед нич ких и пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји одр жа-
них ма ја 2012. сле де ће: 1. Ови из бо ри су до ве ли до пр ве ра ди кал не 
про ме на вла сти у Ср би ји од 2000. го ди не. На и ме, ово ће би ти пр ви 
пут од 2000. го ди не да вла ду не ће фор ми ра ти пар ти је по бед ни це 
над Ми ло ше ви ћем већ оне стран ке ко је су би ле по ра же не у пе ток-
то бар ској ре во лу ци ји. Не у спех не ка да шњег де мо крат ског бло ка је 
тим ве ћи што све за јед но (ДС, ЛДП, УРС и ДСС) оне и да ље има ју 
ве ћи ну у пар ла мен ту али због ме ђу соб них кон фли ка та и зна чај них 
по ли тич ких раз ли ка ни су ус пе ле да фор ми ра ју вла ду. 2. По раз Бо-
ри са Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма 3. Ве ли ки успех со ци ја-
ли ста Иви це Да чи ћа. 4. Не у спех СНС да ис ко ри сти не за до вољ ство 
би ра ча и оства ри бо љи ре зу ла тат на пар ла мен тар ним из бо ри ма 5. 
Ре ла тив но до бар ре зул тат ДС и ње них ко а ли ци о них парт не ра на 
пар ла мен тар ним из бо ри ма упр кос те шкој еко ном ској кри зи 6. Кри-
за пар ти ја де сни це и не у спех СРС да уђе у пар ла мент 

Циљ ово га ра да је да ана ли зи ра нај ва жни је ка рак те ри сти ке 
пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра као и кам па ње ко ја им је 
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прет хо ди ла. У пр вом де лу овог ра да ана ли зи ра ће се кам па ња нај-
ва жни јих пред сед нич ких кан ди да та и по ли тич ких стра на ка, у дру-
гом, из бор ни ре зул та ти а у тре ћем, фор ми ра ње но ве вла де. 

КАМПАЊА

Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић је рас пи сао пар ла мен тар не 
из бо ре у Ср би ји за 6. мај ове го ди не. Са мо рас пи си ва ње из бо ра 
ни је до не ло ни ка кву зна чај ни ју про ме ну у по ли тич ком жи во ту Ср-
би је јер је из бор на кам па ња за по че ла још од је се ни про шле го ди-
не. Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић је 4. апри ла под нео остав ку 
на функ ци ју пред сед ни ка ре пу бли ке чи ме је ство ре на мо гућ ност 
да се 6. ма ја гла са и за пар ла мен тар не и пред сед нич ке кан ди да те. 
Од лу ком да об је ди ни из бо ре Та дић је же лео по диг не реј тинг ДС 
с об зи ром да су ис тра жи ва ња јав ног мње ња по ка зи ва ла да је по-
пу лар ни ји од стран ке ко ју во ди. Ка сни је се по ка за ло да је то би ла 
по гре шна ра чу ни ца ДС и ње ног пред сед ни ка ко ји је из гу био дру-
ги круг пред сед нич ких из бо ра. Дру ги раз лог об је ди ња ва ња из бо ра 
тре ба тра жи ти у же љи ДС да се фо кус би ра ча на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма по ме ри на две во де ће стран ке – ДС и СНС чи ме се, пре-
ма ми шље њу вод ства ове стран ке, отва ра ла мо гућ ност да се при-
до би ју гла са чи не ких ма њих стра на ка ко је има ју слич но би рач ко 
те ло као и ДС као што су УРС и ЛДП.2) С об зи ром на ло ше од но се 
са пред сед ни ком УРС Дин ки ћем, ДС је же ле ла да об је ди ња ва њем 
пред сед нич ких и пар ла мен тар них из бо ра оду зме је дан део би рач-
ког те ла ње го ве пре и ме но ва не пар ти је - УР Са и та ко оста ви ову 
стран ку из ван цен зу са и са мим тим пар ла мен та. Из бор ни ре зул та-
ти су по ка за ли да је и ова дру га стра те шка про це на ДС би ла по гре-
шна. И ДС и СНС су до би ле знат но ма ње гла со ва од оче ки ва них а 
и ЛДП и УРС су ус пе ле да пре ско че цен зус и уђу у пар ла мент. Би-
ра чи у Ср би ји не са мо што ни су при хва ти ли иде ју о укруп ња ва њу 
по ли тич ких гру па ци ја не го су, на про тив, сво јим гла со ви ма по ли-
тич ку сце ну Ср би је учи ни ли још ком плек сни јом и сло же ни јом. У 

2) „Струк ту ри при ста ли ца и би ра ча ДС нај бли жи су Г17 Плус и ЛДП. На кон пре ра ста ња 
из екс перт ске гру пе у по ли тич ку пар ти ју, де ша ва ло се да ка да из бор ни ре зул тат и реј-
тинг ДС опа да, Г17 Плус ра сте и обр ну то. Би ра чи ових про грам ски бли ских пар ти ја 
по на ша ли су се као у си сте му спо је них су до ва, час су ву кли на јед ну, а час на дру гу 
стра ну. На при мер, 2003 год ДС је осво ји ла 12.6% гла со ва а Г17 Плус 11.5%. на сле де-
ћим из бо ри ма 2007 ДС је осво ји ла 22.7% а Г17 Плус 5.8%. ... ЛДП је на ста ла, нај пре 
као фрак ци ја, уну тар ДС. Она је за др жа ла слич ну струк ту ру при ста ли ца као ДС, али са 
пре ва гом мла ђих и сред ње и ви со ко о бра зо ва них би ра ча.“ Сла ви ша Ор ло вић, „Пар тиј-
ски си стем Ср би је“, у књи зи ПартијеиизбориуСрбији, Чи го ја, 2011, стр. 35. 
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Пар ла мен ту Ср би је се та ко на шло 45 стран ка и гру па ци ја у од но су 
на прет ход ни ка да их је би ло 22. 

По ред пред сед ни ка ЛДПа Че до ми ра Јо ва но ви ћа ко ји је, са свим 
ра зу мљи во, с по зи ци је ма ње пар ла мен тар не стран ке, кри ти ко вао 
од лу ку пред сед ни ка Та ди ћа о об је ди ња ва њу из бо ра нај о штри ји у 
кри ти ци ове од лу ке је био Иви ца Да чић, пред сед ник СПСа ко ји је 
још од ле та 2011. упо зо ра вао на же љу Та ди ћа и Ни ко ли ћа да ство ре 
дво пар тиј ски си стем у Ср би ји али и ис ти цао да им то не ће ус пе-
ти.3) Из бор ни ре зул та ти да ли су за пра во Да чи ћу. 

Већ та да је би ло ја сно да по ред мо гу ћег ква ре ња од но са са 
кључ ним по ли тич ким парт не ром, Иви цом Да чи ћем по сто је и дру-
ги иза зо ви ко је је од лу ка о об је ди ња ва њу из бо ра отво ри ла. Дру ги 
иза зов са ко јим је Та дић ри зи ко вао на кон рас пи си ва ња од лу ке о 
ван ред ним пред сед нич ким из бо ри ма је сте евен ту ал на озбиљ ни ја 
кри за на Ко со ву ко ја би Ср би ју мо гла за те ћи без пред сед ни ка ко-
ји би мо гао да де лу је са пу ним ка па ци те том, јер в.д. пред сед ни-
ка ре пу бли ке Сла ви ца Де ја но вић, пред сед ник Скуп шти не Ср би је, 
по уста ву ни је има ла исти ка па ци тет као и иза бра ни пред сед ник 
у обла сти спољ не по ли ти ке, од бра не и без бед но сти. Тре ћи иза зов 
ова кве од лу ке пред ста вља ла је чи ње ни ца да је у по след њих де се-
так го ди на сва ки ли дер у Ср би ји ко ји је рас пи сао пре вре ме не из бо-
ре би ло пред сед нич ке би ло пар ла мен тар не, те из бо ре и из гу био о 
че му ће би ти ви ше ре чи у ана ли зи из бор них ре зул та та. 

По ред два глав на кан ди да та, Та ди ћа и Ни ко ли ћа, у пред сед-
нич ку кам па њу се укљу чио и ли дер со ци ја ли ста Иви ца Да чић ис-
ти чу ћи да су се би ра чи умо ри ли од Та ди ћа и Ни ко ли ћа и да ће он 
по ку ша ти да уђе у дру ги круг. С об зи ром на ње го ву по пу ли стич ку 
ре то ри ку би ло је за оче ки ва ти да Да чић на пра ви до бар ре зул тат 
ко ји би пре ва зи шао чак и рас ту ћи реј тинг ње го ве стран ке. По ред 
ове тро ји це кан ди да та, са знат но ма њим шан са ма у кам па њи су 
уче ство ва ли и Во ји слав Ко шту ни ца и Че до мир Јо ва но вић. Ин те ре-
сант но је да је СРС од лу чи ла да за пред сед ни ка кан ди ду је су пру гу 
Во ји сла ва Ше ше ља, Ја дран ку. Ова квом од лу ком ра чу на ло се пре 
све га на емо ци је би ра ча на кло ње них СРС. Во ји слав Ше шељ је оче-

3) „Про тив то га смо да се пред сед нич ки из бо ри одр жа ва ју у исто вре ме кад и пар ла мен-
тар ни јер сма трам да је то не по треб но и да не да је сви ма исте усло ве за кам па њу“. По 
ми шље њу Да чи ћа рас пи си ва ње пред сед нич ких из бо ра је по ку шај ДС и СНС да фор-
ми ра ју дво пар тиј ску по ли ти ку у Ср би ји али је до дао да ће се они из не на ди ти ко ли ко 
је ја ка „тре ћа Ср би ја“. Блиц, „Рас пи си ва ње из бо ра по ку шај фор ми ра ња дво пар тиј ске 
по ли ти ке“, 4. април 2012.
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ки вао да при ву че гла со ве јед ног бро ја чла но ва СРС ко ји су пре шли 
у СНС. 

У сре ди шту пар ла мен тар не кам па ње свих по ли тич ких пар ти ја 
су би ла иста пи та ња- еко но ми је, не за по сле но сти, си ро ма штва, па-
да стан дар да гра ђа на и ко руп ци је. С дру ге стра не, су прот но не ким 
оче ки ва њи ма пи та ња ЕУ и Ко со ва и Ме то хи је ни су има ла зна чај-
ни је ме сто у пред из бор ној кам па њи во де ћих стра на ка. Ова пи та ња 
су би ла при сут на у ве ћој ме ри је ди но у кам па њи ДСС и у не што 
ма њој ме ри СРС. На не што ни жи реј тинг ова два пи та ња у из бор ној 
кам па њи ути ца ло је ви ше раз ло га. Пр во, две нај ве ће пар ти је, ДС и 
СНС су има ле ма ње ви ше исте ста во ве у до ме ну спољ не по ли ти ке 
за сту па ју ћи иде ју и ЕУ и Ко со во. Дру го, због пре ду гог че ка ња гра-
ђа на да Ср би ја ко нач но по ста не чла ни ца ЕУ, стал ног усло вља ва ња 
и по ве зи ва ња ЕУ са Ко со вом као и нај но ви јом кри зом у ЕУ сам 
кон цепт ЕУ је из гу био до ста од сво је не ка да шње при влач не сна ге 
па су сто га стран ке и од лу чи ле да ову те му и не спо ми њу пре ви ше 
у сво јој из бор ној кам па њи. 

Нај при сут ни ја у ме ди ји ма је би ла вла да ју ћа ДС ко ја се пред-
ста вља ла го то во ис кљу чи во у ли ку свог пред сед ни ка Бо ри са Та ди-
ћа ко ји је сва ко днев но оби ла зио фа бри ке, се ла и раз го ва рао са тзв. 
обич ним чо ве ком. Ње го ва из бор на по ру ка је би ла : ин ве сти ци је, 
по сао, си гур ност. Кам па ња ДС је има ла не ко ли ко кључ них пра-
ва ца. По ред го то во пот пу не пер со на ли за ци је у ли ку пред сед ни ка 
Бо ри са Та ди ћа то су би ли и: 1. Про па ги ра ње стра них ин ве сти ци ја 
по пут фа бри ке Фи јат у Кра гу јев цу и обје ка та од јав ног зна ча ја по-
пут мо ста на Ади, 2. За стра ши ва ње би ра ча мо гућ но шћу да на власт 
до ђе СНС с об зи ром на ње ну ра ди кал ску про шлост 3. Про мо ви са-
ње СПС у ло јал ног и ста бил ног парт не ра.4) Кључ ни про блем ова-
кве кам па ње ДСа је био у то ме што је го то во не ми нов но на ме та ла 
пи та ње: све је то ле по што обе ћа ва те али шта сте ви учи ни ли у 
прет ход не че ти ри го ди не? Ту се за пра во по ја вљу је ве ли ки јаз из ме-
ђу ствар но сти и обе ћа ња ДС. На рав но да вла да у ко јој је ДС би ла 
нај ва жни ји фак тор ни је ис кљу чи ви кри вац за те шко ста ње срп ске 
еко но ми је, ве ли ки пад стан дар да и за по сле но сти у прет ход не че ти-
ри го ди не али и она сно си ве ли ки део од го вор но сти, пре све га због 
не сна ла же ња у усло ви ма свет ске еко ном ске кри зе и не до вољ но 
ефи ка сног ре ша ва ња про бле ма не за по сле но сти и ко руп ци је. Оту да 

4) „Со ци ја ли сти су нај си гур ни ји парт нер“, ка же пред сед ник ДС Бо рис Та дић, Новости, 
19. април. 2012.
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ће глав ни про блем за ДС на овим из бо ри ма би ти упра во њи хо ви 
раз о ча ра ни би ра чи. Као кључ но по ста ви ло се пи та ње да ли ће ус-
пе ти да мо ти ви ше те би ра че да иза ђу на из бо ре и по но во гла са ју за 
Та ди ћа и ДС? 

С дру ге стра не, по ку шај ДС да се СНС дис кре ди ту је као пар-
ти ја про шло сти, па чак и као пар ти ја ко ја би мо гла Ср би ју од ву ћи 
у рат5) у ве ли кој ме ри се по ка зао као кон тра про дук ти ван па чак и 
ште тан по тез код би ра ча. На и ме, упра во су Бо рис Та дић и ДС да ли 
зна ча јан до при нос одва ја њу То ме Ни ко ли ћа од твр де Ше ше љев ске 
стру је у СРС и фор ми ра њу но ве, знат но уме ре ни је СНС 2008.6)По-
сла ни ци ДС су од лу ком од го ва ра ју ћих скуп штин ских те ла омо гу-
ћи ли СНС да на кон по де ле офор ми по сла нич ки клуб од оних по-
сла ни ка ко ји су на пу сти ли СРС. Та ко је СНС по ста ла пар ла мен-
тар на стран ка иако ни је уче ство ва ла на из бо ри ма. На кон одва ја ња 
од Ше ше ља, Ни ко лић је до вео до зна чај них про ме на уну тар но ве 
стран ке па је та ко СНС при хва ти ла ула зак у ЕУ као је дан од сво јих 
нај ва жни јих ци ље ва и знат но про ме ни ла сво ју ра ди кал ну по ли ти-
ку у ве зи Ко со ва и Ме то хи је.7) Ове про ме не у по ли ти ци СНС су 
до ве ле до то га да су ово би ли пр ви из бо ри у по след њих пет на е стак 
го ди на у Ср би ји ко ји ни су има ли ни шта „ суд бин ско“ и „од лу чу ју-
ће“ у се би с об зи ром да се без об зи ра на то ко бу де по бе дио ни су 
оче ки ва ле не ка кве ра ди кал ни је про ме не у од но су на до са да шњу 
по ли ти ку ка да су у пи та њу стра те шка опре де ље ња зе мље у ве зи 
ЕУ и Ко со ва. То би се мо гао оце ни ти и као на пре дак Ср би је с об зи-
ром да пр ви пут по сле ни за го ди на по сто ји до ста ши рок дру штве-
ни и по ли тич ки кон сен зус ка да су нај ва жни ја стра те шка опре де ље-
ња зе мље у пи та њу.

5) Пот пред сед ни ца ДС Је ле на Три ван је ре кла да ће гра ђа ни на из бо ри ма 6. ма ја кре и ра ти 
бу дућ ност Ср би је и да ће са мо од њих за ви си си ти хо ће ли ода бра ти оне ко ји ће зе мљу 
гур ну ти у рат, а ње не гра ђа не у мо би ли за ци ју или оне ће ко ји ће обез бе ди ти мир, си-
гур ност и про спе ри тет. Је ле на Три ван, „Гра ђа ни 6. ма ја би ра ју рат или мир“, Блиц, 29. 
март 2012.

6) Не ки ауто ри чак по ста вља ју и пи та ње да ли се ова стран ка уоп ште мо же сма тра ти 
опо зи ци о ном. Та ко Ми ша Ђур ко вић ка же: „Осим из ра зи те бла го на кло но сти ре жим-
ских ме ди ја и не ких кон тро верз них по те за (као што је сла ње тран скрип та раз го во ра 
са вр хом ДСС стра ним ам ба са да ма) че сто се по те же кру ци јал ни ар гу мент да стран ка 
ко ја ни је уче ство ва ла на из бо ри ма, а да ско ро две и по го ди не ње ни по сла ни ци се де у 
пар ла мен ту и има ју свој по сла нич ки клуб за хва љу ју ћи по др шци по сла ни ка вла сти у 
ад ми ни стра тив ном од бо ру.“ Ми ша Ђур ко вић, „Про грам ски иден ти те ти де сних пар ти ја 
у Ср би ји кра јем пр ве де це ни је овог ве ка“, ПартијеиизбориуСрбији, при ре дио Сла ви-
ша Ор ло вић, Чи го ја 2011, стр. 208-209.

7) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, „ Срп ска де сни ца, иза зо ви и пер спек ти ве“, Српска
политичкамисао, бр. 1/2011, стр. 143-145.
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Упр кос све му то ме ДС се од лу чи ла на тзв. не га тив ну кам па њу 
и пла си ра ла ви ше спо то ва у ко ји ма се при ка зу је шта је Ни ко лић 
го во рио о ЕУ, Ко со ву и дру гим пи та њи ма док је био у СРС а шта 
са да го во ри. О Ни ко ли ћу као свом глав ном су пар ни ку го во рио је и 
пред сед ник ДС Та дић ре кав ши да он: „да нас го во ри све су прот но 
од оног што је го во рио ју че.... Ни ко лић је, на при мер, не та ко дав-
но пре тио на си љем де ле га ци ји ко ју сам пред во дио у Бри се лу на 
пот пи си ва њу ССП. Че ти ри го ди не пре то га, пре тио ми је фи зич ком 
ли кви да ци јом. Да нас је на вод но за го вор ник ЕУ“. 8)

Ова ква кам па ња ДС про тив СНС си гур но је ути ца ла да је дан 
део нео пре де ље них би ра ча не гла са за ову стран ку али је и раз о ча-
ра ла је дан део при ста ли ца ДС па су та ко обе стран ке из гу би ле го-
то во под јед нак број гла со ва. На и ме, уме сто оче ки ва них три де се так 
по сто гла со ва и СНС и ДС су до би ле не што ма ње од 25%. 

Ка да је у пи та њу кам па ња во де ће опо зи ци о не стран ке при мет-
но је да СНС ни је ус пе ла да ис ко ри сти те шку еко ном ску и со ци јал-
ну си ту а ци ју и да пре о кре не рас по ло же ње јав но сти у сво ју ко рист. 
Ова стра на ка ни је ус пе ла да ис ко ри сти прак тич но ни јед ну гре шку 
до са да шње вла де али и пред ход них ДО Со вих вла да, по чев од кри-
ми нал них при ва ти за ци ја, уни шта ва ња ин ду стри је, ве ли ких ко руп-
ци о на шких афе ра. Оту да су и сва ис тра жи ва ња јав ног мње ња по-
ка зи ва ла ве ли ко не за до вољ ство гра ђа на са да шњим ста њем али не 
и њи хо ву спрем ност да да ју зна чај ни ју по др шку СНС у од но су на 
ДС. Нео че ки ва но ма ли број гла со ва на пар ла мен тар ним из бо ри ма 
је по ка зао да СНС ни је ус пе ла да ис ко ри сти у кам па њи не за до вољ-
ство гра ђа на по сто је ћом вла дом. Уме сто да по ку ша да „по ен ти ра“ 
на гре шка ма вла де, СНС се у ве ли кој ме ри ба ви ла те ма ма ко је ни су 
мо гле да јој до не су зна чај ни ји број гла со ва. Та ко је Ни ко лић, по ла-
зе ћи од ис прав не про це не да опа да при влач на моћ ЕУ ре ла ти ви зо-
вао зна чај тог ци ља9), же ле ћи да и на тај на чин отво ри и про стор за 
бли жу са рад њу са Ко шту ни ци ном ДСС. По ла зе ћи од то га да нај ве-
ћи про блем за СНС пред ста вља њен ма ли ко а ли ци о ни по тен ци јал 
чел ни ци ове стран ке су по кре ну ли чак и пи та ње мо гу ће са рад ње и 
са ЛДП што је до ско ра би ло пот пу но не за ми сли во с об зи ром на 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу ове две стран ке, по себ но ка да је о Ко со ву 

8) Б. Та дић, „Са мо је наш пут си гу ран“, Новости, 19. април 2012.
9) То ми слав Ни ко лић је ре као да на пред ња ци же ле да Ср би ја бу де део ЕУ али да ће то 

мо жда би ти те шко оства ри во ако ЕУ бу де „зах те ва ла пре ви ше“, „ Же ли мо Ср би ју у ЕУ, 
али ако не тра жи пре ви ше“, Блиц, 31. март 2012.
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реч. Та ко је пред сед ник СНС То ми слав Ни ко лић то ком кам па ње ре-
као да би СНС „мо гла да са ра ђу је са ЛДП ако по сто је те ме на ко ји-
ма мо же мо да са ра ђу је мо. Го спо дин Јо ва но вић ни је во дио стран ку 
ко ја се обру ка ла у вла сти“10)

У ина че бле дој и не при мет ној кам па њи СНСа из дво ји ла се Ни-
ко ли ће ва кри ти ка ба на ка. Ни ко лић је ре као да се бан ке у Ср би ји 
по на ша ју као „нар ко ди ле ри“ јер им је бит но са мо да пред у зе ће 
уву ку у кре дит а за тим их ста вља ју у све те жи и те жи по ло жај. Он 
је та ко ђе ре као да код нас „ са мо бан ке за ра ђу ју а сви оста ли про-
па да ју“.11) Ова квим ста во ви ма Ни ко лић је на ву као на се бе бес бан-
ка ра и струч не јав но сти али има ју ћи у ви ду ко ли ко су у Ср би ји, као 
уоста лом сву да у све ту по след њих го ди на, бан ке не по пу лар не, не-
ма сум ње да су ове по ру ке на и шле на плод но тло. Кри ти ке струч не 
јав но сти да се ова квим по те зи ма сти чу са мо јеф ти ни по ли тич ки 
по е ни ни су има ле ни ка квог ефек та с об зи ром да су се и дру ги по-
ли ти ча ри слич но по на ша ли, по пут Да чи ћа ко ји је “те рао“ ММФ 
из Ср би је. За ве ћи ну стра на ка сми сао кам па ње се свео на пи та ње 
ко ји ће по ли ти чар сми сли ти атрак тив ни ју по пу ли стич ку по ру ку 
од но сно по ру ку ко ја ће, без об зи ра на то ко ли ко је ре ал на, за до би-
ти ви ше сим па ти ја би ра ча. Не ма ни ка кве сум ње да је Ни ко ли ће ва 
по ру ка про тив ба на ка би ла јед на од оних по ру ка ко је су при ву кле 
ве ли ку па жњу би ра ча ко ји у ве ли ком бро ју има ју про бле ме са от-
пла том ску пих кре ди та. 

Па жњу јав но сти при ву кла је и Ни ко ли ће ва по ру ка да „би уре-
дио Ср би ју по угле ду на Не мач ку“12) и још ви ше по се та бив шег 
гра до на чел ни ка Њу јор ка Ђу ли ја ни ја ко ју је ор га ни зо вао ње гов за-
ме ник Алек сан дар Ву чић. Оп шти је ути сак да су ова квим из ја ва-
ма и по се том јед ног од нај по пу лар ни јих гра до на чел ни ка Њу јор ка 
на пред ња ци же ле ли да при ву ку што ви ше нео пре де ље них би ра ча 
ко ји су бли жи гру па ци ји ДС не го СРС и ДСС. Не ке од ре ак ци ја из 
ДС на по се ту Ђу ли ја ни ја по ка за ле су из ве сну нер во зу па и пр ве 
зна ке сла бо сти ове стран ке уочи пред сто је ћих из бо ра. 

Су о че на са све из ра же ни јом на ци о нал ном ре то ри ком СПСа, 
ДССа и од лу ком СРС да на пред сед нич ким из бо ри ма кан ди ду је 
су пру гу Во ји сла ва Ше ше ља и СНС је то ком кам па ње од лу чи ла да 

10) Бета, 27. април 2012.
11) „Да ли се кри ти ком ба на ка Ни ко лић од ми че од сво јих фи нан си је ра“, Политика, 11. 

април 2012.
12) „Уре дио би Ср би ју по угле ду на Не мач ку“, Ни ко лић, Новости, 22. април 2012.



- 136 -

ПАРЛАМЕНТАРНИИПРЕДСЕДНИЧКИИЗБОРИ2012.ОгњенПрибићевић

за о штри сво ју на ци о нал ну ре то ри ку па је та ко Јор го ван ка Та ба ко-
вић, ви со ки функ ци о нер СНС го сту ју ћи у еми си ји Б92 ре кла да 
је: „ ге не рал Мла дић био по штен срп ски вој ник, са мим тим и хе-
рој.“13) Пред сед ник СНС Т. Ни ко лић је на пред из бор ном ми тин гу 
у Ко сов ској Ми тро ви ци чак ре као да до кле год да је Бо рис Та дић: 
„до шао у по ку ша ји ма да се до дво ри да би остао и тре ћи ман дат, 
шта год да је пот пи сао, а да је на ште ту Ср би је, то ме не не оба ве-
зу је“. Вла да Ср би је је од мах ре а го ва ла ре кав ши да је Ни ко ли ће ва 
из ја ва крај ње нео д го вор на и опа сна по др жа ву“.14)

За раз ли ку од СНС, СПС је, иако вла да ју ћа пар ти ја, ко ри сти-
ла го то во сва ки по вод да кри ти ку је сво ју до ју че ра шњу по ли ти ку и 
по ли ти ку свог глав ног парт не ра из вла де али и по ли ти ку ДО Са са 
по чет ка 2000. Та ко је Иви ца Да чић оце нио да су при ва ти за ци је са 
по чет ка 2000 „би ле пљач ка шке и ло пов ске“. Да чић је ко ри стио и 
сва ку дру гу при ли ку из до ме на свог ре со ра да се пред ста ви као чо-
век чвр сте и од луч не ру ке. Та ко је на кон хап ше ња срп ских зва нич-
ни ка на те ри то ри ји Ко со ва од мах на ја вио ре ци проч не ме ре пре ма 
Ал бан ци ма и не ко ли ко да на ка сни је и ухап сио дво ји цу ал бан ских 
по ли ца ја ца ко ји су се на шли на срп ској те ри то ри ји. Још ра ни је, 
то ком ле та про шле го ди не Да чић је, због Ко со ва, ви ше пу та кри ти-
ко вао ЕУ а то ком кам па ње оти шао и ко рак да ље ре кав ши да је про-
тив при су ства ММФ у Ср би ји зна ју ћи, на рав но, да би без по др шке 
ММФ срп ска при вре да вр ло бр зо бан кро ти ра ла.15)

Од нос из ме ђу ДС и СПСа је био је дан од нај ин те ре сант ни јих 
сег ме на та ове из бор не кам па ње. На и ме, ДС не са мо што је пру жи-
ла ло ги стич ку по др шку СПСу за про па ги ра ње ње них ста во ва ко ји 
су не рет ко би ли у пот пу ној су прот но сти са по ли ти ком ДС не го 
ни је ни ре а го ва ла на оп ту жбе СПС на соп стве ни ра чун. Та ко су, на 
при мер, оста ле без од го во ра кри ти ке Иви це Да чи ћа ко ји је ме се ци-
ма го во рио о то ме да Та дић и Ни ко лић же ле да уве ду дво пар тиј ски 
си стем у Ср би ји. Оно што је још за ни мљи ви је је сте да је у бор би за 
гла со ве Да чић по пр ви пут ушао и на„ те рен“ ДС, ре кав ши да је он 
је ди ни со ци ја ли стич ки кан ди дат на пред сед нич ким из бо ри ма, да 
ДС и њен пред сед нич ки кан ди дат са мо фор мал но при па да ју Со ци-
ја ли стич кој Ин тер на ци о на ли и да би то све по ја чао ре као и то да ће 

13) Б92, 16. април 2012.
14) Б92, 12. април 2012.
15) „Еко но ми сти не по др жа ва ју Да чи ћа“, Политика, 30. март 2012.
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„ча сти ти сва ког из ДС ко ји је ле ви чар“. 16) На све ове оп ту жбе ни је 
до шао ни ка кав од го вор из ДС. Са свим су прот но, Та дић је по хва-
лио СПС као по у зда ног парт не ра и ре као да су те шке ре чи са став-
ни део из бор не кам па ње. За сту па ју ћи ова кве ста во ве пре ма СПС, 
ДС се ру ко во ди ла про це ном да ове две стран ке има ју пот пу но раз-
ли чи то би рач ко те ло и же љом да по мог не СПСу да узме што ве ћи 
број би ра ча од СНС, СРС и ДСС.17)У ана ли зи из бор них ре зул та та 
по ку ша ће мо да од го во ри мо на пи та ње ко ли ко је ова кав од нос ДС 
пре ма СПСу био и ра ци о на лан с об зи ром да је ДС из гу био је дан 
део би ра ча а СПС са сво јим ко а ли ци о ним парт не ри ма прак тич но 
удво стру чио број гла со ва. 

За раз ли ку од СПС чи ји је реј тинг то ком кам па ње био у по-
ра сту, реј тинг ко а ли ци је Пре о крет и ЛДП је већ то ком кам па ње 
био у па ду. На ово је пре све га ути ца ло до би ја ње кан ди да ту ре за 
члан ство у ЕУ чи ме је из би јен глав ни ар гу мент ЛДП у кри ти ци 
вла да ју ће ДС. По ред ово га на пад реј тин га ЛДП ути ца ли су и не-
ки по гре шни по те зи ње ног ли де ра по пут оног по зи ва са из бор не 
кон вен ци је Пре о кре та: „Та ди ћу да по ве де а Ни ко ли ћу да по мог не“ 
18) у ре фор ми срп ског дру штва. На и ме, глав ну сна гу ЛДП је да-
ва ла упра во ње на „твр да“ кри ти ка вла да ју ће по ли ти ке као не до-
вољ но про ЕУ и исто вре ме но оштре кри ти ке Ни ко ли ће ве СНС као 
пар ти је про шлих вре ме на чи ме је ЛДП за до био пу но сим па ти ја у 
тзв. твр дом је згру не ка да шње опо зи ци је пре ма Ми ло ше ви ћу и са-
мој ДС. Раз вод ња ва ње те по ли ти ке по зи ви ма Та ди ћу и Ни ко ли ћу 
до ве ли су до де зор јен та ци је ње го вог би рач ког те ла. Јо ва но вић се 
ка сни је по ву као твр де ћи да он ни је по зи вао на не ко на ци о нал но је-
дин ство и са бор ност али ште та по ње го ву пар ти ју је оста ла та ко да 
су се не ка ра ни ја оче ки ва ња да би ова пар ти ја са сво јим ко а ли ци о-
ним парт не ри ма мо гла до ћи и до 10 % по ка за ла не ре ал ним. 

УРС је то ком кам па ње во дио те шку бит ку да пре ско чи цен зус 
су о ча ва ју ћи се пре све га са два про бле ма. Пр во, пи та њем кре ди би-
ли те та сво је но ве по ли ти ке за ла га ња за де пар ти за ци ју Ср би је од-
но сно укла ња ње пар тиј ских при ви ле ги ја с об зи ром да је упра во 
Дин ки ће ва ра ни ја пар ти ја Г17 из ко је је и на стао УРС би ла си но-
ним по ли ти за ци је све га и сва че га од но сно чи ње ни це да се прак-

16) „Да ли је Да чић је ди ни ле ви чар“, Политика, 12. април 2012.
17) Ово ми шље ње по твр ђу је и Зо ран Сто јиљ ко вић ко ји ка же да су: „со ци ја ли сти по про-

фи лу би ра ча не спор но бли жи СР Су и ДССу“ не го ДС.ПартијскисистемСрбије, Слу-
жбе ни гла сник, 2008, стр. 475.

18) „Ни ко ли ћу по мо зи, Та ди ћу по ве ди“, Б92, 25. март 2012.
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тич но ни шта у Ср би ји не мо же оства ри ти без пар тиј ске књи жи-
це.19) Исто та ко, јав ност у Ср би ји у ве ли кој ме ри по ве зу је ло шу 
при ва ти за ци ју, пад стан дар да и де ин ду стри ја ли за ци ју са по ли ти-
ком Г17 ко ја је у прет ход них де се так го ди на во ди ла све кључ не 
еко ном ске и фи на сиј ске ре со ре у вла ди, што знат но оба ра кре ди-
би ли тет овој пар ти ји. И на кра ју, Дин кић је по пут не ких дру гих 
по ли ти ча ра че сто да вао нео пре зна обе ћа ња уочи из бо ра па је та ко 
и пред прет ход не из бо ре обе ћао гра ђа ни ма 1000 евра од про да је 
ак ци ја др жав них пред у зе ћа што се ка сни је, на рав но, по ка за ло пот-
пу но не ре ал ним. Дру го, то ком из бор не кам па ње се сте као ути сак 
да је је дан од ва жни јих ци ље ва ДС, а на ро чи то иде је о об је ди ња ва-
њу пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра, да УРС оста не из ван 
пар ла мен та. Пред сед ник ДС Бо рис Та дић је ви ше пу та оп ту жио 
УРС да за све кри ти ку је ДС, да про ме ном име на пар ти је по ку ша ва 
да при кри је од го вор ност за сво ју по ли ти ку у прет ход ном пе ри о ду 
и да, бар за са да, за ову пар ти ју не ма ме ста у ко а ли ци ји ко ју ће он 
во ди ти на кон на ред них из бо ра.20)

То ком це ле кам па ње две стран ке су се стал но су ко бља ва ле што 
и не пред ста вља не ко по себ но из не на ђе ње с об зи ром да су се бо ри-
ле за прак тич но исте би ра че. Та ко је пре сед ник Та дић ис ко ри стио 
про мо ци ју нај но ви јег Фи ја то вог ауто мо би ла на сај му у Же не ви ко-
ји се про из во ди у Кра гу јев цу да ка же ка ко је ДС ис пу ни ла оба сво ја 
нај ва жни ја пред из бор на обе ћа ња из 2008. го ди не: до би ја ње кан ди-
да ту ре за ЕУ и про из вод њу Фи ја то вих ауто мо би ла у Кра гу јев цу. 
На истом сај му, али одво је но, пред сед ник УРС Дин кић је ре као да 
је исти тај Фи јат ауто мо бил нај ва жни ји ре зул тат ње го вог ра да ко ји 
са да дру ги при сва ја ју. Дин кић је та ко ђе оп ту жио гра до на чел ни ка 
Бе о гра да да све па ре и кре ди ти иду у Бе о град и да је но ви мост у 
Бе о гра ду на пра вљен па ра ма свих гра ђа на Ср би је а да са да не ма 
па ра за слич не про јек те у уну тра шњо сти. Ђи лас је од го во рио Дин-
ки ћу оп ту жу ју ћи га да ве штач ки пра ви по де лу из ме ђу Бе о гра да и 

19) „Г17 је у јав но сти ви ше пу та по ре ђен са ЈУ Лом из пе ри о да 90их. За ко га год да сте 
гла са ли у про те клих де сет го ди на опет би кључ не еко ном ске по сло ве пре у зе ла ова гру-
па ци ја, за ко ју не ки твр де да је нај бо ља аген ци ја за за по шља ва ње у Ср би ји.“ Ми ша 
Дјур ко вић, „Про грам ски иден ти те ти де сних пар ти ја у Ср би ји кра јем пр ве де це ни је 
овог ве ка“, стр. 212. 

20) ... тек тре ба да се ви ди да ли ће се Г17 плус ква ли фи ко ва ти за ула зак у вла ду, јер у 
овом тре нут ку, ли дер те стран ке не за слу жу је ме сто у бу ду ћој вла да ју ћој ко а ли ци ји. 
... Стран ка Г17 во ди здрав ство де сет го ди на у кон ти ну и те ту, а од јед ном, про ме ни ла је 
име и ни за шта ни је од го вор на и за све оп ту жу је ДС“ Бо рис Та дић „Но ви љу ди за но во 
вре ме“, Блиц, 15. април 2012.
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остат ка Ср би је. Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је су упу ти ли и при го вор 
Ре пу блич кој ра ди о ди фу зној аген ци ји због то га што, пре ма њи хо-
вом ми шље њу, ДС кр ши из бор на пра ви ла. УРС су оп ту жи ли ДС 
и Бо ри са Та ди ћа да зло у по тре бља ва ју функ ци ја пред сед ни ка ка ко 
би у кам па њи има ли по вла шће ни по ло жај. Пре ма тврд ња ма УРС 
са др жај ко ји пред ста вља кла сич ни пред из бор ну ак тив ност ДС 
еми ту је се у ин фор ма тив ним про гра ми ма као ак тив но сти пред сед-
ни ка а на кон то га тај исти са др жај се при ка зу је у из бор ном бло ку 
ин фор ма тив них еми си ја са мо што се та да Та дић пред ста вља као 
пред сед ник ДСа. 

ИЗБОРИ

Као што смо већ ре кли на по чет ку овог ра да јед ну од нај ва-
жни јих ка рак те ри сти ка одр жа них из бо ра пред ста вља по раз Бо-
ри са Та ди ћа у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра. Из не на ђе ње 
ова квим ре зул та том је тим ве ће што је Та дић по бе дио Ни ко ли ћа 
у пр вом кру гу пред сед нич ких из бо ра до бив ши 25.33% гла со ва у 
од но су на Ни ко ли ћа ко ји је до био 25% гла со ва. На прет ход ним 
пред сед нич ким из бо ри ма 2004 и 2008 ко је је Та дић до био, у пр-
вом кру гу Ни ко лић је до био ви ше гла со ва. Са да је у дру гом кру гу 
пред сед нич ких из бо ра То ми слав Ни ко лић при ре дио ве ли ко из не-
на ђе ње и по бе дио до са да шњег пред сед ни ка Ср би је Бо ри са Та ди ћа. 
По бе да Ни ко ли ћа је пред ста вља ла ве ли ко из не на ђе ње за то што су 
сва ис тра жи ва ња јав ног мње ња по ка зи ва ла да Та дић има ве ли ку 
пред ност од нај ма ње 6%; за то што је на пар ла мен тар ним из бо ри-
ма Ни ко ли ће ва пар ти ја осво ји ла го то во де се так про це на та гла со ва 
ма ње од оно га што су ли де ри ове стран ке оче ки ва ли ; за то што је 
по пр ви пут от ка да се так ми че на пред сед нич ким из бо ри ма Ни ко-
лић у пр вом кру гу до био ма ње гла со ва од Бо ри са Та ди ћа; и за то 
што је у ТВ ду е лу не ко ли ко да на пре из бо ра Та дић оста вио знат но 
бо љи ути сак од Ни ко ли ћа. Упр кос све му то ме Ни ко лић је по бе дио 
и у пот пу но сти про ме нио по ли тич ку си ту а ци ју у Ср би ји. На и ме, 
ње го ва по бе да је ути ца ла да СПС на пу сти до го вор о фор ми ра њу 
вла де са ДС и при хва ти по ну ду СНС да ове две стран ке фор ми ра ју 
бу ду ћу вла ду. 

Ова, при лич но из не на ђу ју ћа по бе да Ни ко ли ћа мо же се об ја-
сни ти са не ко ли ко раз ло га. Пр во, с об зи ром да је из ла зност би ла 
из у зет но ма ла, око 46%, што је пад од око 12% у од но су на пр ви 
круг пред сед нич ких из бо ра и пар ла мен тар них из бо ра одр жа них 6 
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ма ја очи глед но је да по ред ра ди ка ла ко ји су и на ја ви ли да ће бој-
ко то ва ти дру ги круг пред сед нич ких из бо ра за Та ди ћа ни је гла сао и 
је дан не та ко ма ли број при ста ли ца ДС, ЛДП и УР Са. По све му су-
де ћи је дан број раз о ча ра них би ра ча пар ти ја до са да шње вла да ју ће 
ко а ли ци је је од лу чио да оста не ку ћи и та ко ка зни власт у про те кле 
че ти ри го ди не за све не да ће и про бле ме са ко ји ма су се су сре та ли 
од по чет ка из би ја ња ве ли ке еко ном ске кри зе. Оста је пи та ње за што 
су се од лу чи ли да то ура де у слу ча ју Бо ри са Та ди ћа а не И вла де 
ко ја је по Уста ву мно го од го вор ни ја за еко ном ско ста ње у др жа ви? 
Чи ни се да су би ра чи ова квим из бо ром “жр тве” ка зни ли оно га ко га 
су сма тра ли нај од го вор ни јим за њи хо во ло ше еко ном ско и со ци јал-
но ста ње. Мно ги ана ли ти ча ри сма тра ју да је та квом ути ску пу но 
до при нео и сам Бо рис Та дић ко ји је прак тич но од лу чи вао о свим 
нај ва жни јим пи та њи ма у зе мљи и то отво ре но по ка зи вао.21)Ипак, 
оста је пи та ње за што би ра чи ни су та ко гла са ли и на пар ла мен тар-
ним из бо ри ма и ка зни ли пар ти је вла да ју ћег бло ка или ка ко је мо-
гу ће да је ДС по бе дио на пар ла мен тар ним и ло кал ним из бо ри ма у 
Бе о гра ду а да је њен пред сед нич ки кан ди дат из гу био у Бе о гра ду? 

Дру ги раз лог по ра за Бо ри са Та ди ћа ти че се то га што је не-
сум њи во је дан број гла са ча ДС остао код ку ће, под ути ском, да је 
и она ко све ре ше но и да ће Та дић са свим си гур но убе дљи во по бе-
ди ти. Овом по гре шном ути ску до при не ли су ме ди ји и број не аген-
ци је за јав но мње ње ко је су уна пред про гла си ле Бо ри са Та ди ћа за 
по бед ни ка ових из бо ра. Та ко се ДС и ње ном кан ди да ту осве ти ла 
пре те ра на са мо у ве ре ност пред дру ги круг пред сед нич ких из бо ра. 

Тре ће, пре на гла ше на не га тив на кам па ња ДС про тив То ми сла-
ва Ни ко ли ћа је ири ти ра ла ве ли ки број гла са ча и ути ца ла да оста ну 
код ку ће и не иза ђу на из бо ре.

Че твр то, на би ра че је ло ше де ло ва ло и пре те ра но осла ња ње 
кан ди да та ДС на по ли тич ки мар ке тинг упр кос бро јим упо зо ре њи-
ма нај у глед ни јих струч ња ка за ова пи та ња да та ква стра те ги ја мо-
же би ти и кон тра про дук тив на. На и ме, не ки струч ња ци су и пре из-
бо ра упо зо ра ва ли да, по ла зе ћи од те шке еко ном ске си ту а ци је, па да 

21)  „Ма ло ће ко це ни ти вла ду Ср би је, пре ми је ра Цвет ко ви ћа и по је ди нач не ми ни стре, ако 
им Бо рис Та дић пре ко ме ди ја ис по ру чу је зах те ве за до но ше њем ова квих или она квих 
за кон ских ре ше ња, ако оце њу је рад ми ни ста ра, на ја вљу је ре кон струк ци ју вла де и сл. 
Ко ће це ни ти ис тра жне и пра во суд не ор га не ако пред сед ник мо ља ка не ко ли ци ну тај-
ку на да се сми ли ју да по диг ну не ки мост пре ко Са ве или да си ро ти њи уде ле не ку па ру, 
уме сто да охра бру је ефи ка сне ис тра ге о по ре клу њи хо вог бо гат ства, спор ним при ва-
ти за ци ја ма, мо но пло си тич ким по ло жа ји ма и сл. Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет го ди на 
ви ше стра нач ја у Ср би ји, од мар ке тин шког ни хи ли зма“... у књи зи Партијеиизбориу
Србији, стр. 293.
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стан дар да и све ве ћег не по ве ре ње гра ђа на у ин сти ту ци је си сте ма, 
пре те ра но по ја вљи ва ње кан ди да та вла да ју ћег бло ка у ме ди ји ма 
уме сто да до при не се осва ја њу но вих гла со ва ла ко мо же да до ве де 
и до гу бит ка по у зда них и тзв. чвр стих при ста ли ца што се упра во и 
де си ло на овим из бо ри ма. 22)

Пе то, по ка за ла се по гре шном од лу ка Бо ри са Та ди ћа да сам 
скра ти свој ман дат и де вет ме се ци пре ро ка рас пи ше пре вре ме не 
пред сед нич ке из бо ре. На и ме, до са да шња но ви ја по ли тич ка исто-
ри ја у Ср би ји је по ка за ла да ко год је рас пи сао пре вре ме не би ло 
пар ла мен тар не би ло пред сед нич ке из бо ре те из бо ре је и из гу био. 
То се де си ло Ми ло ше ви ћу 2000, пре ми је ру Жив ко ви ћу 2003, пре-
ми је ру Ко шту ни ци 2007. и ево са да Та ди ћу 2012. го ди не. По твр ди-
ло се да би ра чи не во ле по ли ти ча ре ко ји из би ло ког раз ло га под но-
се остав ке и рас пи су ју пре вре ме не из бо ре. 

На пар ла мен тар ним из бо ри ма одр жа ним 6. ма ја нај ве ћи број 
гла со ва, као што се и оче ки ва ло, осво ји ла је ко а ли ци ја оку пље на 
око СНС - 24.%. Они су осво ји ли 73 ман да та. Дру га је би ла ко а-
ли ци ја оку пље на око ДС са 22% и 67 ман да та. Тре ћа је ко а ли ци ја 
оку пље на око СПС ко ја је осво ји ла 14.6% гла со ва и 44 ман да та. 
Че твр та је ДСС ко ја је са 7% је осво ји ла 21 по сла ни ка. Ко а ли ци ја 
Пре о крет на че лу са ЛДП ом је осво ји ла 20 са 6.5 % гла со ва. УРС 
су пре шли цен сус и са 5.5% осво ји ли 16 ман да та. Пар ти је на ци о-
нал них ма њи на су осво ји ле укуп но 9 ман да та. Ве ли ко из не на ђе ње 
пред ста вља то што пр ви пут од осни ва ња СРС ни је ус пе ла да пре ђе 
цен сус и уђе у Пар ла мент. 

На из бо ри ма у Бе о гра ду убе дљи во нај ви ше гла со ва осво ји ла 
је ли ста ДС на че лу са Ђи ла сом, чак 36.3% Дру ги су на пред ња ци 
са 24.3%, тре ћи со ци ја ли сти са 8.8% и че твр ти ДСС са 7.7%. Ве-
ли ко из не на ђе ње пред ста вља то што ни ЛДП ни УРС ни су пре шли 
цен сус од 5%. До прет ход них из бо ра и за ЛДП и УРС од но сно Г17 
Бе о град је пред ста вљао глав но упо ри ште. Сто га се мо же ре ћи да је 
не у спех ове две стран ке да уђу у Скуп шти ну гра да Бе о гра да пред-
ста вљао јед но од нај ве ћих из не на ђе ња ових из бо ра. 

По ред по ра за Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма, нај ве ће из-
не на ђе ње одр жа них из бо ра пред ста вља сва ка ко ве ли ки успех ко а-
ли ци је оку пље не око СПСа ко ја је, иако вла да ју ћа, по ра сла са 7.8% 

22) Зо ран Сла ву је вић, „Два де сет го ди на ви ше стра нач ја у Ср би ји од мар ке тин шког ни хи ли-
зма и при ми ти ви зма до то тал ног мар ке тин га и идо ло по клон ства мар ке тин гу“ у књи зи 
ПартијеиизбориуСрбији, стр. 292.
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на ско ро 15%. Да кле, СПС је са сво јим ко а ли ци о ним парт не ри ма 
ПУП Сом и ЈС ви ше не го ду пли ра ла број гла со ва. Ка ко об ја сни ти 
ова ко ве ли ки број гла со ва ко је је до био Иви ца Да чић и ње го ва стра-
на ка? Пр во, иако вла да ју ћа пар ти ја, СПС је ду же од 6 ме се ци во ди-
ла кам па њу као опо зи ци о на стран ка кри ти ку ју ћи по ли ти ку вла де 
у ко јој је и са ма се де ла. Као што смо већ по ка за ли, то ком кам па ње 
Да чић је по себ но кри ти ко вао вла ди ну по ли ти ку пре ма Ко со ву, ЕУ 
али и пре ма рад ни ци ма по ста вља ју ћи се пре ма њи ма за штит нич ки 
и зах те ва ју ћи да се ре ви ди ра ју “пљач ка шке при ва ти за ци је” са по-
чет ка 2000.23) На тај на чин СПС је ус пе ла да при ву че ве ли ки број 
оси ро ма ше них гра ђа на и тзв. гу бит ни ка тран зи ци је. Ка да је реч о 
Ко со ву и ЕУ, сво јим на ци о на ли стич ким и по пу ли стич ким го во ром 
Да чић је на сво ју стра ну при ву као је дан број би ра ча СНС, ДСС И 
СРС. То ком из бор не кам па ње Да чић је ви ше пу та ре као да Ср би ја 
мо же без ЕУ и да тре ба пре ки ну ти са бај ка ма о Ко со ву. Он је та-
ко ђе ре као да је је ди но ре ше ње за Ко со во раз гра ни че ње што ни је 
ни шта дру го не го по де ла и да зва нич на по ли ти ка ко ју је и сам по-
др жа вао че ти ри го ди не и ЕУ и Ко со во не зна чи ни шта. 

Дру го, сво јим де ма го шким по ру ка ма, по пут оних о то ме да 
ММФ ни је ме сто у Ср би ји, Да чић је ус пео да по ја ча ути сак у би-
рач ком те лу о СПСу као је ди ној пра вој пар ти ји ле ви це у Ср би ји 
што му је сва ка ко до не ло је дан број гла со ва. У же љи да се по зи-
ци о ни ра као је ди на пра ва пар ти ја ле ви це Да чић је оти шао и ко рак 
да ље ре кав ши да ДС ни је пар ти ја ле ви це и да ће ча сти ти сва ког 
чла на ДС ко ји је ле ви чар.24)

Тре ће, до бар ре зул тат СПСа по сле ди ца је и то га што је ДС, у 
се би бли ским ме ди ји ма, отво ри ла ве ли ки про стор за Да чи ћа, ко ји 
је он зна лач ки ис ко ри стио. На и ме, Да чић је до био при ли ку да се 
го то во сва ко днев но по ја вљу је у ме ди ји ма за ко је се ка же да су бли-
ски ДС, да том при ли ком кри ти ку је и СНС и ДС а да при том ДС 
прак тич но не ре а гу је ни на јед ну од по ме ну тих кри ти ка. Иако је у 
свом пр вом обра ћа њу по сле из бор них ре зул та та Да чић још јед ном 
кри ти ко вао и ДС и СНС да су га то ком кам па ње вре ђа ле и пот це-
њи ва ле, ути сак је са свим су про тан - да је Да чић то ком кам па ње 

23) Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, „Ср би ја из ме ђу ЕУ, Ко со ва и Ме то хи је и пред сто је-
ћих пар ла мен тар них из бо ра“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2012, стр. 196. 

24) О про ме на уну тар ле ви це у Ср би ји ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић, “Ле ви ца у по тра зи 
за но вим иден ти те том“, Политичкаревија, бр. 2/2011 и Зо ран Сто јиљ ко вић, „Со ци-
јал де мо кра ти ја и по ли тич ке стран ке у Ср би ји“, у Идеологијаиполитичкестранкеу
Србији, ФЕС, ИДН и ФПН, 2007, стр. 113-155.
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био ве о ма при ви ле го ван од стра не ДС ко ја је че сто ис ти ца ла да 
је СПС је ди ни пра ви си гу ран парт нер ове стран ке по сле из бо ра. 
У пр вом обра ћа њу на кон об ја вље них ре зул та та Да чић је сла во до-
бит но из ја вио да се мо жда не зна ко ће би ти но ви пред сед ник али 
да се зна ко ће би ти пре ми јер, ми сле ћи на рав но на се бе. Ка сни ји 
раз вој до га ђа ја је по ка зао да је Да чић по но во до бро пред ви део бу-
ду ћи раз вој по ли тич ке си ту а ци је. Као што смо већ ре кли на по-
чет ку ра да он је ви ше пу та то ком кам па ње упо зо ра вао Та ди ћа да 
не рас пи су је пре вре ме не пред сед нич ке из бо ре и не по ку ша ва да у 
Ср би ји на пра ви дво пар тиј ски си стем. Он је та ко ђе ре као, да ће би-
ти пред сед ник Ср би је за че ти ри го ди не и да ће и Та дић и Ни ко лић 
та да већ би ти по ли тич ка исто ри ја. Ове из ја ве Да чи ћа сва ка ко ни су 
до бро при мље не ни у СНС а ни у ДС ко ја с раз ло гом сма тра да је у 
ве ли кој ме ри “ку мо ва ла” овом ве ли ком успе ху СПСа.

Че твр то, ве ли ком успе ху СПСа сва ка ко је до при не ла и од-
лич на кам па ња и ли дер ске спо соб но сти Иви це Да чи ћа. На и ме, за 
раз ли ку од не ких дру гих по ли ти ча ра ње го ве по ру ке су би ле вр ло 
ја сне, пре ци зне и од луч не. Све је то до при не ло да се у јав но сти 
ство ри ути сак о Да чи ћу као по ли ти ча ру ко ји го во ри оно што дру ги 
пре ћут ку ју и чо ве ку ко ји бри не за свој на род. Он је та ко ђе од лич-
но ис ко ри стио сво ју по зи ци ју у вла ди и по себ но и ина че код Ср ба 
оми ље но ме сто ми ни стра по ли ци је.

Дру гу ва жну ка рак те ри сти ку пар ла мен тар них из бо ра пред ста-
вља не у спех СНС ко ја ни је ус пе ла да ка пи та ли зу је ве ли ко не за-
до вољ ство на ро да те шком еко ном ском и со ци јал ном си ту а ци јом. 
Уме сто оче ки ва них три де се так и ви ше по сто гла со ва ова стран ка 
је осво ји ла све га 24%. На слаб ре зул тат СНС на пар ла мен тар ним 
из бо ри ма ути ца ла је си гур но и не га тив на кам па ња ДС ко ја је го то-
во сва ко днев но под се ћа ла би ра че на ра ди кал ско по ре кло Ни ко ли ћа 
и Ву чи ћа. Ипак, ве ро ват но да је кључ ни раз лог сла би јег ре зул та та 
СНС то што ова пар ти ја ни је ус пе ла да се про фи ли ше као пра ва 
ал тер на ти ва ДС. Уме сто то га СНС се пред ста ви ла као стран ка у 
ко јој има од све га по ма ло и ЕУ и Ру си је, и ге не ра ла Мла ди ћа и 
Че до ми ра Јо ва но ви ћа и као стран ка спрем на да са ра ђу је са ДСС 
али и са ЛДПом. Све ово је до ве ло и до пот пу ног де ба кла стран ке 
у Бе о гра ду где је ДС осво јио чак 12% ви ше гла со ва.

У сва ком слу ча ју то ком кам па ње ли де ри СНС ни су оста вља ли 
ути сак љу ди ко ји би би ли у ста њу да успе шни је во де зе мљу не го 
пред став ни ци ДС сво де ћи та ко сво је шан се го то во ис кљу чи во на 
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раз о ча ре ње би ра ча и њи хо ву же љу да ка зне вла да ју ћу ДС због ве-
ли ког па да стан дар да.25) Ути ску не со лид но сти и не кре ди бил но сти 
СНСа до при не ла су и ра зна, крај ње нео збиљ на обе ћа ња ли де ра ове 
пар ти је по пут оног о до во ђе њу 100 ми ли јар ди евра ин ве сти ци ја у 
на ред них де сет го ди на. По след њих не ко ли ко го ди на Ср би ја те шко 
да је има ла и две ми ли јар де ин ве сти ци ја го ди шње а у усло ви ма ве-
ли ке еко ном ске кри зе и ти из но си из гле да ју не до сти жни. Та ко ђе, 
про јек ти ко је ли де ри ове пар ти је спо ми њу у ко је би се ин ве сти ра ла 
ова сред ства не рет ко иза зи ва ју не ве ри цу и збу ње ност код струч не 
јав но сти. 

ДС је на пар ла мен тар ним из бо ри ма из гу би ла зна ча јан број 
гла со ва. На прет ход ним из бо ри ма ДС је у ко а ли ци ји са Г17 осво-
ји ла 38% а са да 22% Ако се од би је око 5% ко ли ко је ве ро ват но но-
сио Г17 на прет ход ним из бо ри ма до ла зи се до гу бит ка од око 10% 
гла со ва што зна чи да је ДС из гу би ла око тре ћи ну гла со ва. Ипак, с 
об зи ром да су гла са чи пер це пи ра ли је ди но ДС као вла да ју ћу стран-
ку, јер су и Г17 и СПС во ди ли опо зи ци о ну кам па њу, он да то и ни је 
та ко лош ре зул тат с об зи ром на ве ли ку еко ном ску кри зу и ја ко сла-
бе ре зул та те вла де Ср би је на пла ну еко но ми је и стан дар да гра ђа на. 
За ДС је охра бру ју ћи од ли чан ре зул тат Ђи ла са у Бе о гра ду.

ДС на овим из бо ри ма ни је ус пе ла да ре а ли зу је не ко ли ко ва-
жних ци ље ва. Пр во, њен кан ди дат је из гу био пред сед нич ке из бо-
ре че му је прет хо ди ла по гре шна про це на да се рас пи шу ван ред ни 
пред сед нич ки из бо ри.

Дру го, ни је се оства ри ла же ља ове стран ке да се у Ср би ји на-
пра ви дво пар тиј ски си стем и “от му” би ра чи ма њим, иде о ло шки 
И по ли тич ки бли ским стран ка ма по пут ЛДП И УР Са. Са свим су-
прот но, две во де ће стран ке су до би ле знат но ма ње гла со ва не го 
што су оче ки ва ле а у пар ла мент су ушле и ЛДП и УРС. Шта ви ше 
по ред шест ве ћих стра на ка – СНС, ДС, СПС, ДСС, УР Са и ЛДП у 

25)  То је и ми шље ње ве ћи не ауто ра ко ји су се ба ви ли ана ли зом по ли ти ке СНСа. Та ко на 
при мер, Ми ша Ђур ко вич ка же „По свим пи та њи ма њи хов став је ам би ва лен тан. Ја сно 
је да же ле да до ђу на власт, али ни ко не мо же да прет по ста ви ка ко би се у њој по на ша ли 
и ка кву би по ли ти ку спро во ди ли“. „Про грам ски иден ти те ти де сних пар ти ја у Ср би ји 
кра јем пр ве де це ни је овог ве ка“, у књи зи ПартијеиизбориуСрбији, при ре дио Сла ви-
ша Ор ло вић, 2011, стр. 208. Слич ног је ми шље ња и Сла ви ша Ор ло вић ко ји ка же “Про-
блем је што СНС ма ње гра ди сво ју по зи ци ју по зи тив ним и про спек тив ним про гра мом, 
а ви ше кри ти ком вла сти. Мо би ли са ње не за до вољ ства гра ђа на ни ским жи вот ним стан-
дар дом, на ци о нал ним по ни же њи ма и ефек ти ма кри зе ни је до вољ на про грам ска плат-
фор ма јер то, пре све га, ни је ни ка кав про грам. Сла ви ша Ор ло вић, „Пар тиј ски си стем 
Ср би је“, у књи зи ПартијеиизбориуСрбији, стр. 37.
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Пар ла мент је ушло го то во још че тр де се так ми ни ја тур них пар ти ја 
и по је ди на ца што је и она ко сло же ну по ли тич ку сце ну Ср би је учи-
ни ло још ком пли ко ва ни јом и сло же ни јом. 

Тре ће, пот пу ни не у спех по ли тич ког ин же ње рин га ДС. На и-
ме, као и на прет ход ним из бо ри ма ка да је прак тич но по кло ни ла 
25 по сла нич ких ме ста Г17 та ко је и са да ДС пру жа ју ћи зна чај ну 
ло ги стич ку по др шку СПС у ве ли кој до при не ла ње ном ве ли ком 
из бор ном успе ху. Пре то га ДС је са СПСом 2008 пот пи са ла Де-
кла ра ци ју о по ми ре њу са СПС и у од лу чу ју ћој ме ри по мо гла СПС 
да се при бли жи Со ци ја ли стич кој Ин тер на ци о на ли.26) Та ко је ДС 
омо гу ћи ла СПС да пре ђе на стра ну по бед ни ка пе то ок то бар ске ре-
во лу ци је и по ста не у пу ном сми слу те ре чи си стем ска пар ти ја. С 
дру ге стра не, тре ба ре ћи да овај по зи тив ни од нос ДС пре ма СПСу 
ни је био јед но сме ран. Са сво је стра не СПС је 2008 учи ни ла, за то 
вре ме при лич но хра бар ко рак, и од лу чи ла да од би је по ну ду та да-
шњих ра ди ка ла и ДСС да за јед но фор ми ра ју вла ду и при хва ти ла 
по ну ду ДС да са њом на пра ви власт. Си гур но да у то вре ме ве ћи на 
би ра ча СПСа ни је би ла оду ше вље на ова квим по те зом ру ко вод ства 
стран ке јер им је би ла мно го бли жа оп ци ја са рад ње са ра ди ка ли ма 
и ДССом. Сам Да чић је ви ше пу та ре као да без ње га не би би ло на-
став ка пу та Ср би је ка ЕУ.

 Ипак, че три го ди не ка сни је ДС су на пу сти ле и СПС и Г17 што 
не ми нов но отва ра пи та ње оправ да но сти стра те ги је ДС усме ре не 
ка ја ча њу сво јих парт не ра. Слич ног је ми шље ња и Зо ран Сто јиљ-
ко вић ко ји ана ли зи ра ју ћи пре и збор не ко а ли ци је 2008. го ди не ка же: 
“Ко а ли ци о ни до го во ри по ка зу ју да је ДС по но во ве о ма да ре жљи ва 
пре ма сво јим сла би јим парт не ри ма, пре пу шта ју ћи им ви се од тре-
ћи не ман да та у бу ду ћем скуп штин ском са зи ву (Г17 Плус има 24% 
кан ди да та на Ли сти ЗЕС док оста ли ко а ли ци о ни парт не ри има ју по 
за га ран то ва на че ти ри по сла нич ка ме ста)27). Ако се све му овом до да 
и чи ње ни ца да је ДС у зна чај ној ме ри по мо гла и одва ја ње Ни ко-
ли ћа и Ву чи ћа од СРС 2008год он да до би ја мо јед ну, по ма ло и не-
ве ро ват ну, си ту а ци ју где је ДС сво јим по ли тич ким ин же ње рин гом 
ди рект но до при не ла свом па ду са вла сти и оја ча ла сва три чла на 
бу ду ће вла де : СПС и СНС и Г17. Шта ви ше, ДС је на овим по след-
њим из бо ри ма да ла чак 9 по сла нич ких ме ста Со ци јал де мо крат ској 
пар ти ји Ср би је Ра си ма Ља ји ћа ко ја је та ко ђе на пу сти ла ДС и ушла 

26)  Ви ди ви ше у Ог њен При би ће вић „Иза зо ви по ли тич ког по ми ре ња у Ср би ји“, Међует
ничкиодносиуфункцијипомирења, Кон рад Аде на у ер Штиф тунг, 2010, стр. 80-82.

27)  Зо ран Сто јиљ ко вић ПартијскисистемСрбије, стр. 465 
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у но ву вла ду СПСа. Ова кав при мер по ли тич ког ин же ње рин га је 
те шко на ћи би ло где у Евро пи. С дру ге стра не, мо ра се ре ћи да је 
сво јом по ли ти ком пре ма СПСу и СНС, ДС у ве ли кој ме ри до при-
не ла сми ри ва њу по ли тич ких стра сти, уме ра ва њу по ли тич ке сце не 
у Ср би ји па и ус по ста вља њу до ста ши ро ког кон сен зу са око не ких 
нај ва жни јих стра те шких опре де ље ња зе мље као што су Ко со во и 
Ме то хи ја и ЕУ. За ДС је не по вољ но то што ови не сум њи во оп ште 
дру штве но по зи тив ни еле мен ти ње не стра те ги је ни су до вољ но 
пре по зна ти од би рач ког те ла. 

Че твр то, ДС ће мо ра ти да ис тра жи ка ко је до шло до то га да 
ова стран ка убе дљи во по бе ди у Бе о гра ду и на ло кал ним и на пар-
ла мен тар ним из бо ри ма а да из гу би оне нај ва жни је – пред сед нич ке 
из бо ре? Да ли је би ла у пи та њу же ља гра ђа на Бе о гра да да ка зне 
оно га ко га сма тра ју нај од го вор ни јим за те шку еко ном ску и со ци-
јал ну си ту а ци ју у Бе о гра ду и чи та вој Ср би ји а да при том на гра де 
до са да шњег гра до на чел ни ка Ђи ла са за успе шан рад или је у пи-
та њу про пуст у ра ду град ске ор га ни за ци је ДС у Бе о гра ду? Не ма 
ни ка кве сум ње да ће ДС у на ред ном пе ри од мо ра ти озбиљ но да се 
озбиљ но по за ба ви овим пи та њи ма, а по себ но пи та њем од но са пре-
ма по тен ци јал ним ко а ли ци о ним парт не ри ма. 

Ипак, пра ви из бор ни гу бит ни ци ових из бо ра су ра ди ка ли ко ји 
по пр ви пут од осни ва ња ни су ус пе ли да пре ђу из бор ни цен сус.28) 
Не у спе ху ра ди ка ла ве ро ват но је пу но до при не ло по ја вљи ва ње 
слич не по ли тич ке гру па ци је - Две ри ко ја им је од не ла не ки про-
це нат гла со ва и по све му су де ћи по гре шне од лу ке да се на пред-
сед нич ким из бо ри ма кан ди ду је су пру га Во ји сла ва Ше ше ља ко ја 
се до са да ни је ба ви ла по ли ти ком. У це ли ни мо гло би се ре ћи да је 
де сни ца у Ср би ји29) на овим из бо ри ма нај ве ћи гу бит ник с об зи ром 
да су на прет ход ним из бо ри ма стран ке де сни це СРС и ДСС осво-
ји ле пре ко 40% а на овим са мо не што из над 30% и да СРС ни је ни 
ушла у пар ла мент. На и ме, и овај пут су стран ке де сни це осво ји ле 
бли зу 40% гла со ва али Две ри са 4% ни СРС са око 4,8 ни су пре-
шле цен сус па су та ко њи хо ви гла со ви оти шли дру гим стран ка ма 
ко је су ушле у пар ла мент. У це ли ни гле да но мо гло би се ре ћи да 

28) О по ли ти ци Срп ске ра ди кал не стран ке то ком де ве де се тих ви ди ви ше у Ог њен При би-
це виц, „Цхан гинг Фор ту нес оф тхе Сер би ан Ра ди цал Ригхт“, ин: ТхеРадицалРигхт
инЦентраландЕастернЕуропесинце1989, ед бy Са бри на Ра мет, Тхе Пеннсyлва ниа 
Ста те Уни вер ситy Пресс, 1999, стр. 193-213.

29)  Ви ше о пар ти ја ма де сни це у Ср би ји и њи хо вим про гра ми ма ви ди у Ог њен При би це-
виц, „Срп ска де сни ца: иза зо ви и пер спек ти ве“, Српскаполитичкамисао, бр. 1/2011, 
стр. 139-162. 
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је де сни ца на овим из бо ри ма би ла раз је ди ње на, не у бе дљи ва и са 
крај ње мла ком па и до сад ном кам па њом, што је по себ но био слу-
чај са ДСС. 

Из не на ђу ју ће слаб ре зул тат је на пра ви ла и ЛДП ко ја је осво-
ји ла са мо 6.6% гла со ва што је го то во иден тич но као и на из бо ри ма 
2007 и 2008 го ди не. Шта ви се, ЛДП ни је ус пео да пре ђе цен сус и 
уђе у Скуп шти ну гра да Бе о гра да ко ји се од у век, са раз ло гом, сма-
трао ба сти о ном ове пар ти је. Ови из бо ри су по ка за ли да ЛДП има 
огра ни чен ка па ци тет ка да је у пи та њу при до би ја ње но вих би ра ча. 
Сто га ће ова стран ка мо ра ти озбиљ но да раз ми сли о сво јим пла но-
ви ма за бу дућ ност с об зи ром да члан ство и ру ко вод ство стран ке не-
мо гу би ти за до вољ ни уко ли ко стран ка стал но сто ји на ма ње ви ше 
истом бро ју гла со ва. Тим ви ше што тај број ни је 15% или 20% не го 
све га 5%. 

ФОРМИРАЊЕВЛАДЕ

На кон го то во дво ме сеч не аго ни је ко нач но је фор ми ра на вла да 
ко ју са чи ња ва ју СНС, СПС и УРС. За пре ми је ра је иза бран ли дер 
со ци ја ли ста Иви ца Да чић. Та ко је за вр ше но ду го трај но пре го ва-
ра ње у ко ме су уче ство ва ле го то во све пар ла мен тар не стран ке и 
где су сви до го во ри и ком би на ци је по ста ли мо гу ћи. Та ко су до-
ју че ра шњи иде о ло шки и по ли тич ки про тив ни ци СПС и УРС не 
са мо ушли у вла ду не го и на пра ви ли не фор мал ни са вез ко ји има 
58 по сла ни ка и ко ји је на сту пао за јед нич ки и пре ма ДС и СНС. 
Исто та ко у вла ду са СНСом је ушла пар ти ја Мла ђа на Дин ки ћа 
ко ја је то ком кам па ње ви ше пу та из ри чи то ре кла да је та ко не што 
не мо гу ће. И на кра ју, СПС је на пу стио са вез са ДС иако је имао 
чврст до го вор са овом пар ти јом о пра вље њу ко а ли ци је по сле из-
бо ра. Та ко је СПС по но вио исту стра те ги ју као и 2008. го ди не ка да 
је за рад са ве за са ДС на пу стио та да нај бли жег парт не ра ДСС ко ја 
је у ве ли кој ме ри са чу ва ла ову пар ти ју од пот пу не про па сти на-
кон 5. ок то бра 2000. На и ме, ДСС је по зва ла СПС да 2004. по др жи 
ма њин ску вла ду ДСС и Г17 што је СПС омо гу ћи ло да пре жи ви 
пе ри од по сле 2000. год. Са да је СПС учи нио исти за о крет као и 
2008 са мо у су прот ном прав цу и на пу стио ДС и фор ми рао вла ду са 
СНСом. Та ко је ова стран ка ко ја је је два пре жи ве ла 2000. пре шла 
пут од по др шке ма њин ској вла ди ДСС, пу но прав ног уче шћа у вла-
ди са ДС до ства ра ња вла де са СНС и до би ја ња ме ста пре ми је ра са 
ма ње од 10% из бор не по др шке што сва ка ко го во ри и о не спор ним 
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по ли тич ким ква ли те ти ма ње ног ли де ра Иви це Да чи ћа. По ред то га, 
ова кав раз вој до га ђа ја го во ри и о нео ства ре ним ци ље ви ма 5 ок то-
бра, раз о ча ра ним би ра чи ма али и по гре шној стра те ги ји ДС ко ја је 
ја ча ју ћи сво је парт не ре, пр во УРС а са да и СПС, се бе од ве ла у опо-
зи ци ју. Два основ на за кључ ка про из и ла зе из ова квог рас пле та по-
ли тич ке си ту а ци је у Ср би ји. Пр во, да су ова квим ра ди кал ним па и 
не ве ро ват ним за о кре ти ма и по ну да ма по ли тич ке стран ке у Ср би ји 
у ве ли кој ме ри обе сми сли ле са му су шти ну из бор ног про це са ко ји 
се ба зи ра на так ми че њу раз ли чи тих иде о ло ги ја и по ли ти ка и где 
се на кон из ја шња ва ња гра ђа на фор ми ра ју вла де ко ју са чи ња ва ју 
пар ти је ко је су има ле слич не по ли ти ке и иде о ло ги је. Да би има ли 
нор ма лан из бор ни про цес под јед на ко је ва жно да број до би је них 
гла со ва на из бо ри ма ди рект но ути че на то ко ја ће стра на ка има ти 
ме сто пре ми је ра и ко ли ко ће до би ти ми ни ста ра. Као што смо ви де-
ли у на шем слу ча ју пре ста ли су да ва же ови кри те ри ју ми што би 
вр ло ла ко мо гло до ве сти, као што је био слу чај у Ита ли ји30) по чет-
ком де ве де се тих го ди на и са да у Грч кој, до пот пу ног раз о ча ре ња 
гра ђа на у по сто је ће пар ти је и фор ми ра ње но вих. Дру го, мо гло би 
за кљу чи ти да се и у Ср би ји као и у дру гим зе мља ма са пар ла мен-
тар ном де мо кра ти јом по твр ди ло основ но пра ви ло ове игре а то је 
ка да не маш ре зул тат гу биш из бо ре. То је упра во оно што се де си ло 
пред сед нич ком кан ди да ту ДС и овој стран ци. 

OgnjenPribicevic
PARLIAMENTARYANDPRESIDENTIAL2012ELECTIONS

Summary
InthisarticleDrPribicevicanalysesthemostimportant
resultsof2012presidentialandparliamentarianelection
aswellastheelectioncampaign.Accordingtohisopinion
themaincharacteristicsofelectionsare:1.Forthefirst
timeafter2000thepartiesofsocalleddemocraticblock
whichhaddefeatedpreviousauthoritarianregimelostthe
power.ThenewSerbiangovernmentwillbeconsistedof
twopartieswhichhadbeendefeatedin2000–Socialist
PartyofSerbia,SerbianProgressiveparties,createdaf
terthefallapartofextremeSerbianRadicalpartyandre
namedG17.HoweveritshouldbesaidthatbothSPSand
SPPhaschangedandverballyandinitsprogramsdocu
mentsadvocateproEUandprodemocraticdevelopment
ofSerbia.2.DefeatofBorisTadiconthepresidentialelec

30) Ra di vo je Jo vo vić, „Uzro ci hro nič ne ne sta bil no sti ita li jan ske iz vr šne vla sti“, GodišnjakFPN, 
Be o grad, br. 5, 2011, str. 193.
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tions3.GreatsuccessofSocialistPartyofSerbia,4.Ser
bianProgressivePartyfailedtousegreatdisappointment
ofvoterswithDemocraticPartygovernmentandwonmo
revotes,5.RelativelygoodelectionresultsofDemocratic
Partyanditscoalitionpartnersinspiteofeconomiccri
ses,6.CrisesofrightwingpartiesandfailureofSerbian
RadicalPartytogetintotheparliament.
Apartfromthischaracteristictheseelectionsweremarked
withfollowingthreestrategicfailuresofrulingDemocra
ticParty.First,failureoftheircandidateonpresidential
elections,Second,failureoftheirattempttopushoutDin
kic’sUnitedRegionsoftheSerbiafromtheparliamentand
tocreatetwopartysysteminSerbia.InsteadofthisSer
bianpoliticalscenebecomeevenmorecomplexandmore
thanfortypartiesthroughdifferentcoalitionsgetintothe
parliament. Third,with thewrong strategyof strengthe
ning its coalition partners, firstlyG17 and later on So
cialistPartyofSerbiaaswellaswiththehelpingof the
creationofSerbianProgressiveParty,DemocraticParty
directlycontributedtoitsownfailureandcreationofthe
newgovernmentcoalitionconsistedof these threeparti
esSerbianProgressiveParty,SocialistPartyandUnited
RegionsofSerbiawhichisanewnameforG17.
Keywords:Elections,parliament,Serbia,political stra
tegy
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Аннотация
Статья посвящена исследованию образа террито
рии,складывающемусявспецифическийпериод–кри
зисные 20082010 гг. Кризис определяет внимание к
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Kри зис 2008 го да прив нес но вые смы слы, струк ту ры не то ль ко в 
ми ро вую и на ци о на ль ные эко но ми ки, но и стал осно вой фор-

ми ро ва ния спе ци фи че ско го кон тен та кри зи сной ком му ни ка ции. 
Дис курс кри зи са 2008-2010 го да в де ло вых СМИ пред ста влен оп-
по зи ци он ной па рой  «мо но го род» – «ин но град». Оп по зи ци он ная 
па ра опре де ля ет ся сво им вну трен ним из ме ре ни ем, и сво им вне-
шним кон тек стом и  эво лю ци о ни ру ет вме сте с из ме не ни ем со ци-
а ль но-эко но ми че ской си ту а ции и ре пре зен ту ю щ е го ее ме ди й но го 
дис кур са. Эм пи ри че ская ба за на ше го ис сле до ва ния: но ме ра жур-
*  Ра бо та вы пол не на в рам ках ре ги о на ль но го кон кур са “Се ве ро-За пад Рос сии: ис то рия и 

со вре мен но сть” 2012 – Во ло год ская обла сть РГНФ про ект № 12-14-35003. «Ку ль тур-
ный ланд шафт Че ре по вец ко го края»
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на лов «Эк сперт» за 2008-2010 гг. – 149 но ме ров, про а на ли зи ро ван-
ные ма те ри а лы – 986.

Сте ре о тип ные пред ста вле ния1) до, в мо мент и по сле кри зи са 
– это то по ле зна че ний, сфор ми ро вав ших ся в жур на ле «Эк сперт», 
ко то рое да ет во змо жно сть кон ста ти ро ва ть не кие стан дар ти зи ро-
ван ные, за кре плен ные смы сло вые по ля. По че му ока зы ва ет ся ва-
жным об ра щ е ние имен но к сте ре о ти пи зи а ции? Опре де ли ть во змо-
жно сти про сто го и ем ко го, при о бре та е мо го  бо ль ши ми груп па ми 
лю дей, и оче нь жи ву че го (пу сть и ло жно го)2) обра за, свя зан но го, 
пре жде все го, с тер ри то ри ей (и мо но го род, и ин но град не про сто 
тер ри то рии, но тер ри то рии опре де лен ные в про стран стве и су щ е-
ствен но огра ни чен ные) по зво ля ет об ра щ е ние к тер ри то ри а ль но му 
мар ке тин гу.3) 

Обра тим вни ма ние, что тер ри то ри а ль ный мар ке тинг мы бу дем 
ис по ль зо ва ть не в тра ди ци он ном клю че – как по иск оп ти ма ль ной 
стра те гии раз ви тия ре ги о на, а как ана лиз пе ре хо да от од ной стра-
те гии к дру гой (по хо жей или нет по ка жет ана лиз). 

Ана ли ти че ский по тен ци ал мар ке тин га тер ри то рий по зво лит 
нам при бли зи ть ся к осно ва ни ям вы де ле ния общ е струк тур ных осо-

1) В со вре мен ной на у ке ин те рес к сте ре о ти пам, как од но му из спо со бов по сти же ния че-
ло ве ком со ци а ль ной де й стви те ль но сти стал фор ми ро ва ть ся в 20-е го ды на ше го сто-
ле тия. Тер мин «со ци а ль ный сте ре о тип» был вве ден в 1922 го ду У.Лип ма ном. В его 
кон цеп ции сте ре о ти пы - это сво е го ро да «кар тин ки» ми ра в го ло ве че ло ве ка. Сте ре о-
ти пы за клю ча ют в се бе уже име ю щ и е ся у че ло ве ка зна ния о пред ме те и во зде й ству-
ют на вос при я тие дан но го пред ме та при не по сред ствен ном кон так те с ним. В це лом 
они явля ют ся со став ной ча стью ку ль ту ры и игра ют зна чи мую ро ль в за щ и те со ци а-
ль ных цен но стей груп пы, ха рак те ри зу я сь эмо ци о на ль но стью, схе ма тич но стью, а так 
же вы со кой сте пе нью ус то й чи во сти.  См. Ба зи ков Р.В. Со ци а ль ные сте ре о ти пы: кон-
цеп ту а ль ный аспект. Ав то реф. дисс.. канд.фи лос.н.  Ро стов-на-До ну , 1999; Мас со вая 
ин фор ма ция и ком му ни ка ция в со вре мен ном ми ре. Мо сква: ИНИ ОН., 1991.- 183 с. Ку-
ни ци на В.М. Со ци а ль ные сте ре о ти пы как усло вие и про дукт со ци а ли за ции // Уче ные 
за пи ски ЛГУ, НИ ИК СИ. Ле нин град: ЛГУ, 1971. вы пуск 9. с. 184 193. и др.

2) См. трак тов ки аспек тов сте ре о ти пов У. Лип пма ном. Лип пман, Уол тер. Общ е ствен ное 
мне ние/Пер. с англ. Т.В. Бар чу но вой Ре дак то ры пе ре во да К.А. Ле вин сон, К.В. Пе трен-
ко. — М.: Ин сти тут Фон да «Общ е ствен ное мне ние», 2004. — 384 с

3) Те ма тер ри то ри а ль но го мар ке тин га при вле ка те ль но сти на ча ла по пу ля ри зи ро ва ть ся 
в Рос сии при мер но с 2003 го да.  В  по след ние вре мя пра ви те ль ство стра ны и гла вы 
от де ль ных ре ги о нов уде ля ют осо бое вни ма ние про ек там  по дан но му на пра вле нию. 
Сре ди них:  «Кон цеп ция про дви же ния на ци о на ль но го и ре ги о на ль ных брен дов то ва-
ров и услуг оте че ствен но го про из вод ства на 2007-2008 го ды», кон цеп ция «Про грам мы 
улуч ше ния ин ве сти ци он но го имид жа Рос сии за ру бе жом» до 2012 го да, «Кон цеп ция 
со зда ния ме жду на род но го фи нан со во го цен тра в РФ» до 2012 го да в Мо скве, «Стра те-
гия раз ви тия ту ри зма в РФ на пе ри од до 2015 го да», «Кон цеп ция дол го сроч но го со ци а-
ль но-эко но ми че ско го раз ви тия РФ на пе ри од до 2020 го да»  - Как эф фек тив но про дви-
га ть тер ри то рии? ма те ри а лы би знес-бло га [Элек трон ный ресурс]  http://www.so stav.ru/
blogs/27523/4453
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бен но стей пред ста вле ний об ис сле ду е мой оп по зи ции «мо но го род» 
- «ин но град», свя зан ных с ин тер пре та ци ей про стран ствен ных 
пред ста вле ний и, по су ти, кон стру и ро ва ни ем имид жа ре ги о нов. 
Есте ствен но, что зде сь вклю ча ют ся ми фо ло ги че ские осно ва ния 
ра бо ты с про стран ством, по ско ль ку ин тер пре та ция про стран ства 
да ет но вое ме та-про стран ство, ко то рое при этом осно ва но на ре а-
ль но сти и учи ты ва ет сло жив ши е ся сте ре о ти пы.4) 

Про ве дя ана лиз на осно ва нии из вест ной схе мы А.П. Пан кру-
хи на (че ты ре «ки та» мар ке тин га тер ри то рий: тер ри то ри а ль ный 
про дукт, це на это го про дук та, рас пре де ле ние про дук та и про дви-
же ние),5) мы при шли к мне нию, что ис сле ду е мые уз ло вые точ ки 
пред ста вля ют со бой оп по зи цию, пре жде все го по  про дви же нию. 
И в на шем слу чае, это, без у слов но, ва жно, по ско ль ку имен но про-
дви же ние тер ри то рии ста но вит ся опре де ля ю щ им при ана ли зе 
отра же ния тер ри то рии в масс-ме диа. Все оста ль ные вы во ды, от-
но си те ль но са мо го про дук та, его це ны и рас пре де ле ния, чи та те ль 
де ла ет и на осно ва нии масс-ме диа, но и опи ра я сь на соб ствен ный 
опыт. А про дви же ние ока зы ва ет ся пре ро га ти вой СМИ. В рам ках 
де ло вой пе ри о ди ки ва жным ока зы ва ет ся ра ци о на ль ное про дви же-
ние, ко то рое, по су ти,  охва ты ва ет пер вые три «ки та». 

Пред ла га е мый тер ри то ри а ль ный про дукт, как мо но го род, так 
и ин но град зна ко во об ра щ е ны к эле мен ту «мо но». Мы уже при во-
ди ли, в част но сти, мне ние из вест но го со ци о ло га на у ки про фес со-
ра Санкт-Пе тер бург ско го фи ли а ла Го су дар ствен но го уни вер си те-
та — Выс шей шко лы эко но ми ки Да ни и ла Алек сан дро ва: «Ког да 
об су жда ют се й час Си ли ко но вую до ли ну, у ме ня есть не хо ро шее 
ощущение, что ее со би ра ют ся сде ла ть в од ном го род ке. Это сим-
во лич но, что у нас До ли на пре вра щ а ет ся в один По се лок».6) Так, 
Скол ко во вслед за мо но го ро да ми опре де ля ет эко но ми че ское дви-
же ние Рос сии к ан клав ной, ре зер ва ци он ной ин но ва ци он ной эко но-
ми ке, за клю ча ю щ е й ся в ря де (по ка в Под мо ско вье и то ль ко) про-
ек тов. По лу ча ет ся, что ин но град не так да лек от мо но го ро да. И 
фе но мен ре зер ва ци он ной по сво ей су ти, но при этом ин но ва ци он-
ной эко но ми ки ока зы ва ет ся флаг ма ном рос си й ской эко но ми ки. Не 

4) Ми тин И. И. От ког ни тив ной ге о гра фии к ми фо ге о гра фии: ин тер пре та ции про стран-
ства и ме ста // Пер вая рос си й ская кон фе рен ция по ког ни тив ной на у ке (Ка за нь, 9-12 
ок тя бря 2004 го да). Те зи сы до кла дов. — Ка за нь, КГУ, 2004. с. 163-165

5) Пан кру хин А. П. Мар ке тинг тер ри то рий. 2-е изд. до полн. – СПб.: Пи тер, 2006
6) Ме ха ник А. Тре бу ют ся ака де ми ки «Эк сперт» №11 (697) /22 мар 2010 http://ex pert.ru/

ex pert/2010/11/tre buyutsya_aka de mi ki/
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бе рем ся опре де ля ть эко но ми че ские по след ствия по доб ной стра те-
гии, но ее оче вид но сть при ана ли зе од но го из ве ду щ их эко но ми че-
ских жур на лов Рос си и ста но вит ся оче вид ной. 

Схо же сть тер ри то ри а ль но го про дук та да ет схо же сть за трат ной 
ча сти – це ны тер ри то ри а ль но го про дук та. Ко неч но, бо ль шая ча сть 
средств в мо но го ро да вло же на во вре ме на со вет ско го пе ри о да и 
сло жно ска за ть о ко неч ной сум ме вло жен но го ка пи та ла (хо тя при-
зна ем, что и от да но мо но го ра да ми не ма ло: «Мо но го ро да про из во-
дят че твер ть рос си й ско го ВВП, в них со сре до то че но так же око ло 
че твер ти все го го род ско го на се ле ния стра ны»7)), а ин но град ста но-
вит ся объ ек том вло же ния в кри зи сный и пост кри зи сный пе ри од 
2008 и да лее го дов и его це на про зву ча ла: «На звал г-н Век се ль берг 
и пред по ла га е мую сум му за трат на ре а ли за цию про ек та в те че ние 
пер вых трех лет — 50–60 млрд ру блей, под черк нув, что «это бу дут 
не то ль ко го су дар ствен ные сред ства, мы бу дем мак си ма ль но стре-
ми ть ся к при вле че нию средств на ших парт не ров, и на ша за да ча 
— в те че ние пя ти лет вы й ти на про пор цию со фи нан си ро ва ния 50 
на 50». По пред ва ри те ль ным же рас че там Ми ни стер ства фи нан сов 
РФ, пред ста влен ным пра ви те ль ству Рос сии еще в на ча ле июня, в 
общ ей сло жно сти на раз ви тие Скол ко ва пред ла га ет ся вы де ли ть из 
го ска зны 110,5 млрд ру блей».8) Од на ко обра тим вни ма ние на раз-
ный фор мат функ ци о ни ро ва ния ка пи та ла: Скол ко во со зда ет ся как 
про дукт эк стер ри то ри а ль ный (ре зер ва ция, кам пус, зо о парк – и 
мас са дру гих впе ча тле ний от ве ду щ их эк спер тов и жур на ли стов, 
фор ми ру ю щ их этот дис курс) с прин ци пи а ль но нео б хо ди мы ми ино-
стран ны ми ин ве сти ци я ми (и ко ли че ство за клю чен ных со гла ше ний 
с ино стран ны ми парт не ра ми, де й стви те ль но, су щ е ствен ное). Тем 
не ме нее, це на, ее со ста вля ю щ ие, оста ют ся оспа ри ва е мы ми, за ча-
стую че рез срав не ние (ред ко - кон ку рен цию, ее эк спли ци ро ва ли 
ли шь Томск и Пер мь) с уже име ю щ и ми ся ин фра струк тур ны ми схе-
ма ми (ака дем го род ки): «Осо бен но ча сто в ку лу а рах уже по сле со-
ве та мо жно бы ло услы ша ть, что ин но град по лу ча ет избыточное
фи нан си ро ва ние, тог да как дру гие на пра вле ния на у ки и ин но ва ций 

7) Тульчинский Г. Новый толковый словарь «Эксперт Урал» №45 (443) /15 ноя 2010http://
expert.ru/ural/2010/45/novuy_tolkovuy_slovar/

8) Скол ко во в пер вом чте нии «Эк сперт» №26 (711) /05 июл 2010 http://ex pert.ru/ex-
pert/2010/26/skol ko vo_v_per vom_chte nii/
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стра да ют не до фи нан си ро ва ни ем. Де нь ги на Скол ко во и прав да вы-
де ля ют ся не ма лые».9) 

Су щ е ствен ным эле мен том ста но вит ся рас пре де ле ние тер ри то-
ри а ль но го про дук та.  Се ть мо но го ро дов ока зы ва ет ся ва жной це-
поч кой сы рь е вых и об ра ба ты ва ю щ их пред при я тий, но зве нья це-
поч ки ра зъ е ди не ны, ве дь они  след ствие «по ли ти ки со зна те ль ной, 
стро ив ше й ся на ми фо ло гии по ли тэ ко но мии со ци а ли зма и на уч но-
го ком му ни зма с их уста нов ка ми на сти ра ние гра ней ме жду го ро-
дом и де рев ней, рав но мер ное рас пре де ле ние про из во ди те ль ных 
сил и т.д.»10) Скол ко во в це лом, так же пред сто ит ста ть мо де лью се-
ти, как вно вь по я вля ю щ их ся ин но гра дов, так и объ е ди ни ть уси лия 
уже су щ е ству ю щ их. Ко неч но, это в пер вую оче ре дь тран сли ру е-
мые власт ны ми кру га ми смы слы: «по сло вам по мо щ ни ка пре зи-
ден та Ар ка дия Двор ко ви ча, Скол ко во спо соб но ста ть «зон ти ком», 
«свя зу ю щ им зве ном ме жду те ми цен тра ми, ко то рые во зник нут в 
ра зных го ро дах на шей стра ны, в ра зных ре ги о нах».11) 

Од на ко уже на мо мент раз мы шле ний о су дь бе Скол ко во объ е-
ди ня ют ся ин но ва ци он ные ре ги о ны Рос сии (впол не во змо жно, что 
и са ми ре ги о ны осо зна ли свою прин ци пи а ль ную ин но ва ци он но-
сть имен но в этот мо мент выс тра и ва ния не ко то рой оп по зи ции но-
во му про ек ту Кре мля): «Для то го что бы по ста ви ть свою под пи сь 
под этим до ку мен том (меморандумнаинновационномфорумеIn
novusвТомскенашкомментарий), в «Си бир ские Афи ны» сле те-
ли сь пре зи дент Та тар ста на Ру стам Мин ни ха нов, гла ва Ре спу бли ки 
Мор до вия Ни ко лай Мер ку шкин, а так же си бир ские гу бер на то ры 
Лев Ку зне цов (Кра сно яр ский край) и Вик тор То ло кон ский (Но во-
си бир ская обла сть). Кро ме то го, до ку мент скре пи ли рос чер ка ми 
пе ра ви це-гу бер на то ры Ир кут ской и Ка луж ской обла стей, а так же 
Перм ско го края».12)  И это уже ре зу ль тат, ко то рый при нес ин но град 
под Мо сквой, по мне нию жур на ли стов «Эк спер та», к ко то ро му мы 
при со е ди ня ем ся: «По няв, что Кре мль ре шил стро и ть го род бу ду-
щ е го ря дом с Мо сквой, но, по су ти, на не й тра ль ной тер ри то рии 

9) Посланники Сколкова «Эксперт» №42 (726) /25 окт 2010http://expert.ru/expert/2010/42/
poslanniki_skolkova/

10) Тульчинский Г. Новый толковый словарь «Эксперт Урал» №45 (443) /15 ноя 2010http://
expert.ru/ural/2010/45/novuy_tolkovuy_slovar/

11) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/

12) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/
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(о чем кра сно ре чи во го во рит ре ше ние о спец ре жи мах, в ко то рых 
бу дет су щ е ство ва ть Скол ко во), ре ги о ны с раз ви той в той или иной 
ме ре эко но ми кой зна ний осо зна ли: хва тит бо ро ть ся друг с дру гом, 
ну жно объ е ди ня ть ся и ста но ви ть ся си лой, с ко то рой Кре млю и Бе-
ло му до му при дет ся счи та ть ся. Во змо жно, бла го да ря та ко му объ-
е ди ни те ль но му по ры ву тер ри то ри ям де й стви те ль но удаст ся на й ти 
точ ки вза и мо вы год но го со труд ни че ства, ис клю чи ть ду бли ро ва ние 
вы бран ных на пра вле ний про ры ва и в ко неч ном ито ге сде ла ть еще 
один шаг на пу ти по стро е ния чет кой и ра бо та ю щ ей ин но ва ци он-
ной си сте мы стра ны».13) 

Об ра щ а я сь к про дви же нию тер ри то ри а ль но го про дук та, мы 
ви дим оче вид но сть раз ня щ их ся смы сло вых по лей. Имен но про-
дви же ние вскры ва ет раз ни цу под хо дов к схо жим вне шне фор мат-
ным го род ским обра зо ва ни ям.  Есте ствен но, что бо лее кон крет но 
по ка за ть раз ни цу со дер жа ния мо но го ро да и ин но гра да, тран сли-
ру е мую в жур на ле «Эк сперт» по лу чит ся при ана ли зе ме та фо ри-
че ской со ста вля ю щ ей уз ло вых то чек кри зи сно го дис кур са. Од на-
ко са ма схе ма про дви же ния оче вид на. Для мо но го ро да стра те гии 
про дви же ния (или вы жи ва ния) вы ра жа ют ся в двух основ ных: по-
пыт ке при со е ди не ния к тем мо но го ро дам, ко то рые ну жда ют ся в 
го спод дер жке и ва ри ан ту са мо сто я те ль ной (услов но са мо сто я те-
ль ной) ди вер си фи ка ции и по ис ка но вых смы слов вну три тер ри то-
рии.   И ав то ра ми ма те ри а лов «Эк спер та» при во дит ся не то ль ко 
успе шный за ру бе жный опыт в мо дер ни за ции мо но го ро дов, та ких 
как Рур в Гер ма нии, го ро да про вин ции Рон-Аль пы во Фран ции, 
ряд пор то вых го ро дов Япо нии и Ве ли ко бри та нии, но и па ра успе-
шных рос си й ских про ек тов (кста ти, пре жде все го ту ри сти че ских 
про ек тов – Мы шкин, Ве ли кий Ус тюг). Ин но град про дви га ет ся це-
ле на пра влен но и си стем но власт ны ми фе де ра ль ны ми струк ту ра ми 
как дви га те ль, флаг ман ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки Рос-
сии. Осо бо сть и уни ка ль но сть про ек та под чер ки ва ет ся пов се мест-
но, хо тя на ли чие от де ль но го за ко но про ек та «Об ин но ва ци он ном 
цен тре “Скол ко во”» са мо по се бе вы де ля ет Скол ко во из ря да по хо-
жих.  Та ким обра зом, все оста ль ные ин но гра ды, су щ е ству ю щ ие и 
ког да-ни бу дь со здан ные по обра зу и по до бию Скол ко во, выс тра и-
ва ют ся в не кую иерар хич ную струк ту ру.  Имид же вым, в том чи сле  
(или да же пре жде все го) для вне шних ауди то рий, то есть ба зо вым 

13) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/
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для ино стран но го ка пи та ла, ста но вит ся Скол ко во (хо тя «Эк сперт» 
под ни ма ет за ко но мер ный во прос: «в Скол ко ве долж ны бы ть и ино-
стран ные ком па нии, но стран но бы ло бы пре до ста вля ть рос си й-
ские ре сур сы не ко е му услов но му Сам сун гу, а не тем рос си й ским 
пред при я ти ям, ко то рые мо гли бы по те сни ть его на ми ро вых рын-
ках»14)),  ин но ва ци он ные цен тры су щ е ству ю щ ие ча стич но мо гут 
бы ть при ня ты в осо бую струк ту ру Скол ко во («луч шие ву зы стра-
ны се й час ак тив но вклю чи ли сь в ра бо ту по со зда нию и раз ви тию 
соб ствен ной ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и мо гут ста ть как 
ис точ ни ка ми по то ка про ек тов, так и цен тра ми их пред ва ри те ль-
ной эк спер ти зы»),15) ре ги о на ль ные ин но ва ци он ные цен тры мо гут 
по ста вля ть ка дры или раз ви ва ть кон ку рен цию (мы уже го во ри ли о 
ме мо ран ду ме на ин но ва ци он номфо ру ме In no vus в Том ске). В це-
лом, при же ла нии «зон тик» Ар ка дия Двор ко ви ча16) на ме сте «апо-
сто ль ско го про ек та»17) Скол ко во ор га ни зу ет ся до во ль но про сто.

 В су щ но сти, про дви же ние Скол ко во укла ды ва ет ся, по на ше-
му мне нию в  тра ди ции ми фо ди за й на18) тер ри то рий. При чем зде сь 
умест но го во ри ть, на наш взгляд,  о ми фо ди за й не со ци а ль но-по-
ли ти че ско го пла на, Скол ко во ста но вит ся сво е го ро да со ци а ль но-
по ли ти че ским ми фом, по ско ль ку фор ми ру е мый образ в де ло вых 
масс-ме диа свя зан с пре дъ я вле ни ем имид же во го рос си й ско го про-
ек та. Ме тод, ис по ль зу е мый при фор ми ро ва нии это го со ци а ль но-
по ли ти че ско го ми фа мы ква ли фи ци ро ва ли как ми фо ло ги че скую 
ар гу мен та цию,19)  т.е. «спо соб объ я сне ния и до ка за те ль ства той 
или иной си ту а ции ми фо ло ги че ским спо со бом, ко то рый, од на ко, 
вос при ни ма ет ся жи ву щ им в ми фе как до сто вер ный и бе рет ся во 

14) Механик А. Собрать из осколков«Эксперт» №23 (708) /14 июн 2010http://expert.ru/ex-
pert/2010/23/sobrat_iz_oskolkov/

15) По слан ни ки Скол ко во «Эк сперт» №42 (726) /25 окт 2010 http://ex pert.ru/ex pert/2010/42/
po slan ni ki_skol ko va/

16) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/

17) Посланники Сколково «Эксперт» №42 (726) /25 окт 2010 http://expert.ru/expert/2010/42/
poslanniki_skolkova/

18) В дан ном слу чае мы по ль зу ем ся сле ду ю щ им опре де ле ни ем ми фо ди за й на: «ми фо ди-
за йн – это со ци о ку ль тур ная тех но ло гия по про ек ти ро ва нию со вре мен ных ми фов, вос-
при ни ма е мых по тре би те ля ми в ка че стве ре а ль но сти их жи знен но го ми ра, бла го да ря 
ис по ль зо ва нию ар хе ти пи че ских и дру гих ми фо ло ги че ских струк тур при со зда нии и 
рас про стра не нии тех или иных со о бщ е ний мас со вой ком му ни ка ции, в том чи сле ре-
кла мы». Ка ли ни чен ко С.С., Кве ско Р.Б Ми фо ди за йн как со ци о ку ль тур ный фе но мен. 
[Элек трон ный ресурс] http://www.lib.tpu.ru/full text/v/Bul le tin_TPU/2009/v314/i6/19.pdf

19) См. по дроб нее Уль я нов ский А.В. Ми фо ди за йн: ком мер че ские и со ци а ль ные ми фы. – 
СПб.: Пи тер, 2005. – 544 с.
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вни ма ние при при ня тии ре ше ния и со вер ше нии опре де лен но го де-
й ствия».20) 

В част но сти, на ра щ и ва ние зо ны впе ча тле ний ауди то рии за 
счет пу бли ка ции след ствий и вы во дов без при чин и пред по сы лок. 
Ка за ло сь бы, в слу чае Скол ко во пред по сыл ки есть, но они не от но-
сят ся на пря мую к са мо му про ек ту, ни к ме сту его дис ло ка ции, ни к 
спо со бу ор га ни за ции фи нан со вых за ви си мо стей, ни к пре ро га тив-
ным на пра вле ни ям эко но ми че ско го хо зя й ство ва ния.  Ми фо ло ги за-
ция, без у слов но, ка са ет ся и мо но го ро да, jднако, если для Скол ко во 
ми фо ди за йн ока зы ва ет ся тех но ло ги ей фор ми ро ва ния смы слов, то 
для мо но го ро дов ли шь оскол ка ми смы сло вой на груз ки про шло го 
исто ри че ско го пе ри о да (и эко но ми че ских, со цио-ку ль тур ных ча я-
ний со вет ской жи зни).

TatjanaVetrova,FilipVetrov
IMAGESOFTERRITORIES:THECONTEXT

OFSTEREOTYPICCRISISREPRESENTATIONSIN
THEBUSINESSPRESS

(ONTHEEKSPERTMAGAZINEMATERIAL)
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territorialproduct,weseeevidenceofdifferingsemantic
fields.Advanceopensadifferenceofapproachestosimi
laroutwardlycitysystem.Formonocityareexpressedto
advancestrategyintwomain:toattemptofaccessionto
thosemonocitywhichneedstatesupportandtooptionof
independent (conditionally independent) diversification
andsearchofnewsensesintheterritory.Theinnovation
centermovesaheadpurposefullyandissystempowerfe
deralstructuresastheengine,aleaderofinnovativede
velopment of economy of Russia. The uniqueness of the
projectisemphasizedeverywherethoughexistenceofthe
separate bill «About the innovative center «Skolkovo»»
initselfallocatesSkolkovofromanumberofthesimilar.
Thus,allotherinnovationcentersexistingandsometime
createdjustlikeSkolkovo,arebuiltinacertainstructure.

 Овај рад је примљен 22. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
3. децембра 2012. године.
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ЧИЊЕНИЧКЕИСТИНЕИОБМАНЕУПОЛИТИЧКОМ
ДИСКУРСУ

Iде ја о ва жно сти ко ју за по ли ти ку има „не при стра сно тра га ње 
за исти ном“ пред ста вља јед ну је од оних иде ја ко је је по ли тич-

ка прак са не пре ста но до во ди ла у пи та ње, али је се ни је од ри ца ла 
као вред но сне ори јен та ци је, или бар као ре то рич ке „по зе за јав-
ност“; то је иде ја ко ја на дах њу је број не ми сли о це дру штва и по ли-
ти ке од ан тич ких вре ме на до да нас, би ло да је реч о афир ма ци ји, 
мо рал ној ап со лу ти за ци ји или ре ла ти ви за ци ји.

 По јам исти не ви ше зна чан је и из ра зи то кон тек сту ал но за ви-
сан, а ар гу мен ти ко ји иду у при лог овој те зи број ни су, не спор ни 
и по ти чу из ра зних на уч них ди сци пли на. Као увод но од ре ђе ње у 
овом ра ду мо же по слу жи ти уоп ште на де фи ни ци ја из ме то до ло ги је, 
ко јом се исти на од ре ђу је као „корeспонденција чи ње ни ца и ис ка за, 
ства ри и пој мо ва“.1) У кон тек сту со ци јал них ре ла ци ја, ме ђу тим, ту-
ма че ње чи ње ни ца од ви ја се увек у од ре ђе ном ре фе рент ном окви-
ру/дис кур су, а за ви сно од ње га иста чи ње ни ца мо же би ти ту ма че на 
на мно го раз ли чи тих на чи на, су прот них по ла зи шта. За про блем од-
но са ма ни пу ла ци је и јав ног по ли тич ког дис кур са, по себ но је зна-
чај но фу ко ов ско од ре ђе ње исти не као „си сте ма по сту па ка за про-
из вод њу, ре гу ла ци ју, ди стри бу ци ју и де ло ва ње ис ка за“2), по ве за ног 
с кру жним од но си ма мо ћи у дру штву ко ји га ства ра ју и одр жа ва ју. 
„Во ља за исти ном“, ка ко Фу ко име ну је је дан од ва жних си сте ма 
ис кљу чи ва ња (не по жељ них дис кур са), по чи ва на ин сти ту ци о нал-
ној по др шци, „она се у исти мах по ја ча ва и спро во ди од стра не 
чи та ве мре же прак си“, а још ви ше „на чи ном на ко ји се вред ну је, 
ди стри бу и ра, и у из ве сном сми слу до де љу је“.3)

Упра во у та квом са вре ме ном до бу, у ко јем „се ве ру је да исти на 
ни је да та ни ти се от кри ва, већ да је про из во ди људ ски дух“, Ха на 
Арент је и мо гла да пре по зна древ ну су прот ност из ме ђу фи ло зоф-
ског ми шље ња (као јав не упо тре бе ума у по ли тич ком жи во ту) и 
мње ња обич ног гра ђа ни на (као огра ни че ног и по вр шног су да), у 

1) Ла ки ће вић, Д., „Зна чај обра зо ва ња јав но сти за де мо крат ску и по ли тич ку кул ту ру“, 
Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. Ва цић, ЦЛДС, 249-271, Бе о град, 2004, 
стр. 207.

2) Ив ко вић, М, „Фу ко ver sus Ха бер мас, мо дер на као не до вр ше ни про је кат на спрам те о ри-
је мо ћи,“ Фи ло зо фи ја и дру штво, „2/2006, 59-76, стр. 63) Фу ко, М.,Археологијазнања,
Пла то, Бе о град, 1998. 

3) Фу ко, М., Поредакдискурса, Кар пос Ло зни ца, 2007, стр. 14.
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но вом, из ме ње ном об ли ку: у су ко бу чи ње нич не исти не и по ли ти-
ке.4)

Чи ње нич на исти на је по сво јој при ро ди по ли тич ка. Она на не-
ки на чин упу ћу је на по ли тич ку ми сао као што ра ци о нал на исти на 
упу ћу је на фи ло зоф ску спе ку ла ци ју. Пре ци зни је, у при ро ди по ли-
тич ке сфе ре је сте ма ни пу ла ти ван од нос пре ма ра зним об ли ци ма 
исти не; ме ђу тим, све док по сто ји оно што аутор ка на зи ва „бру-
тал но еле мен тар ним по дат ком“, за ма гљи ва ње гра ни ца из ме ђу чи-
ње нич не исти не с јед не стра не и ин тер пре та ци је, од но сно мње ња, 
с дру ге стра не, не мо же има ти оправ да ње ни ти пот пу не ефек те.5)

У ли те ра ту ри се че сто су сре ће мо с те зом да су „мо дер не“ ла-
жи на не ки на чин опа сни је и по исти ну де струк тив ни је од „тра ди-
ци о нал них“. Док се тра ди ци о нал на по ли тич ка лаж обич но ти ца-
ла „пра вих тај ни“, ар кан ског про сто ра осва ја ног на по ри ма да се 
оства ре уви ди у по дат ке ко ји до та да ни су обе ло да ње ни, од но сно у 
на ме ре ко је не ма ју исти сте пен по у зда но сти као чи ње ни це, мо дер-
на по ли тич ка лаж ба ра та ства ри ма ко је ни су тај на, већ су на про тив 
по зна те ве ћи ни. По ре дак дис кур са ко ји кон тек сту а ли зу је по зна те 
чи ње ни це да ју ћи им та ко од ре ђе но/же ље но зна че ње је при ма ран. 
У том сми слу пред ста ва у све сти ко ја је крај њи циљ, не „уга ђа“ 
ствар но сти, већ раз ви ја за ме ну за њу. А за хва љу ју ћи раз во ју но вих 
ме диј ских и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ова „за ме на“ за ствар-
ност бли же је очи ма јав но сти не го што би то икад „из вор на“ ствар-
ност мо гла да бу де.6) 

За раз ли ку од тра ди ци о нал ног при кри ва ња, на сна зи је мо дер-
но ра за ра ње исти не. Не ка да шња на да да „све док је остао не так-
нут чи ње нич ки склоп као це ли на, лаж се ће на кон цу са ма од се бе 
рас крин ка ти“, на ла зи све ма ње осно ва у са вре ме ном све ту у ко јем 
ма ни пу ла ци је чи ње ни ца ма одр жа ва ју та ко ве ли ке по ли тич ке ла жи 
да зах те ва ју пот пу но пре у ре ђе ње це ло куп ног чи ње нич ког скло-
па – ства ра ње, та ко ре ћи, дру ге ре ал но сти.7) Ова пре у ре ђи ва ња чи-
ње нич ног скло па упра во су и мо гу ћа за хва љу ју ћи кон струк тив ној 
уло зи је зи ка, ма да су да ле ко од ефе ка та ко је мо дер не по ли тич ке 
ла жи зах те ва ју за свој трај ни ји оп ста нак. 

4) Арент, Х., Истинаилажуполитици, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1994, стр. 10, 24, 26, 
30.

5) Арент, Х., нав. де ло, стр. 33-35.
6) Арент, Х., нав. де ло, стр. 51-52.
7) Арент, Х., нав. де ло, стр. 52-53.
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Објек ти на ше све сти кон стру и шу се у пред ста ве по сред ством 
је зи ка, а про из во де их дис кур си ко ји ма ба ра та мо у дру штве ној ко-
му ни ка ци ји. Дис курс деј ству је као вр ста зна чењ ске струк ту ре, од-
но сно зна чењ ског по тен ци ја ла ко ји про ис ти че из ин тер ак ци је (ме-
диј ског) тек ста и кон тек ста, у том сми слу што кон текст пру жа ре-
фе рент ни оквир тек сту, а текст кон стру и ше да ти кон текст ту ма че ћи 
га. Дис кур си су мно го ви ше од ску по ва зна ко ва „озна чи тељ ских 
еле ме на та ко ји упу ћу ју на са др жа је и пред ста ве“, јер се от кри ва ју 
као „прак се ко је си сте мат ски об ли ку ју објек те о ко ји ма го во ре“8) 
де лу ју ћи из ну тра, кон стру и шу ћи зна че ња ко ја вр ше ути ца је и ор-
га ни зу ју на ше са зна ње и раз у ме ва ње, пру жа ју ћи ре фе рент ни оквир 
ту ма че ња све та и да ва ња зна че ња том све ту. У том сми слу дис курс 
„ни је оно што бор бе или си сте ме до ми на ци је пре во ди у је зик, не го 
оно за шта се и чи ме бо ри.“9)

Са вре ме на про у ча ва ња усред сре ђу ју се на ис пи ти ва ње то га ка-
ко дис кур си јед ног дру штва исто вре ме но ре флек ту ју, кон сти ту и шу 
и ре про ду ку ју од ре ђе ну дру штве ну ор га ни за ци ју, кул тур не вред-
но сти, ве ро ва ња и нор ме; ка ко ге не ри шу со ци јал не про це се.10)

Има ју ћи у ви ду дру штве ну и по ли тич ку моћ (вла да ју ћих) дис-
кур са11), мо же мо се сло жи ти са те зом Ха не Арент да упра во та крх-
кост чи ње ни ца чи ни об ма ну при ма мљи вом. „Ла жи се ра зу му че сто 
чи не оче вид ни јим и при влач ни јим не го ствар ност, по што ла жљи-
вац има ту ве ли ку пред ност да уна пред зна шта пу бли ка же ли или 
оче ку је да чу је.“12) Опис је об ли ко ван та ко да де лу је ве ро до стој но, 
ка ко би био при хва ћен од стра не јав но сти, док чи ње нич на ствар-
ност су че ља ва са нео че ки ва ним за ко је ни смо би ли при пре мље ни. 

8) Фу ко, М., Археологијазнања,Пла то, Бе о град, 1998, стр. 54, 67.
9) Бер, В., Уводусоцијалниконструкционизам, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001, стр. 95; 

Фу ко, М., По ре дак дис кур са, Кар пос, Ло зни ца, 2007, стр. 9; о про бле му дис кур са оп-
шир ни је у Пе шић, М., „Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, 
по ли ти ке и де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао бр 4/2011, стр. 309-334,

10) Grim shaw, A.,”Di sco ur se and So ci o logy: So ci o logy and Di sco ur se.” TheHandbookofDi
scourseAnalysis. Schif frin, De bo rah, De bo rah Tan nen and He i di E. Ha mil ton (eds). Blac-
kwell Pu blis hing, 2003. Дискурсидискурси:зборникучастСвенкеСавић(ур. Ва сић, 
В.), Фи ло зоф ски фа кул тет Но ви Сад, 2010;Пе шић, М., „Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи-
ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, по ли ти ке и де мо кра ти је“, Српскаполитичкамисао, стр. 
309-334, 4/2011, стр. 317.

11) Оп шир ни је у : Пе шић, Ј., Пе шић, М., „Уна пре ђи ва ње де мо крат ских ка па ци те та ме-
диј ске ко му ни ка ци је и кри тич ка ана ли за дис кур са“, Политичкаревија, стр. 467-490,
4/2011.

12) Арен, Х., нав. де ло, стр. 70-71.
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Као вид за кључ ка ових на чел них увод них оп сер ва ци ја, мо гли 
би се сло жи ти са те зом Ха не Арент да „по ли тич ки став пре ма чи-
ње ни ца ма оди ста мо ра да на сту па вр ло уском ста зом из ме ђу опа-
сно сти њи хо вог узи ма ња као ре зул та та не ког ну жног раз во ја, ко ји 
љу ди не мо гу да спре че и по во дом ко јег не мо гу ни шта да учи не, и 
опа сно сти њи хо вог оспо ра ва ња, на сто ја њем да се пу тем ма ни пу ла-
ци је ис кљу че из све та.“13)

МЕДИЈСКОДОБАКУЛТУРЕПРОМОЦИЈЕ
ИДЕМОКРАТСКАЈАВНОСТ

Јед ном од оп ште по зна тих ка рак те ри сти ка са вре ме ног до ба 
сма тра се хи пер тро фи ра ни зна чај ко ји су у ње му до би ли ме ди ји, 
као до ми нант ни но си о ци дру штве но сти и свих зна чај них дру штве-
них ак тив но сти и про ме на.14) Екс пан зи ја „кул ту ре про мо ци је“ од-
ви ја се упо ре до и у те сној је ве зи с хи пер тро фи јом уло ге ме ди ја у 
функ ци о ни са њу дру штва и до но ше њу по ли тич ких од лу ка; па та ко 
успон од но са с јав но шћу као спе ци ја ли за ци је, уз исто вре ме ни раз-
вој но вих ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја ме ња ка рак тер со ци јал ног 
жи во та са вре ме ног дру штва.15)

До ба екс пло зив ног раз во ја но вих ме диј ских тех но ло ги ја све-
до чи и о че сто ис ти ца ном, али сто га не и ма ње па ра док сал ном фе-
но ме ну да је до ступ ност (обим, ра зно вр сност и бр зи на при је ма) 
ин фор ма ци ја по ста ла на не ки на чин фак тор дис тор зи је дру штве не 
ко му ни ка ци је. Уме сто не ка да шњег про бле ма при сту па да нас је све 
ве ћи про блем из бор и бр зо за ста ре ва ње ин фор ма ци ја; фре квент-
ност удар них ве сти ко ја оте жа ва раз ли ко ва ње глав ног од спо ред-
ног и по ве зи ва ње чи ње ни ца у од го ва ра ју ћи кон текст; осим то га, 
као јед на од по сле ди ца „ло ги ке хи пе ри збо ра“ у ме диј ској сфе ри ја-
вља се тен ден ци ја ка све ве ћој ин ди фе рент но сти ме диј ске пу бли ке 
ко ја као по ли тич ка јав ност бр зо гу би ин те рес и ла ко за бо ра вља.16) 
Има ју ћи ово у ви ду, по ста је ја сно ко ли ко ве шти не и стра те ги је се-

13) Арент, Х., нав. де ло, стр. 60.
14) О тран сфор ма ци ји ко му ни ка циј ских ме ди ја ко ја на ста је „сло же ним пре пли та њем опа-

же них по тре ба, кон ку рен циј ских и по ли тич ких при ти са ка и дру штве них и тех но ло-
шких ино ва ци ја“ оп шир ни је Фи длер, Р., Mediamorphosis, Clio, Бе о град, 2004, стр. 7.

15) Пе шић, М., Но ва ко вић, А., „Ме диј ска про из вод ња зна че ња: кри ти ка јед ног ре дук ци-
о ни стич ког по и ма ња ре ла ци је ме ди ји - по ру ка – јав ност“, Српскаполитичкамисао, 
1/2011, стр: 115-137, стр. 126.

16) Оп шир ни је у Бал, Ф., Моћмедија, Clio, Бе о град, 1997.
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лек ци је, ева лу а ци је и ко ри шће ња ин фор ма ци ја по ста ју зна чај не у 
чи та њу са вре ме них ме ди ја.17)

 За про блем ко јим се ба ви овај рад, по себ но је ва жна чи ње-
ни ца да је уса вр ша ва ње ме диј ских тех но ло ги ја по го до ва ло со фи-
сти ка ци ји тех ни ка про па ган де, а да ју је кул ту ра про мо ци је на не-
ки на чин учи ни ла ле ги тим ном у јав ној ко му ни ка ци ји. Шта ви ше, 
ин ду стри ја од но са с јав но шћу и по ли ти ка све ви ше кон вер ги ра ју. 
На од но се с јав но шћу и про мо тив не стра те ги је усме ре ни су по ред 
би зни са, по ли тич ких стра на ка, син ди ка та, дру штве них по кре та и 
са ме вла де, што се очи ту је у по ја ви да се ПР (PublicRelations) чи-
нов ни ци/ ме на џе ри ан га жу ју у кри зним мо мен ти ма за власт, у вре-
ме не ми ра, у ра ту или про тив од ре ђе них дру штве них/по ли тич ких 
по кре та.18)

Че му пре све га слу же ове спе ци ја ли зо ва не де лат но сти? Од но-
си с јав но шћу ко је ПР де лат но сти про јек ту ју, ор га ни зу ју и об ли ку-
ју у од ре ђе ну ви зи ју сво јим ко му ни ка тив ни/ма ни пу ла тив ним стра-
те ги ја ма не те же кри тич ком пу бли ци те ту и ствар ној/кри тич кој јав-
ној оце ни (ко ја укљу чу је и не га ти ван суд), већ пре све га по сти за њу 
од ре ђе них ефе ка та на јав ност, ства ра њу же ље них пред ста ва, кре и-
ра њу ими џа оног ко се пред ста вља. Ру ко во ђе ни тим „тех нич ким“ 
ци ље ви ма, ПР ме на џе ри и „спин-док то ри“, унајм ље ни про фе си о-
нал ци без ши рих од го вор но сти и ве зе са крај њим сми слом/свр хом 
про јек та, по се жу у ко рист сво јих кли је на та за ва жним об ли ци ма 
мо ћи; иако у нај ве ћем бро ју слу ча је ва хи по те тич ким, и ка ко је ем-
пи риј ски утвр ђе но ре ал но огра ни че ним. Реч је о мо ћи ства ра ња 
пред ста ва, или бар де ло ва ња на по сто је ће; об ли ко ва њу ме диј ске 
по ру ке ко је про гра ми ра ње но ту ма че ње; усме ра ва њу са знај них 
то ко ва ме диј ских при ма ла ца; скри ве ном ан га жо ва њу од ре ђе них 
осе ћа ња (ак ти ви ра ње не све сних ре ак ци ја). Раз ли чи тим тех ни ка ма 
спи но ва ња чи ње ни ца, од но сно кри во тво ре ња иден ти те та оно га ко 
се пред ста вља, те жи се не објек тив ном не го по зи тив ном ими џу.19) 

17) Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 127.
18) Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 115-118; Пе шић, 

М., Но ва ко вић, А., стр. 127; Су бо тић, Д., Ђу рић, Ж., Односисјавношћу, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009. 

19) Као па ра диг ма тич не но си о це но вих „фор ми ла га ња“ Ха на Арент из два ја упра во две 
ка те го ри је ПР де лат но сти: при вид но бе за зле ну фор му ПР ме на џе ра у вла ди, ко ји су 
учи ли код екс пе ра та за ре кла му; и тзв. „ре ша ва о це про бле ма“, уни вер зи тет ске екс пер-
те из раз ли чи тих „фа бри ка ми шље ња“ ко ји у те о ри ја ма ига ра и ана ли за ма си сте ма 
из на ла зе стра те ги је „над вла да ва ња си ту а ци је“ у по ли тич ким од но си ма. Арент, Х., нав. 
де ло, стр. 72-74.
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Оно што сва ка ко за бри ња ва је сте чи ње ни ца да упра вља ње ин-
фор ма ци ја ма по ста је све „тех нич ки пер фид ни је“, па пи та ње ефе-
ка та „кул ту ре про мо ци је“ на де мо крат ски про цес до би ја све ве ћу 
те жи ну. Не јед на ко сти у про мо тив ној мо ћи су ве ли ке и си стем ске, 
а то зна чај но ути че на рас по де лу со ци јал них ре сур са и до би ти.20)

Као екс трем на илу стра ци ја ста ња ства ри мо гу по слу жи ти на-
во ди да пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је је об ја вио „Њу јорк 
тајмс“, чак че твр ти на pu blic re la ti ons по сле ни ка при зна је да ла же 
на по слу. „До дат них 39 про це на та ис пи та ни ка ‘пре те ру је у оце на-
ма’, 44 про цен та ан ке ти ра них је ‘има ло про блем са пи та њи ма ети-
ке’, а 62 про цен та је мо ра ло да ‘на пра ви ком про мис’ у не до стат ку 
ин фор ма ци ја или та ко што је ‘сла га ло кли јен та’.“21)

Са вре ме не ПР де лат но сти сво јим стра те ги ја ма ума њу ју ве ро-
до стој ност по ли тич ке ко му ни ка ци је, иако су при хва ће не као са-
став ни део си сте ма ме диј ског/по ли тич ког пред ста вља ња. Спи но-
ва ње као „је дан од ин стру мен та ри ја, али и ка на ла и ак тив но сти 
мо дер ног ПР-а“ у осно ви се мо же све сти на си сте мат ско ис кри-
вља ва ње чи ње ни ца у ци љу ства ра ња же ље ног ими џа. Да кле, са ма 
бит про мо тив них стра те ги ја у ко ли зи ји је са ин те ре си ма де мо крат-
ског до но ше ња по ли тич ких од лу ка, јер је одва ја ње „ре ал но сти“ од 
пу бли ци те та оте жа но због пре мо ћи ими џа над ствар ним ста њем 
ства ри. Са мим тим не у тра ли сан је кри тич ки пу бли ци тет као не из-
о став ни чи ни лац де мо крат ског функ ци о ни са ња јав но сти. Упра во 
за то ни ПР де лат но сти ни по ли тич ки мар ке тинг не мо гу се схва та-
ти са мо као „ре ла тив но не у тра лан ин стру мент у слу жби по ли тич ке 
игре“. 22)

МАНИПУЛАЦИЈЕМЕДИЈСКОМПОРУКОМ

Са вре ме на из у ча ва ња ме диј ских дис кур са до но се ши рок оп сег 
ем пи риј ских сту ди ја о раз ли чи тим до ме ни ма ме диј ског ути ца ја, 
при че му се ме диј ски дис кур си са гле да ва ју не са мо као по сред ни-
ци ин фор ма ци је, већ и као ак тив ни чи ни о ци ен ко ди ра ња ме диј ске 

20) Са мо вла да, кор по ра ци је и ве ће ин те ре сне гру пе мо гу да обез бе де се би стал ну по др-
шку ПР кон сул та на та, те ужи ва ју струк тур не пред но сти у овом над ме та њу. 

 Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 119-120.
21) Ми ли во је вић Ц., „Ети ка јав не ре чи и Pu blic re la ti ons“, Етикајавнеречиумедијимаи

политици,ур. Ва цић, З., ЦЛДС, 135-153, Бе о град, 2004, стр. 135. 
22) Оп шир ни је у Ми ли во је вић Ц., нав. де ло, стр. 139; Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, 

стр. 127.
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по ру ке ве за не за њу. По ла зе ћи од те зе о кон струк тив ној при ро ди 
ин фор ма ци је, про у ча ва о ци ме ди ја са гле да ва ју их као „сет ин сти-
ту ци о на ли зо ва них дис кур зив них прак си ко је се бо ре за хе ге мо ни ју 
зна че ња и ре пре зен та ци је“. Ме диј ски дис кур си схва та ју се као „ре-
кон тек сту а ли зу ју ћи прин ци пи“ за при сва ја ње дру гих дис кур са, и 
њи хо во до во ђе ње у ме ђу соб не ре ла ци је, с ци љем њи хо вог ши ре ња 
и ма сов не упо тре бе.23)

У про у ча ва њу ме диј ских тек сто ва дис курс се ко ри сти као ин-
ди ка тор усло ва исти ни то сти ме диј ски об ра ђе не ин фор ма ци је, от-
кри ва ју се дис курс но мо ти ви са ни пре ла зни слу ча је ви у ко ји ма се 
од ре ђе ни ис каз мо же сма тра ти не и сти ни тим, али не и ла жним. 
Уви ди у то ка ко се гра ни ца из ме ђу не зна ња и ма ни пу ла ци је ин фор-
ма ци јом у ме диј ском дис кур су ла ко не у тра ли ше и пре ла зи, упу ћу ју 
на ва жност ис тра жи ва ња ова квих слу ча је ве у ре цеп ци ји ме диј ских 
ин фор ма ци ја.24)

Ако ме диј ским пред ста ва ма при сту пи мо као дис кур си ма схва-
ће ним на го ре о пи са ни на чин, то нам омо гу ћа ва да их са гле да ва мо 
не са мо као не што што над гра ђу је или ре пре зен ту је по сто је ће ка-
те го ри је за озна ча ва ње дру штве не/по ли тич ке ствар но сти, од но сно 
за ме диј ско по сре до ва ње чи ње ни ца о њој, већ за пра во као не што 
што кре и ра па ра ме тре тих ка те го ри ја.25)

Ме диј ски дис кур си фор ми ра ју се на осно ву гра ђе ко ју чи не 
ме диј ске „де фи ни ци је ствар но сти“, а по сред ством од го ва ра ју ћих 
ин тер пре та тив них окви ра. Као прин ци пи се лек ци је, „ко до ви за 
про це си ра ње ве ли ке ко ли чи не че сто кон тра дик тор них ин фор ма ци-
ја“, ме диј ски окви ри су ну жни и ре ла тив но трај ни, јер се за сни ва-
ју на „ба зич ним по став ка ма о сва ко дне ви ци“. Услов увер љи во сти 
ме диј ске по ру ке је сте ути сак о при род ном и објек тив ном при ка зи-
ва њу ствар но сти; сто га се те жи ства ра њу ње них при хва тљи вих де-
фи ни ци ја. Не ку вр сту кон тро ле над сва ко дне ви цом, у сми слу ути-
ца ја на јав ну пер цеп ци ју ре ле вант них по ја ва ак ту ел не дру штве но-
по ли тич ке ствар но сти, одр жа ва ју ме диј ски окви ри, од но сно њи-
хо ва по сто ја ност и трај ност; а као та кви они пред ста вља ју ва жан 

23) Cha u la i ra ki L., „Po li ti cal di sco ur se in the news: de moc ra ti zing re spon si bi lity or anest he ti-
zing po li tics“, Discourse&Society, Sa ge Pu bli ca ti ons, Vol. 11(3) 2000, стр. 295; Пе шић, М., 
„Кон цеп ту ал не осно ве ис тра жи ва ња ре ла ци ја дис кур са, мо ћи, по ли ти ке и де мо кра ти-
је“, Српскаполитичкамисао, стр. 309-334, 4/2011, стр. 317-318. 

24) Ва сић, В., „Усло ви исти ни то сти у ме диј ском дис кур су“, у Дискурсидискурси, стр. 337-
355

25)  Пе шић, М., Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 130.
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осло нац одр жа њу по сто је ћег по рет ка. Ка да се у вре ме ни ма ве ли-
ких про ме на аку му ли ра ју по ја ве и до га ђа ји ко ји не мо гу би ти ту ма-
че ни уну тар по сто је ћих окви ра, они по ста ју упит ни, па уко ли ко их 
ни је мо гу ће ускла ди ти са вла да ју ћим де фи ни ци ја ма, при бе га ва се 
њи хо вом мо ди фи ко ва њу. „У дру штви ма са за шти ће ном сло бо дом 
ме ди ја, кон тро ла над сва ко дне ви цом ни ка да ни је пот пу на, јер су у 
оп ти ца ју раз ли чи те, че сто су прот ста вље не де фи ни ци је. У не де мо-
крат ским си сте ми ма, кон тро ла је ефи ка сна, јер се упра вља над ин-
стру мен ти ма за про из вод њу зна че ња, а не у до ме ну кон ку рен ци је 
раз ли чи тих ви ђе ња. Ме диј ска тра ди ци ја у њи ма по чи ва на стро гом 
над зо ру над си сте мом за про из вод њу пред ста ва о ствар но сти, чи-
ме се обез бе ђу је дво стру ка пре власт ода бра них ин тер пре та тив них 
фор му ла: и ‘ин сти ту ци о нал на’ (ди рект ном ин те гра ци јом ме ди ја у 
си стем вла сти) и ‘са др жин ска’ (про из вод њом по ру ка ко је фа бри ку-
ју по др шку за офи ци јел не по ли тич ке про јек те).“26)

Ме диј ска про из вод ња зна че ња сма тра се основ ним об ли ком 
„иде о ло шког ра да“ ме ди ја, а у овом ра ду са гле да се као сво је вр-
сни фон свих ма ни пу ла тив них и про па ганд них стра те ги ја. Ме диј-
ске ма ни пу ла ци је за сни ва ју се на про гра ми ра њу та квих зна че ња 
ме диј ских по ру ка ко ја но се же ље не ни вое де тер ми на ци је. Су ге-
стив ним, „пре за си ће ним“ озна чи те љи ма те жи се што пре ци зни јем 
усме ра ва њу де ко ди ра ња ме диј ске по ру ке, од но сно чи та ња ме диј-
ског тек ста; ге не ри са њу и су ге ри са њу од ре ђе ног сми сла и ва жно-
сти же ље ног фо ку са; украт ко де ло ва њу на про це се са зна ња и осе-
ћа ња при ма о ца ме диј ске по ру ке.

 По сма тран, сход но са вре ме ним при сту пи ма, као ак тив ни уче-
сник у про це су ре цеп ци је, ме диј ски при ма лац ту ма чи зна че ња ме-
диј ског тек ста про гра ми ра на ње го вим об ли ко ва њем, сле де ћи ди-
рек ци је тих струк тур них ин тен ци ја, али и ру ко во де ћи се сво јом 
„са знај ном би о гра фи јом“, прет ход но сте че ним уви ди ма, пред ста-
ва ма и уве ре њи ма ко ја га од ре ђу ју спрам те ме/ про бле ма ко ји се 
ме диј ским тек стом по сре ду ју, што у ве ли кој ме ри чи ни же ље не 
ефек те ме диј ске по ру ке не из ве сним. Не из ве сност де ло ва ња ме-
диј ских ма ни пу ла ци ја про ис хо ди и из ге не рал не чи ње ни це да ме-
диј ска пред ста ва, као но си лац од ре ђе не „де фи ни ци је ствар но сти“, 
од но сно не ког ње ног аспек та, ула зи у оп ти цај у јав ну сфе ру тек 
као је дан од мно гих пре тен де на та на ње но ту ма че ње. То да ли и у 

26) Ми ли во је вић, С., “Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 241.
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ко јој ме ри од ре ђе не „де фи ни ци је ствар но сти“ до би ја ју струк тур-
ну пред ност у од но су на оне дру ге ствар је кон крет них ме диј ских 
усло ва, од но сно сте пе на оства ре ног плу ра ли зма гла со ва у јав ној/
ме диј ској сфе ри. 27)

Иако је пре те ра но ре ћи да ме ди ји не по сред но ин ду ку ју ста-
во ве/по на ша ње пу бли ке, „ме диј ски фик си ра на зна че ња“ мо гу да 
функ ци о ни шу као ори јен та ци о не тач ке, за ви сно од то га у ко јој 
ме ри се при хва та ју као не у пит на, од но сно про ми шља ју. У из ве-
сној ме ри и „ак ци о ни по тен ци јал“ дру штве них ак те ра фор ми ра се 
под зна чај ним ме диј ским ути ца јем.28) С об зи ром на моћ дис кур са у 
про це си ма дру штве ног озна ча ва ња, као и на чи ње ни цу да ме ди ји 
пред ста вља ју основ ни вид ин фор ми са ња гра ђа на о дру штве ној и 
по ли тич кој ствар но сти, ме диј ски дис кур си сва ка ко има ју из у зет но 
ва жну уло гу у про це си ма фор ми ра ња ми шље ња гра ђа на, од но сно 
фор ми ра ње јав ног мње ња.

Не спор но је да су ме диј ски окви ри не из бе жни, али је ва жно 
пи та ње је до ко је гра ни це ни во ме диј ског ин тер ве ни са ња у про-
це си ма по сре до ва ња дру штве не и по ли тич ке ствар но сти пред ста-
вља ну жност, а од ког ни воа оно пре ла зи у сфе ру ма ни пу ла ци је. 
Ма ни пу ла ци ја се схва та као сми шљен, си сте мат ски и кон тро ли-
сан по сту пак или скуп по сту па ка по мо ћу ко јих ма ни пу ла тор, ко-
ри сте ћи се сим бо лич ким сред стви ма у по год ним пси хо со ци јал ним 
усло ви ма, ода ши ље у јав ност ме диј ским пу тем од ре ђе не по ру ке, 
с на ме ром ути ца ња на ста во ве, уве ре ња и по на ша ња ме диј ских 
при ма ла ца. У са вре ме ном све ту ма ни пу ла ци ја пој мов но ево лу и ра, 
об у хва та ју ћи ре кла му у сфе ри еко но ми је (као вид ма ни пу ла ци је 
по тро ша чи ма), од но сно по ли тич ку про па ган ду у сфе ри по ли ти ке 
(као ма ни пу ла ци ју би ра чи ма), та ко да у из ве сном сми слу мо же мо 
го во ри ти о си но ни ми ји пој мо ва ма ни пу ла ци ја и про па ган да.29) 

У од но си ма с јав но шћу ма ни пу ла ци ју очи ту је на ме ра да се 
си сте ма тич ном и план ском ор га ни за ци јом ко му ни ка ци је оства ри 
ути цај на фор ми ра ње пред ста ва, ства ра њем же ље ног ими џа су-
бјек та ко ји се пред ста вља, од но сно ис ти ца њем оно га што му иде у 
при лог и ми ни ми зи ра њем оног су прот ног то ме. 

27) Пе шић, М. Но ва ко вић, А., нав. де ло, стр. 129.
28) Ми ли во је вић, С., нав. де ло, стр. 238.
29) Тан та, И., Об ли ко ва ње мни је ња или ну жност ма ни пу ла ци је“, стр. 13-32, Medianali,Vol. 

1, No. 2, 2007, стр. 23.
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 За раз ли ку од дру гих по зна тих ме то да пер су а зив ног де ло ва-
ња, ма ни пу ла ци ја пред ста вља не при мет но уве ра ва ње ко јег по је-
дин ци ни су све сни, јер не осе ћа ју при ну ду; она се за сни ва на на уч-
ном по зна ва њу пси хо ло ги је чо ве ка и ре цеп тив но сти ње го вих чу ла. 
Ма ни пу ла ци ја не оства ру је ин сти ту ци о на ли зо ва ни об лик мо ћи, те 
сто га онај ко њо ме ба ра та не мо ра по ла га ти ра чу не ка ко је и с ко-
јим ци љем упо тре бља ва, да кле без ми ни му ма при ну де на мо рал но 
и дру штве но од го вор но по на ша ње.30) 

Ва жно је пи та ње ме ре до ко је је са ста но ви шта не са мо ко му-
ни ка тив не ети ке, већ ети ке уоп ште при хва тљи во ма ни пу ла тив но 
ин тер ве ни са ње у обла сти кон стру и са ња ме диј ске по ру ке, од но сно 
„трет ман“ ко ји чи ње нич на исти на до би ја у си сте ми ма спи но ва ња, 
би ло да су у пи та њу ве сти, јав на ме диј ска рас пра ва о про бле ми ма 
од оп штег зна ча ја или по ли тич ки мар ке тинг . По ли тич ка и ме диј-
ска прак са по ка зу је тен ден ци ју стал ног по ме ра ња гра ни ца у не га-
тив ном сме ру. Спрам пи та ња од но са ети ке с јед не стра не и по ли-
тич ког мар ке тин га, од но сно по ли тич ког/јав ног де ло ва ња уоп ште 
с дру ге стра не, из два ја ју се три на чел не по зи ци је: етич ки ап со лу-
ти зам, етич ки ре ла ти ви зам и по зи ци ја тран се тич но сти по ли тич ког 
мар ке тин га, ко је на ла зе свој из раз на мно го пла но ва.31)

Мо ра ли за тор ска по зи ци ја на ла зи свој из раз пре све га у на сто-
ја њи ма да се по ли тич ки мар ке тинг као „по ли тич ко убе ђи ва ње“ 
оштро су прот ста ви по ли тич кој про па ган ди као „пси хо ло шкој при-
ну ди“; да се дис тан ци ра у од но су на по ли тич ке ма ни пу ла ци је ко је 
се при пи су ју по ли тич кој про па ган ди, што у осно ви зна чи ди стин-
гви ра ње „при нуд ног“ од „ма ни пу ла тив ног убе ђи ва ња“. По ли тич ке 
ма ни пу ла ци је у про па ган ди сма тра ју се не мо рал ним ако је реч о 
на сто ја њу да се по је ди нац при до би је за по ли тич ке ци ље ве ко је не 
би ода брао да је био све стан њи хо вог ствар ног сми сла, ре ле вант-
них усло ва и кон се квен ци њи хо ве ре а ли за ци је; да кле ако је реч о 
на ме ри про па ган ди сте да пре ва ри. 32)

По зи ци ја етич ког ре ла ти ви зма на ла зи свој из раз у ма ки ја ве-
ли стич кој де ви зи да је у по ли ти ци све до зво ље но ра ди по сти за ња 
ци ља, а у при сту пу по ли тич кој про па ган ди као вр хов ни прин цип 
по ста вља ефи ка сност сред ства, не за ви сно од ци ља.

30) Тан та, И., нав. де ло, стр. 18, 20, 21.
31) Сла ву је вић З., „По ли тич ки мар ке тинг“, Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. 

Ва цић, ЦЛДС, 115-135, Бе о град, 2004, стр. 23.
32) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 24.
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По зи ци ја о тран се тич но сти по ли тич ког мар ке тин га са др жи у 
осно ви став да по ли тич ки мар ке тинг ни је сам по се би ни ети чан ни 
не е ти чан, већ те ква ли те те до би ја за ви сно од по ли тич ких ци ље ва 
око ко јих се ан га жу је. Док је мо ра ли за тор ска по зи ци ја у прак си не-
из во дљи ва, а по зи ци ја етич ког ре ла ти ви зма на чел но и прак тич но 
не при хва тљи ва, пре о ста је са мо тран се тич ка по зи ци ја. Бу ду ћи да 
су про фе си о на ли зам и ефи ка сност ње на ру ко во де ћа на че ла, ни она 
не оста вља пре ви ше про сто ра етич ким кон тро вер за ма ко је про ис-
хо де из чи ње ни це да по ли тич ки мар ке тинг уче ству је у ути ца њу на 
сам из бор по ли тич ких ци ље ва, јер мо гућ ност успе шног про па ги-
ра ња од ре ђе них по ли тич ких са др жа ја по ста је ва жан, чак при ма ран 
кри те ри јум њи хо вог ода би ра. 33)

Дис тор зи је ко је у дру штве ну/по ли тич ку ко му ни ка ци ју уно си 
по ли тич ки мар ке тинг сво јим „ис кри вља ва њи ма ствар но сти“ го-
то во да се сма тра ју ле ги тим ним, бу ду ћи да се овај ло ци ра у сфе-
ри уве ре ња и вред но ва ња у ко јој не фи гу ри ра ју ре ла ци је исти на-
лаж34), а та ко је и са тзв. „имиџ-ис кри вља ва њем“ за сно ва ним на 
сти ли зо ва њу иден ти те та оног ко се пред ста вља, пре по зна тљи вог у 
осно ви, али и „ис фри зи ра ног“.

НАЧЕЛАИТЕХНИКЕПРОПАГАНДЕ

По јам про па ган де у са вре ме ном кон тек сту не рет ко се ко ри сти 
у огра ни че ном, не га тив ном сми слу ко ји је сво ди на „тех но ло ги ју 
ма ни пу ла ци је“ јав ним мње њем.35) Бу ду ћи да под ра зу ме ва ути цај на 
ве ћу гру пу љу ди или јав но мње ње у це ли ни, за по јам про па ган де 
ве зу је се по јам убе ђи ва ња, чи ји сми сао до би ја ши ро ки ра спон од 
не у трал ног до крај ње не га тив ног, пре ма ко јем им пли ци ра „на мер-
не по ку ша је не ких по је ди на ца за сно ва не на пре ва ра ма и ла жи ма, 
да уз упо тре бу скри ве них или не до зво ље них сред ста ва ма ни пу ли-
шу и зло у по тре бља ва ју људ ско ми шље ње, а за рад оства ре ња сво-

33) Сла ву је вић, нав. де ло, стр. 27-28.
34) Су до ви вред но сти се, за раз ли ку од су до ва ствар но сти не мо гу ло гич ки-дис кур зив но 

оспо ра ва ти и до ка зи ва ти. Ме ђу тим, чак и чи ње нич ки ма те ри јал им пли ци ра од ре ђе ни 
вред но сни суд, на чин њи хо вог ода би ра и пре зен то ва ња као што и зна че ња ко ја но се 
по твр ђу ју или не по твр ђу ју од ре ђе ну вред ност или про тив вред ност, но се од ре ђе ну ин-
тен ци ју, ства ра ју ути сак, про во ци ра ју за кљу чак и опре де ље ње, на во де на вред но ва ње 
ствар но сти на ко ју се од но се. (Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 129)

35) Од кра ја 18. ве ка про па ган да се де фи ни ше као „ак ци ја из ве де на на јав ним мње њем да 
би му се на мет ну ле од ре ђе не по ли тич ке или со ци јал не иде је, да би се из гра ди ла код 
ње га во ља да тра жи и по др жа ва од ре ђе ну по ли ти ку, вла ду, од ре ђе ног пред став ни ка“ ( 
Вол ков, В., Дезинформације, Наш дом, Бе о град, 2001, стр. 22)
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јих крај њих, тај них и по оп ште до бро штет них ци ље ва.“36) Тен ден-
ци о зно огра ни ча ва ње ал тер на ти ве из бо ра ме диј ских ре ци пи је на та, 
би ло из бе га ва њем из но ше ња пот пу не ар гу мен та ци је, или нео бјек-
тив ним при ка зом чи ње ни ца и су прот них ста но ви шта, по пра ви лу 
је основ на те жња про па га то ра. 

 На сто ја ња да се по јам про па ган де дис тан ци ра у од но су на ње-
го во пе жо ра тив но зна че ње очи та су код оних ауто ра ко ји у убе ђи-
ва њу, ко је је у осно ви про па ган де, ви де „сло жен, кон ти ну и ра ни ин-
тер ак тив ни про цес у то ку ко га се за до во ља ва ју по тре бе и оно га ко 
убе ђу је и оно га ко је обје кат убе ђи ва ња“.37) Ја сно је, ме ђу тим, да у 
про па ганд ној ко му ни ка ци ји са мо јед на стра на мо же по тен ци јал но 
оства ри ти сво је же ље не/скри ве не ци ље ве, по сред ством у ту свр ху 
кон стру и са не ме диј ске по ру ке. 

 Сва ки про цес ко му ни ка ци је/ин фор ми са ња, од но сно дру штве-
не ин тер ак ци је им пли цит но са др жи не ке еле мен те усме ра ва ња и 
де ло ва ња на иде је и ста во ве дру гог, та ко да се да нас го во ри о све-
при сут но сти про па ган де у са вре ме ном све ту; ме ђу тим, у про па-
ган ди је ово де ло ва ње с на ме ром све сно и си сте ма тич но и под-
ра зу ме ва „не са мо ути ца је на иде је и ми шље ње дру гих, већ и на 
њи хо ве ‘емоционалнеставове’ а тек по сред ством то га и на њи хо во 
по на ша ње.“ 38)

 По сто је ћа од ре ђе ња про па ган де као осо бе не де лат но сти ме-
ђу соб но се раз ли ку ју по то ме да ли као ди стинк тив но свој ство из-
два ја ју спе ци фи чан са др жајса оп ште ња, на ме ру про па га то ра, ефе-
катко ји има на по је дин ца/ме диј ску пу бли ку или на чин на ко ји је 
са др жај пре зен то ван. Од ко је год од ли ке кре ну ли, про па ган да се 
по ка зу је као план ско, на мер но де ло ва ње с ци љем кон тро ли са ња и 
про ме на ста во ва, ра ди ства ра ња пре ди спо зи ци ја за од ре ђе ни на чин 
ми шље ња/по на ша ња. Из на ла же ње вред но сно не у трал не де фи ни-
ци је про па ган де не зна чи, ме ђу тим, укла ња ње ди мен зи је ње не 
етич ке про бле ма тич но сти; као „тех но ло ги ја по сти за ња по ста вље-
ног ци ља – ства ра ња пре ди спо зи ци ја за од ре ђе но по на ша ње“, про-

36) Ва со вић, М., „Про па ганд не (убе ђи вач ке) тех ни ке у слу жби ма ни пу ла ци је јав ним мне-
њем“, Етикајавнеречиумедијимаиполитици,ур. З. Ва цић, ЦЛДС, 249-271, Бе о град, 
2004, стр. 251-252.

37) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 252.
38) Емо ци о нал ни при ти сак, у сми слу иза зи ва ња ко лек тив них емо ци ја или на ме та ња емо-

ци о нал но обо је них ста но ви шта, ка ко ис ти че Мир ја на Ва со вић, мно ги сма тра ју су-
штин ским за про цес про па ган де. Она је не што што се су прот ста вља ра ци о нал ној и 
не при стра сној ар гу мен та ци ји убе ђи ва ња. ( Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 253).
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па ган да је сте ма ни пу ла ци ја, без об зи ра на то што та ко схва ће на не 
са др жи у се би „ни ви ше ни ма ње мо гућ но сти упо тре бе и зло у по-
тре бе у од но су на све оста ле вр сте со ци јал ног ути ца ја“. 39)

 Го ре на ве де ни при ступ про па ган ди у пр ви план ста вља тех ни-
ку, пси хо ло шке про це се ко ји ле же у осно ви ефи ка сног убе ђи ва ња, 
а „оно што не ко по на ша ње чи ни про па ган дом је сте исто то ли ко на
чиннакојијематеријалпрезентован, ко ли ко и ње гов са др жај“.40) 
Да ли је то што се са оп шта ва исти ни то или не, и да ли су на ме ре 
и ци ље ви до бри или ло ши, ни су од ве ли ког зна ча ја. Има ју ћи то у 
ви ду ни је ни ре ал но ни етич но го во ри ти о про па ган ди у вред но сно 
не у трал ним ка те го ри ја ма као о „тех но ло ги ји убе ђи ва ња“, осо бе ној 
ко му ни ка ци ји усме ре ној на кон тро лу, али не ну жно и на ма ни пу ла-
ци ју јав ног мње ња.

 Про па ганд на ак тив ност мо ра би ти ру ко во ђе на од ре ђе ним на-
че ли ма, ка ко би обез бе ди ла успе шност де ло ва њу. У на у ци се ис ти-
чу три основ на на че ла: на че ло опа жа ња, на че ло ево ци ра ња по тре-
ба и на че ло вред но сти. Прин цип опа жа ња зна чи да про па ганд на 
по ру ка мо ра би ти до ступ на, при влач на и ра зу мљи ва, ка ко би се 
из дво ји ла у од но су на све кон ку рент ске, од но сно ка ко би ме диј ска 
пу бли ка би ла до ве де на у ста ње ве ће при јем чљи во сти за при хва-
та ње да тог са др жа ја. То се по сти же атрак тив ним ди зај ном по ру-
ке, ко ри шће њем раз ли чи тих сим бо ла и јед но став них сло га на ко ји 
осим што при вла че па жњу им пли ци ра ју и не ке оп ште вред но сти 
ко ји ма љу ди те же, по пут здра вља, мо ћи, бо гат ства.41) 

На че ло ево ци ра ња по тре ба од но си се на ин тен ци је про па ган-
ди сте да у убе ђи вач ке свр хе екс пло а ти ше ба зич не људ ске по тре бе 
(по пут по тре бе за са мо по што ва њем, при па да њем, љу ба вљу, си гур-
но шћу) и мо ти ве ко ји су увек емо ци о нал но за си ће ни (као што су 
страх, љут ња, љу бав, кри ви ца). С овим осе ћа њи ма и сен ти мен ти-
ма про па ган ди ста ра чу на као сред стви ма за оства ре ње сво јих ци-
ље ва. На че ло ево ци ра ња по тре ба под ра зу ме ва та ко ђе и ма ни пу ла-
ци ју струк ту ром по тре ба и мо ти ва раз ли чи тих со ци јал них гру па, 
али и ства ра ње но вих; при че му се, што је од цен трал ног зна ча ја, 
су ге ри ше ко је ди ни (по ли тич ки ак тер, стран ка или ли дер, иде о ло-
шка оп ци ја) по се ду је сред ство за њи хо во за до во ље ње. При том, 
иза зи ва ње ма сов них стра хо ва или фру стра ци ја по ја ча ва су ге сти-

39)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 252.
40)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 254.
41)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 254. 
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бил ност по је ди на ца и њи хо ву отво ре ност за при хва та ње од ре ђе-
них ста во ва.42)

На че ло вред но сти од но си се на по ве за ност про па ганд них по-
ру ка са вла да ју ћим си сте мом вред но сти, нор ми по на ша ња и кул-
тур ним стан дар ди ма у да тој гру пи, јав но сти или дру штву. Бу ду ћи 
да су вред но сти као што су прав да, сло бо да, де мо кра ти ја, ху ма ност 
и људ ска пра ва, ши ро ко при хва ће ни дру штве ни ци ље ви, али и ве-
о ма оп шти и ап стракт ни, то пру жа мо гућ ност при пи си ва ња раз ли-
чи тих зна че ња овим вред но сти ма за ви сно од кон тек ста и на ме ра, 
од но сно при ли ку да се у скла ду с њи ма од ре ђе ни по је дин ци и гру-
пе/по ли тич ке оп ци је и ак те ри пред ста ве као њи хо ви за го вор ни ци 
и за штит ни ци; а то оста вља ве ли ки ма не вар ски про стор ма ни пу ла-
ци ји. Мо гло би се чак ре ћи да је у са вре ме ном до бу ма ни пу ла ци ја 
оп ште при хва ће ним вред но сти ма, од но сно кри те ри ју ми ма по жељ-
ног и не по жељ ног у јед ном дру штву, ве о ма ра ши ре на прак са у про-
па ганд ном де ло ва њу. 

У ли те ра ту ри се из два ја ју три основ не гру пе тех ни ка про па ган-
де ко је се ме ђу соб но пре кла па ју и до пу њу ју: про па ганд не тех ни ке 
ко је „сле де ло ги ку ког ни тив не об ра де ин фор ма ци ја“ и свој стве не 
су функ ци о ни са њу људ ског ума уоп ште; тех ни ке ко је ко ри сте и ва-
ри ра ју на раз ли чи те на чи не емо ци о нал ну за си ће ност ста во ва; док 
тре ћу гру пу тех ни ка чи не они по ступ ци ко ји се ко ри сте на гла ша-
ва њем осе ћа ња не си гур но сти и и угро же но сти код при пад ни ка ме-
диј ске пу бли ке. Сва ки од ових при сту па слу жи се не ким по ступ ци-
ма у об ли ко ва њу про па ганд них по ру ка, а ме ђу основ не се убра ја ју: 
про па ган да цен зу ром, про па ган да „пре но сом емо ци ја“ и по сту пак 
ука зи ва ња на не при ја те ља.43)

Про па ган да цен зу ром (се лек тив ност ин фор ма ци ја) очи ту је 
два основ на об ли ка: се лек тив ну кон тро лу ин фор ма ци ја с ци љем 
фа во ри зо ва ња од ре ђе ног ста но ви шта, а то су: по јед но ста вљи ва ње 
об ја шње ња сло же них по ја ва и до га ђа ја, тех ни ка по ве зи ва ња ста-
во ва (про во ци ра ње кон зи стент но сти) и упо тре ба сте ре о ти па (ети-
ке ти ра ње); и отво ре но ис кри вља ва ње чи ње ни ца, ка ко би се ство-
рио ути сак ко ји је су про тан пр во бит ној на ме ри, од но сно на мет нуо 
огра ни чен, пар ци јал ни по гле да на до га ђа је и ствар ност, што би 
тре ба ло да ре зул ти ра у при стра сно сти су ђе ња и опре де љи ва ња. 44)

42)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 255.
43)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. стр. 258.
44)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 259.
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Про па ган да ко ри сти при род ну скло ност љу ди оштрим ди хо то-
ми ја ма и сте ре о ти пи ма, сво де ћи сло же ност и ра зно вр сност све та 
на ри гид не, вред но сно озна че не опо зи ци је (као што су ро до љу би-
из дај ни ци, ци ви ли зо ва ни на ро ди-вар ва ри). Осим са знај ној функ-
ци ји, сте ре о ти пи слу же по тен ци ра њу раз ли ке из ме ђу „ми“ и „они“ 
шта год да је ка те го ри ја раз ли ко ва ња; про во ци ра њу не га тив них 
емо ци ја и оправ да ва њу од ре ђе не ак ци је усме ре не на не ку гру пу 
(про га ња ње, дис кри ми на ци ја). Бу ду ћи да је циљ јед но стра на, при-
стра сна сли ка о не ком про бле му, до га ђа ју или по ја ви, про па ган да 
се слу жи су ге стив ним су до ви ма и го то вим тврд ња ма, а не ар гу мен-
ти ма ко ји иду у при лог пре зен то ва ној те зи. 45)

Тех ни ка по ве зи ва ња ста во ва са сто ји се у „по ку ша ји ма да се 
код љу ди ин ду ку је, или пак сма њи та кво осе ћа ње не кон зи стент-
но сти ко је их на во ди да за др же (по жељ не) или про ме не (не по жељ-
не) ста во ве, ка ко бу ус по ста ви ли пси хо ло шку рав но те жу“.46) Су-
ге сти ја, као ефи ка сно ору ђе про па ган де по ста је де ло твор на са мо 
уко ли ко се ство ри ути сак да је оно за шта се за ла же у скла ду са 
већ по сто је ћим ста во ви ма јав ног мње ња. Та ко се те жи по ве зи ва њу 
пре зен то ва не по ли тич ке оп ци је/по ли тич ког ак те ра са пре о вла ђу-
ју ћим ста во ви ма и вред но сти ма у да том дру штву (нпр. оп ци ја од-
бра не на ци о нал них ин те ре са, оп ци ја де мо крат ске мо дер ни за ци је 
дру штва), при бе га ва се по зи ва њу на ауто ри тет ре фе рент них ту ма-
че ња, ста во ва, осо ба, с ци љем при до би ја ња по др шке ве ћи не. Ова 
тех ни ка ра чу на с ме ха ни зми ма иден ти фи ка ци је и уче ња по мо де лу, 
од но сно са ком фор ми стич ким ка рак те ром јав ног мње ња; љу ди су, 
на и ме, скло ни не кри тич ком усва ја њу ве ћин ског/ре фе рент ног ми-
шље ња ка ко би би ли при хва ће ни од стра не сво је со ци јал не сре ди-
не, од но сно ка ко би ре ду ко ва ли лич ну не си гур ност или ком пен зо-
ва ли не до ста так ком пе тен ци је.

Про па ган да по ступ ком „пре но са емо ци ја“ за сни ва пси хо ло-
шком ме ха ни зму ко јим се по зи тив на емо ци ја с вре ме ном усло-
вља ва и на ра ни је не у трал ну драж. „Ако се не ки обје кат ста ва 
или до га ђај, пре ма ко јем је пу бли ка са свим рав но ду шна, уче ста ло 
пред ста вља за јед но са дру гим пре ма ко ме по сто ји већ фор ми ран 
по зи ти ван емо ци о нал ни став, по сле из ве сног вре ме на, јав ност ће 
по зи тив но ре а го ва ти и на обје кат пре ма ко јем је до та да би ла рав-
но ду шна.“47) Ова тех ни ка очи ту је се не рет ко у упо тре би или из бе-

45)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 262-263.
46)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 260.
47)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 263.
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га ва њу емо ци о нал но за си ће них ре чи и из ра за, за ме ни ре чи или ко-
ри шће њу еуфе ми за ма, а ко ри сти се и раз ли ком из ме ђу де но та тив-
ног и ко но та тив ног зна че ња ре чи. Емо ци о нал но на би је ним ре чи ма 
те жи се усме ра ва њу па жње пу бли ке, да је се од ре ђе но, по зи тив но 
или не га тив но зна че ње не кој лич но сти, до га ђа ју или по ли тич ком 
про гра му, док еуфе ми зми до при но се за ма гљи ва њу њи хо вог пра вог 
ка рак те ра, су зби ја њу етич ких вред но ва ња у јав но сти, што ду го-
роч но во ди ње ном иму ни зо ва њу у од но су на од ре ђе не про бле ме. 48)

Тре ћа гру па про па ганд них стра те ги ја ко ја ба ра та осе ћа њи ма 
угро же но сти и стра ха ко ри сти се ука зи ва њем на не при ја те ља. Бу-
ду ћи да је про па ган да у сво јој би ти ком пе ти тив на, о њој се мо-
же го во ри ти „ако по сто је ал тер на тив на ста но ви шта а про па га тор 
на сто ји да про те жи ра са мо јед но од њих“; у том из бо ру сви не-
пре фе ри ра ни ста во ви де вал ви ра ју се на раз не на чи не, а је дан од 
нај е фект ни јих је њи хо во при пи си ва ње не при ја те љу/дру гом и дру-
га чи јем, од но сно „жр тве ним гру па ма“ свој стве ним да тој по ли тич-
кој кул ту ри. „Ука зи ва ње на не при ја те ља је ефи ка сно сред ство ево-
ци ра ња ко лек тив не не си гур но сти и угро же но сти и има дво стру ки 
ефе кат: усме ра ва агре си ју јав ног мне ња са ствар ног из во ра фру-
стра ци је на не ку дру гу стра ну и ујед но ја ча груп ну/со ци јал ну ко хе-
зи ју и ло јал ност по ли тич ким ауто ри те ти ма, си сте му и ре жи му.“49)

Ис хо ди про па ганд них стра те ги ја, ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, 
ни ка да ни су из ве сни, ма ко ли ко мар ке тин шке кам па ње би ле ве што 
во ђе не, бу ду ћи да је мно го чи ни ла ца у игри. Ре ле вант ни чи ни о ци 
су уз сте пен отво ре но сти и оства ре ног ви ше гла сја у ме диј ској јав-
ној сфе ри, а сва ка ко и зна чај кул тур них ре сур са укљу че них у ма-
ни пу ла тив не стра те ги је, као и ауто ри тет и ле ги тим ност ка те го ри ја 
ве за них за по жељ но вред но ва ње од стра не при пад ни ка ме диј ске 
пу бли ке као по ли тич ке јав но сти.

***

 По ве ћа ње ме диј ске по ну де, од но сно оби ма, до ступ но сти и бр-
зи не при јем ин фор ма ци ја, од не сум њи вог су зна ча ја за де мо кра ти ју, 
али ни шта ма ње ва жно сти су и њи хов сми сао и зна че ње, рас по ло-
жи вост кон цеп ту ал них ре сур са за фор ми ра ње мње ња, ра ци о нал но 
за сно ва них ста во ва и уве ре ња гра ђа на, ка ко би уоп ште по сто ја ла 
мо гућ ност да гра ђа ни као при пад ни ци (ме диј ске) по ли тич ке пу-

48)  Ши бер, пре ма Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 263-264. 
49)  Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 265.
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бли ке уче ству ју у функ ци о ни са њу де мо крат ске јав но сти као ин-
стан це дру штве не ра ци о нал но сти, кон тро ли са ња, огра ни ча ва ња и 
ле ги ти ми са ња вла сти по сред ством кри тич ког пу бли ци те та.50) 

Ме диј ским про из во ђа чи ма зна че ња на рас по ла га њу су број не 
мо гућ но сти у кон стру и са њу ме диј ских по ру ка, што сва ка ко пред-
ста вља иза зов за ме диј ску сфе ру и де мо крат ско функ ци о ни са ње 
дру штва. У про це си ма ме диј ског по сре до ва ња дру штве не ствар-
но сти, об ли ко ва њем ме диј ских по ру ка по тен ци јал но је мо гу ће 
усме ра ва ти то ко ве са зна ња и осе ћа ња, су ге ри са ти же ље ни сми сао 
и фор ма ти ра ти зна чај ин фор ма ци ја о њој.51)

Ка да са гле да ва мо ефек те ис тра жи ва ња јав ног мње ња и по ли-
тич ког мар ке тин га у по ве за но сти са стал ним иде о ло шким ра дом 
ме ди ја у фор ма ти ра њу јав них дис кур са, уви ђа мо да се ту не ра ди о 
сред стви ма ко ји ма се иде а ли и уве ре ња ели те као ту ђи на ме ћу ма-
сов ној пу бли ци, већ о сво је вр сном за ча ра ном кру гу „по сред ством 
ко га – кроз не ку вр сту си сте ма по врат не спре ге – оно што ма се до-
би ја ју ни је ни шта дру го до од раз њи хо вих соп стве них, буч но ис ка-
за них по тре ба и зах те ва“.52) Ова те за им пли ци ра ва жност про бле ма 
ути ца ја ко ји по ли тич ки мар ке тинг има на из бор по ли тич ких ци ље-
ва; јер „мо гућ но сти успе шног про па ги ра ња од ре ђе них по ли тич ких 
са др жа ја по ста ју ва жан кри те ри јум њи хо вог ода би ра“.53) По ли тич-
ки ци ље ви по ста ју све ви ше про дукт по ли тич ког мар ке тин га, ро-
ба ко ја се об ли ку је пре ма по тре ба ма по ли тич ког тр жи шта за што 
бо ље про да ва ње би ра чи ма. Ка ко ис ти че З. Сла ву је вић, по ли тич ки 
мар ке тинг, про из во де ћи по ли тич ку ро бу по ста је „сци јен то крат ско-
тех но крат ска узур па ци ја по ли ти ке“, а „по ли ти ча ри и струч ња ци за 
мар ке тинг ак те ри лут кар ског по зо ри шта ко ји ма ‘си стем кра де ци-
ље ве‘“. У том сми слу по ли тич ки мар ке тинг не мо же би ти не и де-
о ло ги зо ван и и не по ли ти чан, ни по сво јим прет по став ка ма, ни по 
сво јим ефек ти ма, те сто га сва ка ко под ле же про це на ма етич но сти 
си сте ма и по ли тич ких ци ље ва ко ји ма слу жи, очи ту ју ћи се као „екс-
пан зив на тех но ло ги ја по ли тич ке ма ни пу ла ци је“. 54)

50) Пе шић, М. Но ва ко вић, А., нав де ло, стр. 126; Ђу рић, Ж., Су бо тић, Д., Медији, јавно
мнењеиполитика, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009.

51) Та ко за пра во „чи та ње ме ди ја“ од стра не пу бли ке пред ста вља про дукт про жи ма ња две ју 
рав ни ин тер пре та тив них ин тен ци ја: рав ни ин тен ци ја ме диј ског тек ста, као „про гра ми-
ра них зна че ња“ и ин тен ци ја ког ни тив них обра за ца ме диј ског ре ци пи јен та. (Бригс, А. 
Кол би, П., Уводустудијмедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 454-457, 465)

52) Ва со вић, М., нав. де ло, стр. 268.
53) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 127. 
54) Ка ко Ис ти че Сла ву је вић, „те за да је по ли тич ки мар ке тинг не и де о ло ги зи ван и не по ли-

ти чан мо гла би да бу де тач на са мо у ме ри у ко јој су са др жа ји ко ји се мар ке тин шки уоб-
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По сма тра не са ста но ви шта це ли не ефе ка та ко је про из во де, 
од но сно као чи ни о ци фор ми ра ња јав них дис кур са о ре ле вант-
ним про бле ми ма дру штве не/по ли тич ке ствар но сти, ма ни пу ла ци је 
струк ту ром ме диј ске по ру ке, ра зни об ли ци „пре о кви ра ва ња“ чи-
ње ни ца, од но сно њи хо во спи но ва ње, деј ству ју у прав цу ре про ду-
ко ва ња ус по ста вље ног си сте ма, ци ље ва, вред но сти из бо ра, па и 
по ли тич ке до ми на ци је. У мар ке тин шки об ра ђе ној ме диј ској по ру-
ци ма ски ра ни им пе ра тив сво ди мо гућ ност из бо ра на би ра ње из ме-
ђу јед не или дру ге по ли тич ке ро бе. Ствар ни за да так по ли тич ког 
мар ке тин га та ко по ста је „да за ин те ре су је гла са че за уна пред од ре-
ђе ну по ли тич ку ро бу, увек пред ста вље ну као из раз оп штег ин те ре-
са, или за од ре ђе ног ли де ра као ње го ву пер со ни фи ка ци ју.“55)

 У овом кон тек сту вре ди под се ти ти се чи ње ни це да се из бор на 
во ља гра ђа на сма тра основ ним и за функ ци о ни са ње де мо кра ти је 
нај ва жни јим об ли ком ис по ља ва ња јав ног мње ња. За про блем ко јим 
се ба ви мо ва жно је схва та ње по ко ме ка рак тер фор ми ра ња јав ног 
мње ња у ве ли кој или пре суд ној ме ри од ре ђу је то да ли ће оно би-
ти функ ци о нал но за де мо кра ти ју, или си стем ски ма ни пу ли са но и 
као та кво фе но мен ко ји са мо омо гу ћа ва одр жа ва ње ње ног при ви да. 
Пре ма овом схва та њу, за ви сно од ка рак те ра јав не/ме диј ске ко му-
ни ка ци је од но сно сте пе на при су ства ма ни пу ла тив них стра те ги ја у 
њој, мње ња по је ди на ца, чи ја би јав но из ра же на ве ћи на тре ба ло да 
пред ста вља јав но мње ње, кон сти ту и шу се у ве ћој или ма њој ме ри 
спон та но, или пре вас ход но ин сти ту ци о нал но, од но сно под ме диј-
ским ути ца ји ма ко ји те же не кој вр сти со ци јал ног ин же ње рин га.56) 

 По ми шље њу Ф. Ба ла, са вре ме на си ту а ци ја пред ста вља кла-
сич ни circulus vitiosus фе но мен: ме диј ски при ма о ци, као но си о-
ци јав ног мње ња, упу ће ни су на ме ди је у ци љу ин фор ми са ња и 
фор ми ра ња су да о по ја ва ма и по ли тич ким ак те ри ма у дру штве ној 

ли ча ва ју и про мо ви шу ма ње оп те ре ће ни иде о ло ги јом и ’ве ли ком’ по ли ти ком, у ме ри у 
ко јој по ли тич ки мар ке тинг функ ци о ни ше у ета бли ра ним си сте ми ма пред став нич ке де-
мо кра ти је, са ста бил ним и ши ро ким ба зич ним кон сен зу сом до ми нант них дру штве них 
и по ли тич ких гру па, па се те мељ на иде о ло шка и по ли тич ка пи та ња и не по ста вља ју.“ 
(Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 128)

55) Сла ву је вић, З., нав. де ло, стр. 129.
56) По ла зе ћи од ба зич не ди стинк ци је из ме ђу кри тич ког и де мон стра тив ног пу бли ци те та, 

од но сно од до ми нант ног ти па дру штве не ко му ни ка ци је, Јир ген Ха бер мас раз ли ку је 
спон та но и ин сти ту ци о нал но фор ми ра но јав но мње ње, и с њи ма по ве зу је ка рак тер јав-
но сти, од но сно функ ци о ни са ње де мо кра ти је. Оп шир ни је у Ха бер мас Ј., Јав номнење, 
Бе о град, 1969, стр. 280, 308-313; Милс, Р., Елитавласти, Бе о град, 1998, стр. 365; Ђор-
ђе вић Т.,Политичкојавномнење, Бе о град, 1989, стр. 224; Пе шић М., Но ва ко вић, А. 
нав. де ло, стр. 119-120.
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ствар но сти; при том је јав но мње ње у том сми слу не пре ста но кон-
сул то ва но од стра не аген ци ја за ње го во ис тра жи ва ње, а ме ди ји на-
сто је да му пру же ста би ли зо ва ну сли ку све та, уре ђе ну упра во у 
скла ду с тим ис тра жи ва ња; сход но то ме јав но мње ње не мо же зна-
ти ку да иде, „кад се исто вре ме но на шло у уло зи и се ве ра и игле на 
ком па су“57).

Ако се има ју у ви ду со ци јал ноп си хо ло шки на ла зи да ве ћи-
на по је ди на ца не фор ми ра сво ја мње ња о ак ту ел ним по ли тич ким 
про бле ми ма/су ко би ма на осно ву сво јих оп шти јих уви да и уве ре-
ња, већ пре вас ход но свр ста ва ју ћи се на „стра не“ у јав ној ме диј ској 
рас пра ви ко ја се о њи ма во ди,58) по ста је ја сно ко ли ко је ду го роч ни 
ути цај јав них ме диј ских дис кур са зна ча јан за функ ци о ни са ње де-
мо крат ске јав но сти, и ко ли ко су по њу ко ро зив ни ма ни пу ла тив ни 
за хва ти у сфе ри јав не, ме диј ске ко му ни ка ци је. 

MilenaPesic
MEDIAMANIPULATIONANDPUBLIC

POLITICALDISCOURSE
Summary

Mediamanipulation techniquesand theirpotentialmec
hanismsofactiononmediaaudiencesareinvestigatedin
this paper as inevitable factors constituting public poli
ticaldiscourse.First,reviewof«ideologicalworkof the
media»ispresentedasakindofmanipulationfon,tomake
itclearerhowthepropagandaandpoliticalmarketingare
situatedintoasocialandpoliticalcontext.Througharevi
ewofbasicprinciplesandtechniquesofpropagandathat
demonstratethewaysinwhichtheselection,organization
andcontextualizationcreatethedesiredinterpretationof
the facts and realizing the effects of persuasion.During
expansionofCultureofpromotion/PRactivitiesandpu
blicopinionpolls,modernmediainthiswaybecomethe
focalpointofaviciouscycleinwhichtheresultsofpublic
opinionandpoliticalmarketinggovernthechoiceofpo
liticalgoalsthatareofferedtothepublic.Longterm,the
effectsofthisstateofthingsistoactasaseriousthreatto
thedevelopmentofdemocracy,ontheonehandstrengthen
theillusionofdemocraticcommunication,andontheot

57) Бригс, А. Кол би, П., УводустудијемедијаУводустудијемедија, 119-120; Фран сис 
Бал, Моћ ме ди ја, стр. 79.

58) За го вор ник ове те зе Вин сент Прајс ис тра жи вао је упра во про це се струк ту ри ра ња ме-
диј ске пу бли ке у јав ност по сред ством јав не ме диј ске рас пра ве. Pri ce, V, „On the Pu blic 
Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion Re se arch“, Communica
tionResearch, Vol. 15, No. 6, 1988. 
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herbycreatingapathic,confused,suspiciousand/orapo
liticalpublicmedia.
Keywords:mediamessage,mediamanipulation,propa
ganda, politicalmarketing, public relations, democracy,
publicdiscourse
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Resume
Exploring the phenomenon of media manipulation, the
ir techniques andpotentialmechanisms of action of the
mediaaudienceistakeninthispaperbyfocusingonthe
longtermeffectstheymayhaveontheconstitutionofpu
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blicpolicydiscourse,whoseinfluenceonpublicopinionin
science indisputable. Introducing a number of variables
into the formerequationofdirectmediaeffects,modern
researchinsightschallengedtheideaofinducingimmedi
aterecipientsofmediaviews.Theproblemoftheimpact
ofmediaaccesstothelongtermanalysisoftheideologi
calworkofthemedia.Theprocessofmediaproductionof
meaningisconsideredtobethekeytounderstandingthe
phenomenonofmediamediationofsocialreality.Afteran
introductory overview of the principal settings relations
(factual) truthanddelusion,andpolitical importanceof
thisequationisthepublicdiscourse,wehavetriedtoex
plainwhatmakes the “ideologicalwork of themedia,”
pointout theimportanceofcreatingamediaframework
andinitialdefinitionofreality,orselectionprocessinfor
mationandtheircontextualisation,adjustmentstothedo
minant“definitionsof reality.”This is the sort sketched
fonofmediamanipulationandpointedtoaprocesswhere
specificstrategiesandtechniquesofpropagandaandpo
liticalmarketing situated into the sociopolitical context
andincludetheestablishmentofasystemofgoverningdi
scourse.Bytheoverviewofthebasicprinciplesandtec
hniquesofadvertising,marketingandpolitical relations
with public, we have tried to show how the boundaries
becomeblurreddividingthetechnicaleffectofdeception,
andtoindicatethesocialimportanceofeffortstopreserve
it and its importance to democracy. Strategy andmani
pulation techniques that seek to influence the recipients
ofmediamessageshavebecomeincreasinglysophistica
ted,andthereforemoredifficulttonotice,astheirpossible
effectsseemevenmoreproblematic,especiallysince the
variousformsofmanipulationofthemessageprettyeasy
to situate inawellestablishedsystemsmediating social
media/politicalreality,thattheconstitutionofthemedia
discoursethroughwhichthepublicconsidersitspriority
issues.Relevantscientificresearchinsightsmediainfluen
ceonattitudes,beliefsandbehaviorsofindividuals,show
thattheirachievementsarelimitedduetotheshortterm
resistancetotheeffectsoftherecipientsofmediamessa
gesthatdonotfitintotheirworld,andmoreover,ineffect,
moreorless,dependingonthedegreeofdemocraticpu
blicspheremedia,discoursesoppositeideological/poli
ticalorientation than thosewho favor themediamessa
ges.Actualdegreeofpluralisminthepublicdiscourseof
communicationprovestobesobaseasacounterweightto
thetendencyofcontinuousimprovement“persuasivetec
hnology”anditssystemofbranchinginthepublicmedia
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sphere,whichisathreattodemocracy,aslongasthefor
mula impact ofmediamessages througha complex and
fullofunknowns.Viciouscyclewherewhatgetsthepublic
mediaisnothingmorethanareflectionoftheneedsand
demandsofitsincreasinglyeffective.Thistheoryleadsus
importantproblemofpoliticalinfluenceonthechoiceof
politicalmarketinggoals.Politicalmarketingsignificant
partinthiselection,becausethepossibilityofsuccessful
advocacyofspecificpoliticalcontent/ideasimportantcri
terionfortheirselection.Asaproductofpoliticalmarke
ting,politicalobjectivesarebecomingcommoditieswere
shapedbythepoliticalneedsofthemarketforbetterand
easierselltovoters.Asakindoffinalpoint,attheendof
thispaperweredevelopedpreciselytheimplicationsofthe
factthatduringtheexpansionofthecultureofpromotion/
PRactivitiesandpublicopinionpolls,modernmediahave
becomemainpointofthecircleinwhichtheresultsofpu
blicopinionandpoliticalmarketinggovernthechoiceof
policyobjectivesthatvotersoffer.Insuchcircumstances,
theorderofmediadiscourseisbeingsubordinatedtothe
dominantpoliticaldiscourse,actinginthedirectionofsu
stainingstatusquo,whichisindirectcontradictiontothe
democraticfunctioningofthepublicsphere.

 Овај рад је примљен 2. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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Аннотация
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Iн вен та ри за ция на уч ных ра бот, ис сле до ва те ль ских уси лий и 
дан ных  ис сле до ва те лей, ра бо та ю щ их с сфе ре мас со вых ком-

му ни ка ций – од на из глав ных за дач На ци о на ль ной ас со ци а ции ис-
сле до ва те лей масс-ме диа.  Ло ка ли за ции на уч ных ис сле до ва ний, 
замк ну то сть их вну три уни вер си те та, го ро да, на уч ной ко а ли ции – 
се рь е зный ба рь ер на пу ти фор ми ро ва ния но вых под хо дов и ре ше-
ния ак ту а ль ных за дач на шей на у ки. Од ним из объ я сне ний та ко го 
по ло же ния дел явля ет ся то, что фор ми ру ет ся су щ е ствен но но вая 
для на шей стра ны на у ка о мас со вых ком му ни ка ци ях . И ее фор-
ми ро ва ние про ис хо дит в усло ви ях опе ре жа ю щ ей тран сфор ма ции 
на ци о на ль ной ме ди а ре а ль но сти.  В этой си ту а ции прин ци пи а ль но 
ва жным для про фес си о на ль но го ис сле до ва те ль ско го со о бщ е ства 
ста но вит ся вы ра бот ка те за у ру са, клас си фи ка ций и т.д., отра жа ю-
щ их ре а ль ное по ло же ние дел с отра сли.  Прин ци пи а ль но ва жно 
при этом ис хо ди ть из име ю щ их ся на ра бо ток, а не пы та ть ся из од-

1) На уч но-ис сле до ва те ль ская ра бо та вы пол не на в рам ках го су дар ствен но го за да ния Ми-
ни стер ства обра зо ва ния и на у ки Рос си й ской Фе де ра ции в 2012 го ду.
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но го цен тра, од ной «фа бри ки мы слей» ,  да ва ть ре ко мен да ции для 
всех ис сле до ва те лей, ра бо та ю щ их в раз лич ных ре ги о нах, в раз лич-
ных усло ви ях, с су щ е ствен но раз ня щ им ся ма те ри а лом и ра зным 
ре сур сом. Ко неч но, так или ина че про цесс уни фи ка ции дол жен 
про и зо й ти и общ ие усло вия долж ны бы ть кем-то оформ ле ны. Но 
они долж ны раз де ля ть ся и при ни ма ть ся про фес си о на ль ным со о-
бщ е ством, бы ть ле ги тим ны ми в его гла зах. Ро ль та кой «фа бри ки 
мы сли» («ThinkTank»)по на ше му убе жде нию долж на вы пол ня ть 
На ци о на ль ная ас со ци а ция ис сле до ва те лей масс-ме диа. А для то го, 
что бы ее ре ко мен да ции раз де ля ли сь со о бщ е ством, они долж ны ба-
зи ро ва ть ся на ре а ль ном ма те ри а ле, учи ты ва ть име ю щ и е ся прак ти-
ки ме ди а ис сле до ва ний, раз ви ва ю щ и е ся в стра не. 

Эти со о бра же ния бы ли под дер жа ны Пра вле ни ем НАМ МИ и 
на од ном из пер вых его за се да ний был анон си ро ван про ект «Атлас 
рос си й ских ме ди а ис сле до ва ний» [http://nam mi.ru/no de/16] .

   Пер вым ша гом в ре а ли за ции это го про ек та ста ло пи лот ное 
ис сле до ва ние, ре зу ль та ты ко то ро го и ле гли в осно ву дан ной ста-
тьи.  По сле об су жде ния ди за йн ис сле до ва ния вы гля дел так:  

– фор ми ру ет ся вы бор ка уни вер си те тов, в ко то рых ве дет ся 
под го тов ка жур на ли стов и ко то рые за ни ма ют ся на уч ны ми 
ис сле до ва ни я ми в сфе ре масс-ме диа;  

– вы бор ка вклю ча ет в се бя то ль ко ре ги о на ль ные уни вер си те-
ты, уни вер си те ты Мо сквы и Санкт-Пе тер бур га в нее не вхо-
дят; 

– в  ис сле до ва нии учи ты ва ет ся то ль ко уни вер си тет ская на у ка, 
по э то му не учи ты ва ют ся мо ни то рин го вые, ана ли ти че ские, 
ин фор ма ци он ные цен тры, ко то рые ве дут ме ди а и зме ре ния и 
т.д.; 

– все эти огра ни че ния но сят чи сто тех ни че ский ха рак тер и 
вы зва ны зон да жным ха рак те ром про во ди мо го ис сле до ва-
ния; в слу чае про дол же ния про ек та уни вер си те ты Мо сквы и 
Санкт-Пе тер бур га, ис сле до ва те ль ские цен тры так же во й дут 
в вы бор ку;

Фор ма и ме то ды  ис сле до ва ния: ан кет ный опрос пред ста ви те-
лей уни вер си те тов- чле нов Учеб но-ме то ди че ско го со ве та по жур-
на ли сти ке при МГУ; вы бо роч ный ана лиз са й тов ву зов; ана лиз го-
су дар ствен ной ста ти сти ки в сфе ре жур на листско го обра зо ва ния и 
спра воч ных ука за те лей, из дан ных в по след ние го ды.
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   Основ ная про бле ма, за труд ня ю щ ая ис сле до ва ние на этом по-
ле – от сут ствие пол ной и до сто вер ной ста ти сти ки. Так, на при мер, 
ответ на во прос: ско ль ко же уни вер си те тов и фи ли а лов го то вят бу-
ду щ их жур на ли стов, по тре бо вал спе ци а ль ных ра зы ска ний. Спра-
воч ник «Жур на листское обра зо ва ние в Рос сии» да ет 94 ву за, нов  
спе ци а ль ном при ло же нии в нем пе ре чи сле ны 83 фа ку ль те та жур-
на ли сти ки [Жур на листское обра зо ва ние…, 2007]. В пу бли ка ци ях 
на эту те му по я вля ет ся чи сло 120 ву зов. За яв ку на по лу че ние  бюд-
жет ных мест в этом го ду по на пра вле нию жур на ли сти ка по да ли 110 
ву зов…   По сле ана ли за ис точ ни ков бы ло при ня то ре ше ние в ка че-
стве на и бо лее ав то ри тет но го рас сма три ва ть ба зу Ро сак кре да гент-
ства – го су дар ствен но го ор га на (в со ста ве Ми ни стер ства обра зо ва-
ния и на у ки) , упол но мо чен но го ве сти кон тро ль за  со о твет стви ем 
ка че ства под го тов ки го су дар ствен ным обра зо ва те ль ным стан дарт. 
Агент ство взя ло на се бя функ ции ин фор ми ро ва ния аби ту ри ен тов 
о на ли чии/от сут ствии ак кре ди та ции по тем или иным спе ци а ль-
но стям всех рос си й ских ву зов. В элек трон ном спра воч ни ке «Все 
ву зы Рос сии» пред ста вле ны дан ные по уни вер си те там, ве ду щ их 
под го тов ку жур на ли стов по ра зным уров ням (спе ци а лист, ба ка ла-
вр, ма ги стр) и име ю щ им го су дар ствен ную ак кре ди та цию.  Нео б-
хо ди мо на пом ни ть, что обра зо ва те ль ная про грам ма мо жет по лу чи-
ть го су дар ствен ную ак кре ди та цию то ль ко по сле пер во го вы пу ска 
сту ден тов, а сам про цесс ак кре ди та ции идет на про тя же нии все го 
учеб но го го да и по то му дан ные в ба зе по сто ян но ме ня ют ся. Так, 
на 1 июня под го тов ка жур на ли стов осу щ ествля ла сь в 149 ву зах, 
на 10 июня – в 169. Это не зна чит, что уве ли чи ло сь чи сло ву зов, 
ве ду щ их под го тов ку жур на ли стов, это озна ча ет, что уве ли чи ло-
сь чи сло ак кре ди то ван ных обра зо ва те ль ных про грамм. Со о твет-
ствен но, ме ня ет ся и со от но ше ние ме жду ву за ми ре ги о на ль ны ми 
и ву за ми Мо сквы и Санкт-Пе тер бур га, го то вя щ и ми жур на ли стов. 
Эти дан ные спе ци а ль но не пре до ста вля ют ся, по э то му опи ра ем ся 
на соб ствен ные под сче ты. Итак, на 1 июня 2012 го да из 149 ву зов, 
ве ду щ их под го тов ку жур на ли стов, 15 учеб ных за ве де ний на хо дят-
ся в Санкт-Пе тер бур ге, 25 – в Мо скве. Оста ль ные 109 – в ре ги о нах 
(по со сто я нию на 01.06.2012).
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География подготовки  журналистов в вузах и филиалах, 
имеющих госаккредитацию (149 вузов и филиалов)

73%

17%

10%

Региональные вузы Москва Санкт-Петербург

Росаккредагентство
«Все вузы страны»: 
http://abitur.nica.ru/. 

2

 
При  все й изменчи вости реа ль ных ц и фр , проп ор ци и, в целом, 

о тражаю т  реально е полож ен ие  дел в сфере ж урналис тск ого обр-
азовани я.

     Н а перв ом, п ило тн ом  э тапе,  и сс л ед ов ание бы ло  сосред оточен о 
 на  р егион ал ьн ом сег ме нте. Была  разработана небольша я а нк ет а 
[Вс е вузы  Р оссии]. В ней содерж ал ись таки е п озиции : 

ФИО,ВУЗ,должность,контакты
•	 П ол ные на зва ния с тру кт ур , в рамках  которых  ведутс я иссл-

едо ва ния ма сс -м ед иа в В аш ем вузе  ( ин ст итута, факульте та , 
 кафед ры,  л аборат ории и  т.д.).

•	 Назо ви те нес колько,  са мы х важных,   по Ва шем у  мн ению, 
дости жений в  област и иссле дований м асс-ме диа   вуза 
 (то чные да нные –  т очные названия, в ых од ные данн ые изда-
ни й и т.д. -  у казывать  не  нужно,  то лько т о, что  м ож но вс п-
ом нить и  н аз ват ь сразу )

•	 Назо ви те на иболее  а вт о р ит етных уч ен ых  В а шего вуза , 
занимающи хся и сл ед овани ям и  в  области  масс-м едиа .

•	 Укаж ит е координаты  (лю бой  к он тактн ый  теле фон, e -m ail) 
представи те ля  в ашего  вуз а,  котор ый  мо г бы под го т ов ить 
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раз верну тую  и нф ор мацию о  ведущихся  в вузе исследов ани-
я х  в сф ере масс- мед иа . 

•	 Есл и в  насто ящий  м ом ен т предс та вить к он та к ты  зат ру-
днительно, укажите ,  пожалуй ст а,  телефон или e-ma il  ка фе-
др ы, деканат а и т.д.,  гд е можно получи ть эти  да нн ые.

В  ф ев рале 2012 во в ре мя  оч ередного за седани я  УМ С по 
 жу рн ал ис тике в МГУ б ыл о проведе но  анк е т ирован ие  50 уча-
стников , предс тав ляющих  различ ные  вузы стра ны .  Ко неч-
но,  д анн ая выборка не являет ся р епрезент ативно й,  да  и  вряд  ли 
 избран ный  п редмет  и сследов ани й п оз вол ит сос тав ить полность ю 
р еп резентативную  вы бор ку . Но он  п озвол я ет  , как  пр едставл яет ся, 
увид еть  наиболее  значи мые те нд е нции.  Соб ра нные   да нн ые  б ыл-
и обо бще ны  (при  помощи  испо лни тельного дире кт ора НАММ И 
Ирин ы Жила вс кой),  и с ве де ны  в  един ую баз у. Одн ако ,  по  з начит-
ель но му  ч ислу анке т  п о требо ва лись дополн итель ны е   у то чн яющие  
 поиск и, для этог о  использ ов ались с айты ву зо в – уч аст ни ков про-
е кты,  сп иски  н ауч ны х публикаций, за щит н ауч ны х  ди ссертаци й 
и  т .д . В итог е  зафиксир ованы по  де кла рациям  у частни ко в  опроса 
84  направле ния на учн ых интере сов и  у си лий.  С тали оч евид ны и 
группы  интерес ов , некие  пр обл ем ны е  ядра,  во круг к ото ры х конце-
нтр ир овалась  на учная  активност ь.  Поско льк у  эт и яде рны е  зо ны  
п о разно му  обозна чались и сследо ва телями, при шл ос ь  взять на себ-
я см елост ь  и  сг руп пироват ь  их по п роблем но- темат ич еск ому при-
нципу.    По сл е обсч ет а   получе нны х  да нных п ол училос ь  сл едующе е 
 р ас пр еделен ие  на уч ны х интересов  региональных  исслед ова тел ей 
масс- ме диа .  

1 6 о сновных  нап ра вл ен ий, пр оде кл ар ированных  пре д стави - 
тел я ми ун иверси те т о в, и с ве денные в группы дают следующую  
картину:

1. Язык СМИ  5       (6, 96%)
2. Жанры СМИ –  3 (  3 ,5 7%)
3. Медиатексты:  1   (1 ,2 %)
4. Дискурсол ог ия  –  1 (1, 2)
5.  Ре гиональные  СМИ (изнача ль н а я  де кл арация )    –  31  (36,9%)
6. Медиаэ ко номика (медиаменедж ме н т,  медиа марк етинг) 4 

(4,7%)
7. С оц ио ло г ия масс -м ед иа:   7 (8,3 %)
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8.  Мульти мед ийн ая журналистика и пр обл емы конвер ге н ции 
 СМИ  5 (6,96 %)

9. И нт ернет  ка к  м ед иаплатфор ма  ( трансформ ац ия  м едиакан ал-
о в) : техн ол ог ии , класси ф икации, социальн о- эк он ом ические  
в ли яния  4  ( 4, 7%)

10. Медифилософи я  ( ф ило софия ж ур н ал изма) 1  ( 1, 2% )
11.  Медиаобразы в со ци а л ьны х  ко ммуникаци ях  3 (3,57 %) 
12.  Мед иао бр азование  в Р ос с ии :  от  медиаграмотно ст и  к 

п рофесс ион ализму  7 ( 8,3%)
13.   Ж ур на л истика, рек л ам а,   PR: типы взаимодейс тв ий  и 

 взаимов ли ян ий   – 4 (4,7%)
14.  Жу рналистика  и лите рат ур а ( фикшн  и  н онф ик шн, включая 

публицистик у, медиакритик у)   4 (4, 7% )
15.  СМИ  и пра во  2  (2,3%)
16.  Ми ро вая  журналистика (За ру бе жная ж ур налист ик а)  –  2 

 (2,3 %) 
Некото ры е выводы .
1. Филологоцентричность  большой группы исследований. 

П ода вляюще е  бо льшинство  ц ен тр ов  подгот ов ки  ж ур нал-
истов     а фф ил ирован ы с  филолог ическим и ф ак ул ьтетами. 
Например, сегмент и сследований:

 Язык СМИ     ( 6,9 6%); Жанры СМИ –   (  3 ,5 7%); Медиатексты  
( 1,2 %); Диску рс оло гия   (1 ,2) 

 О н  предста вле н в бол ьш ин ств е  универси тет ов :  Самарск ий  
г осу ни версите т;   Ставроп ол ьс кий  г осуниверс итет; М ар-
ийс кий г осунив ер с ит ет ; Перм ски й  го су да рственны й н ац-
иональны й и сследоват ельский у ни вер ситет, С мо л енский; 
В ят ски й; Новго род ский; Ал та йс кий ; Белгородско й; 
 Ор ловски й;  Че ре повецки й и   еще  не ско лько  ун иверсите то в. 

2. Активная наработка методов и методологии меди
аобразования:

  Мед иао бр азование  в Р ос с ии :  от  медиаграмотнос ти  к профе-
с си она лизму  7 ( 8 ,3% )

 В качеств е  приорит ет ны х   их  заявля ют  Южно-Ур ал ьс кий  
г осунивер си тет ; Тюмен ск ий  го су ниверситет ; Белго род ски й 
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госу нив ерситет;   П ер мский го синс титут и ску сст ва  и культ-
ур ы , Оренбу рг ский го спе динстит ут… 

3. Серьезное внимание проблемам конвергенции СМИ и
мультимедийности:Мульти мед ийн ая журналистика и про-
б ле мы  ко нвергенции  СМИ  5 (6,9 6%) 

 П риори те тн ым и эт и нпра вл ен ия  обозна чаю т 
 Дальнево сточный  ф ед ера ль ный уни ве р ситет;  Вя тск ий го-
сунивер сит ет ; Алтайский г ос ударстве нны й  университет; 
Ю жно -Урал ьс кий  ун иверс ит ет и т .д. 

4. Очевидно недостаточно широко распространенное, но
критическиважноесегоднясоциологическоенаправление:
С о ци оло гия масс-ме ди а:  7  ( 8,3 %).

 При ор ит етн ым  его считают С ар атовски й  го сун ив ерситет ;  
 Южно-Ура ль ск ий  го суниверс ит ет ; С амарски й   г осу ни-
версите т,    Тол ьяттин ск ий  го су ниверсит ет ; Ч ереповец кий  
г осунивер сит ет; Нов го род ский  универс ите т;  Смоленский 
госу дарств енный  униве рси те т;  и т. д.

5.  Пок а  оч ень ни зка акти вност ь в  т ак ой критичес ки   в аж но й 
 сфере  ис с ле дов аний как   м е диа эк ономика (медиаменеджм-
ент, м едиамарке ти н г) - 4  (4 ,7 %). Такие ву зы  ка кАлтайск ий  
г осу ни верситет ; Ст авропольс кий  г осунив е рси тет и ко-
свенн о  ещ е несколько   зая вляют о св оем интересе  к эт о й 
п роблеме,  н о  ск орее это  именно з аявлен ие о  на ме рениях.

6. В  ст оль  же м ал ом пок а ко личестве  пре дс та влена  нау чная 
рефле кс и я в  про блематик е «И нт ернет  ка к  м ед иаплатфор-
ма  ( трансформ ац ия  м едиакан ал о в) : техн ол ог ии , класси ф-
икации, социально-эконо ми ч ес кие вл ия ни я» -   4  (4 ,7%)

 О  с пециал ьном ин те ре се  к  проблеме  за яв ил и Вятск ий  г осу-
ни версите т;  Ст аврополь ски й  госуниве рс и тет; Вор оне жс кий 
университет;  Алатай ск ий униве рс и тет и т. д.

 Но самой ,  пожал уй,    сер ье зн ой  пр облемой  являе тся  н ед-
ифференц иро ван ность  груп пы  ис следований ,  о бознач ен н ой  
р еспондентами как  «Изуч ен ие реги ональны х  СМИ».  Это  с ам ый 
большой сегмент н ау ч н ых иссле д ований  – 39%. 

     При обраще нии  к  сайтам вузов,  заявивших э то  напра вление  
ка к  основн ое ,  при а нализе с пи ска пуб лик ац ий ведущих уч ены х 
 и  научных  колле кти вов  этих у ниверс и те то в стал о о чевид но,  ч то 
здес ь  пр оя вилась  п ро блема  не то чн ости фо рм ул ир овок. Реальн о 
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 исследовани я  различа ютс я и по  предм ет у,  и по научн ой  проблеме. 
Мож но выдел ить , к ак миним у м,  два основных  тр енда: пе р вы й  -  и зу-
чение о бще отрасл ев ых ,  обще на ц ио на льных пробле м на мат ери ал е 
 регионал ьных  СМ И ;  вт орой –  ис сл едован ие  и менно регио н аль ной 
сп ец и фи ки , механи змо в   и проявл ени й  региона ль н ой  и дентич но с-
ти , особе нн ос тей ре ги о на ль ных ме ди а ры нков, типология рег ион-
альных м еди асисте м  и т.д.

Т ак,  на приме р,  оч ев ид ны  различ ия в постановке иссл едовате-
ль ских зада ч д ву х групп .  С одно й  с то ро ны:  «Особ ен но сти р азв-
ития ре ги он ал ьных  СМИ Д ал ьн ег о Восто ка»  ( Дальневос то чный 
ф ед ер ал ьный у ни в ер си тет),  «Ис тория т еле видения на ци ональных  
р ес пуб лик П ов олжья»,   «И стория   ж ур нал ис тики Чува ши и» (Чу-
ва ш ск ий  госуни ве рс ите т); «Ис тор ия региональн ой журн ал ист-
ики П ермског о к ра я» Пермский  госу да рственн ый  универси те т;  
 «Очерки и ст ории См оле нской жу рна листки»;  « Сл ова рь справо-
чник «Т ам бовская  жу рн ал истика» ,  близкие  п ро екты в Архангель-
ск е, Чуваши и,  Вороне же  и  т. д. а; посо би я  по истор ии журналис тики 
 кр а я,  р егиона…  С д ру го й :   «Этн о-нацио на л ьн ые  и  межэтническ ие 
асп екты фун кционир ования  СМИ (ру сск о- ко ми и фи нн о-у горско- 
рус ские межэ тни чес кие кул ьт ур ные  к онтексты )»   Сы кт ывкарский 
госун ив ерсит ет;   нацио нал ьные СМ И   ил и печа ть  респу бл ик Пов-
ол жь я, Се вер ного Кавказа,  Си бири,  Да ль не го  В ос тока   и  т.д.

П опытка  ди версиф ици ро ва ть боль шо й сегмент  н аучных исс ле-
довани й,  ко торый их а в то ры и у ча с тн ик и обозначаю т как  «И з у чение 
рег иона льных  СМ И» путем  об ращения  к  конкретным ра бот ам  и 
 проект ам,  по зволил ,  ка к предст ав ляется  обос но ванно ,  выд е ли ть  
по ме ньш ей  мере д ес ять са мос то ят ельных направ лений научных 
иссле дован ий.  Е сл и взять за  100 %  вс ю группу  ис сл едований , т о 
 ра спреде ление по т ематик е и  п роблем ат и к е внутр и нее бу де т  в ыг-
лядеть  с л ед ующ им обр азом: 

1.  Ре ги ональные медиасисте мы   Ро сс ии: Ти по л ог ия    - 2 ( 6, 5%)
2. Регион ал ьн ая  медиасистема: опис ан и е  и  класси фи к ац ии  – 

11 (3 5, 5% )
3. Рег ио нальная  м ед иа система: Специфик а  и ст ор ии фор ми р-

ов ани я  6 ( 19,3% )
4.  Р ег ио нальна я  ме диасистема: Этно- на ц ио на льня с пе ц иф ика  

– 4 ( 12 ,9% )
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5. Регио н альная медиасистема :  К ул ьт урные  вл ия ния   - 7 
 (2 2 ,6 %)

6. Рег ио на ль ная меди с истема: Социально-э ко н ом ич еские 
 вл и ян ия   - 2  ( 6, 4 %) 

7. Региональн ые  медиасистемы и соци ол о ги я  их ауд иторий   -  6   
(19, 3%)

8. Региональны е  медиа:  с пе ци фика ти пов СМ К (ТВ, печать, 
издательское  д ел о, радио и т .д. )   -  4 (12,9%)

9. Локальные СМ И  ( ун ив ерсите тс к о е Т В)  –  1 (3,2% )
10. Реги он ал ьное ме ди ао бразование: среда,  методики , 

технологи и    -  3 (9,6%) .
Таки м  образо м,  п ри  о бращении  к  этому , с ам ом у значит ел ь-

ному,   с ег ме нту ис сл е д ований  в  регио нах  выделяют ся  с ле ду ющ ие 
 проблем ы

•	  От с ут ствие  те р мин ологиче ско го и поня тийног о  ед и но обра-
зия .

•	 Отсу тс твие  ед иных п ара ме тров оц енк и степени  нау чн ой 
активн ос ти .  

•	  Отсутст вие  пр оз рачнос ти ,  об ес п ечивае мой  э фф е кт ив ны ми 
ком мун ик а ци ям и  внутр и  н а циональног о  про фессион аль ного 
со общ ества. 

Прове де нный  пер вичный, п ил отный ,  э тап Пр оекта п озв олил не 
тол ьк о  выяви ть данны е  проблемы, н о  и   намети ть пути  и х  р еш ения. 
На  с ледующем  э та пе  принц ип иа льным  яв ляется :   фо рм ирование  
т ип о логии  н ау ч ных исслед ов ани й, при ни ма емой со общес тв ом; ра-
зра бо тка крит е рие в оценки н ау чно й актив нос ти ,  пр иемлемой дл я 
большинст ва  и сследо ва телей мас с-медиа. 

Чт о кас ае тся перво го , т о было б ы  ло ги чно вы нес ти  н а обсуж-
де ни е   к л ассификацию  и сс ледован ий, баз иру ющу юся на   п ред ло-
жении  НА М МИ  и   до по лне нную направл ением «мед иа р ег ионали-
сти ка»:

1. ма сс -м ед иа как со циальный  и нст итут 
2. ор ган изации и пр оцесс про из водства про дуктов  мас с-медиа 
3. а удитори я м ас с -м ед иа 
4. эффекты масс-м едиа
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5. профе сс ионал ьны й аспек т масс- ме ди а  в  у сл овиях ци фровой 
сред ы и мул ьт и ме ди й но ст и 

6.  тексты м ас с- медиа 
7.  ме диарег ио налист ика  
 В отношен ии  фи ксации  научн ой ак ти вн ости  на о бсужден ие 

может быть  вы не сена мат рич ная  форма ,  где по  ве рт ик али –  нап-
ра вле ни я научны х ис следова н ий,  по го ри зонтал и –  конкретные 
 пр оявлен ия  на уч ной рефле кс ии – о т  пол евых исследований до 
издания монографий.

уровень

проблема

Изданная
монография

Серийный
сборник 
научных работ 
по проблеме

Отдельны
е 
публикаци
и ученых

Публикации 
в 
рецензируем
ых журналах 
в России

Публикации 
в 
рецензируем
ых журналах 
за рубежом

Проведение
различных, в 
т.ч., полевых 
исследовани
й

Проведени
е научных 
конференц
ий по 
проблеме

Внедрени
е
результат
ов 
исследова
ний в 
практичес
кую
деятельно
сть медиа

масс-медиа
как 
социальный 
институт

организации 
и процесс 
производства 
продуктов 
масс-медиа

аудитория 
масс-медиа

эффекты 
масс-медиа

В заключе ние пред ста вля ет ся умест ным сде ла ть сле ду ю щ ие 
вы во ды и пред ло же ния: 

1. Ис сле до ва ние в рам ках про ек та «Атлас рос си й ских ме ди а-
ис сле до ва ний» долж но бы ть про дол же но.

2. Нео б хо ди мо со зда ние бо лее точ но го ис сле до ва те ль ско го ин-
стру мен та и со гла со ва ние ис сле до ва те ль ских про це дур.

3. Нео б хо ди мы ком му ни ка ци он ные уси лия по про дви же нию 
иде о ло гии про ек та и про па ган де его це лей и за дач.
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AlexanderChernov
RUSSIANMEDIARESEARCHES:REGIONALPARADIGM

Summary
Articleisdevotedtoaquestionofstudyingofaregional
paradigm of the Russian media researches. The author
makesdataofpilotresearchandoffersonfurtherimple
mentationofthedraftoftheanalysisofsystemsofregional
mediaresearches.

ЛИТЕРАТУРА

• Все ву зы Рос сии: Спра воч ник ак кре ди то ван ных ву зов // http://abi tur.
ni ca.ru/ (Да та об ра щ е ния 01.06.2012).

• Жур на листское обра зо ва ние в Рос сии: Спра воч ник. - М.:Ме ди а Мир, 
2007. 

• Ин тер вью о про ек те на са й те НАМ МИ: http://nam mi.ru/no de/16

• На ци о на ль ная ас со ци а ция ис сле до ва те лей масс-ме диа. Атлас рос си-
й ских ме ди а ис сле до ва ний // http://nam mi.ru/no de/15.

Resume
Articleisdevotedtoaquestionofstudyingofaregional
paradigm of the Russian media researches. The author
makesdataofpilotresearchandoffersonfurtherimple
mentationofthedraftoftheanalysisofsystemsofregional
mediaresearches.
TransformationofnationalsystemofmassmediainRus
sia presses for development of adequate instruments of
researchandlanguageofthedescriptionofthisprocess.
Traditional classifications of scientific researches in the
fieldof the journalism,created insevendecadesofhigh
schoolpractice,demandtodayseriouscorrectionandmo
dernization.Theclearunderstandingofstructureandthe
contents,acurrentstateofscientificactivityinthecountry
shouldbecomebaseof this process.Within this task re
centlycreated,attheinitiativeofdeansofthelargestnati
onalfacultiesofjournalism–theMoscowStateUniversity
andSt.PetersburgStateUniversitytheNationalassocia
tionofresearchersofmassmediastartedimplementation
oftheprojecttheAtlasoftheRussianmediaresearches.
Carriedoutprimary,pilot,thestageoftheProjectallowed
notonlytorevealtheseproblems,butalsotoplanwaysof
theirdecision.Atthefollowingstagebasicis: formation
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oftypologyofthescientificresearchesacceptedbycom
munity; development of criteria of an assessment of the
scientificactivityacceptedforthemajorityofresearchers
ofmassmedia.

 Овај рад је примљен 7. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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МихајлоП.Манић

ДЕМОКРАТСКЕПЕРСПЕКТИВЕ
ИПОТЕНЦИЈАЛИНОВИХМЕДИЈСКИХ

ТЕХНОЛОГИЈА
Сажетак

Аутор у раду указује на перспективе и потенцијале
нових медијских технологија у ери техничко-техно-
лошких достигнућа. Савремени средства масовног
комуницирањавишенисупотребаинеоходност, већ
саставнидеочовековесвакодневице.Нијегрешкатвр-
дитидајетоданасначинживота.Збогтогасепо-
стављапитање:Далијетоновиправацдруштвеног
развоја или алијенација човека?Експанзијатехноло-
шкихмогућностисредставамасовногкомуницирања
крчи пут ка неограниченим могућностима. Сва та
средстванетребапосматратикаочудо,већкаоору-
ђечиједомететребаобазривоисапосебномпажњом
размотритиисагледатиефектеиконтраефектењи-
ховогкоришћења.
Кључнеречи:медиј,новине,радио,телевизија,интер-
нет, компјутерскамрежа, кабловскателевизија, ко-
муникације,концентрацијавласништва.

Dру штве на кре та ња су све бр жа и ско ро „не у хва тљи ва“, по себ-
но ка да се ра ди о тех но ло шком на прет ку: раз вој ком пју тер ске 

тех но ло ги је и те ле ко му ни ка ци ја. Сред ства ма сов ног ко му ни ци ра-
ња ни су отпорнa на ино ва ци је. Њи хов циљ је што ве ћа ак ту ел ност. 
Тех но ло ги ја омо гу ћа ва да се о до га ђа ји ма из ве шта ва ужи во, са ли-
ца ме ста, у тре нут ку са мог зби ва ња са би ло ког де ла све та. „Ма-
сов ни ме ди ји су је дан од кључ них ин стру ме на та ко ји је омо гу ћио 
пре ла зак раз ли чи тих фор ми дру штва, не ка да по де ље ног на ло кал-
не за јед ни це, пре ко кне же ви на, кра ље ви на, вој вод ста ва, до ва ро-
ши, гра до ва, па и на ци о нал них др жа ва. Оту да јав не ин фор ма ци је 
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чи не су бјек тив ни исе чак ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз ме ном 
или пре ћут ки ва њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју ћи је и 
кон стру и шу ћи пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске мо ћи.“1)

Те ле ви зи ја, ра дио и ин тер нет (елек трон ски ме ди ји2)) има ју ве-
ли ку пред ност у та квом из ве шта ва њу, у од но су на штам па ни ме диј. 
Бр зи на пре но са ин фор ма ци ја, као пред ност, са дру ге стра не иде на 
уштрб про пу стљи во сти ве ли ке ко ли чи не ин фор ма ци ја и ду бљој 
ана ли зи те ме ко ја се об ра ђу је. Ме диј ски рад ни ци има ју ма ње вре-
ме на за ква ли та тив ну и кван ти та тив ну при пре му, ана ли зу са др жа-
ја, ка ко тех нич ке, та ко и ор га ни за ци о не слу жбе ме диј ске ку ће. Са 
та квим про бле ми ма у прак си, су сре ћу се са ми но ви на ри. Те ле ви зи-
ја, ком пју тер, те ле фон, са те лит, ка блов ска те ле ви зи ја има ју мо гућ-
ност ме ђу соб ног умре жа ва ња у је дан гло бал ни ин фор ма тив ни и ко-
му ни ка циј ски си стем. Штам па ни ме диј сво ју шан су све ви ше про-
нал зи у елек трон ском из да њу по сред ством ин тер нет мре же. „Ма ли 
ра чу на ри су већ по ста ли део на ше ствар но сти као те ле фон или ко-
лор те ле ви зор, а но вин ски из да ва чи ће мо ћи да уште де и осам де-
сет про це на та тро шко ва јер ће све ви ше ис по ру чи ва ти про из во де 
елек трон ским пу тем.“3) Но ве ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не мре-
же не под ра зу ме ва ју са мо упо тре бу но вих ме диј ских тех но ло ги ја и 
по сто ја ње но вих ко ри сни ка, већ и сам при ступ но ви нар ском по слу. 
Олов ку, па пир и ку ца ћу ма ши ну, за ме ни ли су тер ми на ли и ти ме је 
олак шан про ток и при ступ ин фор ма ци ја ма. Ин тер нет тех но ло ги ја 
омо гу ћа ва сва ком да се бе и сво је ста во ве пред ста ви це лом све ту. 
Ђ. Го ци ни у свом де лу Историјановинарства на по ми ње да се кра-
јем XX ве ка по ја вљу је че твр та ге не ра ци ја: „ге не ра ци ја глобалног
новинарства и свет ске ко му ни ка ци је“. Ње но ро ђе ње се ве зу је за 
1983. го ди ну ка да аме рич ки ча со пис Time на слов ну стра ну до де-
љу је јед ној ма ши ни: personal computer(PC)... Дигитализација је 
пр ва основ на ка рак те ри сти ка че твр те фа зе. Она под ра зу ме ва пре-

1) Зо ран Јев то вић, Та тја на Ву лић и Дра га на Па вло вић, „Фи ло зо фи ја стра ха и (ре)кон-
стру и са ње ме диј ске ствар но сти“, Култура, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 
Бе о град, бр. 133/2011, стр. 77. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.aspx?ar-
tid=0023-51641133072J

2) „Ети мо ло шки, тер мин ме диј во ди по ре кло од medius (лат), 1) сред њи, онај ко ји се на-
ла зи у сре ди ни, 2) усред, на сред, у сре ди ни. Ово по ре кло тер ми на ја сно ука зу је на зна-
че ње овог пој ма – ра ди се о по сред ни ци ма, ка да је реч о ко му ни ци ра њу, он да о по сред-
ни ци ма у ко му ни ци ра њу. (Урош Шу ва ко вић, „Но ви ме ди ји и кул ту ра но во го ди шњег 
че сти та ња у Ср би ји“ у збор ни ку: Традиција,модернизација,идентитети, (при ре ди ли: 
Љу бин ко Ми ло са вље вић, Бра ни слав Сте ва но вић, Гор да на Сто јић), Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Ни шу, Ниш, 2012, стр. 357)

3)  Ште фан Рус-Мол, Новинарство, Clio, Бе о град, 2005, стр. 26-27.
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но ше ње је зи ка по сред ством би нар ног кôда ко ји ко ри сте елек трон-
ска ко ла ин фор ма тич ких ма ши на... Дру гу основ ну ка рак те ри сти ку 
пред ста вља спа ја ње те ле фон ске мре же и пер со нал них ком пју те-
ра, под сред ством модема, „ин стру мен та спо соб ног да мо ду ли ра 
и де мо ду ли ра ди ги тал не сиг на ле ра чу на ра у сиг на ле ко ји се мо гу 
пре но си ти те ле фон ским пу тем или кроз етар“. Минијатуризаци-
ја је тре ћа основ на ка рак те ри сти ка ко ја се огле да у про из вод њи 
„сит них“ елек трон ских ко ла као и све ма ња пре но си ва тех но ло шка 
сред ства (ком пју те ри, те ле фо ни) нео п ход на за телематику. На 
кра ју, ова кво тр жи ште по ста је при ват но ка да је реч о про из вод њи 
и по ну ди тех но ло ги ја.4) Сва ки да шње ко ри шће ње  пер со нал ног ра-
чу на ра се не од но си са мо на „кла сич ну“ упо тре бу. Да нас то по ста-
је на чин жи во та. Ги гант ски цен трал ни ком пју тер, тзв. мејн фрејм, 
ско ро је уни вер зал но за ме њен пер со нал ним ра чу на ри ма... Али ту 
ни је крај... „Ди ги тал на пла не та ће би ти на лик гла ви чи о де.“5) То мас 
Хи лан Ерик сен у свом де лу „Ти ра ни ја тре нут ка“, ка же да „је бу ји ца 
ин фор ма ци ја у на шем за ди ха ном вре ме ну по че ла да за тва ра ме ђу-
про сто ре, а ре зул тат је да ри зи ку је мо да жи вот по ста не хи сте рич на 
се ри ја пре на се ље них тре ну та ка, без не ког 'пре' и не ког 'по сле', без 
не ког 'ов де' и не ког 'он де'. Да, у из ве сном сми слу је чак и то 'сад и 
ов де' угро же но, јер сле де ћи тре ну так до ла зи та ко на гло да је те шко 
про це ни ти тре нут ни тре ну так.“6) Сред ства ма сов ног ко му ни ци ра-
ња до жи вља ва ју ве ли ке тех но ло шке тран сфор ма ци је. Са те лит ска 
ди фу зи ја ра дио и те ле ви зиј ског7) про гра ма је ре ал ност да на шњи-
це, део сва ко днев ног жи во та. У ве ли кој ме ри ути че на пре ва зи ла-
же ње про стор них и вре мен ских пре пре ка у еми то ва њу ме диј ског 
са др жа ја, те жи ка ре ду ко ва њу дру штве не ди фе рен ци ја ци је у све-
ту, са же љом да по ну ди раз ли чи те мо де ле ре ша ва ња раз ли чи тих 
про бле ма. Те ле ко му ни ка циј ска при ро да и ка рак те ри сти ке но вих 
ме ди ја мо гу има ти зна чај не ефек те у сфе ри кул ту ре. Раз вој и ме ђу-
соб но по ве зи ва ње ко му ни ка циј ских си сте ма омо гу ћа ва дво смер-

4) Ђо ва ни Го ци ни, Историјановинарства, Clio, Бе о град, 2001, стр. 407-409.
5) Ни ко лас Не гро понт, Битидигиталан, Clio, Бе о град, 1998, стр. 12. 
6) То мас Хи лан Ерик сен, Тиранијатренутка, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2003, стр. 11.
7) „Ка да је реч о те ле ви зи ји, ми за пра во има мо по сла са ин стру мен том ко ји те о риј ски 

пру жа мо гућ ност да сту пи у ве зу са сва ким. Из те чи ње ни це про из и ла зи из ве стан број 
пи та ња и пред у сло ва: да ли је то што ја имам да ка жем на ме ње но то ме да се чу је у це-
лом све ту? Да ли сам ја спре ман да то учи ним та ко да мој го вор, и сво јим са др жа јем и 
сво јом фор мом, за слу жу је да се чу је сву да? Да ли је он вре дан и до сто јан то га? Мо же мо 
ићи и мно го да ље: да ли он уоп ште тре ба да се чу је у це лом све ту? “ (Пјер Бур ди је, 
Нарцисовоогледало, Clio, Бе о град, 2000, стр. 29)
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но ко му ни ци ра ње из ме ђу оних ко ји су фи зич ки уда ље ни чи ме се 
пре ва зи ла зе про стор не, па и вре мен ске ба ри је ре. Са дру ге стра не 
пред кон зу мен том се по ста вља но ви за да так: ка ко и на ко ји на чин 
пер ци пи ра ти ме диј ски са др жај во де ћи ра чу на да он бу де у слу жби 
ре ци пи јен та а при том има ти ап со лут ну сло бо ду ин фор ми сан ја8). 
Ка да де ко ди ра по ру ку и успе шно ту ма чи и раз у ме пре зен то ва не 
сим бо ле, чо век пра ви ис ко рак у про стор јед не но ве кул ту ре. „Ту 
но ву кул ту ру не ства ра ју но ви ме ди ји, исто као што тра ди ци о нал-
ни ни су ство ри ли ма сов ну; они су са мо сред ство за ње но ши ре ње 
исто као што су тра ди ци о нал ни ме ди ји обез бе ди ли ши ре ње и све-
о бу хват ност ма сов не кул ту ре.“9) Тра ди ци о нал ни ме диј10) још увек 
пред ста вља основ ни из вор ин фор ма ци ја и ре кре а ци је за ма сов ну 
пу бли ку. То зна чи да он још увек об ли ку је про цес ко ји се че сто 
на зи ва „кул тур ним ко ри шће њем ме ди ја“. Не за у ста вљи ви раз вој 
но вих ме ди ја омо гу ћа ва пу бли ци да сво је по тре бе за до во ља ва ком-
плек сни је. „У ери елек трон ских и ди ги тал них ме ди ја си му ли ра 
се иде ал отво ре них тр го ва Ати не и Ри ма јер по је дин ци те о рет ски 
има ју при ли ку да јав но из ра зе сво је ста во ве, али се пре ћут ку је да 
су они у ма њи ни и да за хва љу ју ћи кон тро ли са ним ме диј ским ка-
на ли ма те шко мо гу ути ца ти на со цио'пси хо ло шке чи ни о це.“11) Због 
то га се са пра вом те мељ ни прин цип Фран цу ске ре во лу ци је „Сло-
бо да, јед на кост, брат ство“, кроз ме диј ски реч ник ту ма чи као: „Сло-
бо да, јед на кост, кон ку рен ци ја“.

8) „Сло бо да ин фор ми са ња у са вре ме ном дру штву из ра жа ва се кроз мо гућ ност ко му ни-
ка ци о них цен та ра и про фе си о нал них ко му ни ка то ра у њи ма да по сред ством ме ди ја ма-
сов ног ко му ни ци ра ња, без прет ход не и/или на кнад не ин тер вен ци је др жа ве и дру гих 
су бје ка та дру штве не мо ћи у по сре до ва не са др жа је – цен зу ре, ре ла тив но ауто ном но 
и у јед на ким дру штве ним усло ви ма, по себ но ка да је реч о при сту пу си сте му ма сов-
ног ко му ни ци ра ња, ди стри бу и ра ју по ру ке из свих обла сти дру штве ног жи во та пре ма 
ма сов ној пу бли ци, има ју ћи у ви ду јав ни ин те рес, ува жа ва ју ћи ма њин ске ин те ре се и 
по шту ју ћи дру штве не (за кон ске и етич ке) нор ме ма сов ног ко му ни ци ра ња, ко је су у 
скла ду са прин ци пи ма ауто ном но сти, рав но прав но сти и од го вор но сти ко му ни ка ци о-
них цен та ра и про фе си о нал них ко му ни ка то ра, као и про фе си о нал ним стан дар ди ма. 
(Ми ро љуб Ра дој ко вић и Мир ко Ми ле тић, Комуницирање,медијиидруштво,Сти лос, 
Но ви Сад, 2005, стр. 195)

9) Љи ља на Ба ће вић, (2004), Инмедиарес:ефектимедија,Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Бе о град, 2004, стр. 29.

10) „Чи ње ни ца, да су ме ди ји у Ср би ји ве о ма ам би ва лент ни у пре зен ти ра њу, ре про ду ко-
ва њу и про дук ци ји ви ђе ња ствар но сти, ука зу је пре на за ви сност не го ли на сло бо ду 
ме ди ја у де мо крат ском дру штву. То се на ро чи то од но си пре све га на ме ди је ко ји се 
свр ста ва ју као ‘др жав ни’, али то се од но си и на ве ћи ну тзв. при ват них ме ди ја. Њи хо во 
„кре и ра ње ствар но сти“ је у ве ли кој ме ри про бле ма тич но а ште та ко јом се том при ли-
ком на но си не са гле ди ва.“ (Ђор ђе вић 2011: 484)

11) Зо ран Јев то вић и Љу би ша Де спо то вић, Геополитикаимедији, Кул ту ра по ли са, Но ви 
Сад, 2010, стр. 150.
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Мре жни си стем ко ји већ одав но узи ма све ви ше ма ха је сте Ин-
тер нет. „DIF FE REN TIA SPE CI FI CA ин тер не та јест ин тер ак ци ја – 
раз мје на ин фор ма ци ја из ме ђу ода ши ља ча и при јем ни ка – сла би ја 
или ја ча, за ви сно од то га да ли тек пре гле да мо не ки са др жај на WE-
BU или ко му ни ци ра мо са дру ги ма у CHA TU или FO RU MU. Ко му-
ни ка тор би ва и ко му ни кант (ре ци пи јент), од но сно, онај ко ји ша ље 
ин фор ма ци је спре ман је ин фор ма ци је и при ма ти.“12) Ин тер нет је 
но ви вид ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, ко ји пред ста вља сим би о зу 
штам пе, те ле фо на, огла сне та бле, при ват них и зва нич них пи са ма, 
ра ди ја, те ле ви зи је, ба зе по да та ка, пре тра жи ва ча са ве ли ким бро јем 
ин фор ма ци ја итд. Он „пред ста вља ко му ни ка тив но по ље у ко јем се 
оства ру ју но ви ти по ви дру штве них ре ла ци ја и ти ме но ви мо де ли 
со ци ја ли за ци је.“13) Ком пју тер ска тех но ло ги ја омо гу ћа ва раз ме-
ну по ште и ин фор ма ци ја са ко ри сни ци ма из би ло ког де ла све та. 
WWW (World Wi de Web) омо гу ћа ва ко ри шће ње не пре су шног из-
во ра ин фор ма ци ја ко је се ско ро сва ке се кун де ме ња ју, до пу ња ва-
ју, уки да ју. Мо гу ће је при сту пи ти по да ци ма ко је не ке ин сти ту ци је 
бес плат но да ју на рас по ла га ње сви ма ко ји су за то за ин те ре со ва ни: 
би бли о теч ки ка та ло зи, књи жев ни и на уч ни тек сто ви, књи ге - ста-
ра и но ва из да ња, му зи ка, фил мо ви, сли ке итд. „Ње го ва раз ли ка у 
од но су на `класичне ма сов не медије` се огле да у: тех нич кој ино-
ва тив ној ба зи...; раз ви ја њу ши ре ин фор ма тив но сти...; со ци јал ној 
ино ва ци ји и про ме ни со ци је тал не кон фи гу ра ци је...“14) Ин тер нет 
мо гућ но сти мо гу ко ри сти ти све дру штве не струк ту ре, без об зи-
ра на пол, бо ју ко же, ста рост, на ци о нал ну при пад ност, дру штве ну 
свест, кул тур ни ми ље ко ји ути че на по је дин ца... Сви они ме ђу соб-
но има ју мо гућ ност раз ме не иде ја, ста во ва, ми шље ња, ин те ре со ва-
ња, афи ни те та, по тре ба и же ља. Ин тер нет је ме диј ко ји не по зна-
је гра ни це ни по ко јој осно ви. Раз ли чи тост се „га ји“ као ква ли тет 
а не као не до ста так. На рав но, ни ин тер нет у не ким сфе ра ма ни је 
осло бо ђен дис кри ми на ци ја и не га тив ног ути ца ја на јав но мне ње15). 

12) Кур тић, Н, Ма ло вић, С, Ну хић, М, Ве ља нов ски, Р, Ра до њић, Л, Де до вић, М., Какопи-
сатизамедије, Me dia plan Ин сти тут, Са ра је во, 2005, стр. 181.

13) Зо ри ца То мић, „Сај бер де мо кра ти ја и јав ност“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град бр. 1-2/2010, стр. 19-31.

14) Вла ди мир Штам бук,, CommunicoErgoSumилиинтернет,какојенастаоикудасмера,
Ака дем ска ми сао, Бе о град, 2010, стр. 131.

15) „Јав но мње ње пред ста вља „об лик ко лек тив ног ра су ђи ва ња по ли тич ке јав но сти о ак ту-
ел ним дру штве ним си ту а ци ја ма ко је по при ма ју вид про бле ма бит ног за жи вот и прак су 
со ци јал них за јед ни ца. Да кле, ра ди се о ра су ђи ва њу по ли тич ке јав но сти о та квој вр сти 
дру штве них пи та ња ко ја за пра во пред ста вља ју од ре ђе ну вр сту дру штве ног про бле ма 
и у ве зи са ко ји ма при пад ни ци не ке дру штве не за јед ни це, уже или ши ре, за у зи ма ју по-
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Ап со лут на ре стрик ци ја та квих ин си ну а ци ја ни је мо гу ћа ни у јед-
ном ме ди ју. Ства ра се ути сак да је ин тер нет то га осло бо ђен, јер 
ре ци пи јент по се ду је пре гршт мо гућ но сти за из бор обла сти и сфе ре 
ње го вог ин те ре со ва ња, без да му то ко му ни ка тор на ме ће. Ва жност 
ин тер нет тех но ло ги је се мо же по твр ди ти кроз ана ли зу про це са со-
ци ја ли за ци је, ис тра жи вач ког ра да, обра зов ног си сте ма, умет нич-
ког из ра жа ва ња итд. 

Ме ди ји16) свој на пре дак усме ра ва ју ка ко на пла ну тех нич ких 
мо гућ но сти и ин сти ту ци о нал них об ли ка, та ко и на пла ну про из ве-
де ног и еми то ва ног са др жа ја. Они „не де лу ју у со ци јал ном и кул-
тур ном ва ку у му, већ су део мре же дру штве них од но са вла сни штва 
и мо ћи (на ло кал ном, ре ги о нал ном, на ци о нал ном ни воу и у гло бал-
ном свет ском си сте му).17) Све је не ја сни ја гра ни ца из ме ђу штам пе, 
ра ди ја и те ле ви зи је, а ко ри шће ње ра чу нар ске тех но ло ги је ско ро да 
ту гра ни цу не пре по зна је. Слич ност на ме ће те о риј ски став да ће 
уре ђи вач ка по ли ти ка би ти иста, да се ефе кат ме диј ског са др жа ја 
не ће бит ни је раз ли ко ва ти. У прак си је ипак дру га чи је. До кле год 
по сто је раз ли чи ти на чи ни ко му ни ци ра ња и ко му ни ка ци о ни мо де-
ли не ма бо ја зни од по ја ве уни форм но сти. За са да још увек по сто-
је раз ли ке у сло бо ди ра да и огра ни че ња под ути ца јем кул тур ног 
и дру штве ног ми љеа. Осим њи хо ве екс пан зи је у ква ли та тив ном и 
кван ти та тив ном по гле ду, ме ди ји се дис тан ци ра ју и у по гле ду вла-
сни штва, из во ра фи нан си ра ња, на чи на ор га ни зо ва ња, про из вод ње, 
ди стри бу ци је, са др жа ја итд. Те зу о де мо крат ској усме ре но сти ме-
ди ја, „нај че шће за сту па ју са ми ме ди ји од но сно, љу ди ко ји у њи ма 
ра де, по ла зе од тврд ње да са ма чи ње ни ца исто вре ме ног по сто ја ња 
ви ше вр ста ме ди ја (штам пе, ра ди ја, те ле ви зи је ин тер не та) омо-
гу ћа ва пру жа ње ви ше ин фор ма ци ја ко је су пра во вре ме не и ма ње 

ли тич ки став.“ (Урош Шу ва ко вић, „Мо гућ но сти ко ри шће ња ин тер не та у спро во ђе њу 
на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град,  вол. 7, бр. 4/2008, стр. 1524. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.
aspx?ar tid=1451-42810804523S

16) „Ме ди ји су зна чај не дру штве не ин сти ту ци је ко је про из во де и ши ре ра зно вр сна зна-
ња, ин фор ма ци је и сва ко днев ну за ба ву. Они бит но ути чу на ква ли тет жи во та пре ко 
ку лу тур не и по ли тич ке ко му ни ка ци је у ко јој по сре ду ју из ме ђу вла сти и гра ђа на али 
не са мо пре ко пре сли ка ва ња дру штве них до га ђа ја не го и пре ко кон стру и са ња ме диј-
ске ствар но сти, ме диј ске сли ке све та о кон крет ним дру штви ма. (Вје ко слав Бу ти ган, 
„Уло га ма сов них ме ди ја у раз во ју де мо крат ског мул ти кул тур ног дру штва и ре ги о нал не 
са рад ње“,Ди ску си ја са окру глог сто ла, (при ре ди ли: Мир ја на Кри сто вић, Љу би ша Ми-
тро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2004, стр. 27.)

17) Љу би ша Ми тро вић, „Уло га ма сов них ме ди ја у раз во ју де мо крат ског мул ти кул тур ног 
дру штва и ре ги о нал не са рад ње“,Ди ску си ја са окру глог сто ла, (при ре ди ли: Мир ја на 
Кри сто вић, Љу би ша Ми тро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2004, стр. 72.
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ком про ми сне, а мо гућ ност по врат не спре ге из ме ђу из во ра ин фор-
ма ци ја и јав но сти је умно го ме по бољ ша на.“18)

Ком пју тер ске мре же се не за у ста вљи во бр зо ши ре у ско ро свим 
дру штве ним сре ди на ма, ру ше ћи про стор не и вре мен ске ба ри је ре. 
Ве ли ки део пре но сни ка ин фор ма ци ја укљу чен је у пре нос ком пју-
тер ских по да та ка: те ле фон, ка блов ска те ле ви зи ја, са те ли ти итд. 
Кључ ну уло гу у дру штве ној ево лу ци ју за у зи ма еду ка тив ни аспект 
ко му ни ка ци је чо век – ком пју тер. Ве ли ки број обра зов них19) ин сти-
ту ци ја те жи ка пре во ђе њу ком пју тер ски не пи сме них у ком пју тер-
ски пи сме на дру штва. Ова функ ци ја је по себ но ва жна ка да се ра ди 
о дру штви ма у раз во ју. Раз вој и ко ри шће ње ком пју тер ске тех но ло-
ги је до при но се њи хо вој еко ном ској и тех но ло шкој не за ви сно сти. 
Обра зо ва ње не са мо што омо гу ћа ва лак ше ко ри шће ње ком пју тер-
ске тех но ло ги је, већ по ма же у при хва та њу ра чу на ра у ра ду јав них 
слу жби. Пер со нал ни ра чу на ри, по је дин ци ма омо гу ћа ва ју јед но-
ста ван кон так са нај бо љим на став ни ци ма (у би ло ком де лу све-
та). У ту свр ху се ко ри сте нај бо љи и нај на пред ни ји аудио-ви зу ел-
ни са др жа ји. Ова кав вид обра зо ва ња сма њу је по тре бу за ве ли ким 
обра зов ним ин сти ту ци ја ма. Уче ње се де цен тра ли зу је и омо гу ћа ва 
се ве ли ка уште да при ли ком пу то ва ња од ку ће до шко ле и обр ну-
то. По ме ну та ра ци о на ли за ци ја обра зов ног си сте ма не под ра зу ме-
ва уки да ње „кла сич ног’ об ли ка обра зо ва ња ни ти уки да ње шко ла и 
на став ног ка дра. На овај на чин се њи хо ва уло га ме ња. „Шко ла ће 
се вје ро јат но кон цен три ра ти у ве ћој мје ри на увје жба ва ње гру па за 
дру штве но ко му ни ци ра ње те на оспо со бља ва ње за тим ски рад, док 
ће учи те љи вје ро јат но са вје то ва ти и упу ћи ва ти уче ни ке, умје сто да 
као до са да бу ду пре но си о ци зна ња.“20)

Ком пју тер ска тех но ло ги ја де лу је и не га тив но на ин ди ви ду ал-
ност. Све је из ве сни ји ра спон ин ди ви ду ал них раз ли ка у по гле ду 
зна ња и мен тал ног здра вља. Раз ли ке у по се до ва њу ин фор ма ци ја 

18) Ми ро љуб Ра дој ко вић и Бра ни мир Стој ко вић, Информационо–комуникационисистем, 
Clio, Бе о град, 2004, стр. 16.

19) „У са вре ме ном дру штву струк тур них не је дан ко сти циљ не раз ви је них дру шта ва је 
да иза ђу из пе ри фер не по зи ци је а то мо гу да учи не са мо ја ча њем сво јих обра зов них 
ре сур са. Њи хов је пре вас ход ни за да так да по ди жу обра зов ни ни во (ква ли фи ка ци је) 
свог ста нов ни штва, или мо дер ним је зи ком ре че но оне тре ба да афир ми шу соп стве ни 
‘људ ски ка пи тал’.“ (Зо ран Авра мо вић, „Гло ба ли за ци ја и дез ин те гра ци ја - кул тур ни, 
ме диј ски и обра зов ни аспек ти“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 275. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.aspx?ar-
tid=0354-59891001267AАврамовић 2010: 275)

20) Х. Сак ман, Друштвеносткомуникације, За вод за кул ту ру Хр ват ске, За греб, 1978, стр. 
304.
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бо га тих и ин фор ма ци ја си ро ма шних по ста ју све ве ће, ин тен зи ви-
ра ју ћи дру штве не раз ли ке. Чо век све ви ше вре ме на про во ди код 
ку ће по себ но кад уз ком пју тер, из свог до ма, мо же оба вља ти и 
про фе си о нал не услу ге. Осо бе по ву че не у се бе, по ста ју још ви ше 
ин тро верт не. Са дру ге стра не екс тра верт не осо бе има ју све ви-
ше сло бод ног вре ме на јер им ком пју тер ска тех но ло ги ја олак ша ва 
при ват ни и про фе си о нал ни жи вот. Чо век уз ра чу нар ви ше вре ме-
на про ве де у ку ћи и то мо же би ти по зи ти ван аспект ка да се ра ди 
о по ро дич ном збли жа ва њу. Исто вре ме но та кав слу чај мо же би ти 
и кон тра про дук ти ван јер фи зич ко при су ство је сте у до му али уз 
ма ши ну ко јој чо век по све ћу је ве ли ки део свог вре ме на. Мно го је 
фак то ра ко ји ути чу на ста бил ност по ро дич не за јед ни це те је те шко 
утвр ди ти ка кве ефек те мо же иза зва ти ко ри шће ње ра чу на ра. 

Ка блов ска те ле ви зи ја пред ста вља ко му ни ка ци о ни си стем ко ји 
се не мо же свр ста ти у нај но ви ја тех но ло шка до стиг ну ћа, али се 
убра ја у си сте ме ко ји мо гу до ве сти до про ме не у ме диј ском са др-
жа ју. Она омо гу ћа ва нео гра ни чен број ка на ла нео гра ни че ном бро ју 
ко ри сни ка са ве ли ким бро јем са др жа ја. Ка блов ска те ле ви зи ја ну-
ди гле да о ци ма из бор и мо гућ ност да кон зу ми ра ју про гра ме ко ји 
од го ва ра ју њи хо вим по тре ба ма, уку си ма, же ља ма и афи ни те ти ма. 
Мно ги кри ти ку ју мо гућ но сти ова кве те ле ви зи је, по зи ва ју ћи се на 
ште тан ути цај на кул тур ни иден ти тет јед ног дру штва. Не ким зе-
мља ма про блем је да сво јом про дук ци јом, кван ти та тив но и ква ли-
та тив но, па ри ра ју ве ли ким свет ским мо но пол ским ме диј ским ку-
ћа ма. Иако ова кве тех нич ке мо гућ но сти до зво ља ва ју ве ли ки из бор 
про гра ма ко ји за до во ља ва ју ве ћи ну по тре ба по је дин ца, та ко ђе има 
и мо гућ ност „раз би ја ња“ на ци о нал не пу бли ке. Упр кос чи ње ни-
ци да је пред ност ка блов ске те ле ви зи је у то ме да омо гу ћи ве ли ки 
из бор ка на ла, од ове пред но сти не ма ве ли ке ко ри сти уко ли ко не 
по сто ји ра зно вр сност про грам ског ма те ри ја ла. Ка блов ска те ле ви-
зи ја ну ди ве ли ки из бор ка на ла ко ји са др же обра зов не про гра ме и 
оне про гра ме ко ји су од ин те ре са за дру штво. По сто ји услов да, 
дру штве ни или при ват ни ка блов ски си сте ми, омо гу ће јав ни при-
ступ гра ђа на ка на лу ко ји за до во ља ва ло кал не по тре бе. Ве ли ке су 
на де по ла га не у са др жа је ко ји се пре но се ко ак си јал ним ка блом, 
ка ко ће ти са др жа ји опле ме ни ти жи вот дру штва и да ће ус по ста-
ви ти ко му ни ка ци ју из ме ђу по је дин ца и гру пе. Ове прет по став ке 
би тре ба ло да олак ша ју ди ја лог из ме ђу чла но ва дру штва, ко му ни-
ка ци о ну ше му ор га ни за ци ја јав них слу жби и по тро ша ча. Све ове 
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мо гућ но сти на ре во лу ци о на ран на чин су по здра вље не као сти му-
ли тав ни им пулс но вим тех но ло ги ја ма. Дат је зна чај елек трон ском 
ме ди ју ко ји има за циљ ства ра ње осе ћа ња за јед ни штва у ур ба ним 
сре ди на ма, ко је све ви ше по ста ју без лич не. Ка блов ска те ле ви зи ја 
ни је до жи ве ла та кву екс пан зи ју ка ква се од ње оче ки ва ла. Број ни 
су про бле ми ко ји ути чу на тај ефе кат. Це на по ста вља ња ки ло ме та-
ра ка бла ис под зе мље у пре тр па ним ур ба ним сре ди на ма ра сте, а не 
опа да као у слу ча ју са те лит ских ко му ни ка ци ја. Та ко ђе, уда ље не и 
ра се ја не се о ске за јед ни це ни су по кри ве не овим ре ла тив но но вим 
сред стви ма пре но ше ња и при је ма. Је дан од нај по вољ ни јих ви до-
ва ка блов ске те ле ви зи је је до ступ ност ка на ла за обра зов не про гра-
ме. Упо тре ба ко му ни ка ци о них сред ста ва у обра зо ва њу по ве за на је 
са (не)по сто ја њем пу бли ке, са др жа јем та квих про гра ма и по тре ба 
и сред ста ва кон зу ме на та. При ме на ма сов них сред ста ва ути че на 
по ве ћа ње пу бли ке; на ква ли тет и ефи ка сност по ру ке; на ви зу ел ни 
ефе кат ко ји по ја ча ва са др жај по ру ке. “С об зи ром на мно го стру кост 
рас по ло жи вих ме ди ју ма (фил мо ви, пло че, аудио-ви зу ел ни про гра-
ми, ра дио, те ле ви зи ја, ви део-ка се те, ви део-тон ски за пи си, пор табл 
те ле ви зо ри, ком пју те ри, ми кро-про це со ри), на број обра зов них 
ни воа (опи сме ња ва ње, обра зо ва ње од ра слих, раз вој на се лу, пред-
школ ско обра зо ва ње, основ но и сред ње обра зо ва ње), ела стич ност 
у при ме ни (стал на, ре дов на или по вре ме на) и ра зно ли кост кон тек-
ста (упо тре ба у гру пи, са или без на став ни ка и упо тре ба за са мо о-
бу ку), мо гућ не ком би на ци је у чи та вом про це су обра зо ва ња за и ста 
су мно го стру ке.”21) Мо дер на тех но ло ги ја у обра зов не свр хе мо же 
се ко ри сти ти на раз ли чи те на чи не: 1) упо тре ба по сто је ћег ко му ни-
ка ци о ног си сте ма чи ји је циљ да пре не се ин фор ма ци ју обра зов не 
вред но сти за ин те ре со ва ној пу бли ци; 2) ко му ни ка ци о ни си сте ми 
мо гу ути ца ти на уво ђе ње но вих еле ме на та у обра зов ни си стем; 3) 
ко ри шће ње мо дер не тех но ло ги је као по др шка тра ди ци о нал ном си-
сте му обра зо ва ња; 4) де фи ни са ње пот пу но но вих функ ци ја, ко је 
во де ка но вим обра зов ним про це си ма.

Сред ства ко му ни ци ра ња се не мо гу ис кљу чи во ко ри сти ти као 
по сред ни ци из ме ђу ин фор ма ци је као про из во да и ко ри сни ка као 
ње го вог по тро ша ча. Због то га ни је јед но став но на уч но упо тре би ти 
но ве ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у свр ху ис тра жи ва ња јав ног мне-

21) Тан југ, Многогласоваједансвет, Бе о град, 1980, стр. 101.



- 206 -

ДЕМОКРАТСКЕПЕРСПЕКТИВЕИПОТЕНЦИЈАЛИ:...МихајлоП.Манић

ња. „...не ми нов но се на ме ће за кљу чак да ВС22) и СМСПР тех ни ке 
ис пи ти ва ња јав ног мње ња не мо гу као та кве да бу ду упо тре бље не 
у свр ху ње го вог на уч ног ис пи ти ва ња. Осим то га што оне и ни су 
на ме ње не свр си на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња, већ пр вен-
стве но ко мер ци јал ној свр си ка ко би обез бе ди ле по врат ну ре ак ци ју 
ауди то ри ју ма ко ји пра ти не ки са др жај ко ји се еми ту је пу тем, пре 
све га, елек трон ских сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња (те ле ви зи-
ја, ра дио), при че му за за до во ље ње те сво је по тре бе за ре ак ци јом 
по је ди нац пла ћа од ре ђе ни из нос, ове две тех ни ке са др же и број не 
дру ге не до стат ке ко ји их дис ква ли фи ку ју у при ме ни у на уч ним ис-
пи ти ва њи ма јав ног мње ња.“23) Та ко ђе не мо гу ни као ин стру мент 
обу ке за оне ко ји же ле да на у че да ру ку ју “ла ком” опре мом као што 
су ком пју те ри или не ка дру га тех нич ка сред ства за ре про дук ци ју. 
Ко му ни ка циј ски ме ди ју ми се мо гу упо тре би ти као пред мет про у-
ча ва ња у шко ла ма. На тај на чин би се мла ди оспо со би ли за бу ду ће 
од лу ке и за кључ ке у на ме ри да схва те и раз ли ку ју исти ни то од из-
ми шље ног или ла жног. У то ме мо гу у ве ли кој ме ри по мо ћи фил мо-
ви и те ле ви зиј ски обра зов но-вас пит ни (на став ни) са др жај. 

Све су за сту пље ни ја мо но по ли стич ка удру жи ва ња, фор ми ра ња 
кон гло ме ра та чи ји са др жа ји пре ла зе на ци о нал не гра ни це. По ја ва 
ових кон гло ме ра та, са раз ло гом, иза зи ва па жњу и страх од огра ни-
ча ва ња кре а тив но сти и кул тур не хе те ро ге но сти. Због „сва ко днев-
них“ тех но ло шких от кри ћа и на чи на ор га ни за ци је, у дру штви ма 
из о ста је кон сен зус о то ме шта би тре ба ло да бу де при о ри тет на уло-
га ме ди ја24). Раз вој ме ди ја зах те ва ве ћу про фе си о на ли за ци ју, ши-

22) Vo te system – „ВС се увек при ме њу је у ком би на ци ји те ле фо на, као ме ди ја ин тер пер-
со нал ног ко му ни ци ра ња и не ког од елек трон ских ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња (пр-
вен стве но те ле ви зи је, ре ђе ра ди ја) или, нај ре ђе, штам пе.” Ово ва жи и за СМС Пре ми ум 
ра те тех ни ку „из у зев што ов де по сто ји још јед но до дат но огра ни че ње – од го ва ра ње 
на пи та ње пу тем ове тех ни ке ис кљу чу је, ..., упо тре бу фик сне те ле фо ни је. (Урош Шу-
ва ко вић, „‘Vo te System’ i ‘SMS pre mi um ra te’, њи хо ве ка рак те ри сти ке и мо гућ но сти 
при ме не у на уч ном ис пи ти ва њу јав ног мње ња - о на уч ном ме то ду, вр ста ма и тех ни ка-
ма ис пи ти ва ња уоп ште“, ЗборникрадоваФилозофскогфакултетауПриштини, бр. 
37/2007, стр. 487-491. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.aspx?ar tid=0354-
32930737479S)

23) Ибидем, стр. 492.
24)  “1) Зна чај ме ди ја са др жан је упра во у мо гућ но сти об ли ко ва ња мне ња као и у на ме та њу 

во ље ве ли кој гру пи љу ди. 2) Ма сов ни ме ди ји су ва жни због до при но са ин фор ми са но-
сти би ра ча и ути ца ја ко је мо гу има ти на усме ра ва ње де мо крат ске по ли ти ке. 3) Зна чај 
ме ди ја је пот цр тан њи хо вим персуасивним (убе ђи вач ким) функ ци ја ма. 4) Ма сов ни ме-
ди ји су зна чај ни као под стре ка чи раз во ја и обра зо ва ња (...), раз ви ја ња све сти о на ци-
о нал ној, вер ској или не кој дру гој при пад но сти. Овај кон цепт ука зу је на ути ца је ко је 
ТВ и уоп ште, ме ди ји, мо гу има ти на тра ди ци о нал но по на ша ње или про ме не ста во ва и 
уве ре ња. 5) Ме ди ји ма сов ног ко му ни ци ра ња мо гу би ти зна ча јан под стрек за раз ли чи те 
ти по ве кул ту ро ло шких ана ли за, из пер спек ти ве со ци о ло ги је умет но сти, со ци о ло ги је 
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ре ње ме диј ског обра зо ва ња, дру га чи ји и озбиљ ни ји при ступ од го-
вор но сти. Ком пју тер ска мре жа је све ја чи ка та ли за тор у дру штву, 
иако су дру штве не по сле ди це ове тех но ло ги је још увек не до вољ но 
ја сне. „Но ве тех но ло ги је омо гу ћи ле су тра ди ци о нал но не мир ним 
мла дим љу ди ма ши ром све та да сме ли је за ко ра че у свет умре же ног 
дру штва, да се осло бо де сте га и без цен зу ре про го во ре о оно ме што 
их му чи и што на дру ге на чи не ни су мо гли да раз ре ше.“25)

На раз вој ко му ни ка ци ја ути ца ле су мно ге про ме не: ве ћа ра зно-
вр сност из ра жа ва ња, про ши ре ње њи хо вог до ме та, мно штво ме ди-
ју ма, ра зно ли кост уре ђа ја, што ути че на пре о бра жа ва ње ко му ни ка-
ци ја у сло же не дру штве не по ја ве, у јед ну но ву моћ ну ин ду стри ју. 
Сред ства ко му ни ци ра ња, да нас, пред ста вља ју зна чај ну ин ду стри ју 
ко ја је ва жан еле мент сва ког дру штва. Она обез бе ђу ју нео гра ни-
че ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја са ци љем по пу ла ри за ци је ши ро ких 
кул тур них ак тив но сти и бо љем уче ство ва њу сва ког чла на дру штва 
у сва ко днев ни жи вот, по ја ча ва ју ћи њи хо ву спрем ност за ме ња ње, 
по твр ђи ва ње и об ли ко ва ње ста во ва. При ступ ин фор ма ци ја ма мо же 
би ти не рав но пра ван и не у јед на чен, ка ко из ме ђу гра да и се ла, та ко и 
из ме ђу раз ли чи тих др жа ва. Про ток ин фор ма ци ја мо же би ти јед но-
сме ран, кул тур но при стра сан и са др жин ски оску дан или обо јен по-
тре ба ма ту ђих ин те ре сних сфе ра. „Ин ду стри ја“ ко му ни ка ци је је у 
ве ћој или ма њој ме ри иста код ве ћи не зе ма ља: штам па; ра дио и те-
ле ви зиј ске ком па ни је; но вин ске26) и фо то-аген ци је; фир ме за огла-
ша ва ње и про па ган ду (pu blic re la ti ons), син ди ка ти и не за ви сне ком-
па ни је ко је про из во де и ди стри бу и ра ју ме диј ски са др жај; др жав ни/
дру штве ни или при ват ни би рои за ин фор ма ци је; бан ке по да та ка, 
про из во ђа чи soft wa re; про из во ђа чи тех нич ке опре ме и др. Ко му ни-
ка ци ја об у хва та про из вод њу27) ин фор ма ци ја и ди стри бу ци ју иако 

кул ту ре, со ци о ло ги је ра да или со ци о ло ги је до ко ли це, ис тра жи ва ња струк ту ре за ба ве, 
сло бод ног вре ме на итд.“ (Зо ри ца То мић, Комуникологија, Чи го ја, Бе о град, 2003, стр. 
110).

25) Зо ран Арац ки, Транзицијамедијауериглобализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010, стр. 131.

26)  „Да нас у го то во свим зе мља ма све та у ко ји ма се штам па сма тра из ра зом и до ка зом 
гра ђан ских сло бо да, ис по ља ва ју са два гле ди шта: по јед ном, вла сто др шци, по ли тич ка 
ели та, др же у ша ци ме ди је и ма ни пу ли шу њи ма, ути чу ћи на сми сао ин фор ми са ња; по 
дру гом, ме ђу тим, по ли ти ча ри (и про мен љи ва др жав на ад ми ни стра ци ја) за ви се од ме-
ди ја ко ји су ка дри да од ре ђу ју њи хо во ан га жо ва ње, чак и у то ли кој ме ри да иду ис пред 
про це са по ли тич ког од лу чи ва ња.“ (Ми о драг Илић, Медијскеимперије, За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997, стр. 4)

27)  „Да би по ста ла по пу лар на, ро ба ко ју про из во ди кул тур на ин ду стри ја мо ра би ти не 
са мо по ли се мич на) – од но сно спо соб на за про из во ђе ње мно го стру ких зна че ња и за до-
вољ ства; ту ро бу мо ра ју ди стри бу и ра ти ме ди ји чи ји су на чи ни по тро шње под јед на ко 
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оне не ма ју исту за сту пље ност, јер су мно га дру штва пред ност да ли 
ди стри бу ци ји у од но су на про из вод њу. Због то га су та ква дру штва 
по ста ла за ви сна од стра них ко му ни ка циј ских ком па ни ја. За ви се од 
ин фор ма ци ја ко је за сту па ју стра не ор га ни за ци је, од за бав них про-
гра ма ко ји су про из ве де ни у не кој дру гој зе мљи. Ве ћи на зе ма ља, 
да нас по се ду је сво је соп стве не но вин ске аген ци је ко је има ју огра-
ни че не мо гућ но сти, што ма те ри јал не, што тех нич ке и ка дров ске, 
те су при ну ђе ни да уво зе стра ни ин фор ма тив ни ма те ри јал. Због 
то га се сред ства ма сов ног ко му ни ци ра ња у дру штви ма у раз во ју 
још увек осла ња ју на ин фор ма ци је ко је еми ту ју стра не аген ци је. 
За бав ни са др жа ји на ра ди ју и те ле ви зи ји пре пу ни су уве зе ног ма-
те ри ја ла, док у сфе ри про па ганд ног про гра ма ве ли ки ути цај има ју 
ме ђу на род не ком па ни је. Ове ком па ни је ула жу ве ли ке ин ве сти ци је 
раз ви ја ју ћи не здра ву кон ку рен ци ју у ин ду стри ји ко му ни ка ци ја ко-
ја про из во ди ин фор ма ци ју. На тај на чин до ла зи до по ја ве на ци о-
нал них и ме ђу на род них мо но по ла. Ин ду стри ја ко му ни ка ци је све 
ви ше по ста је кул тур на ин ду стри ја. Она ин ду стриј ском тех ни ком 
ре про дук ци је еми ту је про из во де кул ту ра и кул тур на умет нич ка де-
ла. Не ка да се при ступ кул ту ри ис кљу чи во сво дио са мо на би бли-
о те ке, му зе је, по зо ри шта и кон церт не дво ра не, да би се да нас све 
ви ше ко ри сти ли фил мо ви28), тон ски за пи си, те ле ви зиј ске еми си је. 
Ова кво ма сов но ши ре ње ука зу је на ве ли ку по пу ла ри за ци ју кул ту ре 
чи ји су про из во ди до та да би ли ве ћи ном при ви ле ги ја ели те и бо-
га тих. По сто је и они ко ји кри ти ку ју ома со вље ње кул ту ре, ма да је 
мно го ва жни је из ра зи ти по зи тив не кул тур не и дру штве не ефек те.

Ве ли ка слич ност из ме ђу сред ста ва ко му ни ци ра ња и дру гих 
ин ду стри ја до во ди до убр за ног ме ђу соб ног раз во ја ко ји је усло-

отво ре ни и при ла го дљи ви. Те ле ви зи ја, књи ге, но ви не, пло че и фил мо ви, по пу лар ни су 
де лом и због  то га што њи хо ва при ро да ме ди ја омо гу ћа ва да се ко ри сте на на чи не на 
ко је љу ди же ле да их ко ри сте.“ (Џон Фиск, Популарнакултура, Clio, Бе о град, .2001, 
стр.181-182)

28) Мо гу се из дво ји ти три су штин ске раз ли ке из ме ђу те ле ви зи је и фил ма: 1. „Квалитет
ивеличинаслике: те ле ви зиј ска сли ка, по ре зо лу ци ји (ви дљи во сти де та ља), ло ши јег је 
ква ли те та од филм ске јер је са чи ње на од елек трон ски про из ве де них ли ни ја, а и рет ко 
је ве ћа од 75 цм у преч ни ку. Гле да лац је фи зич ки ве ћи од сли ке, што је у би о ско пу обр-
ну то. Те ле ви зи ја се обич но гле да од о зго, а не од о здо, као у би о ско пу. 2. Срединаукојој
сеовајмедијдоживљава: те ле ви зи ја се обич но гле да у до ма ћем окру же њу, код ку ће и 
уз нор мал но, соб но осве тље ње. За раз ли ку од би о ско па, не се ди се у мра ку, не ма не по-
зна тих осо ба уна о ко ло, не ма ве ли ке сли ке, омо гу ће но је сло бод но кре та ње по ред дру-
гих гле да ла ца и да ле ко се ма ње па жње усме ра ва на екран. 3. Степенконцентрације: 
те ле ви зи ја зах те ва ни жи сте пен кон цен тра ци је (гле да о ци се че сто ба ве и не чим дру гим, 
на при мер, раз го ва ра ју док је при јем ник укљу чен), али су за то пе ри о ди гле да ња мно го 
ду жи и че шћи не го што је то у би о ско пу.“ (Деј вид Мек Квин, Телевизија, Clio, Бе о град, 
2000, стр. 19)
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вљен ви со ким ин ве сти ци ја ма, са мим тим и ви со ким про фи том што 
у ве ли кој ме ри ути че на еко ном ски, по ли тич ки и дру штве ни раз вој. 
Због то га ин ду стри ја ли за ци ја ко му ни ка ци је мо ра при ву ћи ве ћу па-
жњу по ли ти ке, пла не ра и оних ко ји ко ри сте и кон зу ми ра ју ме ди је. 
Та ко ђе, не у рав но те же ност и не до ста так аде кват не ве зе из ме ђу раз-
ли чи тих гра на ко му ни ка циј ске ин ду стри је, још је дан је од глав них 
узро ка за ви сно сти у под руч ју ко му ни ка ци ја.

Ин ду стри ја ли за ци ја ко му ни ка ци ја са со бом по вла чи и пи та ње 
вла сни штва над сред стви ма ма сов ног ко му ни ци ра ња. Сва ки по ку-
шај да се од ре де про фи ли или мо де ли вла сни штва, кон тро ле, ру ко-
во ђе ња и фи нан си ра ња сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња је те жак 
и зах те ва опре зност. Вла сни штво над ме ди ји ма мо же има ти дво-
стру ки ка рак тер. Пр во, услед на ме та тех но ло шких “ре во лу ци ја”, 
кон цен тра ци је про из вод ње и мар ке тин га и мо гућ но сти ко му ни ка-
ци ја, струк ту ра вла сни штво и кон тро ла над сред стви ма ко му ни ци-
ра ња до жи ве ла је зна тан пре о бра жај. Дру го, мо де ли вла сни штва 
и кон тро ле у ве ли кој ме ри за ви се од по ли тич ког си сте ма сва ког 
дру штва, те се због то га мо де ли вла сни штва ме ђу соб но раз ли ку ју. 

Из да ва ње но ви на мо же би ти при ват ни и др жав ни по сао, ко-
мер ци јал не или не ко мер ци јал не при ро де, без об зи ра да ли се ра ди 
о днев ни ци ма или о по сред ној штам пи чи ји вла сни ци мо гу би ти 
по ли тич ке пар ти је, не вла ди не ор га ни за ци је, удру же ња као што су 
син ди ка ти, омла дин ске ор га ни за ци је, фа бри ке, спорт ска удру же-
ња, уста но ве обра зо ва ња, по је дин ци и др. Но ви не по ку ша ва ју да 
свој оп ста нак одр жа ва ју као ко мер ци јал на пред у зе ћа – про да јом 
ре клам ног про сто ра – што, че сто, ни је до вољ но, те ра ју ћи их на 
до дат но фи нан си ра ње или про на ла же ње до дат них ак тив но сти. Ко-
мер ци јал на из да ња успе ва ју да иза ђу на крај са фи нан сиј ским и 
дру гим те шко ћа ма за раз ли ку од спе ци ја ли зо ва не штам пе ко је због 
сма ње ног ти ра жа и спе ци јал ног са др жа ја гу би ко мер ци јал ну бит-
ку са оста ли ма. Ова ква не рав но прав на кон кур нци ја се до не кле ба-
лан си ра да ва њем олак ши ца и по мо ћи, не би ли се та кви ти ра жи и 
са др жа ји одр жа ли у жи во ту или по кре ну ли но ви ка ко би се су збио 
мо но пол штам пе, по спе шио плу ра ли зам и ра зно вр сност.

Са дру ге стра не ра дио и те ле ви зи ја има ју дру га чи је и мно го 
сло же ни је мо де ле вла сни штва, јер по сто ји све сност о то ме да ови 
ме ди ји има ју мно го ве ћу моћ уве ра ва ња не го ли што то има штам-
па. Због то га је др жав ном апа ра ту29) мно го ви ше ста ло до еми то-

29) „Уоби ча је на гле ди шта ви де по сто је ћу др жав ну власт као глав ну пре пре ку сло бо ди из-
бо ра и ин фор ми са ња (...) или се, пак, осла ња ју на јед на ко сум њи ву хи по те зу да ма сов-
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ва ња по сред ством та ла са, те су због то га ра дио и те ле ви зи ја би ле 
ди рек тан пред мет упли та ња вла сти. У ве ћи ни слу ча је ва вла сник 
ра дио-ди фу зног си сте ма је сте, др жа ва, чи ја сред ства ма сов ног ко-
му ни ци ра ња де лу ју у об ли ку јав ног сер ви са по од ре ђе ним за кон-
ским осно ва ма, ста ту ти ма, по ве ља ма и про пи си ма. Др жа ва је вла-
сник ра дио-ди фу зи је, кон тро ли шу ћи си стем са мно го ва ри ја ци ја у 
по де ли из ме ђу цен трал не вла сти и днев не од го вор но сти ру ко во ђе-
ња. Фи нан си ра ње је, нај че шће, из три из во ра: др жав не суб вен ци-
је, са мо стал на про дук ци ја и ди стри бу ци ја дру гим те ле ви зи ја ма и 
огла ша ва ње.

Ин ду стри ја фил мо ва30) је, у ве ћи ни слу ча је ва, у при ват ном вла-
сни штву, ма да по сто ји све ве ће ин тре со ва ње др жа ве за од ре ђе но 
уче шће у филм ској про дук ци ји. Из кул тур них и еко ном ских, све 
ви ше и по ли тич ких раз ло га, по сто ји слу чај и код нас (филм “Про-
фе си о на лац” и не ки дру ги) у ко јем је Вла да суб вен ци о ни са ла про-
ду цен те.

Кон цен тра ци ја вла сни штва над сред стви ма ма сов ног ко му-
ни ци ра ња у мно ги ма зе мља ма пред ста вља про блем и те му о ко јој 
тре ба рас пра вља ти. „Не сум њи во је да су ме ди ји сна жан фак тор со-
ци ја ли за ци је, чу ва ри јав них ин те ре са, али и из вор по ли тич ке мо-
ћи, па пи та ње ме диј ског вла сни штва и кон тро ле над са др жа ји ма 
по ста је кључ но.“31) Осим из по ли тич ких32) раз ло га као и из же ље да 
кон цен тра ци ја вла сти бу де ве за на за под руч ја у ко ји ма је ин ду стри-
ја ко му ни ка ци ја, же ља за вла шћу је ве за на и за ви со ке про фи те, 
про ток ка пи та ла, тех нич ки раз вој на до ма ћем и свет ском тр жи шту 
као и због ве ли ке мо гућ но сти ма ни пу ла ци је. Вер ти кал но ин те гри-

ни ме ди ји до при но се иде о ло шким од но си ма у ка пи та ли стич ком дру штву су де лу ју ћи 
у ре про дук ци ји те мељ них и све при сут них кла сних по де ла; или, на по кон, отво ре но за-
сту па ју ̀ независни` сек тор ко му ни ка ци ја – ма ле, не про фит не, чи та ла штву окре ну те из-
да вач ке ку ће, филм ске за дру ге, ло кал не ра ди о ста ни це – ко је се сма тра ју нор ма тив ним 
стан дар дом за све дру ге ти по ве ме ди ја ко му ни ка ци је“ (Џон Кин, Медијиидеморатија, 
Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 123)

30) „За мно ге филм ске ства ра о це про је кат би да кле био да ак ту а ли зу ју је дан мо гу ћи свет, 
да код гле да о ца на гла ша ва ју ути сак тре нут но сти, илу зи ју да је он ту, при су тан, и да 
ви ди ка ко се ства ри до га ђа ју.“ (Пол Ви ри ло, Машиневизије, Све то ви – Ок то их, Но ви 
Сад – Под го ри ца, 1988, стр. 81)

31) Зо ран Јев то вић и Зо ран Арац ки, „Ме диј ски ути ца ји, по ли тич ке ели те и дру штве на моћ 
у Ср би ји на по чет ку 21. ве ка“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 76.

32) Уло га ме ди ја у са вре ме ној по ли ти ци при мо ра ва нас да пи та мо у ка квом све ту и ка квој 
вр сти дру штва же ли мо да жи ви мо, и по себ но, ко ји сми сао има реч де мо кра ти ја у на-
шем де мо кра ском дру штву? (Но ам Чом ски, Контроламедија:спектакуларнадостиг-
нућапропаганде, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 7)
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са ње за ви си ди рект но од раз во ја тех но ло ги је, као што је слу чај са 
ком пју тер ском тех но ло ги јом у ко јој се ин ду стри ја не ба ви са мо 
про и вод њом и про да јом уре ђа ја, већ и по се до ва њем, одр жа ва њем 
и про дук ци јом софт вер ских си сте ма. 

Кон цен тра ци ја вла сти је за сту пље на сву да у све ту и у свим 
сфе ра ма дру штве ног си сте ма при че му се ин тен зи те ти и струк ту ре 
вла сни штва ме ђу соб но раз ли ку ју, ка ко у окви ру јед ног дру штва, 
та ко и ме ђу дру штви ма. Чи ње ни ца је да је при ват но вла сни штво 
раз ви је ни је, за сту пље ни је и из ра жај ни је у раз ви је ним зе мља ма. 
Та ко ђе, чи ње ни ца је и да др жа ва у ве ли кој ме ри за др жа ва власт и у 
раз ви је ни јим и зе мља ма у раз во ју. С об зи ром на то да је по тре ба за 
ка пи та лом у ин ду стри ји ко му ни ка ци ја све ве ћа, круп на пред у зе ћа, 
ко ја су у мо гућ но сти да обез бе де ка пи тал, у ве ли кој ме ри обез бе-
ђу ју и кон тро ли шу сред ства фи нан си ра ња. У раз ви је ним зе мља ма 
по ве ћа ва се кон цен тра ци ја вла сни штва над сред стви ма ма сов ног 
ко му ни ци ра ња из ме ђу вла сни ка раз ли чи тих ор га ни за ци ја ма сов-
них ме ди ју ма и ја ча ња мул ти сек тор ских кон гло ме ра та. Очи глед но 
је и уве ћа ње оби ма по је ди нач них пред у зе ћа ка да се ра ди о про из-
вод њи но во сти, кул тур них про из во да, про из вод њи soft wa re-а, про-
из вод њи опре ме за ко му ни ка циј ске си сте ме. Све је ак ту ел ни је ши-
ре ње ла на ца но ви на и кон цен тра ци је не са мо днев них ли сто ва већ 
и раз ли чи тих жур на ла као што су: днев ни ци, не дељ ни ци, ме сеч ни-
ци, спе ци ја ли зо ва ни ли сто ви, на уч не и за бав не пу бли ка ци је...  Ин-
фор ма ти ка, штам па, ра дио и те ле ви зи ја, филм и за ба ва има ју за јед-
нич ку тех но ло ги ју ко ја за ви си од ве ли ких ка пи тал них сред ста ва. 
Ве ли ке кор по ра ци је на раз ли чи те на чи не, иза не ких дру гих фир ми 
кон цен три шу ка пи тал и власт над сред стви ма ма сов ног ко му ни ци-
ра ња што све ви ше ути че на по ја ву мо но по ли стич ких ме ха ни за ма.

***

Тра ди ци о нал ни на чи ни ко му ни ка ци је још увек пре о вла да ва-
ју у уда ље ним ру рал ним обла сти ма у ко ји ма се древ ни и кул тур-
ни до га ђа ји пре о бра жа ва ју у при че, пе сме или игре. Ова кве фор-
ме слу же ци љу и у ур ба ним сре ди на ма, пре но се ћи свој ути цај на 
ра дио, те ле ви зи ју и филм ску про дук ци ју. Тра го ви тра ди ци о нал не 
ко му ни ка ци је, у ур ба ним сре ди на ма ин ду стриј ских зе ма ља, оста-
ју са др жа ни у раз ли чи тим ак тив но сти ма ве за ним за обра зо ва ње, 
струк ту ру и за ба ву. По сто је раз ли чи ти об ли ци ко ји успе шно чу-
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ва ју са др жај тра ди ци о нал не ко му ни ка ци је. Сцен ске умет но сти и 
по зо ри шта има ју ја ко упо ри ште у свим дру штве ним сре ди на ма. 
Му зи ка, спорт, игра и го сто ва ња су сву да ве о ма по пу лар ни. Раз-
ли ка по сто ји у на чи ну на ко ји се ре а ли зу ју, јер сва ко дру штво има 
дру га чи је еко ном ске ре сур се, дру га чи ја сред ства, дру га чи ји дру-
штве ни ста тус. Тех но ло шка ре во лу ци ја, пре ки да тра ди ци ју, ме ња 
дру штве но – кул тур ну кли му у град ским и се о ским сре ди на ма, са 
ци љем да се ко ри шће њем ко му ни ка циј ских си сте ма про на ђу на чи-
ни ка ко да се са чу ва од нос из ме ђу тра ди ци о нал них и са вре ме них 
об ли ка ко му ни ка ци је а да се не оште ти из вор ност, од но сно да се не 
ста је на пут нео п ход ном кре та њу ка са вре ме но сти.

По ја ва те ле ма ти ке и ми кро ин фор ма ти ке, сре ди ном 70-их го ди-
на, про шлог ве ка, отва ра нов при ступ у обла сти ма сов ног ши ре ња 
ин фор ма ци је, ства ра ју ћи но ву еру – ера ин фор ма ти зо ва ња ко му-
ни ка ци је. Ком пју те ри, ко ји су оства ри ли зна тан ути цај у ви со ко-
ра зви је ним дру штви ма, да нас су све ви ше до ступ ни дру штви ма у 
раз во ју и у сим би о зи са те ле ко му ни ка ци ја ма (те ле ма ти ка) пру жа-
ју не са гле ди ве мо гућ но сти. Ове две тех но ло ги је, до не дав но, ни су 
има ле ме ђу соб не кон так те или су се кре та ле са свим слу чај но. Из 
не за ми сли ве са мо стал но сти спа ја ју се у ве ли ке ком пју тер ске си-
сте ме и сред ства ко му ни ка ци је, ства ра ју ћи но ви ком плекс тех но-
ло ги ја ко ји се на зи ва ин фор ма ти ка. Да нас се ма ли број људ ских 
ак тив но сти мо же из дво ји ти а да ни је по ве зан са елек трон ском об-
ра дом по да та ка, на по сре дан или не по сре дан на чин, без об зи ра да 
ли је под ути ца јем ком пју тер ске тех но ло ги је или је у њу ди рект но 
укљу чен. Екс пло зи ја ин фор ма ци ја ко ја усло вља ва ускла ди ште ње, 
об ра ду, ана ли зу и еми то ва ње, као по сред ник из ме ђу ком пју те ра и 
те ле ко му ни ка ци ја ути чу на по тре бу да чо век ру ку је та квим по да-
ци ма и да их сло бод но ко ри сти.

Гра ни це, из ме ђу оног што се на зи ва ко му ни ка ци ја и оног што 
пред ста вља об ра ду ин фор ма ци ја, све ви ше се бри шу и прак тич но 
не ста ју. Ова кви си сте ми пру жа ју све ком плек сни је услу ге са тен-
ден ци јом да по ста ну ме ша ви на раз ли чи тих об ли ка ру ко ва ња ин-
фор ма ци јом. Да нас су ак ту ел не ре ла ци је у про це су ко му ни ци ра ња: 
чо век-чо век по прин ци пу при ми-пре дај са по тре бом ускла ди ште-
ња и ко ри шће ња ин фор ма ци је, ма ни пу ли са ња ин фор ма ци јом, ње-
ном об ра дом и уве ћа њем, ди стри бу ци јом, кон тро лом и упра вља-
њем, ко му ни ка ци јом чо век-ма ши на, ма ши на-ма ши на.

Све ин тен зив ни је ко ри шће ње са те лит ске ко му ни ка ци је обез-
бе ди ће вр ло ви сок ка па ци тет ин фор ма ци ја ко је об ли ку ју сред ства 
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ко му ни ка ци је. Ви ше ни је по треб но пре но си ти по ру ке са са те ли та 
на зе мљу, а за тим на дру ги са те лит; ни је по треб но гра ди ти соп-
стве не са те ли те. Мо гу ће је ко ри сти ти са те ли те ве ли ких ка па ци те та 
ко ји има ју ви ше стру ку на ме ну за до во ља ва ју ћи сво је по тре бе у ко-
му ни ка ци ји. Ова ква са рад ња из ме ђу зе ма ља ко је у зе мљи ној ор би-
ти по се ду ју са те ли те и зе ма ља ко је због тех нич ких (не)мо гућ но сти 
то не мо гу, спре ча ва гу жву у ор би ти, јер је тај про стор огра ни чен а 
зе мља ма тре ба омо гу ћи ти при ступ гло бал ној ко му ни ка ци ји.

Екс пан зи ја тех но ло шких мо гућ но сти кр чи пут ка нео гра ни че-
ним мо гућ но сти ма. Сва та сред ства не тре ба по сма тра ти као чу до, 
већ као ору ђе чи је до ме те тре ба оба зри во и са по себ ном па жњом 
раз мо три ти и са гле да ти ефек те и кон тра е фек те њи хо вог ко ри шће-
ња. Сва ко од ових ору ђа има свој соп стве ни по тен ци јал, огра ни-
че них мо гућ но сти, а опет не пред ста вља изо ло ва но сред ство, јер 
са мо као део не ког дру гог си сте ма по твр ђу је раз лог свог по сто ја-
ња. У ана ли зи тех нич ких сред ста ва тре ба има ти у ви ду по сле ди це 
ко је се мо гу од ра зи ти на еко ном ском и дру штве ном пла ну. Че сто 
је бо ље од ло жи ти уво ђе ње вр хун ске тех но ло ги је не го ли “ле чи ти” 
дру штво од но во на ста лих штет них ути ца ја, има ју ћи у ви ду чи ње-
ни цу да су ко му ни ка ци о ни си сте ми да нас, још увек, у ру ка ма ма-
лог бро ја тран сна ци о нал них ком па ни ја.

Сва ко дру штво по се ду је од ре ђе на пра ви ла за сва ку вр сту по-
на ша ња, као и њи хо ве ме ха ни зме кон тро ле и санк ци ја. Та ко ђе, 
по се ду је и раз ли чи те мо де ле и вр сте ко му ни ка ци ја ко је у ве ли кој 
ме ри ути чу на сва ко днев ни жи вот. Жи вот „мо дер ног“ чо ве ка за-
ви си од тех нич ких сред ста ва ко му ни ка ци је, од те ле фо на, фак со ва, 
те ле ви зо ра и ра ди ја, до оних, тре нут но, нај са вре ме ни јих као што 
су ком пју те ри и раз не елек трон ске мре же. Да не ма ових, и мно гих 
дру гих, тех нич ких мо гућ но сти, да нас, мо дер ни гра до ви – др жа ве 
не би мо гли да функ ци о ни шу. Упра во од ко му ни ка ци о них сред ста-
ва за ви се мно ги на чи ни ме ђу људ ског кон так та, са рад ње и раз ме не; 
тр го ви на и би знис, раз ме на ро ба и услу га, са о бра ћа ње пре во зних 
сред ста ва, дру штве но нео п ход не и по треб не ак тив но сти... Ко му-
ни ка ци ја се не мо же схва ти ти са мо као по сре до ва ње, већ се мо ра 
по сма тра ти као си стем дру штве ног ор га ни зо ва ња.
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ри сти ке и мо гућ но сти при ме не у на уч ном ис пи ти ва њу јав ног мње-
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Resume
The lines between communication and information pro-
cessingarebeingmoreandmoredeletedandpractically
non-existant.Thesekindofsystemsoffermoreandmore
complexserviceswiththetendencytobecomeamixtureof
differentwaysinprocessingtheinformation.Theexpansi-
onofthetechnologicalpossibilitiespavesthewaytoen-
dlesspossibilities.Thismeansshouldnotberegardedasa
miraclebutasakindoftoolwhichrangeofuseshouldbe
carefullyconsideredaswellastheeffectsandcounter-ef-
fectsofitsuse.Eachoneofthesetoolshasitsownpoten-
tialoflimitedpossibilities,andyetdoesnotrepresentan
isolatedmeans,becauseonlyasanintegralpartofsome
other systemdoes it confirm the reasonof its existance.
Whenanalysingtehnicalmeansoneshouldbearinmind
theconsequenceswhichcanaffecteconomyandsociety.It
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isoftenbettertodelaythepresentationofhightehnology
thanto”treat”thesocietyfromthenewharmfulinfluen-
ceswithregardtothefactthatcommunicationsystemsare
stillhandledbyasmallnumberof internationalcompa-
nies.

 Овај рад је примљен 28. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.





политичка ревија

ВЕРА, НАЦИЈА, 
ГЕОПОЛИТИКА

221

Владан Станковић 

 ВЕР СКИ ИДЕН ТИ ТЕТ – УГАО ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КЕ  
ЕС ХА ТО ЛО ГИ ЈЕ

241

Саша Марковић, Снежана Бесермењи

ИС КУ ШЕ ЊА ЕТ НО ФИ ЛЕ ТИ ЗМА У РЕ ЛИ ГИЈ СКИМ 
МО ТИ ВИ МА ПО ЛИ ТИЧ КЕ МИ СЛИ КОД СР БА

267

Драган Траиловић

СО ЦИ ЈАЛ НИ РАС ЦЕ ПИ И ЗАХ ТЕ ВИ ЗА СЕ ЦЕ СИ ЈОМ  
У НР КИ НИ: СЛУ ЧАЈ СИН ЂАН Г  





УДК: 
323.1:2(497.11)

Прегледни
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=34
Бр. 4 / 2012.
стр. 221-239.

- 221 -

  

- 221 -

ВладанСтанковић*

ИнститутзаполитичкестудијеуБеограду

ВЕРСКИИДЕНТИТЕТ–УГАО
ГЕОПОЛИТИЧКЕЕСХАТОЛОГИЈЕ**

Сажетак
Каквевезеимагеополитичкаесхатологијасаизград
њомверскогидентитета,нарочитоакосеимаувиду
једнамалаземља,каквајеСрбија,иједанбројчанома
линародкаоштојесрпски?Тојелогично,алиипро
блемскопитањеовогнаучнограданакојеваљадати
одговор.Изпроблемскогпитањасеназиреипредмет
истраживањаураду,аонсетичеконтекстуализира
њаверскогидентитетанаосновуспознајаизрелигиј
скегеополитике.Овакодефинисанпредметистражи
вањаузимауобзирверскиидентитеткојипрестаје
дабудесамодефанзивничинилациодбрамбенистуб
надирућим (страним) идентитетима, већ постаје
моћанофанзивничинилацимостсарадњеиразмене
садругима–довољноснажандасеодржииопста
не.(Само)одрживостутичедасеверскиидентитет
мора сагледавати кроз спољнополитички контекст,
ањеганемабезсазнањаизрелигијскеиесхатолошке
геополитике,којесунајстабилнијипараметрисавре
мених,међународнихигеополитичкиходноса.(Евро)
интегративни процесиСрбије утичу на актуалност
теме,азначајрадасеогледаудавањудоприносаза
прављење спољнополитичких приоритета земље.
Приоритетибиморалидаимајујаснуутемељеносту
верскомидентитету,алииобратно:даутичунапро
меневерскогидентитета,какобичитавсистембио
адаптивнији,адобити(спољне)политикеуспешније.

* Ис тра жи вач сарад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град.
**  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Узобиљепримењенихсоциолошких,политиколошких
и логичкихметода (посматрање, анализа садржаја,
конкретизација,генерализација,упоредниметод,ме
тодунакрснихкултураисл),овајрадћепокушатида
пружиодговорназадатопитањекојегласи:какваје
улогаконтекстуализирањаесхатолошкегеополитике
наизградњудомаћегверскогидентитета?
Кључнеречи:геополитика,религија,идентитет,есха
тологија,Србија

Rад ко ји је пред на ма по за ба ви ће се пи та њем из град ње вер ског 
иден ти те та из угла ес ха то ло шке ге о по ли ти ке. Ова, и у свет ски 

раз ме ра ма мла да и још не до вољ но ста са ла, на уч на ди сци пли на 
осла ња се на вер ску или са крал ну ге о по ли ти ку, о ко јој код нас тек 
про прат но има спо зна је, по нај ви ше кроз пре во де ра до ва ру ског ге-
о по ли ти ча ра Алек сан дра Ду ги на. У стра ним из во ри ма пре по зна-
тљи ве су на уч не сту ди је на ову те му: Јо ва на Ри за (JohnA.Rees),1) 
Ми хај ла Бо ни на, Аба са Аман та и Ми хај ла Га спе ра (Michael Bo
nine, AbbasAmanat, MichaelGasper),2) Ни ко ле Ди ме (NicholasDi
ma),3) Мук тедaр Ка на (MuqtedarKhan),4) Ан дри је Но ва ка (Andrzej
Nowak)5)... 

Да би смо те мељ ни је про а на ли зи ра ли вер ски иден ти тет из 
угла ес ха то ло шке ге о по ли ти ке, и по ста ви ли га у кон текст срп ске 
спољ не по ли ти ке, ва ља ло би нај пре раз чла ни ти пој мов не са др жа је 
опе ра ци о на ли за ци јом са знај ног апа ра та, по том за ћи у во де ес ха то-
ло шког апо ка лип тич ког ми ле а ри зма, да би се из ових кон цеп ци ја 
про а на ли зи ра ла ес ха то ло шка и вер ска ге о по ли ти ка, и ко нач но у 
за кључ ним раз ма тра њи ма по зи ци о ни ра ло ме сто срп ске по ли ти-
ке кроз оп ти ку са крал не ге о по ли ти ке. На тај на чин до би ли би смо 
сли ку ста ња и основ не по став ке у ко ји ма би тре ба ло да се кре ће 
срп ска спољ на по ли ти ка у свет ској ко ор ди нат ној рав ни ме ђу на-
род них од но са. Као по врат на спре га ова ко кон ци пи ра них пре по-
ру ка ме ђу на род ног по зи ци о ни ра ња срп ске спољ не по ли ти ке мо гли 
би се учвр сти ти и/или мо ди фи ко ва ти по сто је ћи еле мен ти вер ског 

1) John A. Re es: Religion inInternationalPoliticsandDevelopment – The World Bank and 
Fa ith In sti tu ti ons, Ed ward El gar Pu blis hing, 2011. 

2) Mic hael Bo ni ne, Ab bas Ama nat, Mic hael Ga sper: IsThereaMiddleEast?–TheEvolution
ofaGeopoliticalConcept, Stan ford Uni ver sity Press, 2011.

3) Nic ho las Di ma: Culture,Religion,andGeopolitics, Xli bris Cor po ra tion, 2010.
4) M. A. Muq te dar Khan: DebatingmoderateIslam–thegeopoliticsofIslamandtheWest, 

Uni ver sity of Utah Press, 2007.
5) An dr zej No wak: HistoryandGeopolitics–AContest forEasternEurope, Pol ski Instytut 

Spraw Mi ędzyna ro dowych, War sza wa, 2008.
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иден ти те та, ка ко би чи тав си стем мо гао са мно го ма ње по тре са да 
ап сор бу је уда ре ме ђу на род них ге о по ли тич ких фак то ра.

ПОЈМОВНААПАРАТУРА
Ов де ће би ти ре чи о не ко ли ко основ них пој мо ва ко је је нео п-

ход но де фи ни са ти ка ко би се об ра дио пред мет ис тра жи ва ња. То су 
пој мо ви: верскиидентитет,  есхатологија, и геополитика. На кон 
де фи ни са ња по след ња два пој ма до ћи ће мо до спо зна је тер ми на 
есхатолошкагеополитика.

1. Верскиидентитет је са мо јед на од вр ста иден ти те та, а иден-
ти тет се до жи вља ва као «свој ство јед на ко са мо се би».6) Иден ти тет 
би био и на чин ис ти ца ња по је ди на ца и ко лек ти ви те та спрам дру-
гих по је ди на ца и ко лек ти ви те та.7) За иден ти тет, а ти ме и за вер ски 
иден ти тет мо гло би се ре ћи да озна ча ва “про цес из град ње сим бо-
лич ких мо де ла ко ји да ју сми сао сви је ту, ну де ту ма че ње ис ку ства и 
омо гу ћа ва ју љу ди ма да схва те ствар ност жи во та у свом са да шњем, 
али и про шлом и бу ду ћем, об ли ку.”8) Ка да је реч о ути ца ју и зна ча ју 
вер ског иден ти те та ва ља ис та ћи да је “кон фе си о нал на при пад ност 
по не кад моћ ни ји фак тор об је ди ња ва ња у исту за јед ни цу не го са ма 
на ци о нал на при пад ност”.9) Оту да је ва жност ове те ме не мер љи ва.

2. Есхатологијајенаукаопоследњимданима. Око то га да го-
то во не ма двој бе ни код јед ног од ауто ра ко ји се ба ви пој мов ним 
од ре ђе њем ове име ни це. За про фе со ра Бо го слов ског фа кул те та 
Срп ске пра во слав не цр кве, Ди ми три ја Ка ле зи ћа: «Ес ха то ло ги ја је 
те о ло шка на у ка о по след њим да ни ма (ствар но сти ма, зби ва њи ма), 
али не са мо у вре мен ском (ма да то пре све га) не го и у ег зи стен ци-
ја ли стич ком сми слу, тј. уче ње о вас по ста вља њу веч ног жи во та или 
Цар ства Бож јег, ко је ће се зби ти на свр шет ку исто ри је, Дру гим до-
ла ском Го спо да Ису са Хри ста.»10) Пре ма Фер гу со ну ес ха то ло ги ја 

6)  М. Су бо тић: “Срп ски на ци о нал ни иден ти тет – исто риј ски и са вре ме ни иза зо ви”, По
литичкаревија, 3/2011: 1-34, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.2

7)  J. Fe a ron, “What is Iden tity – as We now use the Word?”, Mimeo, Stan ford Uni ver sity, San 
Fran ci sco, 1999, p.4.

8)  Z. Mach: “Re li gi ja i iden ti tet u Sred njoj i Is toč noj Euro pi”, Političkamisao, 4/1997, Fa kul tet 
po li tič kih zna no sti, Za greb, 1997, str.131.

9)  Н. Ра ду шки: “Де мо граф ске ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та”, Српскаполитичка
мисао, 1/2011: 321-336, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр.327.

10)  ур. Д. Ка ле зић, Енциклопедијаправославља, Књи га 1: А-З, Са вре ме на ад ми ни стра ци-
ја, Бе о град, 2002, стр.660. 
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је «на да у ко нач но ре ша ва ње Бож јих за ми сли».11) Ви љем Риз ово 
са зна ње про ду бљу је, па је пре ма ње му ес ха то ло шка спо зна ја: «Ка-
сно је вреј ско и ра но хри шћан ско уче ње о по след њим или ко нач-
ним ства ри ма, као што су смрт, вас кр се ње, бе смрт ност, крај до ба, 
суд њи дан, бу ду ће ста ње и по нов ни до ла зак Хри ста.»12) Ово ту ма-
че ње је знат но пре ци зни је, јер уво ди и ју да и зам у си стем ес ха то ло-
шких сим бо ла, али је још увек не до вољ но, јер за по ста вља ислам и 
ње го ву ес ха то ло шку ви зи ју све та. Про ши ре но ту ма че ње ес ха то на 
као ми ле на ри зма апо ка лип тич ких са др жа ја уоча ва мо и код Па рин-
де ра. За ње га су хри шћан ске и ју да и стич ке иде је сво је из во ри ште о 
ес ха то ну про на ла зи ле у не и срп ној ин те р пре та ци ји зо ра стри зма.13)

3. Са дру ге стра не геополитика је на у ка ко ја ве зу је зе мљи ште 
и по ли ти ку, или мно го пре ци зни је разматранадметањаиборбе
заполитичкипростор. Ге о по ли ти ка је на ста ла из ка у зал них по-
ку ша ја да се ука же на ве зу про сто ра схва ће ног као зе мљи шта и 
по ли тич ких ак ци ја.14) Убр зо је ова кон цеп ци ја на пу ште на као не-
до вољ но атрак тив на, па се ве ћи на ге о по ли ти ча ра из под руч ја по-
ли тич ке ге о гра фи је, пре се ли ла на те рен ре ал не ге о по ли ти ке, ко ја 
је за пред мет ис тра жи ва ња узе ла по ли тич ки про стор као ис тра жи-
ва ну ка те го ри ју.15) Због то га су и да нас не у спе ли по ку ша ји ве ћи не 
ге о по ли ти ча ра да под ге о по ли ти ком под ра зу ме ва ју ути цај зе мљи-
шта на по ли тич ке пре тен зи је.16) Та ко је за Ри ја ге о по ли ти ка: “од нос 

11)  E. Fer gu son, EncyclopediaofEarlyChristianity, Gar land Pu blis hing Inc, 1990, p.309-310: 
“Escha to logy, in Chri stian terms, is the o lo gi cal re flec tion on the ho pe of be li e vers: ho pe in 
God’s fi nal re so lu tion of the am bi gu i ti es of hi story and in the fi nal sal va tion of the both in di-
vi dual and com mu nity from de ath and sin, ro o ted in the con vic tion that this fi nal re so lu tion 
and sal va tion ha ve al ready be gun in the re sur rec tion of the cru ci fied Je sus.”

12)  V. Riz: Filozofijaireligija–istočnaizapadnamisao, De re ta, Be o grad, 2004, str.211.
13)  G. Par rin der, DictionaryofNonChristianReligions, Hul ton Edu ca ti o nal Pu bli ca ti ons, 1981, 

р.93.
14)  “(...) ze mlji šte od re đu je po li tič ki raz voj dru štva, s ob zi rom da po sto ji or gan ska po ve za nost 

ze mlji šta sa na ro dom, od no sno dr ža vom. (...) Šve đa nin Ru dolf Kje len (Kjellèn): “deo na u ke 
o dr ža vi sa po seb nom sa dr ži nom, ko ja se sa sto ji u po sma tra nju ze mlji šta s gle di šta nje go ve 
pro že to sti po li tič kom or ga ni za ci jom.” (Gru pa auto ra: Sociološkileksikon, Sa vre me na ad mi-
ni stra ci ja, Be o grad, 1982, str.197). Исто та ко и у: M.  Bo sa nac, O. Man dić, S. Pet ko vić, 
Rječniksociologijeisocijalnepsihologije, In for ma tor, Za greb, 1977, str.194: “Ovaj je za vi-
san od ge o graf skog pro sto ra, na ko je mu ži vi i či ja ve li či na i sa stav od re đu ju po li ti ku dr ža ve.”

15)  Gru pa auto ra: Sociološki leksikon, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1982, str.197: “... 
tzv. teorijaživotnogprostora (Lebensraum).”

16)  Ма ла ен ци кло пе ди ја де фи ни ше ге о по ли ти ку као на у ку о «ути ца ју при ро де јед не зе-
мље (ге о граф ског по ло жа ја, кли ме, тла, во де и др) и ње не еко ном ско-дру штве не, по ли-
тич ке и кул тур не над град ње на исто риј ски раз вој јед не на ци је, и на њен ме ђу на род ни 
по ло жај...» (Малаенциклопедија, Про све та, Бе о град, 1978, стр.407)
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из ме ђу по да та ка о при род ном: ге о гра фи је, по ли ти ке др жа ва, ме ђу-
на род них од но са, на пе то сти и су ко ба.»17)

4. Уко ли ко би смо са да ге о по ли ти ку де фи ни са ли као над ме-
та ње или бор бу за жи вот ни про стор, а ес ха то ло ги ју као на у ку о 
по след њим да ни ма, он да би смо ес ха то ло шку ге о по ли ти ку мо гли 
де фи ни са ти као бор бу за жи вот ни про стор на осно ву ес ха то ло-
шких ви зи ја све та. Из ге о по ли тич ких ко ор ди на та ко је се те ме ље 
на ес ха то ло шким кон цеп ци ја ма све та мо гу ће је он да ни јан си ра ти 
и вер ски иден ти тет та ко да он по ста је гип ки ји и при јем чи ви ји по 
на ци о нал не ин те ре се јед не зе мље и ње го вог дру штва.

ЕСХАТОЛОГИЈААПОКАЛИПТИЧНОГ
МИЛЕАРИЗМА

Ес ха то ло шка ди мен зи ја кра ја све та оли че на у иш че ки ва њу хи-
ља ду го ди шњег пе ри о да ми ра и Дру гог до ла ска Ме си је, очи то ва на 
је у све три мо но те и стич ке ре ли ги је, и свих шест вер ских кон фе-
си ја кроз апо ка лип тич не ви зи је. Ове ви зи је се ме ђу соб но, по не кад 
чак и ве о ма, раз ли ку ју. Оно што им је, ме ђу тим, за јед нич ка осо би-
на је сте за о кру же на кон цеп ту ал ност у хо мо ген си стем ве ро ва ња, 
иде ја, вред но сти и нор ми. Све три ре ли ги је и свих шест кон фе си ја 
на го ве шта ва ју крај Ста рог до ба, Стра шни суд, и по сле то га ми ле-
ни јум ски пе ри од ми ра и хар мо ни је. Оно што их у ве ли ком раз ли ку-
је, и, на кра ју кра је ва, оно што до во ди до не по мир љи вих рас ко ла и 
раз ла за, не са мо на по љу вер ске дог ма ти ке, већ, по ка за ће се то, и на 
пла ну ге о по ли ти ке ко ја од ре ђу је ме ђу на род не од но се у свет ским 
раз ме ра ма, је сте њи хо во раз ли чи то ту ма че ње по је ди них би блиј-
ских спо зна ја. Ов де ће да кле би ти ре чи о ју да и стич кој, хри шћан-
ској и ислам ској ес ха то ло ги ји иш че ки ва ња Суд њег да на, и све га 
оно га што би том крун ском ес ха то ло шком мо мен ту у окви ру све 
три ре ли ги је тре ба ло да пред хо ди. Исто вре ме но и па ра лел но, ес-
ха то ло шки апо ка лип тич ки ми ле а ри зам би ће раз ма тран кроз шест 
кон фе си ја: три хри шћан ске (пра во слав ну, ка то лич ку и про те стант-
ску), две ислам ске (су нит ску и ши ит ску) и јед ну – ју да и стич ку. Па 
кре ни мо ре дом...

17)  A. Rey, Dictionnaireculturelenlanguefrancaise, To me II, Dic ti on na i res le Ro bert-Se jer, 
Pa ris, 2005, р. 1330: “Geopolitique. Étu de de rap ports en tre les données na tu rel les de la 
géograp hie, la po li ti que des États, le re la ti ons in ter na ti o na les, les ten si ons et les con flits.»
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Јудаистичкаесхатологија на мно го ме ста у све тим спи си ма 
на го ве шта ва Крај све та, и крај Ста рог До ба. Она го во ри о Апо-
ка лип си или Кра ју све та, сво је вр сном пре ки ду у вре ме ну – из ра-
зу Бож јег про ми сла – на кон ко га се ус по ста вља Бож је цар ство на 
зе мљи. Рај ће на сту пи ти са веч ном др жа вом Изра ел, и са Хра мом 
и За вет ним ков че гом као ње ним сре ди штем.18) Ово рај ско ста ње 
пред по ста вља до ла зак Ме си је ко ји об зна њу је хи ља ду го ди шњи 
пе ри од трај ног ми ра и бла го ста ња. Они ко ји не при зна ју ес ха то-
ло шког ца ра би ће уни ште ни, а оста ли ће се обра ти ти у ју да и зам. 
Ме си ја ће би ти ве ли ки вла дар, не бо жан ске при ро де, ко ји ће до-
не ти ко нач ни мир сви ма. На сту пи ће но ви свет ски по ре дак (Оlam
habaa) – бу ду ћи свет. Осни вач са вре ме не др жа ве Изра ел, Да вид 
Бен Гу ри он, ис та као је да ће Саветдванаесторицемудраца, у по-
сти сто ри ји, упра вља ти све том из Је ру са ли ма. Би ће то но ви, јуде
оцентричнисвет, ко ји већ са да по ла ко на ста је...19) Та ко је ју да и-
зам увек остао одан по и ма њу ис ку пље ња као до га ђа ја ко је ће се 
из вр ши ти на исто риј ској сце ни, уну тар са ме за јед ни це – зби ће се 
у ви дљи вом све ту, а огле да се у оку пља њу прог на них и по нов ној 
из град њи Је ру са ли ма што су два нај ва жни ја зна ка ко ја на го ве шта-
ва ју до ла зак све тов ног ца ра Да ви до вог – Ме си је. Тре ћи, по след њи 
и веч ни Храм у Је ру са ли му спу сти ће се с не ба на ме сто пр вог и 
дру гог Хра ма, са свим до вр шен и са вр шен.20) Ус по ста вља ње Хра ма 
на бр ду Си он на ме сту ко је су, по пре да њу Је вре ја, му ха ме дан ци 
узур пи ра ли, би ће за вр шна ета па ју деј ске ес ха то ло ги је.

Па ипак, пре то га, сле ди од сут на бит ка из ме ђу Пра вед ни ка 
Изра иљ ћа на, и не пра вед них блуд ни ка оку пље них у хе те ро ге ну 
ко а ли ци ју ко ју ће пред во ди ти нај ја чи ме ђу њи ма Ве ли ки кнез из 
на ро да Рош. Од сут ну бит ку на по љу удо ли не Ме ги до (би блиј ски: 
Ар ма ге дон), при зи ва ју исто вре ме но и ју деј ци и протестантски
хришћани. Тек је по след њи чин ес ха то ло шке за ми сли из ме ђу ју-
де ја ца и ре фор ми са них про те ста на та су про ста вљен. На и ме, пре ма 

18)  R. H. Char les: Eschatology–TheDoctrineofaFutureLifeinIsrael,JudaismandChristi
anity, Schoc ken Bo oks, New York, 1963, р.170: “To bit... li ke in the Old Te sta ment... Thus 
Je ru sa lem and the tem ple will be re bu ilt with the gold and pre ci o us sto nes, the scat te red tri bes 
re sto red, and the he ta hen, for sa king the ir idols, will wor ship the God of Israel (XI II, 10-18, 
XIV, 4-6)”

19)  О овој ју да и стич кој сти хи ји у: Л. Ка цис: Русскаяэсхатологияирусскаялитература, 
ОГИ, Мо сква, 2000, стр.109: «Изра ил хо чет со зда ть се бе спа се ние сво и ми соб ствен ны-
ми ру ка ми. По э то му из ра ль ская сти хия и ле жит в осно ве но во е вро пе й ской ку ль ту ры.»

20)  В. Ди ми три је вић: “По ли ти ка и ми сти ка – бли ско и сточ ни су коб и ес ха то ло ги ја мо но те-
и стич ких ре ли ги ја”, http://borbazaveru.info/content/view/4924/1/
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про те стант ским ци о ни сти ма по окон ча њу ово га све та (до ба), сви 
ће се Је вре ји пре о бра ти ти у хри шћа не. Код ју де ја ца је обр ну то: сви 
ће се ју да и зва ти или ће не ста ти. Све оста ло у ес ха то ло ги ја ма Је-
вре ја и про те стан та је ви ше-ма ње слич но. Та ко про из и ла зи да су 
про те стан ти у стал ном из че ки ва њу кра ја све та и дру гог Ису со вог 
до ла ска. И не са мо то, они из че ку ју што бр же за о кру жи ва ње др жа-
ве Изра ел, и вла да ви ну Је ру са ли ма као свет ског цен тра мо ћи, те 
се због то га и на зна ча ва ју син таг мом хришћанскифундаментали
сти, или још пре ци зни је –  протестантскиционисти.21) Бор ба за 
Изра ел је и њи хо ва бор ба, не са мо је вреј ска, јер не ма кра ја све та 
без вас по ста вља ња Со ло мо но вог хра ма, и вла да ви не Си не дри о на, 
по сле ко га ће до ћи до ко нач ног пре о бра жа ја Је вре ја.22)

Већ ес ха то ло ги ја (ри мо)католичких хришћана је не што по-
све дру га чи ја, ма да те мељ но по ду дар на у основ ним по став ка ма са 
пред ход не две. У осно ви ка то лич ка ес ха то ло ги ја је исто вет на са 
пра во слав ном, де ли исто пр во ми ле ни јум ско на сле ђе, али са из ве-
сним мо ди фи ка ци ја ма дру го ми ле ни јум ских те ко ви на, ко је је при-
бли жа ва ју, услов но и са мо до не кле, ста ро за вет ни ма. За раз ли ку 
од ста ро за вет них (али и пра во слав них, прим. В. С), ка то ли ци не 
од ба цу ју Ста ро до ба ово га све та, они се бо ре и за ње га да га, та-
кво ка кво је, обез гре хо вље но, опле ме не, да му да ју сми сао,23) да у 
ње му омо гу ће про стор за бар од бле сак веч но сти.24) Ка то лич ка бор-

21) М. Вра нић-Ми трић: Хришћански ционизам – политика Апокалипсе, ФПН, Бе о град, 
2012, стр.3-4: «... не ки од њих ве ру ју да по сто ји нео п хо дан пред у слов за тај до га ђај, а 
то је по вра так Је вре ја у ЕрецИзраел, од но сно Палестину. Ово схва та ње им пли ци ра да 
је мо гу ће убр за ти по нов ни до ла зак Го спо да на зе мљу, уко ли ко се осна жу је, по др жа ва и 
убр за ва пре се ље ње и о(п)ста нак Је вре ја у Изра е лу. Те о ло шким схва та њем о нео ход но-
сти пре се ље ња Је вре ја у Изра ел, ка ко би се ис пу ни ли усло ви за фи нал ну бит ку из ме ђу 
до бра и зла (Апокалипса или Армагедон) ство рен је чврст те мељ за по ли тич ку по др шку 
пр во бит но са мом по врат ку Је вре ја у Изра ел, а за тим и ства ра њу др жа ве Изра ел. Ово 
уве ре ње је тек у XX ве ку до би ло и сво је са да шње име хришћанскиционизам и иде о ло-
щ ко-по ли тич ка је тво ре ви на аме рич ких протестаната, тач ни је хришћанскихеванге
листа, а ме ђу њи ма по себ но ва тре них хришћанскихфундаменталиста.»

22)  S. S. Mon te fjo re, Jerusalim, Evro-Gi un ti, Be o grad, 2012, str.626: “An ke te do sled no po-
ka zu ju da pre ko 40% Ame ri ka na ca oče ku je Dru gi do la zak u Je ru sa li mu u ne kom tre nut ku 
u bu duć no sti. Ko li ko god da to de lu je pre te ra no, ame rič ki hrišćanskicionisti sva li li su svoj 
te ret na ple ća je vrej skog Je ru sa li ma, a Iz rael je bio za hva lan za to, iako je ulo ga Je vre ja u 
nji ho vom sce na ri ju Sud njeg da na bi la tra gič na.”

23)  Z. Fa hed: “How The Cat ho lic Church vi ews the po li ti cal com mu nity”,  По ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је, 01/09: 99-110, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 
2009, стр. 101

24)  “To kom svo je isto ri je, a na ro či to u po sled njih sto go di na, Cr kva ni ka da ni je pre sta ja la – po 
re či ma pa pe La va XI II – da s pra vom iz ra ža va svoj stav o pi ta nji ma dru štve nog ži vo ta.” (Из 
пи сма Др жав ног се кре та ра Пап ске сто ли це кар ди на ла Ан ђе ла Со да на кар ди на лу Ра фа-
е лу Мар ти ну пред сед ни ку Пап ског ве ћа за прав ду и мир, No.559.332, Città del Va ti ca no, 
Ro ma, 2004) 



- 228 -

ВЕРСКИИДЕНТИТЕТ–УГАОГЕОПОЛИТИЧКЕ...ВладанСтанковић

ба за ово вре ме ност пре ва ли ла је дуг пут од бе не дик тин ског ora
etlabora (ра ди и мо ли!), пре ко кли ни јев ског ра да на сјајусклада, 
ци стер цит ског (бер нар дин ског) преуређења спољашњег света, 
до ми ни кан ског спуштања Духа светог на земљу, фра ње вач ког 
опонашањаХриста, је зу ит ске бор бе за што већу славу вере, до 
присутностиБогаусвету кроз Opus Dei.25) Ка то лич ка ес ха то ло-
ги ја та ко је ево лу и ра ла од уни вер за ли зма и хар мо ни зма, пре ко ак-
ти ви зма, до со ли да ри зма и фун да мен та ли зма.26) На кра ју тог пу та 
сто ји из че ки ва ње Ес ха то на, пре дар ма ге дон ског ста ња со ли дар но-
сти и свет ске љу ба ви, ко ји је ни шта дру го до иде ал хри шћан ског 
пре у ре ђе ња све та на сли кан бо ја ма дру штве ног и со ци јал ног уче ња 
(Ри мо)ка то лич ке цр кве.27) За раз ли ку од ју да и стич ке и про те стант-
ске ес ха то ло ги је ко је су осли ка не там ним ко ло ри ти ма не пре ста не 
бор бе, ра то ва и не сре ћа, по ро ђај них му ка до по нов ног ус по ста вља-
ња Изра е ла као сре ди шта све та, ка то лич ка ес ха то ло ги ја је знат но 
оп ти ми стич ни ја. 

Са ова квим по гле дом, пу ним за гле да но сти у овај свет (исти-
на са мо де ли мич не), сла жу се и не ки ли бе ра ли, се ку ла ри сти, агон-
сти ци и ли бе рал ни еман ци па тор ски на стро је ни про те стан ти (пре 
све га лу те ра ни). Они ве ру ју у ху ма ни за ци ју чо ве ка, еман ци па ци-
ју лич но сти, со ци ја ли за ци ју чо ве чан ства, и ус по ста вља ње трај ног 
ми ра са јед ном свет ском вла дом оли че ном у Ор га ни за ци ји ује ди-
ње них на ро да (ОУН).28)

Ко нач но ту је и ор то док сна или православнаверзијахришћан
ства ко ја се при др жа ва соп стве не ес ха то ло шке сли ке све та. Пра-
во слав на ес ха то ло ги ја др жи се ор то док сног при сту па ко ји је хри-
шћан ство за др жао у ан тро по ло шкој и пси хо ло шкој сфе ри со лип-
си зма. Основ ни еле мен ти пра во слав не ес ха то ло ги је су сле де ће. 
(1) Мно ги ће об ма њи ва ти у име Хри сто во; (2) Во ди ће се стра шни 

25)  В. Стан ко вић: Утицајхришћанскихконфесијанаполитикудруштвеногразвоја, ФПН, 
Бе о град, 2011, стр.383-384.

26)  В. Стан ко вић: “Осно ви фун да мен та ли зма”, Политичкаревија, 4/2010:109-126, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр.116.

27)  Иден ти тет и по зи ва ње Цр кве у све ту, у скла ду са Бож јим про ми слом оства ре ним кроз 
Ису са Хри ста, има ју “spa so no sni i es ha to lo ški cilj ko ji sa mo u bu du ćem ve ku mo že bi ti 
u pot pu no sti do seg nut. « (Dru gi va ti kan ski sa bor, Past. Konst. Gaudiumet spes, 40:AAS 
58(1966), p.1058)

 „Na po lju kon kret nih isto rij skih zbi va nja, do la zak Car stva Bož jeg ne mo že se, sto ga, shva-
ti ti kao ko nač no i sa vr še no dru štve no, eko nom sko i po li tič ko ure đe nje, već pre kao raz voj 
dru štve no sti...“ (Pap sko ve će za prav du i mir: Osnove socijalnogučenjaKatoličkecrkve, 
Kon rad Ade na u er-Be o grad ska nad bi sku pi ja, Be o grad, 2006, str.27)

28)  Ва ља ис та ћи да је овом уче њу по нај бли жа ма сон ска ес ха то ло ги ја.
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ра то ви; (3) За вла да ће ве ли ке не во ље: гла ди, по мо ри, зе мљо тре си, 
ра зна не бе ска зна ме ња; (4) Пра во слав не ће про га ња ти и уби ја ти, 
и мно ги ће их мр зе ти; (5) Љу ди ће се ме ђу соб но мр зе ти и уби-
ја ти; (6) За вла да ће бе за ко ње и без љу ба вље;29) (7) По сле ра то ва и 
не сре ћа свет ће об је ди ни ти са та нин ла жни ме си ја;30) (8) Ме си ја ће 
спро во ди ти те рор, чи ни ће ма гиј ска чу да и овла да ва ће љу ди ма пе-
ча том зве ри (жи гом); (9) Пред крај све та ја ви ће се ве ли ки не бе ски 
зна ци: по мра че ње Сун ца и Ме се ца, ху ка мо ра и оке а на (цу на ми?), 
пад ве ли ког бро ја зве зда и ко ме та; (10) Све ће на го ве сти ти по бе-
до но сни га лоп Го спо да Бо га Ису са Хри ста ко ји ће се по ја ви ти у 
об ли ку Кр ста на не бу.31) Бог ће си ћи да су ди жи ви ма и мр тви ма и 
над ви ће се над Ма сли но вом го ром и Ки дрон ском до ли ном. Пре ма 
пра во слав ној ес ха то ло ги ји, по бе ди Хри ста у ње го вом Дру гом до-
ла ску ме ђу љу де  пред хо де стра шни ра то ви, и још стра шни ја стра-
хо вла да но вог уни вер зал ног по рет ка, и тек ће на о кон то га пре жи-
ве ли ор то док сни хри шћа ни мо ћи да из че ку ју по бе ду Пра вед ног и 
ми ле ни јум ски рај.

На са мом кра ју на бра ја ња ес ха то ло шких кон цеп ци ја све та 
ва ља ис та ћи исламскуесхатологију. Ма да је нај ве ћи број ес ха то-
ло шких уче ња у исла му је дин ствен, у не ким при сту пи ма ви ђе њу 
Кра ја све та су нит ска и ши ит ска ес ха то ло ги ја се раз ли ку ју. Оно 
што је ес ха то ло шки за јед нич ко и за јед ну и за дру гу ислам ску кон-
фе си ју је сте ве ра свих му сли ма на да ће на кон вре ме на ма сов ног 
сти ца ја гре ха, До бро ма лак са ти што ће за по сле ди цу има ти зна-
ке упо зо ре ња: глад, су ше, из ли ва ња мо ра и оке а на, зе мљо тре се и 
дру га ра за ра ња ко ја ће до ла зи ти од Ала ха, а пре ко при ро де, као 
зна ци упо зо ре ња. Свет ће уто ну ти у мрак то та ли та ри зма, а на вр ху 
пи ра ми де уз ди ћи ће се ла жни по след њи про рок и ме си ја, со то нин 
ис пљу вак – Даџал. Он ће се «по ја ви ти по сле ве ли ких ра то ва и гла-
ди ко је ће љу де на ве сти да му се по кло не.»32) За му сли ма не он је 

29)  М. То ма со вић, АнтиХристдолази, Ар тПринт, Но ви Сад, 2007, стр.66: «Је дан од нај ве-
ћих и нај зна чај ни јих зна ко ва је сте умно жа ва ње бе за ко ња уз по ја ву не до стат ка љу ба ви 
чи је ће ме сто да за у зме мр жња.» Слич но и у: Л. А. Ти хо ми ров, Христианствоипо
литика, Об лИ здат, Мо сква, 1999, стр.334: «...хри сти ан ское эсхатологическоеучение: 
Они ви дят в ней раз ви тие тайныбеззакония...»

30)  “Ско ро се сви ис тра жи ва чи сла жу у то ме да ће све оп ште при зна ње Ан ти хри ста за 
свет ског мо нар ха би ти исто вре ме но ве за но са све оп штим при зна њем Ан ти хри ста за 
је ди ног ду хов ног по гла ва ра свих ре ли ги ја.» (М. То ма со вић, АнтиХристдолази, Ар-
тПринт, Но ви Сад, 2007, стр.21)

31)  В. Ди ми три је вић: “Би ће ско ро про паст све та – Три мо но те и стич ке ре ли ги је у Ар ма ге-
до ну”, Не дељ не но ви не Печат, бр.230, ав густ 2012, стр.69.

32)  Ibidem, стр.68.
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ан ти христ, ко га ће удру же ним сна га ма по бе ди ти Иса, син Мер је-
мин (Исус Хри стос), и Махди. Би ће то од сут на ар ма ге дон ска бит ка 
До бра и Зла. 

Пре ма сунитској ес ха то ло ги ји, Мах ди ће се по ја ви ти пре Да-
џа ла и пре спу шта ња Исе, си на Мер је ми ног. Алах ће пре Суд њег 
да на по сла ти Мах ди ја ка ко би по пра вио ста ње ме ђу љу ди ма. Мах-
ди ће сво је де ло ва ње усме ри ти на ус по ста вља ње прав де и хар мо-
ни је на Зе мљи, на кон пе ри о да у ко јем су на Зе мљи до ми ни ра ли 
не ред и не прав да. Зва ће се Му ха мед, као и Ала хов По сла ник.

У шиитском исла му Мах ди је ду го оче ки ва ни два на е сти, скри
вени имам, ко ји до ла зи пре Стра шног су да да би спа сао му сли ма не 
и обез бе дио свет ску по бе ду му ха ме да на ца.33) Он тре ба да при пре-
ми свет за ислам, ко ји је ни шта дру го до иде ал пра вед но сти на зе-
мљи.34) Код шија, Мах ди је по знат. Он је из ве стан: зна се и ње гов 
отац и де да. Код су ни ја, још увек се не зна ко је он – ро ди ће се пред 
Суд њи дан. За то су у су нит ском исла му мно ги кроз исто ри ју твр-
ди ли да су Мах ди, и узи ма ли прав ду у сво је ру ке. То је су нит ском 
исла му пе ри о дич но да ва ло ја чу до зу бор бе ног ду ха, па се у ве ћој 
ме ри и раз про стро...35) 

ЕСХАТОЛОШКАГЕОПОЛИТИКА

Кон кре ти за ци ја ес ха то ло шких кон цеп ци ја све та по о ства ру је 
се у бор би Је вре ја и му сли ма на за Бр до хра ма, цен трал но ме сто Је-
ру са ли ма, и глав ну упо ри шну, али и гра ви та ци о ну, тач ку на ко ју се 
осла ња ју све ва жни је по ли тич ке си ле у све ту ка да је реч о са крал-
ној ге о по ли ти ци. Без ових са зна ња не ма ни раз у ме ва ња ме ђу на-
род не по ли ти ке.36) Та ко је тојн би јев ски и хан тинг то нов ски схва ћен 

33) Пре ма ши ит ском исла му и у: “islam skoj so te ri o lo gi ji on je Spa si telj, po seb no za ši i te. (...) 
on tre ba da se po ja vi i po vra ti iz gu blje nu prav du na ze mlji, i na taj na čin pri pre mi dru gi do-
la zak Hri sta. Po islam skim ve ro va nji ma, lju di se sve vi še uda lja va ju od ve re i jed no ga da na 
Al lah će od njih di ći ru ke. Taj dan je Sud nji dan, i po sle stra šnog su da (kijam/et/a), na ći će 
se čo vek ko ji će iz no va us po sta vi ti islam sku ve ru.” (R. Bo žo vić, V. Si mić: Rečnikislama, 
Dru štvo srp sko-iran skog pri ja telj stva, Be o grad, 2010, str.146)

34) А. Ја ну ла тос: Ислам, Хри шћан ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 2005, стр.17: «...реч 
islam... је до го вор, уговор, часнуреч при за кљу чи ва њу не ког по сла.»

35) A. Sul ta na: “Dig ging Isla mic Ro ots of Ji had to Un veil the Truth”, Политикологијарели
гије, 1/08: 31-41, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2008, 
стр.32.

36) V. Avi juc ki: Kontinentalnegeopolitike, Clio, Be o grad, 2009, str.27: «Na kon 1991, sudarci
vilizacija  je ostao naj po zna ti ja me to da za tu ma če nje me đu na rod ne po li ti ke,..»
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су коб ци ви ли за ци ја по стао ета ло на про у ча ва ња не са мо по ли ти ко-
ло ги је ре ли ги је, већ и ме ђу на род них од но са.37) 

Два пу та гра ђен и два пу та ра за ран (од стра не Ва ви ло на ца у 
VI ве ку пре н.е и од стра не Ри мља на у I ве ку н.е) је вреј ски Све ти 
храм са За вет ним ков че гом ду го вре ме на је био пре зрен и за пу-
штен од стра не па га на и но во за вет них, да би га кра јем VII ве ка но-
ве ере об но вио ка лиф Аб дел ма лик, му сли ман ски вер ски и све тов-
ни во ђа са јед ним је ди ним ци љем: да би обез бе дио мо но те и стич-
ки ле ги ти ми тет и кон ти ну и тет исла му.38) На и ме, на ме сту где су 
му ха ме дан ци по ди гли Ку по лу на сте ни, по ду бо ком ве ро ва њу (не 
са мо) Је вре ја ство рен је пра о тац Адам, а Аврам је го то во жр тво вао 
Иса ка...39) Оту да Је вре ји ме сто на ко ме је на пра вље на чу до ви шна 
Ку по ла на Сте ни (ко ја сво јим ку бе том под се ћа на ви зан тиј ску Аја 
Со фи ју) др же за Све ти њу над све ти ња ма, нео ду ста ју ћи да на ис-
том том ме сту са гра де Тре ћи храм, на ја вљу ју ћи та ко Крај све та, и 
ис пу ња ва ју ћи ес ха то ло шко про ро чан ство.40) У но вом со ло мон ском 
хра му би ће ру ко по ло жен но ви краљ Да вид, цар ово га све та, а Је-
ру са лим би ти ме по стао цен тар тог но вог све та. На су прот њи ма, 
му сли ма ни та ко ђе ве ру ју у до ла зак ца ра Да ви да, али ца ра мра ка и 
Но вог све тов ног по рет ка. По ку шај ру ше ња Ку по ле на сте ни, ме-
ста са ко га се Му ха мед ви нуо са ко ња на не бо, зна чио би по че так 
свет ског ра та апо ка лип тич них раз ме ра. Код му сли ма на, на ро чи то 
ши и та, по сто ји из ве сна не ја сна пред ста ва о но вом ца ру Да ви ду 
чак као оте ло тво ре њу Ан ти хри ста, и на зи ва ју га Да џал. Ње га ће 
по бе ди ти Иса син Мер је мин и му сли ман ски ис ку пи тељ Мах ди. И 
у про ро штву пра во слав них, па и ка то ли ка, но ви цар Да вид и Тре-

37) “Han tintgto no vo vi đe nje,.. u de fi ni ci ji ci vi li za ci je re li gi o zni kri te ri jum je od ključ nog zna-
ča ja. (...) za pa zio je da se ve li ki broj su ko ba od vi jao iz me đu na ro da ko ji pri pa da ju raz li či tim 
ci vi li za ci ja ma. Tač ni je re če no, ti su su ko bi na sta ja li u zo na ma u ko ji ma po sto ji ci vi li za cij ski 
jaz.» (Ibidem, str.24)

38)  S. S. Mon te fjo re, Jerusalim, Evro-Gi un ti, Be o grad, 2012, str.241: “Omar je sle dio Mu ha me-
do vu že lju da nad ma ši hri šćan stvo pri sva ja njem tog me sta drev ne sve to sti, ne bi li mu sli ma ne 
na či nio za ko ni tim na sled ni ci ma je vrej ske sve to sti i pre te kao hri šća ne.”

39) О не пре ста ним на сто ја њи ма му сли ма на да пре у зму ле ги ти ми тет и ус по ста ве кон ти-
ну и тет мо но те и зма из ју да и зма ле по пи ше Мон те фјо ре. За му сли ма не је Ку по ла на 
сте ни но во са зда ни је вреј ски Храм. (Ви де ти у: S. S. Mon te fjo re, Jerusalim, Evro-Gi un ti, 
Be o grad, 2012, str.248: “Ste na je bi la me sto Ada mo vog ra ja, Avra mo vog ol ta ra, me sto gde 
su Da vid i So lo mon pla ni ra li da iz gra de svoj Hram ko ji je ka sni je, to kom Noć nog pu to va nja, 
po se tio Mu ha med. Ab del ma lik je po no vo iz gra dio je vrej ski Hram za istin sko bož je ot kro ve-
nje, islam.”)

40) V. Avi juc ki: Kontinentalne geopolitike, Clio, Be o grad, 2009, str.280: “U Sta rom gra du u 
Je ru sa li mu na la zi se jed no od tri sve ta me sta isla ma – kom pleks dža mi ja sa Al Ak som i Ku-
po lom nad ste nom. Je vre ji sma tra ju da se taj kom pleks na la zi tač no na me stu hra ma ko ji su 
uni šti li Ri mlja ni i to me sto zo vu Br do hra ma...»
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ћи храм су апо ка лип тич ни на го ве шта ји по ја ве Ан ти хри ста. Дру-
ги део хри шћан ства, ко ји се вре ме ном под на ле ти ма кал ви ни зма и 
ана бап ти зма ју да и зо вао, ви де ће у ци о ни зму на чин бр жег до ла ска 
Кра ја све та, па ће га под сти ца ти. Исто риј ску ми си ју у про па ги ра-
њу ци о ни зма на кон Ре фор ма ци је има ће пу ри тан ски по крет.41) Део 
ауто ра сма тра да је уплив илу ми на та у Ка то лич ку цр кву из ква рио 
хри шћан ску тра ди ци ју ка то ли ка, на ро чи то са па пом Па влом VI и 
“дру го ва ти ка на ци ма”, и да је тек до ла ском па пе Бе не дик та XVI ово 
скре та ње Ку ри је ка свет ском ци о ни зму (уне ко ли ко) за у ста вље но. 
И у ра зним аг но стич ким ес ха то ло ги ја ма ли бе ра ла, се ку ла ри ста и 
ма со на уоч љи ва је ве ра у по ди за ње Но вог Со ло мо но вог хра ма и 
син кре ти зам ве ра ко ји би во дио јед ној по ли тич кој вла ди и јед ном 
цен тру ду хов не мо ћи...

На осно ву све га на ве де ног са крал на ге о по ли ти ка у свом раз-
ма тра њу не из о став но по ла зи од ес ха то ло шке ге о по ли ти ке, а она 
у про ро че ној ар ма ге дон ској бор би по зна је са мо две стра не: Изра-
иљ ћа не и оне дру ге. По зна ва о ци са крал не ге о по ли ти ке из о ста-
вља ју па ра диг ма тич не струк ту ре ду гог тра ја ња оста лих ге о по ли-
тич ких пра ва ца (као нпр. та ла со кра ти ја – те лу ро кра ти ја) и уво де 
но ву па ра диг му око ко је гра де ма три цу: ци о ни сти про тив оста лих. 
У ци о ни стич ки блок би ушли: Изра ел, САД и Ве ли ка Бри та ни ја 
са Ко мон вел том, а ту су и па ра струк ту ре мо ћи по пут:  Се вер но-
а та лант ске али јан се (НА ТО), чи нов ни штва Европ ске уни је (тзв. 
бриселска бирократија), гло бал ни и гло ба ли стич ки ме ди ји, при-
пад ни ци тај них дру шта ва...42) Са дру ге стра не сто ји блок зе ма ља 
ислам ског све та пред во ђен Ира ном ко ји има ју пре ћут ну по др шку 
Ру си је и Ки не.43) Ства ри у ге о по ли тич ком сми слу ком пли ку је нео-
д ре ђе ни од нос ка то ли ка пре ма свет ском ци о ни зму. Ва ти кан се још 
ни је од ре дио пре ма ци о ни стич ком пи та њу: и да ље је на сна зи Pax

41) М. Вра нић-Ми трић: Хришћански ционизам – политика Апокалипсе, ФПН, Бе о град, 
2012, стр.8.

42)  Z. Bže žin ski, Velikašahovskatabla, CID, Pod go ri ca, 1999, str.28: “...ame rič ki glo bal ni si-
stem in si sti rao je na teh ni ci ko op ti ra nja...» 

 «Za me đu na rod ni mo ne tar ni fond (MMF) i Svet sku ban ku mo že se re ći da za stu pa ju glo bal-
ne in te re se,.. u stvar no sti oni su pod ja kom ame rič kom do mi na ci jom...» (Ibi dem, str.31)

 «Ve li ka Bri ta ni ja... je glav ni po bor nik Ame ri ke, vr lo lo ja lan sa ve znik, vi tal na voj na ba za, i 
bli ski part ner u kri tič ki va žnim oba ve štaj nim ak tiv no sti ma. (Ibi dem, str.44-45)

 «NA TO ne pred sta vlja sa mo osnov ni me ha ni zam za spro vo đe nje ame rič kog in te re sa u evrop-
skim stva ri ma, već i osno vu za po li tič ki bit no ame rič ko voj no pri su stvo u Evro pi.» (Ibi dem, 
str.50) 

43) Ево шта о ово ме ми сли Збиг њев Бже жин ски: “Po ten ci jal no naj o pa sni ji sce na rio bi bi la 
ve li ka ko a li ci ja Ki ne, Ru si je i mo žda Ira na, jed na an ti he ge mo ni stič ka ko a li ci ja ko ja ne bi bi la 
na pra vlje na na osno vu ide o lo gi je, već zbog za jed nič ke mu ke.” (Ibidem, str.55)
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Americana из 1982. го ди не из ме ђу бив шег пред се ни ка САД Ро-
нал да Ре га на и па пе Ка ро ља Вој ти ле...44) Чи тав низ зе ма ља За ли ва 
пред во ђе них Са у ди Ара би јом (Ка тар, Еми ра ти, Ку вајт, Оман) али и 
Еги пат или нпр. “осло бо ђе на” Ли би ја не кон фликт но сле де спољ ну 
по ли ти ку САД, ма да у не ком евен ту ал ном свет ском вер ско-ге о по-
ли тич ком су ко бу, те шко да би ак тив но по др жа ли ци о ни зам. То су 
зе мље у ко ји ма су на вла сти ма ри о нет ски ре жи ми за пад них зе ма-
ља, а у знат ном бро ју њих не рас по ло же ње исла ми стич ких ма са је 
то ли ко да се вла сти одр жа ва ју уз по моћ ауто ри тар них ре жи ма и 
пу тем (по лу)вој них упра ва. Зе мље Ла тин ске Аме ри ке ли стом су 
већ свр ста не у са вез са Ру си јом, Ки ном и ислам ским све том. Је дан 
број зе ма ља ислам ског све та игра на нај ма ње две кар те. Та ко су у 
мно гим од њих про за пад ни ре жи ми али су нпр. и чла ни це По кре та 
не свр ста них, ко ји се, бар до са да, ја сно дис тан ци рао од свет ског 
ци о ни зма, во де ћи про а рап ску по ли ти ку од 1961. го ди не на о ва мо. 
Су ко би око све тих ме ста у Па ле сти ни (на ро чи то у Све том гра ду), 
про дор САД у тзв. Hartland Евро а зи је (Ирак, Ав га ни стан, Уз бе ки-
стан), на сил но оба ра ње ан ти ци о ни стич ких ре жи ма (Ли би ја, Си ри-
ја) убр за ва ју ар ма ге дон ску при чу...

ВЕРСКИИДЕНТИТЕТСРБАУКОНТЕКСТУ
САКРАЛНЕГЕОПОЛИТИКЕ

На са мом кра ју ра да, уме сто за кључ них раз ма тра ња ва ља ло би 
кон тек сту а ли зи ра ти ге о по ли тич ку по зи ци ју срп ског на ро да из угла 
јед не са крал не, ес ха то ло шке ге о по ли ти ке, ка ко би се вер ски иден-
ти тет срп ског на ро да при пре мио за иза зо ве ко је му до но си све ве ћи 
ути цај свет ских си ла са не пре ста ним гло ба ли за циј ским про це си ма 
на ње гов жи вот ни про стор.45) У том ци љу ва ља ло би де фи ни са ти 
спољ ну по ли ти ку има ју ћи у ви ду ге о по ли тич ке струк ту ре ду гог 
тра ја ња ка ко на гло бал ној, свет ској сце ни, та ко и на оној ре ги о нал-
ној, а сход но хан тинг то но вим (гео)по ли тич ким по став ка ма.46)

44) О (гео)по ли тич ким, стра те шким ни ти ма Ва ти ка на од Па вла VI до Бе не дик та XVI са 
спољ ном по ли ти ком САД по не што на ла зи мо у: S. Ma gi ster, “Va ti ca no con tro Ame ri ca, la 
gu er ra del le pa ro le”, Civilitàcattolica, 3621/2003, Città del Va ti ca no, Ro ma, 2003. 

45) Гло ба ли за ци ју Алек сан дар Ду гин де фи ни ше као: “јед но ди мен зи о нал ну, јед но план-
ску, век тор ску по ја ву ко ја се са сто ји у уни вер за ли зо ва њу спе ци фич ног ци ви ли за циј-
ског пре ла за.” (А. Ду гин: Геополитикапостмодерне, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2009, 
стр.121)

46) М. Јев тић: “Мул ти кул тур но дру штво и ре ли ги ја”, Српска политичка мисао, 3/2011: 
245-265, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.248: «Хан тинг тон је су-
прот но Фу ку ја ми твр дио да је те шко го во ри ти о кра ју иде о ло ги ја и три јум фу ли бе рал-
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Пред ви ђа ња иду за тим да би се срп ска по ли ти ка мо гла у ре-
де фи ни са њу сво јих спољ но по ли тич ких ци ље ва, а ти ме и де ли-
мич не ре ви зи је соп стве ног вер ског иден ти те та (ускла ђи ва њем са 
соп стве ним спољ но по ли тич ким ци ље ви ма) у из ме ње ним окол но-
сти ма мул ти по лар но сти по ста ви ти хан тинг тов ским тер ми ном ре-
че но – оче ки ва но – пре ма свом ци ви ли за циј ском но са чу или зе-
мљи-све ти о ни ку пра во слав не ци ви ли за циј ске ма три це.47) Ути цај 
дру гих си ла она би мо гла да тр пи као за да ту ну жност до тре нут ка 
ко нач не ар ма ге дон ске бор бе свет ских ге о по ли тич ки су про ста вље-
них сна га. 

Са дру ге стра не ре ги о нал на по зи ци ја Ср би је из и ску је знат но 
из ни јан си ра ни ји при ступ. Ко хе зив на и на гри за ју ћа сна га ислам-
ског фак то ра на ју гу Ср би је, али и у Цр ној Го ри, и не пре ста ни по-
ли тич ки су ко би из ме ђу срп ског и бо шњач ког фак то ра уну тар др-
жав не за јед ни це БиХ, до во де до кон ти ну и ра них тур бу лен ци ја из-
ме ђу пра во слав ног и ислам ског чи ни о ца на про сто ри ма За пад ног 
Бал ка на. Пре тен зи ја на исти жи вот ни про стор оне мо гу ћа ва озбиљ-
ни је са ве зни штво, и до во ди до ефек та од вра ћа ња. У игри на За пад-
ном Бал ка ну по ја вљу ју се чак три вер ске ге о по ли ти ке: до ми нант но 
пре о вла ђу ју ћи тур ски су нит ски су фи зам, по тен ци јал но на до ла зе-
ћи са у ди ја ски ва ха би зам, и из о ко ла вре ба ју ћи иран ски ши и зам. Са-
рад ња би би ла мо гу ћа ис кљу чи во кроз ухо да не ин сти ту ци о нал не 
ка на ле ши рег ге о по ли тич ког кон тек ста, кроз свет ске и ре ги о нал не 
ор га ни за ци је, ка кав је нпр. По крет не свр ста них, Свет ска тр го вач ка 
ор га ни за ци ја и сл, и то на ро чи то са оним зе мља ма ко је су ис ка-
за ле со ли дар ност по пи та њу те ри то ри јал не це ло ви то сти Ср би је. 
Са дру ге стра не те ри то ри јал но раз гра ни че ње срп ског и хр ват ског 
фак то ра, омо гу ћа ва не са мо при мир је са хр ват ском стра ном, већ 
отва ра про стор ка ло би ра њу срп ских ин те ре са у ка то лич ком све ту 
ко ји је све сем мо но ли тан. На и ме јед ном и ко нач но тре ба раз дво-
ји ти тзв. хр ват ско пи та ње од од но са пре ма ви ше од ми ли јар де ка-
то ли ка у све ту. По себ на осе тљи вост ка то лич ког све та пре ма хри-
шћан ским бо го мо ља ма на Ко со ву и Ме то хи ји мо гла би да, до бро 
осми шље ном и во ђе ном кам па њом, до ве де до оче ки ва них ре зул та-
та.48) Ка да је реч о но си о ци ма ју де о про те стан ти зма (пре све га про-

не иде је, јер се у огром ним де ло ви ма све та на род ин спи ри ше ци ви ли за циј ским вред но-
сти ма у чи јим је осно ва ма ре ли ги ја.»

47) “Dr ža va-sve ti o nik je sre di šnja dr ža va ko ja ima... sna žan kul tur ni uti caj na osta tak nje ne ci vi-
li za cij ske zo ne.» (V. Avi juc ki: Kontinentalnegeopolitike, Clio, Be o grad, 2009, str.25)

48) Срп ска сред ње ве ков на др жа ва Не ма њи ћа во ди ла је осми шље ну ре ал ну спољ ну по ли-
ти ку пре ма  Ка то лич кој цр кви, ко ја је до при не ла учвр шћи ва њу др жав но сти, и од бра ни 
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те стант ским ци о ни сти ма) та да би са крал на ге о по ли ти ка мо гла да 
ис ка же из ве сне об ли ке са рад ње у за у зда ва њу ислам ског фак то ра, и 
то знат ни је у Ре пу бли ци Срп ској не го што би то био слу чај са Ср-
би јом или Цр ном Го ром.49)

Мак си ма ко ју је пре ма пре да њу из ре као Раст ко Не ма њић (по-
кре тач срп ске са вре ме не пи сме но сти – Св. Са ва) и да нас има свој 
са крал ни и ге о по ли тич ки зна чај. За оче ки ва ти је да у не кој бу ду-
ћој ар ма ге дон ској бит ци (ма шта она зна чи ла) Ср би ја сле ди свој 
са крал но-ге о по ли тич ки све ти о ник, али у ре ги о нал ним раз ме ра ма, 
да нас, та по ли ти ка мо ра би ти та на на, из ни јан си ра на и спро во дљи-
ва са до ста уме шно сти. На том пу ту по моћ са крал не и ес ха то ло шке 
ге о по ли ти ке је не мер љив. Ге о по ли тич ка по зи ци ја, као без бед но-
сна за-да тост, ко ја се ти че, из ме ђу оста лог, и на ци о нал ног оп стан-
ка, ука зу је на истуреност срп ског пра во слав ног про сто ра ду бо ко 
до у За пад, али и на рањивост на агре сив не ути ца је ком пакт ног 
ислам ског фак то ра у до ди ру две ци ви ли за ци је. Оту да би до при нос 
ге о по ли ти ке на вер ски иден ти тет (ко ји је ва жан ин те грал ни чи ни-
лац) мо гао да се огле да у тра же њу за јед нич ких упо ри шних та ча ка 
са су сед ним вер ским иден ти те ти ма, ка ко би се сма њи ли по тен ци-
јал ни са крал ни ге о по ли тич ки су ко би. Бар до до ла ска Суд њег да на 
(Ес ха то на)...

У том све тлу оста ју нам ре чи Про све ти те ља: Ср би ја и срп ски 
на род – (н)и Ис ток (н)и За пад, као трај но опре де ље ње за про стор 
на ра са ду ци ви ли за ци ја. 

VladanStankovic
RELIGIOUSIDENTITY–ANGLEOFGEOPOLITICAL

ESCHATOLOGY
Summary

Whatgeopolitical eschatologyhaswith theconstruction
of religious identity, especially if one takes intoaccount
asmallcountrylikeSerbia,andanumericallysmallpeo

др жа ве од ви зан тиј ских и грч ких аспи ра ци ја. (Ви де ти о то ме ви ше у нпр: A. Trud, Geo
politikaSrbije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2007, str.49-50)

49) Иако др жа ва Изра ел ни је при зна ла (оче ки ва ти је и да не ће при зна ти, прим. В.С) не за-
ви сност Ко со ва и Ме то хи је, и одр жа ва ви ше не го до бре од но се са Ре пу бли ком Срп-
ском, оста ли еле мен ти ју део-про те стант ске ко а ли ци је су нам ве о ма сла бо на кло ње ни. 
(О то ме ви ше у: D. Pe tro vić, «Sr bi ja i sa vre me ni ge o po li tič ki pro ce si na Bal ka nu»: 64-
78, Srbijausavremenomgeostrateškomokruženju, Mi ni star stvo od bra ne Re pu bli ke Sr bi je 
– IMPP, Be o grad, 2010, str.71: “Dok u slu ča je vi ma za jed nič ke dr ža ve Sr bi ja i Cr na Go ra, 
po tom te ri to ri jal nog in te gri te ta Re pu bli ke Sr bi je, pa i de cen tra li za ci je Ma ke do ni je po dr ža-
va ju se pa ra ti stič ke pro ce se, po pi ta nju po zi ci je Re pu bli ke Srp ske u okvi ru BiH po dr ža va ju 
uma nje nje nje nih in ge ren ci ja i cen tra li za ci ju BiH.»)
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plepopulationlikeSerbian?It’slogical,butalsoaproble
maticissueofthisscientificworkthatmustbeanswered.
Fromtheproblematicissuesareloomingandthecasestu
diesinthisresearchpaper,anditconcernscontextualizing
religiousidentitybasedonreligiousknowledgeingeopo
litics.Thusdefinedobjectofresearchtakes intoaccount
thereligiousidentitythathasceasedtobejustadefensive
element and penetrating defensive pillar (foreign) iden
tity,itbecomespowerfulandmostoffensiveelementofco
operation and exchangewith others – strong enough to
sustainandsurvive.(Only)affecttheviabilityofreligious
identitymust be viewed in the context of foreign policy,
anditisimpossiblewithouttheknowledgeofthereligious
andeschatologicalgeopolitics,whicharethemoststable
parametersofcontemporary,internationalandgeopoliti
calrelations.(Euro)integrativeprocessesinSerbiaaffec
tingthetimelinessissues,andtheimportanceofthework
isreflectedincontributingtothemakingofforeignpolicy
prioritiesofthecountry.Prioritieswouldhavetohavea
clearfoundationinreligiousidentity,andviceversa:the
influenceofreligiousidentitychangestotheentiresystem
was adaptive, and get a (foreign) policymore effective.
With plenty of applied sociology, politicological and lo
gicalmethods(observation,contentanalysis,concretiza
tion, generalization, comparative method, crossculture,
etc),thisresearchpaperwillattempttoprovideananswer
tothegivenquestionwhichis:whatistheroleofcontex
tualizingtheconstructionoftheeschatologicalgeopolitics
nationalreligiousidentity?
Keywords:geopolitics,religion,identity,eschatology,Ser
bia
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УРЕЛИГИЈСКИММОТИВИМА

ПОЛИТИЧКЕМИСЛИКОДСРБА*
Сажетак

Савременосрпскодруштвоопседнутојевишеструким
синдромимаискључивости.Овапојаваспецифичноје
уочљиванаполитичкој сцени.Већвишедеценијски је
политикауСрбијинадмоћнопоприштеполитикант-
скеиидеолошкиборбе,амаргиналнијесусретидија-
лектикаполитичкихтеорија,стратешкиханализаи
идејних путоказа.Утаквој констелацији вредности
искључивостјеинтензивноприсутнабезобзирадали
јелевичарскихопредељењаилидесничарскепровени-
енције.Једаноднајважнијихсегментаунадметању
политичкихелитауСрбијијеирелигија.Каоједном
препознатфакторустварањуиочувањунационалног
идентитета,религијасекористикаоаргументнаци-
оналистичкереторикеалиианационалнедемагогије.
Обаприступаинструментализујустановиштевереи
стварајуконтраефекатоджељеног.Отудпроистиче
путпатолошкогпатриотизмаишизофреногглобали-
зма.Уовомрадупокушаћемодапредставимојасанији
приступрелигији.Онајеактивнисастојакличности
идеовредноснетрадицијесрпскогнарода.Етнофиле-

* Рад је на стао као по сле ди ца ис тра жи ва ња у окви ру про јек та ''Дру штве ни од но си Ср ба 
и Хр ва та, на ци о нал ни иден ти тет и ма њин ска пра ва са аспек та европ ских ин те гра ци ја'', 
Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 
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тизамјењенонасилноприлепљеноЈанусоволицекоје,
поштоделујеблиско,омаловажавахришћанскеврли-
не.Управотаква представа најчешћа је злоупотре-
барелигијеуполитичкојмисликодСрба.Овимрадом
желимодаскренемопажњуназначајистраживања
оветемеипротивљењењеномнеразумномизбегава-
њу.РадпоказуједаполитичкаелитаСрбијеверуко-
ристикаосредствоманипулацијеанекаосредствоза
достигнућебољеличности,друштваидржаве.
Кључнеречи:Религија,вера,Срби,политика,Бог.

МЕСТОРЕЛИГИЈЕУДРУШТВУ

Iако по не кад усло вље но, ипак је  го то во увре же но ми шље ње 
о то ме да је за мо дер на дру штва ци ви ли за циј ска и де мо крат-

ска те ко ви на се ку ла ри за ци ја цр кве и ''при пи то мља ва ње'' ре ли гиј-
ске по тре бе чо ве ка1) у окви ре ин ди ви ду ал них по тре ба лич но сти 
при че му је со ци јал ни до ма шај та кве по тре бе за не мар љив. Ово 
ми шље ње има ло је сво ју ево лу тив ну пу та њу и ње на са вре ме на 
пред ста ва уве ли ко се раз ли ку је од већ тра ди ци о нал них по став ки 
Оги ста Кон та и Мак са Ве бе ра о то ме да је про цес се ку ла ри за ци је 
ире вер зи би лан, од но сно да пред по ста вља  не ста нак ре ли ги је на-
су прот ко је до ла зи на у ка са сво јим објек тив ним по гле дом на свет.  

Обрт ко ји дру штве на исто ри ја Евро пе кра јем 20. ве ка, али и 
не са мо Евро пе, до но си у сво јој до га ђај ној по ја ви по но во уз ди-
же вред но сти чи ји су но си о ци ве ра али и цр ква као ин сти ту ци ја. 
Ти ме је по сто је ћи по јам се ку ла ри за ци је, уко ли ко је тра гао за сми-
слом свог оп стан ка, мо рао да пре тр пи од ред нич ка при ла го ђа ва ња. 
Ра сло ја ва ња ко ја су се по ја ви ла кре та ла су се од од ре ди шта да је 
се ку ла ри зам уру ша ва ње те мељ них на че ла  хри шћан ске ве ре, пре ко 
иде је о ње го вом од ре ђе њу као про це су по сте пе не сло је ви те суп-
сти ту ци је хри шћан ских вред но сти2), до од ре ди шта да је се ку ла ри-
зам спе ци фи чан из раз др жав не кон тро ле пре по зна тих вред но сти 
хри шћан ства ко ји су је дан од те ме ља европ ске кул ту ре, али је њи-
хов из ра жај ни до ма шај кон тро ли сан и про фи ли сан. 

У исто ри ји је пре по зна та по ја ва ла тент не на пе то сти ко ја пул-
си ра у од но си ма др жа ве и цр кве као ин сти ту ци о нал не ор га ни за-
ци је не сум њи вих вер ских по тре ба љу ди. Оба су бјек та, као ви ше-

1) Бли же ви ди: Мир ча Ели ја де,  Историјаверовањаирелигиознихидеја,Про све та, Бе о-
град, 1991. 

2) Бли же ви ди и: Мал ком Ха мил тон, Социологијарелигије, Клио, Бе о град, 2002. 
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ве ков не и по сто ја не те ко ви не дру штве не  иде је Евро пе, су вр ло 
че сто до но си ла про це ну да је по треб но мар ги на ли зо ва ти ути цај 
оног дру гог уз че сто ме ђу соб но де кла ра тив но мак си мал но раз у ме-
ва ње и ува жа ва ње уло ге и јед не и дру ге ин сти ту ци је у са вре ме ном 
дру штву. ''...Хри шћан ство би тре ба ло да бу де од 'по мо ћи' све ту, а 
да исто вре ме но оста не уљуљ ка но у сво јој 'ду хов но сти' и то пли ни 
'са крал ног.''3) По ли гон за овај сен зи би ли тет ме ђу соб ног ре спек та 
уз ти ња ју ћи мо тив суб вер зи је и кон тро ле је су ка ко љу ди као лич-
но сти или по је дин ци та ко и дру штво у це ли ни. 

Отуд је мо дер на по ли тич ка ели та, по зи ва ју ћи се на тра ди ци-
ју у на ме ри да је на до ме сти и ин стру мен та ли зу је, кон ти ну и ра но 
из ра жа ва ла по тре бу за  ста вом у ве зи са вер ским по тре ба ма ка ко 
ста нов ни штва та ко и др жа ве.   Са дру ге стра не све ште на ли ца, (не)
све сна свог ово зе маљ ског жи во та и гре шнич ког усу да, ни су из-
бе га ва ла да у број ним при ли ка ма из не су свој дру штве ни став и 
из но ва скре ну па жњу на, за  мно ге од њих, не при хва тљи ву уло гу 
ста ти сте у са вре ме ним по ли тич ким до га ђа ји ма и са уве ре њем да 
ти ме из вла че цр кву из вр тло га без из ла зног ''па ра док сал ног'' окви ра 
по сто ја ња. Ова вр ста спе ци фич не ме ђу соб не упу ће но сти и ''пре ли-
ва ња над ле жно сти'' из ме ђу дру штве но од го вор них са јед не стра не 
и мир јан ских ду ше бри жни ка са дру ге стра не до би ја на зна ча ју и 
не пред ви ди вом ин тен зи те ту у тре ну ци ма ка да ак ту ел на до га ђа ња 
пре тен ду ју на кон текст исто риј ски пре лом ног тре нут ка. Та да, ме-
ђу по зва ни ма и са мо про зва ни ма ко ји тра же из лаз уз тен ден ци ју да 
пред во де, ја вља се про блем соп стве не не у рав но те же но сти и ам би-
ва лент них ста во ва. Та ква не до у ми ца јав них лич но сти пре ла ма се 
у збу ње ност и кон фу зи ју нај ши рег де ла ста нов ни штва ко је опет, 
на жа лост њи хо вог са мо ре спек та, а на сре ћу про ка за не ели те ну ди 
ауто ри тет ода бра ног ли де ра чи ји је став без до вољ не про ве ре пре-
у зет као нор ма или ка те хи зис, у за ви сно сти да ли га из но си по ли-
ти чар или све ште но ли це, ко ја се сле ди и по шту је. Ови не спрет ни 
и аро гант ни по ду хва ти уз др ма ли су те мељ но схва та ње вред но сти 
и тра ди ци је ко ја их је об ли ко ва ла. 

3) Мар ко Јо ва но вић, ''Се ку ла ри зам и ње го ви иза зо ви'', Православнимисионар, ја ну ар, фе-
бру ар 2012, стр. 49. 
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ТРАДИЦИЈАСАВРЕМЕНОГ
ИЛИСАВРЕМЕНОСТТРАДИЦИЈЕ

Озбиљ на ис тра жи ва ња, а по не кад и ле ти ми чан по глед су  у 
про шло сти пре по зна ли мно ге ''су сре те'' или ''су да ре'' тра ди ци је и 
са вре ме ног. Оно што би мо гло да се на зо ве па ра диг мом ова квог 
ис ку ства све до чи о де струк ци ји и на ме ри над моћ но сти јед ног над 
дру гим. У том кон тек сту тра ди ци ја је за пра во би ла дру го име за 
по ре дак, пра вил ност, вер ску опре де ље ност и по сто је ће ста ње у 
дру штву, док је енер ги ја са вре ме но сти пре то че на нај че шће у ра-
ди кал но-ре во лу ци о нар не зах те ве же ле ла да по сто је ћи sta tus quo 
за ме ни. Ис ку ше ње ова квог ''об ра чу на'' огле да ло се у то ме што је 
са вре ме на про јек ци ја, уко ли ко би од не ла по бе ду, вре ме ном, не ка да 
пре, а не ка да и још бр же, по ста ја ла не по мир љи ви ко декс, ап со лу-
ти за ци ја уве де ног, од но сно ри гид на тра ди ци ја ско ро је ви ћа. Ње на 
бе сти јал ност би ла је увер ти ра за ре ак ци ју не за до вољ ног дру штва. 
Отуд је дру штво упа да ло у спи ра лу ак тив но-ре ак тив них од но са, 
чи је су не до ре че но сти и аро ган ци ја оне мо гу ћа ва ле ика кав дру ги 
ге не ра циј ски кон такт до кон фликт ног. Сва ка но ва ели та, у на ме ри 
да за ме ни по сто је ћу, ис хи тре но је же ле ла да свој мо да ли тет об ли-
ко ва ња дру штва на мет не као аутох то ну тво ре ви ну. 4)

То је про из и ла зи ло из ту ма че ња да тра ди ци ја обез бе ђу је чо-
ве ко во  тра ја ње и омо гу ћа ва ње го во одр жа ње у соп стве но об ли ко-
ва ном дру штву и кул тур ном обра сцу. На ус по ста вља ње вред но сти 
тра ди ци је ни су иму не, да кле ни до ла зе ће ни ти дру штве не ели те 
у од ла ску. Она је пре ка по тре ба и јед них и дру гих, а љу де, ко ји ма 
је на ме ње на и ко ји пра ве из бор од по ну ђе них ели та, она у исти 
мах и осло ба ђа и за ро бља ва. С тим у ве зи на ме ће се ин си ну а ци-
ја огра ни ча ва ју ћег од но са тра ди ци је пре ма сло бо ди. У од ре ђе ној 
ме ри тра ди ци о нал не вред но сти ко је су се те ме љи ле на ре ли ги зо-

4) Ова кав став аро гант не ин то на ци је о од лу чу ју ћим вред но сти ма соп стве не ге не ра циј ске 
ин те лек ту ал не спо соб но сти био је че сто из ло жен кри ти ци, ка ко у све ту та ко и код нас.  
''Са вре ме ни исто ри ци сти, ме ђу тим,као да ни су све сни древ но сти свог уче ња. Они ве-
ру ју..., да је тај њи хов вид исто ри ци зма по след ње и нај сме ли је оства ре ње људ ског ду ха, 
оства ре ње та ко за чу ђу ју ће но во, да је са мо ма ло љу ди ка дро да га пој ми...да је со ци-
јал ну про ме ну мо гу ће не по сред но ис пи та ти то ком са мо јед ног жи вот ног до ба. Ова је 
при ча, на рав но, чи ста ми то ло ги ја.''; Карл По пер, Бедаисторицизма, Де ре та, Бе о град, 
2009, стр. 161, 162.  ''По што је ра ни је по треб но све му доц ни јем и по што ра ни јем не 
тре ба ни шта доц ни је, то је све ра ни је услов све га доц ни јег...што је не што ра ни је, то има 
ма ње усло ва, што је не што доц ни је, има их ви ше...Све ран је не за ви ци ни од че га доц-
ни јег; све доц ни је за ви си од све га ра ни јег.''; Бо жи дар Кне же вић, Принципиисторије, 
До си је, Бе о град, 2007, стр. 342. 
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но сти, без об зи ра на удо сто је на из вор на ту ма че ња хри шћан ства, за 
ве ли ку ве ћи ну ста нов ни штва, по ста ја ле су ри ту ал на оба ве за чи ја 
је по јав ност за ме ни ла су штин ски зна чај. То вре ме до ми на ци је ира-
ци о на ли зма и ка те хи зич ке до слов но сти по сте пе но је, пред на ле том 
раз во ја екс пе ри мен тал не на у ке, по пу шта ло сво је сте ге у на ме ри да 
очу ва свој иден ти тет.5) Та да се и од нос пре ма по сто је ћим вер ским 
нор ма ма ме њао и при ла го ђа вао, по ја вио се ела стич ни ји при ступ 
ко ји је на пу штао за да те оп ште кул тур не обра сце пре да ка. Ово је 
био по че так по во ја тра ди ци је као кон вен ци је. 

Она, за раз ли ку од увре же ног, сти му ли ше ин ди ви ду а ли зам и 
сло бод ни ји при ступ за у зи ма њу ста во ва. Вред ност ко ја је, у та квим 
окви ри ма пре тен до ва ла да ус по ста ви свој кон ти ну и тет по сто ја ња, 
од но сно иден ти тет тра ди ци о нал но сти, мо ра ла је да се осве до чи у 
прак тич ној му дро сти и при ме ни и да из др жи те рет ви ше ге не ра циј-
ског ис пи ти ва ња. На овај на чин уста но вље на тра ди ци ја из бе га ва 
на пе тост из ме ђу по сто ја но сти и про ме не и ства ра ин тер ак тив ни 
од нос ме ђу њи ма, про фи ли ше по ступ ност до гра ни ца при хва тљи-
ве иде о ло ги је6), а ње на је крај ња по сле ди ца кон се квент ност у ком-
про ми су.7) Са вре ме но дру штво, са тен ден ци јом гло ба ли за ци је и 
ин те гра тив ним про це си ма, на ме тљи вим по сту ла ти ма и ар гу мен-
та ци јом си ле и, сход но то ме, од но са пот чи ње но сти, оне мо гу ћу је 
чо ве ко во оства ре ње. Са став та квог дру штва чи ни мно штво иден-
тич них је дин ки ко је у сва ком тре нут ку зна ју сво је ме сто у си те му 
вр хун ски ор га ни зо ва ног ''мра ви ња ка.''8) Чо ве ку, ње го вој лич но сти, 
пре ти гу би так соп стве но сти. Он по ста је  но ви тип чо ве ка, чо век 
ор га ни за ци је, ''раз дра га ни ро бот.’’9) Та ко оства ре но дру штво би ли 
је си му ла крум сми сле не по сто ја но сти. Из бе га ва ју се он то ло шка 

5) ''Ни јед на дру га свет ска ре ли ги ја ни је у свом ши ре њу из ван ме ста ро ђе ња пре шла то ли-
ки пут као хри шћан ска, ни ти је ијед на дру га по ка за ла та кву спо соб ност при ла го ђа ва ња 
у но вим усло ви ма, као и то ли ку сна гу и жи ла вост ис тра ја ва ња у то ме.; Ми ха и ло Ђу-
рић, СрбијаиЕвропа, Бигз, Бе о град, 2003, стр. 165.

6) ''Ево лу тив на иде о ло ги ја ра чу на са оним што је у чо ве ку и око чо ве ка на да на шњем 
ступ њу оп штег раз ви ћа, и за то се би у за да так по ста вља ход ви шем ступ њу – све сним 
и вољ ним иде њем у ко рак људ ских за јед ни ца, ко га не мо же би три без уз ди за ња ве ре 
чо ве ка у чо ве ка.''; Ми лан Грол, Искушењадемократије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2005, стр. 141. 

7) Бли же ви ди:  Ми ха и ло Ђу рић, Стихија савремености, Слу жбе ни гла сник, са бра ни 
спи си, књи га 5, Бе о град, 2009. 

8) Ви ди бли же: Ни ко ла Ми ло ше вић,  Достојевскикаомислилац, Бе о град, 1990. 
9)  Ви ди бли же: Erich Fromm, EscapefromFreedom, New Yor, 1941; Ерих Фром, Бекство

одслободе, Но лит, Бе о град, 1989.
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пи та ња, а за до во ља ва ло се им про ви за ци јом по тро шач ке зна ти же-
ље ко ја ни је пре ва зи ла зи ла окви ре кон тро ли са не ка ла кур ни це. 

ПРАГСРПСКОГИСКУСТВА

Срп ско дру штво, у вре ме ну свог мо дер ног кон сти ту и са ња, 
по чев од тзв. ‘’срп ске ре во лу ци је’’, по чет ком 19. ве ка, има ло је 
кон ти ну и ра ни про блем про на ла же ња дру штве ног кон сен зу са у 
ве зи са вред но сти ма ко је је срп ски на род, то ком сво је исто ри је, 
оства рио.  Су ко би, рат не ка та кли зме, над зи ра ни пар ла мен та ри зам, 
ауто ри тар ни ре жи ми, иде о ло шка док тир ни ра ност, на ци о нал на не-
у рав но те же ност као и дру штве на кла у стро фо би ја оне мо гу ћи ли су 
по сто јан вре мен ски кон ти ну и тет раз во ја ко ји би омо гу ћио ар ти ку-
ли са ње вред но сти. По след ње три де це ни је, ко је кар ка те ри ше по-
ку шај дру штве ног пре струк ту и ра ња од ко му ни стич ког јед но у мља, 
пре ко на ци о на ли стич ког сле по у мља до раз врат не тран зи ци је, ни су 
обез бе ди ле де мо кра ти за ци ју и кул ту ра ли за ци ју срп ског дру штва 
већ су све ли уте ме ље ње вред но сти на њи хов при мор ди јал ни крик. 
Он је, ис по ста вља се, пре са хли од јек тра ди ци је ко ју ни смо пре по-
зна ли, а на ко ју се нај че шће на ша по ли тич ка ели та по зи ва је ди но 
у на ме ри да очу ва власт јер је она из вор фи нан сиј ског пре сти жа. 
По сле ди ца то га је ри гид на ри ту ал ност, раз врат над оби ча ји ма, ин-
стру мен та ли зо ва но хри шћан ство и  па ра но ич ни аути зам. Дру штво 
је из ви то пе ри ло сво ју свр сис ход ност. Нео д ме ре но смо се уда љи ли 
од мо рал них и естет ских те ме ља дру штва ко је за у зи ма ју сре ди шње 
ме сто ка ко у ве ри та ко и у те о ри ји и на ме ра ва ној прак си дру штва 
још од Пла то на  па до са вре ме них функ ци о на ли ста. 

Кул тур ни обра зац, на тај на чин ства ран, био је нај ва жни ји чи-
ни лац мо рал не рав но те же у дру штву и ду хов ног здра вља по је дин-
ца у ње му.10) На ше дру штво, из у зет но при мет но, већ на ко Дру гог 
свет ског ра та, ула зи у сво је вр стан ис кљу чи ви кон фликт са по сто је-
ћим вред но сти ма. Ес ха то ло шка ви зи ја, на ме ра ко нач ног за до во ља-
ва ју ћег ре ше ња, увре же ност од суд ног свет ско и сто риј ског за дат ка 
ко ји дру штво тре ба да оства ри, из ди гли су на по вр ши ну ре ал ног 
по сто ја ња ре во лу ци о нар ни па тос. Ње го ва је усред сре ђе на на ме ра 
би ла да  сло ми до та та шњу  тра ди ци о нал ну струк ту ру ми шље ња и 
сва ко днев ни цу про сеч ног чо ве ка.

10) Бли же ви ди: Ми лош Ђу рић, Културнаисторијаиранифилософскисписи, За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997. 
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 По сле ди ца то га је би ла зах те ва на ап со лут на по кор ност, а по-
је ди нац ко ји евен ту ал но не би раз у мео сво ју уло гу, тре ба ло је при-
ну ди ти да чи ни оно што од ње га др жа ва оче ку је, од но сно оно што 
је ну жно. Био је то про цес ства ра ња но вих вред но сти ко је су би ле 
на пу ту да омо гу ће то та ли та ри за ци ју дру штва. По слу шност ни-
је по чи ва ла на стал ној бру тал ној си ли, али се ни је ли би ла ни од-
ма зде на ро чи то пре ма цр кви.11) По сле ди ца та квог то пло-хлад ног 
дру штве ног при ти ска би ло је си сте мат ско огра ни ча ва ње сло бод-
не људ ске де лат но сти. Власт на тај на чин устро је на спро во ди ла је 
трај но, ти хо и от ме но роп ство.12) Пад иде о ло ги је, ета ти за ци ја фе-
де рал них је ди ни ца и ауто ном них по кра ји на, осве то љу би ви на ци-
о на ли зми13) и омра же ност соп стве ног оту ђе ња, до ве ли су до ра за-
ра ју ће дру штве не кри зе. Ре ха би ли та ци ја вред но сти из про шло сти, 
на ста ла у окол но сти ма ка да је ко му ни стич ки дру штве ни по ре дак 
гу био свој иден ти тет и пред во ђе на по сто је ћом ели том ко ја се при-
ла го ђа ва ла, из ви то пе ри ла је и про вин ци ја ли зо ва ла сва ку из вор ну 
иде ју.14) Жеђ за до ка зи ва њем ‘’по ти сну те’’ исти не обо га љи ла је 
кул тур ну ши ри ну и оби чај но-обра зов ну са др жи ну, а од тра ди ци је 
ство ри ла бес кру пу ло зни апа рат ин стру мен та ли зо ван од по ли тич ке 
ели те.

 Са иден тич ном си ту а ци јом су о ча ва ла се ‘’дру штве но по жељ на 
ак тив ност’’ по врат ка ре ли ги о зно сти и на ци о нал ним вред но сти ма. 
‘’Ви ше де це ниј ска  ко му ни стич ка не тр пе љи вост, па и мр жња пре ма 
све му ре ли гиј ском у срп ском на ро ду15), као и нео прав да но ку ђе ње 
све га на ци о нал ног у Ср ба, пре све га бо гат ства срп ске тра ди ци је, 
не сум њи во су до при не ли екс пло зи ји исте та кве не тр пе љи во сти и 
мр жње, као и из ра за ду го по ти ски ва не енер ги је у срп ском на ро ду, 
ово га пу та ис по ље не не пре ма се би, већ пре ма дру гим на ро ди ма и 
њи хо вом вер ском опре де ље њу.’’16) По ли тич ка ели та је ко ри сти ла 
ово ду хов но лу та ње ин те ли ген ци је, а иза зи ва ла по до зре ње и сум-
њи ча вост по сма тра ча са стра не ко ји су у пре по зна ва њу не га тив них 

11) Бли же ви ди: Рад ми ла Ра дић, Веромпротиввере,државаиверскезаједницеуСрбији
1945-1953, Бе о град, 1995.

12) Бли же ви ди: Алек сис То квил,  ОДемократијиуАмерици, Срем ски Кар лов ци, 2002. 
13) 'На род ко ји на ге но цид не од го во ри ге но ци дом, осу ђен је на но ви ге но цид.'',  Ре че ни ца 

ко ја се мо гла чу ти то ком 90 –тих го ди на про шлог ве ка у ста во ви ма по ли тич ке ели те 
Ср би је. Вла де та Је ро тић, Вераинација, Арс ли бри, Бе о град,  стр. 189. 

14) Бли же ви ди: Ра до мир Кон стан ти но вић, Филозофијапаланке, Но лит, Бе о град, 1991. 
15) Бли же ви ди:  Са во Јо вић, Утамниченацрква:страдањесвештенстваСрпскеправо-

славнецрквеод1945.до1985.године, Бе о град, 2001.
16) Вла де та Је ро тић,Вераинација, Арс ли бри, Бе о град стр. 188, 189. 
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ка рак те ри сти ка Бал ка на (чи тај до ми нант но Ср ба) ства ра ли по зи-
тив ни европ ски иден ти тет.17) Не моћ ни и ан та го ни стич ки на стро је-
ни, срп ски ми сли о ци, њи хо ви во де ћи про мо те ри, ис цр пљи ва ли су 
се у ме ђу соб ним оп ту жба ма у ве зи са по врат ком и по тра гом из гу-
бље ног на ци о нал ног иден ти те та. Док је за јед не на ци о на ли зам био 
‘’из раз екс тре ми зма’’18) не по до бан и де струк ти ван за срп ски на род, 
за дру ге је по вра так на ци о нал ним иде ја ма био не за о би ла зан. У том 
кон тек сту на ци о нал на иде ја би ла је уте ме ље на на тзв. ‘’се љач кој 
Ср би ји’’ и из ње про ту ма че ној из вор ној мо рал но сти и син кре ти-
зму при хва тљи вих на ци о нал них иде ја, без гра ђан ског са др жа ја и 
цр кве ног при су ства.19) Та ко је на ста јао је дан но ви кул тур ни са др-
жај ко ји је де лом био уми шље на оно ма то пе ја пре ђа шњег, а де лом 
соп стве ни аутох то ни ре ви зи о ни зам до ступ них вер ско-кул тур них 
са др жа ја. 

Са др жај са вре ме них вред но сти ни је од го во рио на ком плек-
сну ствар ност већ је био соп стве на сте ре о ти пи ја еха из про шло сти 
ко ја се, без мно го ана ли зе и про ми шља ња, по зи ва ла на ана ло ги је 
са про шлим. Упра во је то био рас ко рак са ствар но шћу и пут ка 
фик тив ној ре ли ги о зно сти а ти ме и пут ка на ци о нал ном илу зи о ни-
зму. ‘’Кул тур ни про цес чо ве чан ства, на рав но, ап страк ци ја је ви шег 
ре да не го што је раз вој по је дин ца, за то је те же да се овај про цес 
пред ста ви очи глед но, па за то  и не тре ба пре те ри ва ти у тра га њу за 
ана ло ги ја ма.’’20) Иако се про шлост ве ли ча ла, зах те ва ни сте ре о тип 
иден ти те та, ни је до зво ља вао да се она и ра ци о нал но до ку чи. Мар-
ги на ли зо ва ни су до стиг ну та хри шћан ска по стиг ну ћа и ис тра жи-
ва ња о на ци о нал ном иден ти те ту.21)  Иде о ло шка уобра зи ља ко ја их 
је хи рур шки од стра ни ла, ти ме је по сред но и да ље би ла дру штве на 
фор ма ко ја се ко ри сти иако су се го то во сви огра ђи ва ли од ње. У 
та квој увре же но сти ста во ва иде о ло шка ира ци о нал ност је на до ме-
сти ла ре ли ги о зност и стр пље ње ко је из ње про ис ти че. Од суд ни по-

17) ''Бал кан је по слу жио као скла ди ште не га тив них ка рак те ри сти ка на спрам ко јих је кон-
стру и са на по зи тив на и са мо хва ли са ва сли ка 'Евро пеј ца' и 'За па да'...Бал кан је остао 
кмет Евро пе, ан ти ци ви ли за ци ја, њен ал тер-его, ње на там на стра на.''; Ма ри ја То до ро ва, 
ИмагинарниБалкан, 20. Век, Бе о град, 2006, стр. 356,357.

18) Бли же ви ди: Oливера  Ми ло са вље вић, Чињеницеитумачења,дваразговорасаЛатин-
комПеровић, Хел син шки од бор  за људ ска пра ва у Ср би ји, све до чан ства 37, Бе о град, 
2010.

19) Бли же ви ди: До бри ца Ћо сић, Утуђемвеку, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010. 
20) ОдабранаделаСигмундаФројда, пе та књи га, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1970, стр. 351. 
21) Бли же ви ди: Ђо ко Сли јеп че вић, ИсторијаСрпскеправославнецркве, књи га 3, Завреме

другогсветскогратаипослењега, Бе о град, 2002.
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ду хва ти зах те ва ни су од мах, јед на ге не ра ци ја же ле ла је да ре ши сва 
го ру ћа пи та ња. Ти ме је по стао до ми нан тан кон цепт ‘’мо мен тал ног 
и пра ска вог’’22) у ве зи са до се за њем ци ље ва, а вред но сти ко је је 
на род ства рао до ко на су тра ди ци ја,  уко ли ко ни су праг ма тич не у 
да том вре ме ну.  Иако је на ту циљ ну ''јур ња ву'' још по чет ком 20. 
ве ка под се ћао и књи жев ник Ла за Ко стић, она је на кон ви ше де це-
ниј ске изо ла ци је, ме ђу са вре ме ни ци ма, по но во до сти гла не про ми-
шље ност до ет но фи ле ти зма. 

ЗЛОУПОТРЕБАВЕРСКЕНАКЛОНОСТИ

 Ет но фи ле ти зам је ис кљу чи вост, по ли ти кан ство, на ци о нал на 
еуфо рич ност и су прот но по и ма ње Хри сто вог уче ња. Оно је по мањ-
ка ње ве ре, а ис ти ца ње срџ бе, оно је са мо љу би вост и не у ме ре на са-
мо жи вост. ''А баш је би ло све у на ма и око нас пу но кр ца то Срп ства 
и брат ства! Али Срп ство ви ше све га. Је дан се мој вр шњак – чи ни 
ми се ’Ду ши ца’ - у за но су та да шње ср бо ма ни је или ав то и до ла три је 
обе смр тио се чак и уз ви ком: Ср бин је Бог!’’23). Ста но ви шта по пут 
овог, ко ја су кри ти ко ва ла за нос ет но фи ле ти зма, би ла су ми сле ћи 
та лас24),  ко ји је до но сио са со бом син кре ти зам тра ди ци је и мо дер-
ног јер је тра жио ме сто Ср ба у са вре ме ном све ту а не у изо ла ци ји 
од ње га. Ње го ву енер ги ју по спе ши ва ла је и ре ли ги о зна ми сао код 
Ср ба. ''Хо ћеш ли да до ђеш до сло бо де ра том, он да по ве ди пр во рат 
про тив се бе са мог, па ако овај рат успе шно окон чаш, уви де ћеш  да 
су сви дру ги ра то ви су ви шни.''25)  Она се кри тич ки од но си ла пре ма 
ет но фи ле ти зму – ста ву о пред но сти на ци је над ве ром, у да на шњем 
вре ме ну нај ве ћој опа сно сти гор дљи во сти срп ске иде је. Ет но фи ле-
ти зам је вред но сна не до ре че ност мо дер ног дру штва ко је ха о тич но 
тра га за сво јим иден ти те том ин стру мен та ли зу ју ћи тра ди ци ју.  

Про та го ни сти ет но фи ле ти зма, по зи ва ју ћи се на Бо га за пра во 
не ги ра ју Бо га као основ ну чо ве ко ву и на род ну  вред ност ко ја се 
огле да у не до ку че ном бо гат сву и ду хов но сти.  Љу ди су лич но сти 
и не пред ви ди ва  и нај ду бља ство ре ња. По ту ма че њу цр кве њи хов 
пад мо же да бу де под јед на ко ду бок  као што је њи хов успон пре ма 

22) Чла нак ''Наш на ци о нал ни зам'',Слога, бр. 42, 17. (30.) окот бар 1910
23) Ла за  Ко стић, ОЗмају, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1989, стр. 120-121. 
24) Бли же ви ди: Са ша Мар ко вић, Сне жа на Бе сер ме њи,  ''Кул тур ни на ци о на ли зам' у по ли-

тич кој ми сли код Ср ба по чек том 20. ве ка'', Срп ска по ли тич ка ми сао, број 4/2011, стр. 
377-394. 

25) Епи скоп Ни ко лај, Мислиодобруизлу, Линц, 2000, стр. 67. 



- 250 -

ИСКУШЕЊАЕТНОФИЛЕТИЗМА...СашаС.Марковић,СнежанаБесермењи

Бо гу. Та пре по зна та опа сност је људ ски его цен три зам – ис тра јан и 
аро ган тан.26) Мно ги ис так ну ти пи сци, у свом вре ме ну а ак ту ел ни у 
са да шњем, ука зи ва ли су на ис ку ше ња ко ја по во дљи вост ка его цен-
три зму до но си са со бом.27) Ва пај ни ус клик је и до срп ских хри шћа-
на сна жно од јек нуо. ''Ужа сно је би ти чо век.''28) 

 ''Чо век је су пер ла тив но пот це њи ван и су пер ла тив но пре це њи-
ван. Пот це њи ван је до оча ја ња, пре це њи ван до ужа са. Пре це њи ван 
је то ли ко, да је бо го тво рен, но и пот це њи ван је то ли ко, да је ђа во-
тво рен.''29) Ет но фи ле ти зам је по ли тич ки ле ви ја тан ко ји из но ва по-
ку ша ва да ве ру при ла го ди сво јим огра ни че ним по ли тич ким ци ље-
ви ма при че му ње го ве при ста ли це упор но ин си сти ра ју на то ме да 
је ак ти ван по ли тич ки жи вот је ди ни на чин да се иде је хри шћан ства 
оства ре у дру штву ко је опет, без њих не ми нов но про па да. 

У овом кон тек сту пре не бе га ва ју се две основ не те ко ви не мо-
дер ног дру штва. Нај пре та да по ли ти ка одав но ни је  ''по ли тич ка 
фи ло зо фи ја'' чи ја је осно ва све о бу хват ни ми са о ни си стем о људ-
ском жи во ту уоп ште, већ је ''усме ре ност ка мо ћи.''30) ''По ли ти ка је 
нај жи вот ни ји и нај свој стве ни ји из раз чо ве ко ве не са вр ше но сти и 
не до вр ше но сти, због то га што стал но и сву да по сто ји мо гу ћост су-
ко ба и бор бе ме ђу љу ди ма, што стал но и свуд има по је ди на ца и 
дру штве них  гру па ко ји ути чу или на сто је да ути чу на по на ша ње 
дру гих  при ла го ђа ва ју и ћи се ви ше или ма ње успе шно си ту а ци ји 
у ко јој се на ла зе и би ра ју ћи с ма ње или ви ше про ми шље но сти и 
од го вор но сти нај по де сни ја сред ства за по сти за ње же ље них ци ље-
ва.''31) 

САДРЖАЈВЕРЕ–ИНСПИРАЦИЈАВРЕДНОСТИ

Дру га бит на ка рак те ри сти ка је да је хри шћан ство, без об зи-
ра на мно го број не тре нут не и иза зо ве у про шло сти, ши ри на ко ја 

26)  ''Пра во слав ним под ви гом ве ре чо век вас кра са ва се бе из гро ба его и зма: его цен три зам 
сво га ра зу ма, его цен три зам сво је во ље и ср ца по бе ђу је хри сто цен три змом под ви га ве-
ре.'' Ју стин По по вић, ФилософијаирелигијаФ.М.Достојевског,ДостојевскиоЕвропи
исловенству, Ма на стир Ће ли је, Бе о град, 1999, стр. 114.

27)  Мно го број на ис ку ше ња би ла су де ло ''про кле тог про бле ма лич но сти'' ка ко је До сто јев-
ски пи сао. М.Ф. До сто јев ски,  Дневникписателја, стр. 458.

28)  Ава Ју стин, философскеурвине, Бе о град, 2010, стр. 5. 
29)  Ју стин По по вић, ФилософијаирелигијаФ.М.Достојевског,ДостојевскиоЕвропии

словенству, Ма на стир Ће ли је, Бе о град, 1999, стр. 19
30)   Кон ста та ци ја Мак са Ве бе ра – при мед ба С.М. 
31) Ми ха и ло Ђу рић, Стихијасавремености, Слу жбе ни гла сник, са бра ни спи си, књи га 5, 

Бе о град, 2009, стр. 182.
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те шко мо же да ста не у ску че не окви ре по ли ти кант ских ин те ре са 
а да се при том, без об зи ра и на нај и скре ни је по ште не на ме ре, не 
де фор ми ше. ''Пра во слав на фи ло зо фи ја је умет ност над умет но сти-
ма и на у ка над на у ка ма.''32) ''Ка ко је не из мер на му дрост Бож ја! И 
ни шта јој ни је рав но у не из мер но сти осим љу ба ви Бож је. Ко ли ко 
је ве ли ка му дрост и љу бав Бож ја, по ка за на у ствар ној при ро ди!''33) 
''Дух Све ти је Бог ко ји је увек исти и не ме ња се. Он је Исти на ко ја 
је увек до след на се би. Као што су исти не ве ре, дог ма ти, од Бо га и 
за то не из мен љи ви, та ко је и са ко а нон ским про пи си ма и етич ким 
пра ви ли ма...Они се мо гу са мо по ступ но на ла га ти, пре ма ду хов ном 
уз ра сту вер них и при ли ка ма вре ме на, мо гу се из не ти и обра зло жи-
ти са вре ме ним је зи ком, али се њи хо ва су шти на не мо же ме ња ти.''34)

 Ве ра је ду шев на по тре ба чо ве ка ко ја има за мах све о бу хват-
но сти и из над је до ма ша ја со ци јал них по став ки и по ли ти кант ских 
ана хро но сти. Она на ме ра ва да ути че на љу де као но си о це дру штве-
них ак тив но сти, али је вр ло уз др жа на пре ма би ло ка квом са вре ме-
ном ту ма че њу по сту ла та ве ре без ње ног све стра ног по зна ва ња. С 
об зи ром на то да се ве ра жи ви и спо зна је то ком жи во та, те шко је 
пре у зе ти на се бе од го вор ност о спо зна ји  у пот пу но сти и да, по зи-
ва ју ћи се на ве ру, по је ди нац мо же дру штве но да де лу је, а да то не 
бу де пре по тент но и ан ти хри шћан ско. Тим пре те жи на не при ме ре-
не по ли ти за ци је ве ре, на осно ву европ ског ис ку ства у про шлом ве-
ку, уко ли ко се укр сти у ''су да ру ста во ва'' са дру гим иде о лош шким 
и ира ци о нал ним по ли ти ко ма ни ја ма мо же до ве сти до не са гле ди вих 
кон се квен ци. Не у рав но те же на сло бо да ис ка за на кроз тзв. мак си-
мал ну то ле ран ци ју, а ко ју нај че шће упра жња ва ју по је дин ци и гру-
пе не до ра сли у ве ри, во ди ка ис кљу чи во сти ста во ва и по ли ти ци без 
ком про ми са.35) Из ал тру и зма, уко ли ко је so li lo qu ia и са мо са при-
зву ком ху ма ни зма, а без са ми ло сти и искре ног са о се ћа ња, под се ћа 
те о ло ги ја, вр ло ла ко мо же да се скли зне у осве ту не схва ће ног над 
не до стој ни ма са ми ло сти.

32) Ју стин По по вић, Догматикаправославнецркве, Ма на стир Ће ли је, Бе о град, 2003, стр. 
10.

33) Ни ко лај Жич ки, Омилије, Линц, 2001, стр. 48.
34) Па три јах Па вле, Данамбудујаснијанекапитањанашевере, Бе о град, 2007, књи га II, 

стр. 64.
35) ‘’Ако се су коб ра ци о нал ног и ира ци о нал ног и мо же то ле ри са ти, кон фликт из ме ђу две 

‘’ира ци о нал не ствар но сти’’ , ка кву је свет до жи вео за вре ме Адол фа Хи тле ра, опо ми ње 
нас да се ап со лут на то ле ран ци ја из ро ђа ва у нај по губ ни ју не то ле ран ци ју и ко лек тив ну 
не сре ћу.’’; Ра до мир Ђор ђе вић, ‘’Ре ли ги ја, цр ква, др жа ва – фи ло зоф ски при ступ’’, при-
ре ђи ва чи: Вла де та Је ро тић, Ми ро слав Ива но вић, Религијаизмеђуистинеидруштвене
улоге, Де ре та, Бе о град, 2009, стр. 271. 
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Пред став ни ци пра во слав не ве ре код Ср ба, и са ми под ло жни 
ис ку ше њу мо гућ но сти три јум фал ног по врат ка, ни су за не ма ри ва ли 
овај про блем. Они су му по све ти ли до стој ну па жњу у на ме ри да 
очу ва ју ин те гри тет су шти не ве ре, не бе же ћи и од иза зо ва по гре-
шног соп стве ног ис ка за. Овај иза зов ту ма че ња ве ре у чо ве ко вој со-
ци јал ној ак ти ви за ци ји под се ћа на пи та ње до след но сти у хри шћан-
ском уче њу и мо гућ но сти ње го вог при ме ре ни јег пред ста вља ња 
са вре ме ни ци ма, а узи ма ју ћи у об зир окол но сти у ко ји ма се њи хов 
жи вот од ви ја. То је од нос акри ви је36) и ико но ми је37). Акри ви ја је 
до след ност у Хри сту и цр кви, тра ди ци ја ко ја тра је ви ше ве ко ва и 
устру ча ва се не ка носнких про бо ја. ‘’Тра же ње од се бе и од дру гих 
пу но и тач но ис пу ња ва ње за по ве сти Бож јих, да тих у Све том пи сму 
и ка но ни ма Цр кве, ра ди Цар ства не бе ског и спа се ња ду ше, ето то 
је прин цип акри ви је.’’38) Са дру ге стра не, иако има ви ше сми сља39), 
ико но ми ја је над зи ра ни и опре зан по ку шај чо ве ка у ве ри да свој 
до мет у ве ри пре не се, на при ме рен на чин, они ма ко ји се ве ри тек 
окре ћу или по ку ша ва ју да у њој про на ђу сми сао за ствар ност из ко-
је до ла зе. Ико но ми ја је за пра во про по вед до след не и ка нон ске ве ре 
ока рак те ри сан ела стич но шћу по треб ном у исто риј ском вре ме ну и 
иза зо ви ма ко је оно со бом но си.40) ‘’Све ти Ата на си је Си на ит ка зу је 
слич но: ‘Опет ве лим да кад се до ђе до упо тре бе по ико но ми ји, не 
тре ба у све му да бу де, не го да бу де по снис хо ђе њу и у ци љу спа-
се ња не ких.’’41) Пра во слав на цр ква, јед на од њих и Срп ска пра во-
слав на цр ква, на тај на чин не пре ста но оса вре ме њу је свој при ступ 
и по ку ша ва да де ман ту је оп ту жбе да је ри гид на, око шта ла и ан ти-
мо дер на. Ве ра, у овом ту ма че њу, жи ви у вре ме ну а чу вар је тра-
ди ци је.  ‘’У при ме ни ико но ми је ни ка ко не тре ба гле да ти по ку шај 
да се из бег не вр ше ње за по ве сти Бож јих, или ка нон ских про пи са, 
не го обрат но, њи хо во из вр ше ње....И је дан и дру ги прин цип, акри-

36) ''Акри вис'' – та чан, бри жљив, мар љив, тач но по сту па ње на де лу. 
37) Ико но ми ја (гр. οικονομια, лат. dis pen sa tio, до мо строј, про ми сао, упра вља ње, ру ко во ђе-

ње, план, на црт, раз ре ше ње), http://www.sve to sa vlje.org/bi bli o te ka/rec nik/I.htm. 
38) Па три јарх Па вле, Православљеусавременомсвету, Бе о град, 2010, стр. 25. 
39)  http://www.sve to sa vlje.org/bi bli o te ka/rec nik/I.htm, Бли же ви ди и Па вле Ев до ки мов, Пра-

вославље, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009. 
40) Чо ве ко ва гор дљи вост и са мо жи вост опа сни ја је код уми шље ног ве ру ју ћег не го код 

оног ко ји је де кла ри са ни аг но стик и не вер ник. По зна та је при ча да ка да је је дан по зна-
ти хри шћан ски те о лог до шао на јед ну три би ну да при ча о ла жи ма код ве ру ју ћих, ње-
го во пр во пи та ње упу ће но пре пу ном ауди то ри ју му би ло је: Ко је про чи тао мо ју књи гу 
о гре ху ? Зна чај број при сут них је по ди гао ру ку, а та да је пре да вач ре као (па ра фра зи ра-
но): У ре ду је са да мо же мо да при ча мо о те ми три би не – ла жи ма, с об зи ром на то да ја 
ни сам на пи сао књи гу о гре ху и ви ни сте мо гли да је про чи та те.''

41) Па три јарх Па вле, Православљеусавременом..., стр. 30. 
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ви је и ико но и је, Цр ква при ме њу је у истом ци љу, спа се ња вер них 
вр ше њем за по ве сти Бож јих, али узи ма ју ћи у об зир њи хо ве мо ћи и 
окол но сти жи во та.’’42) Гра ни це ико но ми је пре на прег ну те су и из ло-
же не су ла тент ној на пе то сти. Ико но ми ја у пре на гла ше ној рев но сти 
да по мог не не у пу ће ни ма и бр зо пле то сти43) да им се омо ли  мо же да 
иза ђе ван окви ра акри ви је, та да је она ни шта дру го до пра зно сло-
вље ко је тру је а не се је. Упу ће ност у ве ру не де ша ва се пре ко но ћи, 
а по не кад не мо же да се за па ти ни ти на кон де це ни ја, а ка мо ли го-
ди на искре ног ра да.44) По сто ји сво је вр сна ди ја лек ти ка из ме ђу све-
ште ни ка ко ји про по ве да и оног ко ме је по у ка упу ће на. До ко је ме ре 
по пу стљи вост и при ла го ђа ва ње све ште ни ка ка чо ве ку ко ји же ли 
да ве ру је тре ба да иде, а ка ко би је он ка нон ски схва тио упр кос 
опа сно сти да је у сло бо ди свог по вр шног или чак и про ду бље ног 
вер ског вас пи та ња не зло у по тре би, ото вре но је пи та ње и за про по-
вед ни ка и по слу ша ни ка.45) Мла ди љу ди ко ји су, че сто за раз ли ку од 
сво јих ин до лент них ро ди те ља али и ста ри јих пре да ка, спрем ни да 
свој на ци о нал ни иден ти тет осве до че кроз при вр же ност пра во сла-
вљу тру де се да по ру ке пра вил но раз у ме ју. Ипак део њих, у осе ћа ју 
сна ге и не до стат ку смер но сти, ири ти ра ни ак ту ел ним по ли тич ким 
по ста мен том46), уз при вид ни по зив на Бож ју по моћ пред по ста вља 

42)  Исто, стр. 33. 
43) ‘’Бо жан ски про ми сао је не пре кид но деј ство му дро сти, до бро те, љу ба ви и све мо ћи 

Бож је; деј ство ко јом Бог над гле да, чу ва и одр жа ва би ће и си ле сво јих ство ро ва, упу ћу је 
их крај њем ци љу, по ма ђе сва ко ме до бру, а об у зда ва или ис пра вља зло не спу та ва ју ћи 
слоб ду тва ри.’’; Ју стин Ће лиј ски,  Догматикаправославне цркве, књи га 1, Бе о град, 
2003, стр. 339. 

44) ''О три пред ме та не жу ри да го во риш: о Бо гу- док не утвр диш ве ру у Ње га, о ту ђем 
гре ху – док се не се тиш сво га и о су тра шњем да ну – док не сва не.''; Епи скоп Ни ко лај, 
Мислиодобуизлу, Линц, 2000, стр. 7. 

45) Ди ја лек ти ка та квог отво ре ног ти па је сте са вре ме на по ли ти за ци ја по кре та Две ри ко ји је 
2009. го ди не, за свој до бро твор ни рад, до био Ар хи је реј ску гра ма ту за до та да шњи це ло-
ку пан рад и на ко ју се по зи ва и да нас, без об зи ра на но во на ста ле окол но сти... .'' Ср би ја 
про па да не за то што је еко ном ски про па ла, већ на пр вом ме сту за то што је мо рал но 
по ср ну ла. Сма тра мо да ве ра по ма же љу ди ма да са чу ва ју свој образ и по ште ње, као и да 
схва те да и над њи ма има не ко ко «од го ре ви ди све». При ме тив ши ви ше го ди шњи рад 
Две ри на кул тур ном, али и со ци јал ном и ху ма ни тар ном пла ну (до бит ни ци смо и на гра де 
Ве чер њих но во сти за ху ма ни тар ни под виг го ди не у ак ци ји «Кад би хле ба би ло ви ше» за 
на род не ку хи ње на КиМ), бла же но по чив ши Па три јарх срп ски Па вле нам је 2009. го ди не 
по да рио Ар хи је реј ску гра ма ту за це ло куп ни рад. Сви ма на ма у Две ри ма, то је нај дра же 
и нај дра го це ни је при зна ње. Сво јом скром но шћу, љу ба вљу и по жр тво ва но шћу, Па три-
јарх Па вле је сви ма на ма оста вио не пи са ни за вет да сле ди мо ње гов при мер. Дај Бо же 
да бар де ли мич но успе мо у то ме. Ин сти ту ци о нал не ве зе Две ри са СПЦ не по сто је, али 
одр жа ва мо нај ва жни ји кон такт са Цр квом, а то је у Све тој ча ши ка да се при че шћу је мо''.  
 http://www.dve ri srp ske.com. 

46) ''До га ђа ња на на шој по ли тич кој сце ни су муч на. Ни ко ни је за до во љан. И опо зи ци ја и 
власт су од раз оп штег на шег ду ха и мен та ли те та. Ни ин сти ту ци је у др жа ви ни су ни-
шта бо ље. Али, бу ди мо ре ал ни, све то пред ста вља сли ку свих нас...дру штва у це ли ни.''; 
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Хри сту на ци ју. Ту је за ме так ис кљу чи во сти, де ва сти ра ња, дис кри-
ми на ци је, си му ла кру ма и иде о ло шке уобра зи ље о дру штву.47) Ова-
ко усво јен по глед на ве ру бес при мер на је по др шка у мо ти ва ци ји 
на ци о на ли зма чи ји је основ ни на бој шо ви ни зам и ис кљу чи вост. 
Та кав став ни је по ни као из ве ре ни ти ње не ин сти ту ци о нал не пред-
став ни це цр кве. Он је по зив на од ма зду и ре ван ши зам, вред но сти 
ду бо ко ан ти пра во слав не, чак и ако на о чи глед има раз ло га за та кав 
чин. Цр ква је упо зо ра ва ла на та кав дру штве ни про цес. ‘’Чу ва ти се 
тре ба у овом смут ном вре ме ну ика кве бе сми сле не и без ум не од ма-
зде, као што не ра зум ни по че ше да чи не про тив џамијa, у Бе о гра ду 
и Ни шу. Да се бра ни мо од зла и зло чи на ца, али не на не људ ски на-
чин или да не дa Бог, чи ње њем зла и не чо ве штвом на на чин на ко ји 
то зло чин ци чи не.''48) Ово  је кон цепт иде о ло шког дру штва на ко ји 
су мно ги са вр ме ни ци ука зи ва ли, пре не го што је би ло ја сно да, у 
ат мос фе ри ис кљу чи во сти, њи хов кон цепт по ли тич ког ком про ми-
са ни је мо гао да за жи ви. ''Стро го кон тро ли ра на ин фор ма ци ја се у 
исто ври је ме ис ка зу је као са зна ње што га на ме ће иде о ло ги је јед-
не по ли ти ке и као из вор дру штве не ста бил но сти. Из јед на ча ва ње 
сло бо де ин фор ма ци је са про чи шће ном ин фор ма ци јом пред ста вља 
стал ну по тре бу иде о ло шког дру штва.''49)   

Та ква пост мо дер ни стич ки и пост се ку лар ни при ступ са нео тра-
ди ци о нал ним при сту пом ве ри по зи ва се на Бо га али у ње му про-
на ла зи  лик идо ла ко ме се кла ња до идо ло по клон ства50), а не лик 
Бо го чо ве ка ко јег сва ко од нас тра жи не за то што је да лек већ што је 
при су тан али је је ди но до сту пан кроз вер ско са о се ћа ње.  ''Ве ра је 

Ин тер вју Ра до ва на Би о гви ћа, про де ка на на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. http://
www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/280418/Ne ma-pre ceg-po sla---od-do brih-od no sa-sa-su se di ma. 

47) У на шем  про јек ту по гле да на на у ку ве ра ни је су прот ста вље на ми шље њу, шта ви ше 
ње го ва је осве до че на по др шка и за штит ник чо ве ка и дру штва од бес по го вор не иде о-
ло ги је. ''...Ако иде о ло шки го вор уоппште још за слу жу је да се на зо ве ми шље њем. Јер, 
ње го ва је бит на од ли ка упра во на сто ја ње да се бес по штед но са тре, да се бес по го вор но 
ли кви ди ра сва ко пој мов но-дис кур зив но ми шље ње.'': Ми ха и ло Ђу рић, Изазовнихили-
зма,искустворазлике, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1997,  стр. 169.

48) Апелсаванредног,проширеногзаседањаСветогАрхијерескогСинодаСрпскеправо-
славнецркве,поводомпогроманаКосовуиМетохији, 18. Март 2004; http://www.spc.rs/
old/Ve sti-2004/03/18-3-04_c01.html. 

49) Јо ван Ра шко вић, Лудаземља, Бе о град, 1990, стр. 115. Ви ди бли же: Са ша Мар ко вић, 
''Дис курс о на ци о нал ном иден ти те ту Ср ба у Хр ват ској по чет ком 90-тиг го ди на про-
шлог ве ка'', ЗборникрадоваСрпско-Хрватскиодносиу20веку–двадесетгодинаод
почеткарата, Но ви Сад, 2011, стр. 57-75. 

50) ''Ве руј и не ис тра жуј“ (па ро ла не по зна тог по ре кла)!). Ве ра је ов де сле па. Ап со лут но 
по што ва ње ауто ри те та. Та ква ве ра је идеј ни те мељ сва ког то та ли та ри зма: иде о ло шког, 
по ли тич ког, ре ли ги о зног.''; Ин тер вју про то је ре ја ста вро фо ра др Ра до ва на Би го ви ћа, 
''Ве ра у пост мо дер ном и пост се ку лар ном све ту'', Ра дио Све ти го ра, 30. 10. 2011. http://
ra di o sve ti go ra.wor dpress.com/2011/10/30/. 
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'при нос', да ри ва ње. Ко нај ви ше ве ру је, тај нај ви ше да је.'' 51) Вас пи-
та ва на ван ми љеа хри шћан ства, мла дост ко ја и про на ђе вред но сти 
ве ре ви ди их у фраг мен ту оли че ном у оства ре њу ци ље ва сво је на-
ци је. При том се за бо ра вља су шти на це ло жи вот ног хри шћан ског 
при сту па у ко јем је вас пи та ње би тан сег мент ства ра ња лич но сти. 
''Ов дје се не ра ди о ма лим ства ри ма, ов дје је ри јеч о на чи ну жи вље-
ња ци је ле ва се ље не. Вас пи та вај га да да је пред ност мла ђем бра ту 
ако га има; ако не ма ње га он да – слу зи. Јер ово је при мер нај ве ћег 
му дро љу бља. На тај на чин, да кле, укро ћуј гнев да би у на ма ра-
ђао сми ре не  по ми сли. Јер, кад ни је ни за шта стра сно ве зан, кад не 
на но си ште ту, кад не тре ба ис цје ље ња, кад се не нер ви ра ка да се 
дру го ме ука зу је по што ва ње, ода кле ће се он да гњев рас па ли ти.''52) 

Ова хри шћан ска ин тен ци ја по ја вљу је се и у мо ра ли зму ан ти-
ре ли ги о зних дру штве них по ста ме на та. У том слу ча ју, ко ји је че сто 
пре по знат, по ја вљу је се си ту а ци ја у ко јој се са вре ме на гра ђан ска 
ми сао се ку лар но ор јен ти са на, на сла ђу је мо рал ном кри ти ком на ци-
о на ли зма с об зи ром на то да се овај не при др жа ва хри шћан ског 
по и ма ња чо ве ка. Па ра док сал ност овог кон цеп та огле да се у ме ђу-
соб ним оп ту жба ма за нео ства ре ни ху ма ни зам услед не при хва та ња 
хри шћан ске тра ди ци је од ко јег су оба стре мље ња под јед на ко уда-
ље на. ''''Про блем на шег на ро да је што ни је ре ли ги о зан, да је ре ли-
ги о за ни тај би рас по ред вред но сти био дру га чи ји, це на људ ског 
жи во та би би ла ви ша и мно го би ма ње би ло на си ља.''53) 

Сво јим по ступ ци ма, на тај на чин са свим су прот но од оног што 
же ле или при хва та ју да же ле, по ли тич ки ин стур мен та ли зо ва ни 
по кре ти да на шње срп ске де сни це има ју тен ден ци ју по др шке још 
одав но пре по зна тих ста во ва Ди ми три ја Хо ма ти ја на, нај ве ћег кри-
ти ча ра по сту па ка Све тог Са ве. Хо ма ти јан је Са ви за ме рао да ''пре-
ви ше во ли род срп ски, ви ше не го Ису са Хри ста.'' Хри шћан ска тра-
ди ци ја код Ср ба по зна та и као ''Све то са вље'' упра во је уте ме ље на 
на хри шћан ској уни вер зал но сти и бо го ли кој чо ве ко вој лич но сти.  
''Као бла го дат ни брат Хри ста, Са ва је при ла зио сви ма кр ште ним 
на ро ди ма као бра ћи Хри сто вој, а не као стра нац стран ци ма. '' Од-
но сно ''тво рио је ка ко је го во рио'' – ка ко је пи сао Са вин би о граф 
Те о до си је. Би ла је то ''де лат на љу бав'', ка ко ју је ту ма чио Си ме он 

51) Исто.
52) Све ти Јо ван Зла то уст, Осујетиикакотребародитељидаваспитавајудецу, Ма на стир 

Острог, 2010, стр. 190, 191. 
53) Oливера  Ми ло са вље вић, Чињеницеитумачења,дваразговорасаЛатинкомПеровић, 

Хел син сшки од бор  за људ ска пра ва у Ср би ји, све до чан ства 37, Бе о град, 2010, стр. 125.
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Но ви Бо го слов.54)  ''На ро ди су то осе ћа ли и за то су Са ву с љу ба вљу 
при ми ли, с по што ва њем слу ша ли и с ту гом ис пра ћа ли. О ни је хо-
дао по све ту да про сла вља срп ски на род но да про сла вља Хри ста, 
љу бав над љу ба вљу. Због то га је свет за во лео ње га и ње гов на род 
због ње га.''55) Хри шћан ство ни је пре по зна ло ни ти је дан на род као 
спе ци фи чан и бли жи Хри сту од дру гих. Ка ко  је ис ти цао ру ски ре-
ли ги о зни ми сли лац Мак сим Та ре јев ''...ниг де у са чу ва ним спи си ма 
Но вог за ве та не сто ји  да је Он обе ћао спа се ње на ро ди ма, већ са мо 
оним по је дин ци ма у  'сви ма на ро ди ма све та' ко ји се кр сте у име 
Оца, Си на и Све тог Ду ха.''56) У том сми слу и оди ше про по вед ре-
ли ги о зних срп ских ми сли ла ца на ко је се де сни чар ске ор га ни за ци је 
по зи ва ју че сто и не по ста вља ју ћи пи та ње о то ме где је су шти на.
''Љу бав је од Бо га, и сва ки ко ји љу би од Бо га је ро ђен и зна Бо га. 
А ко ји не љу би не зна Бо га: јер Бог је љу бав... „Бог је љу бав и ко 
оста је у љу ба ви у Бо гу оста је, и Бог оста је у ње му''57)

ИСКУШЕЊАНЕДОРЕЧЕНОСТИ
ИОГРАНИЧЕНОСТТУМАЧЕЊА

Са вре ме но срп ско дру штво тр пи и под сти че, ви ше не го што 
пре ва зи ла зи ду бо ку кри зу соп стве ног иден ти те та. У та квој си ту а-
ци ји еви дент на је по све ће на скло ност епо ха ли за ци ји сва ки да шњи-
це и зна ча ја соп стве не ин те лек ту ал не пер цеп ци је. Ра зи сто ри ја58), 
но во от кри ве ни тер мин, сво јом гран до ма ни јом ко ја је по не ки ма 
по и сто ве ће на са мит ском пред ста вом59) и од суд ном пи шче вом ин-
тер пре та ци јом, на ма нај че шћим по сма тра чи ма или по слу шним 
след бе ни ци ма ре до сле да до га ђа ја, оста вља вр ло су жен про стор 
мо гу ћег лич ног раз у ме ва ња, а ну ди по тре бу за след бе ни штвом. 
Реч ник ту ма че ња по ја ва са вре ме ног про ми шља ња срп ског иден-
ти те та до пу њен је пој мо ви ма ко ји ма се при пи су је ес ха то ло шка 
од ред ни ца и од суд ни ка ра крет. На тај на чин кре а то ри са да шњи це 

54) Ја ро слав Пе ли кан, Хришћанскопредање,Историјаразвојадогмата,  3. том, Слу жбе ни 
гла сник,  2010, стр. 319. 

55)  Ни ко лај Ве ли ми ро вић,  ЖивотСветогСаве, Де ре та, Бе о град, 1999. 
56)  Вла де та  Је ро тић, Вераинација ...стр. 155. 
57)  Је ван ђе ље по Јо ва ну, 4, 7-8. 
58)  Бли же ви ди: До бри ца Ћо сић, Босанскират, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012. 
59)  ''Мит је део ва ше исто риј ске све сти, али да кроз два ве ка срп ску сред ње ве ков ну др жа-

ву узи ма те као осно ву за те ку ћу по ли ти ку, то ствар но во ди у јед ну, хај де да нај бла же 
ка жем, ду бо ку ин те лек ту ал ну и мо рал ну кон фу зи ју.''; Oливера  Ми ло са вље вић, Чиње-
ницеитумачења,дваразговорасаЛатинкомПеровић, Хел син сшки од бор  за људ ска 
пра ва у Ср би ји, све до чан ства 37, Бе о град, 2010, стр. 125. 
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узур пи ра ју про шлост јер, по њи ма,  до њих у њој ни је ни шта ре ша-
ва но и ти ме ни по да шта ва ју исто риј ски кон ти ну и тет и ње го ву ин-
тер пре та тив ну пра вил ност. Ства ра се сли ка да је бли ска до га ђај на 
про шлост не до ступ ни ја и оп те ре ћу ју ћа за обич ног чо ве ка и  отва ра 
се пут ели ти стич ком пред вод ни штву од стра не ода бра них. Њи хо ва 
уло га, иако про кла мо ва но па три от ска, за пра во је упо до бље на ''ка-
фан ском ди ва ну'' ко ји има вре ме на за са мо жи ву сли ку и пред ста ву 
ко ја уз њу сле ди, без по тре бе за кра јем али уз уми шље ност прав-
до љу би во сти.  Са мо за во дљи вост про ис те кла из зна ча ја соп стве не 
уло ге, ре чи та је и не пре за од упе ча тљи вих тер ми на и ''ве ли ких ре-
чи'', че сто ме ђу соб но кон фрон ти ра них и ци нич но ап стра хо ва но их 
из хри шћан ске тра ди ци је или ње не ми то ман ске пред ста ве. ''Нај те-
же је би ти ве ран осра мо ће ном на ро ду, као што је те шко би ти ве ран 
осра мо ћен си ну и ћер ки или осра мо ће ним ро ди те љи ма... Об ма ну-
ти смо да кле сви...Ср би ће по бе ди ти пат њом. Пат њом и тр пље њем 
не па ме ћу. ..''60) Кон гло ме рат иде ја ко је оди шу кон фу зи јом и де зор-
јен ти са ном по ру ком сна жно су упо ри ште да у зе мљи тран зи ци о-
ног кре та ња, ка ква је Ср би ја, са број ним про па лим при вред ним 
и кул тур ним про јек ти ма и из не ве рим на да ма о  бо љит ку по ја ви 
дру штве на а ти ме и по ли тич ка по тре ба ослон ца у вред но сти тра-
ди ци је чи тај упо до бља ва њу ве ре. Про тив ни ци ова квог де ва сти ра-
ња вред но сти и ве ре тре ба ју да бу ду гла сни ји, али је њи хов из бор у 
скла ду са ре чи то шћу ста ло же ног и при бра ног ин те лек ту ал ца ко ји, 
све стан сво јих вред но сти, на ма ло то га пре тен ду је, а ти ме на мно го 
то га ути че.61)

Ана хро ни исто ри зам или ра ци о нал ни ни хи ли зам62), до ве ли су 
да на шње срп ско дру штво до рас кр сни це са ко је не зна ку да да кре-
не јер не зна от куд је и до шло. Омла ди на је у при мет ном без на ђу и 
по при лич но је збу ње на не по сто је ћим ута ба ним ста за ма тра ди ци о-
нал них вред но сти. У та квој си ту а ци ји  она је скло на крај но сти ма 

60)  До бри ца Ћо сић, Босанскират, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, стр. 60, 150, 172. 
61)  ''...Он да сам про чи тао и фа мо зни ДневникоКосову. По гре шни ју по ли ти ку не мо же те 

сми сли ти ни спро ве сти. И та да сам се по но во уве рио: ако хо ћеш да се ба виш до бром 
по ли ти ком, ра ди све су прот но од До бри це'''; ''Да ви тељ из кру га двој ке'', ин тер вју са 
Ви до са вом Сте ва но ви ћем, НИН, број 3195, 22. март, 2012.

62)  ''У вр тло гу ни хи ли стич ког кре та ња про па да чи та ва тра ди ци о нал на кул ту ра за хва љу ју-
ћи ко јој је чо век жи вео у уве ре њу да по сто ји не ко над зе маљ ско или над не бе ско цар ство 
сми сла, да по сто ји је дан уре ђе ни сми са о ни по ре дак, да по сто ји је дан тран сцен ден ти 
свет, свет иде ал них ли ко вал или веч них су шти на на ко ме се, у крај њој ли ни ји, др жи и 
осни ва ово зе маљ ски свет не са вр ше них, про мен љи вих и про ла зних ства ри и по ја ва.''; 
Ми хај ло Ђу рић, Изазов нихилизма, искуство разлике, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 
1997, стр. 169. 
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уско на ци о на ли стич кој у окви ру ко је је ве ра иде о ло ги ја  или син-
кре ти стич ко ин тер на ци о нал ној у окви ру ко је до ми ни ра ате и зам. 
Ту ма че ње ве ре, у оба слу ча ја, је су прот но хри шћан ској тра ди ци ји 
и уче њу. У на ци о на ли стич кој уобра зи љи ре ли ги ја је бес по го вор-
но идо ло по клон ство63), а у ана ци о нал ном ин тер на ци о на ли зму до-
ми ни ра ве ра у без вер је.  И јед на и дру га ал тер на ти ва под јед на ко 
су де струк тив не и озбиљ на прет ња оп стан ку дру штва у мо дер ном 
вре ме ну. 

По вра так пре по зна том, при сут ном по по зи ву али не и по су-
шти ни, кул тур ном на ци о нал ном и вред но сном обра сцу тре ба да 
је пут дру штва ко је је из не ве ри ло се бе и сво је прет ке. ''Кад је реч 
о кул ту ри јед ног на ро да, мо ра ју се узе ти у об зир све гра не ње го-
вог ду хов ног жи во та: не са мо ње го ва на у ка не го исто та ко ње го ва 
ве ра и мо рал, ње го ва књи жев ност и умет ност, ње го ва по ли ти ка и 
пра во, ње го ва вој ска и при вре да, ње го ви оби ча ји и за ба ве.''64) За 
чо ве ка у та ко од ре ђе ном дру штву ху ма ност је нај ви ша вред ност и 
огле да се у хо ли стич ком при сту пу.  ‘’Чо веч ност чо ве ка ни је ње го ва 
при род на од ре ђе ност, већ ње гов кул тур ни за да так, ње го во ду хов но 
од ре ђе ње.’’ 65) Уло га цр кве,  као ин сти ту ци о нал ног но си о ца ве ре, у 
по тра зи за дру штвом кул ту ре,  не за о би ла зна је. Ме ђу тим, по ли ти-
за ци ја цр кве је крај ње опа сна. Је ди ни на чин да се то из бег не а при 
том да се аде кват но со ци ја ли зу је уло га цр кве у дру штву је су ње не 
ху ма ни тар не ак тив но сти ко је дру штво пре по зна је као соп стве ну 
стра те ги ју из ла ска из кри зе иден ти те та.66) 

Мо за ик дру штве них вред но сти је ди но је мо гу ће от кри ти пу-
тем тра ди ци је као пред у сло ва са вре ме ног, при че му је ве ра са-
став ни сег мент тра ди ци о нал ног упо ри шта иден ти те та дру штва. И 
са вре ме на свет ска ис тра жи ва ња ука зу ју на ре ли ги о зни по ста мент 

63)  ‘'На ци о на ли зам, по пут сва ке ре ли ги је, уво ди у игру не са мо во љу, већ и ин те лект, 
има ги на ци ју и емо ци је. Ин те лект кон стру и ше јед ну спе ку ла тив ну те о ло ги ју или ми то-
ло ги ју на ци о на ли зма. Има ги на ци ја је из гра ди ла не ви ђен сви јет око вјеч не про шло сти 
и ни кад пре ки ну те бу дућ но сти вла сти те на ци је...по што је на ци о на ли зам, опет по пут 
сва ке дру ге ре ли ги је со ци ја лан, и ње го ви ри ту а ли су јав ни, а из во де се у име и за спас 
за јед ни це.''; Ду шан Кец ма но вић, Рационалноиирационалноунационализму, 20. век, 
Бе о град, 2004, стр. 126. 

64)  Сло бо дан Јо ва но вић, Културниобразац, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, стр. 42.
65)  Ми хај ло Ђу рић,Хуманизамкаополитичкиидеал, Слу жбе ни гла сник, књи га 2, Бе о-

град, 2009, стр. 351.
66)  У том кон тек сту тре ба по сма тра ти Пот пи сан Ме мо ран дум о са рад њи Срп ске Пра во-

слав не Цр кве и Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је на спро во ђе њу 
стра те ги је за бор бу про тив дро ге у Ре пу бли ци Ср би ји, 19. мар та 2012. го ди не.  http://
www.spc.rs/sr/pot pi san_me mo ran dum_o_sa rad nji_srp ske_pra vo slav ne_cr kve_mi ni star-
stva_unu tras hnjih_po slo va_re pu bli ke. 
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кул тур ног на ци о на ли зма на ро да67) и у та ко от кри ве ном на ци о на ли-
зму тра же мо гућ ност су жи во та68), од луч ни у по ку ша ју да про ник ну 
у ње го ве ка рак те ри сти ке.69)  Без ње га про је кат је дин стве не Евро-
пе мо же да до жи ви на ци о на ли стич ки атак као по ли тич ки про ви-
зо ри јум из ко јег пре ти да про ис тек не нео че ки ва ни ис ход оли чен 
у три јум фу дру штве не, вер ске, др жав не и људ ске ис кљу чи во сти.  
По сле ди це та кве хи по те зе, хте ли ми то или не, мо ра ју да нас вра те 
на но во пре и спи ти ва ње аде кват не уло ге  ве ре у дру штву. 

SasaS.Markovic,SnezanaBesermenji
TEMPTATIONSOFETHNOPHYLETISMINRELIGIOUSMO

TIVESWITHINSERBIANPOLITICALTHOUGHT
Summary

Modern Serbian society has been experiencing a strong
influenceofextremepoliticalmovements.Theeffectofthe-
irpoliticalpowerhasbeenequallydestructiveregardless
ofwhetheritoriginatesfromtheleftorrightwingparty
ideas. Despite declarative democracy and parliamenta-
rism,duetothefactthattheseideasarepresent,thepo-
liticalsceneofSerbiaratherresemblesabattlefieldwith
confronted ideologies than it representsameetingplace
anddialecticsofpoliticalideas.Oneofthemostimpor-
tantsegmentsinthecontestofpoliticalelitesinSerbiais
thereligion.Asarecognized factor for thecreationand
preservationofnationalidentity,religionisusedasanar-
gumentinnationalistrhetoricandinanti-nationaldema-
gogy,too.Bothapproachesinstrumentalizedthepedestal
ofreligionandcreatedtheoppositeaffectfromthedesi-
red.Thispavedthepathofpatriotismandthepathofpat-
hologicalschizophrenicglobalism.Itisparticularlyyoung
peoplewhotendtoacceptextremes.Theirso-calledOrt-
hodox fanaticism turns religion into an unquestioningly
believed ideologywhichdoesnotallow forreconsidera-
tion.Thisroadisverymuchincontradictionwithtruereli-
giousteachingonsearchforGod.Thereforechurchasan
institutionanditspriestsasofficialshaveaverydifficult

67)  Eli as Ba um gar ten, ‘’In se arch of a mo rally ac cep ta ble na ti o na lism’’, JournalofEcumenical
Studies, 42:3, Sum mer 2001

68) Бли же ви ди: Ха ген Шул це, Државаинацијауевропскојисторији, Бе о град, 2002; Ор-
те га и Га сет, Хор се, Европаиидејанације, Бе о град, 2003; Бру беј кер Ро џес, ''На ци о на-
ли зам у но вом кон тек сту: фе но мен на ци о нал ног и на ци о нал но пи та ње у но вој Евро пи''; 
Реч, бр. 72, 2003, стр. 283-336. 

69) ''Чо век не мо же да ис ко ра чи из све та на ци ја ни ти да се осло бо ди прет по став ки и увре-
же них на ви ка ми шље ња ко је про ис ти чу из тог што жи ви у том све ту.''; Мајкл Би лиг, 
Баналнинационализам, 20. век, Бе о град, 2009, стр. 73. 
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andresponsibletask.Theymustpersistinthetruedefen-
ceofreligiousdogmaandalsoensurethattheOrthodox
doctrine reaches the targetedones. Such situations hide
greattemptationsforprieststodeviatefromopenthinking
andtolerance.However,thiscanbeovercome.Although
theSerbianpeoplehavebeenundergoingtheperiodofhi-
storydecompositionas somewouldcall it, the faithhas
beenconsistentandtruetoChrist,thereforeanyonewho
wantedtolistencouldhearthetruefaith.Quasi-Orthodox
religionandEthnophyletismout-criedthecallforpeace,
tolerance,coexistenceandreconciliation.Amessagesay-
ingthatinlookingforabetterworldweshouldfirststart
fromourselvesisstillpresentanddirectedtowardsahap-
pierSerbia.Europetoobelievesreligiontobethesource
ofculturalnationalismthatcouldprovidecoexistenceof
themulti-nationalunion.Theescapefromthisideaisbut
theescapefromoneself.Thispapershowsthatthepoliti-
calsceneinSerbiausesfaithasameansofmanipulation
andnotasameanstobecomeabetterperson,andtoac-
hieveabettersocietyandabetterstate.
KeyWords:religion,faith,theSerbs,politics,God.
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Resume
Modern Serbian society is obsessed with multiple syn-
dromesof exclusivenessof thought.Thisphenomenon is
particularly obvious in the field of politics. For several
decadesthepoliticsinSerbiahasbeenanexaltedfieldof
politickingand ideologicalbattlesandat the same time
ithasbeenamarginalizedencounterofdialecticsofpo-



- 266 -

ИСКУШЕЊАЕТНОФИЛЕТИЗМА...СашаС.Марковић,СнежанаБесермењи

liticaltheories,strategicanalysisandnotionalguidances.
Insuchconstellationofvaluestheexclusivenessofthink-
ingisintensivelypresentregardlessofleft-wingorright-
wingpreferances.Oneofmostimportantsegmentsinthe
competition of political elites in Serbia is also religion.
Havingbeenoncerecognizedasafactorincreationand
preservationof national identity, religionhas beenused
asanargumentinbothnationalistrethoricsandanation-
al demagogy. Both approaches have instrumentalized a
standpointoffaithandcreatedtheoppositeeffectfromthe
desiredone.From this source thereoriginatesapathof
pathological patriotism and schizophrenic globalism. In
thispaperauthor tried topresentaclearerapproach to
theissueofreligion.Itisanactiveingredientofaperson-
alityandapartoftraditionofvaluesofSerbianpeople.
Ethnophiletism is its forciblyglued faceofJanuswhich,
lookingfamiliar,humiliatesChristianvalues.Itisexactly
suchpresentationwhichismostoftenamisuseofreligion
inpolitical thought inSerbia. In thispaperauthor tried
todrawattentiontotheimportanceofresearchofthisis-
suewhileexpressingoppositiontounreasonableavoiding
ofelaborationof this issue.Thispapersshowsalso that
inSerbiapoliticaleliteusesthereligionasatoolofma-
nipulationandnotasatoolforaccomplishmentofbetter
personality,societyandstate.

 Овај рад је примљен 21. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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СОЦИЈАЛНИРАСЦЕПИИЗАХТЕВИ
ЗАСЕЦЕСИЈОМУНРКИНИ:

СЛУЧАЈСИНЂАНГА**

Сажетак
Етничкисукобисуједнаоднајозбиљнијихпретњипо
миристабилностједнедржаве,паипретњазаме
ђународнимирибезбедност, стога је бављењепри
родомиузроцимаетничкихконфликатавеомабитно
састановиштањиховепревенције.Ускладусатим,
уовомрадубавићемосеоблашћуетничких сукобаи
то на конкретном примеру етничког конфликта из
међу ханске популације и ујгурске етничкемањине у
Аутономној области Синђанг у Народној Републици
Кини. Основно (средишње) истраживачко питање,
проблемкојинастојимодаистражимојесте: како,
накојиначин,суиздржавногцентраинициранепро
менедруштвенополитичкогуређењакинескедржаве
одформирањаНароднеРепубликеКине1949.године
доданас,утицаленаизбијањеетничкогсукобаХана
и Ујгура. У овом истраживању ћемо настојати да
покажемо на који начин су промене које су изазване
новимобликоморганизацијевластиуКиниупроцесу
изградње националне државе довеле до друштвених
расцепаијачањанационализмаисепаратизмакодУј
гураинапослеткупроизвелеетничкиконфликт.Рад
јеорганизовантакодаћемопослеуводаукомећемо
одредитипроблемкојимсебавимодатинајпреоснов
неподаткеосамојАутономнојобластиСинђанг,аза
тимидатикратакисторијскипрегледдешавањана

*  Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
**  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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овомпросторупреоснивањаНРКине.Другидеорада
ћесебавитисоцијалнимрасцепимакојикарактеришу
кинескодруштвонаовомделутериторијеКине.
Кључнеречи: социјалнирасцепи, етничкиконфликт,
сецесија,Синђанг,Кина

***

Pо след њих не ко ли ко го ди на, на ро чи то по сле те ро ри стич ког 
на па да на САД, 11. сеп тем бра 2001. го ди не, а у све тлу бор бе 

про тив гло бал ног те ро ри зма, ак ту е ли зу је се и ин тер на ци о на ли зу је 
пи та ње се па ра ти зма уј гур ске ма њи не у ки не ској Aутономној обла-
сти Син ђанг, ко ји се че сто по ве зу је са те ро ри змом и ислам ским 
екс тре ми змом за сту пље ним на про сто ру Цен трал не Ази је. По ред 
ве ли ког зна ча ја ко ји ова ауто ном на област има за ки не ску др жа ву, 
пре све га у еко ном ском, по ли тич ком и без бед но сном сми слу, она 
је до ми нант но на ста ње на број ном ет нич ки тур ском по пу ла ци јом, 
му сли ман ске ве ро и спо ве сти, где се као нај број ни ји из два ја ју Уј гу-
ри. По след њих два де сет го ди на уј гур ски на ци о на ли зам и се па ра-
ти зам, као и вер ски екс тре ми зам у знат ној ме ри на ра ста ју. На во де-
ћи као раз ло ге за то по ли ти ку ки не ске др жа ве пре ма му сли ма ни ма 
у Син ђан гу, по њи ма са др жа ној у „ет нич кој и вер ској дис кри ми-
на ци ји, ко ло ни за ци ји (до се ља ва њем Ха на), не јед на кој рас по де ли 
еко ном ских до ба ра, екс пло а та ци ји и аси ми ла ци ји“ ре ги о на, они 
по ста вља ју озби љан без бед но сни иза зов пред На род ну Ре пу бли ку 
Ки ну, док као свој крај њи ре зул тат има ју от це пље ње Син ђан га и 
ства ра ње не за ви сне др жа ве „Ис точ ни Тур ке стан“. Са дру ге стра не, 
НР Ки на на сто ји да свим рас по ло жи вим сред стви ма од го во ри на 
ова кве иза зо ве. Да ју ћи ауто ном ни ста тус овој ре ги ји, уз за ко но дав-
ство ко је под ра зу ме ва га ран то ва ње основ них пра ва на ци о нал них 
ма њи на и ула га ње у еко ном ски раз вој ре ги о на На род на Ре пу бли ка 
Ки на по ку ша ва да са чу ва свој те ри то ри јал ни ин те гри тет и је дин-
ство ки не ске на ци је.

 По ла зе ћи од то га циљ овог ра да је да опи ше и об ја сни окол но-
сти и раз ло ге ко ји бит но од ре ђу ју на чи не де ло ва ња две ју су прот-
ста вље них стра на у овом су ко бу, пре ко основ них ра сед них ли ни ја 
ки не ског дру штва на про сто ру Син ђан га. Ис тра жи ва ње ће мо усме-
ри ти ка на чи ну на ко ји ин сти ту ци је ути чу на по на ша ње ак те ра (Уј-
гу ра и Ха на) об ли ку ју ћи њи хо ве ин те ре се. По ћи ће мо од то га да су 
про ме не ин сти ту ци ја до ко јих је до шло по сле 1949. го ди не у НР 
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Ки ни и на про сто ру Син ђан га, ко ји до би ја ауто ном ни ста тус, ути-
ца ле на про ме ну по на ша ња и де ло ва ња по је ди на ца и гру па, по себ-
но Уј гу ра. У скла ду са тим основ на те за од ко је у ра ду по ла зи мо је 
да се на овом де лу сво је те ри то ри је НР Ки на су о ча ва са ду бо ким 
ет нич ким, вер ским, кул ту ро ло шким, со цио-еко ном ским и дру гим 
со ци јал ним рас це пи ма из ме ђу две ју ет нич ких гру па (Уј гу ра и Ха-
на) и да су основ ни раз ло зи за ова кве по де ле по ли ти ке НР Ки не 
пре ма овој ауто ном ној обла сти, на ко је се са јед не стра не (уј гур-
ске) гле да као на по ли ти ке при нуд не аси ми ла ци је, вер ске, ет нич ке 
и со ци јал не  дис кри ми на ци је, а са дру ге (др жав не) стра не, као на 
по ли ти ке очу ва ња етничкe, верскe и културолошкe ра зно ли ко сти 
је дин стве не ки не ске на ци је у окви ри ма ме ђу на род но при зна тих 
гра ни ца. 

Пре ма то ме, основ ни ни во ана ли зе, као што је већ ре че но, се 
ба ви со ци јал ним рас це пи ма ко ји по сто је у ки не ском дру штву и то 
на те ри то ри ји Син ђан га. За по тре бе ове ана ли зе ко ри сти ће мо те-
о риј ске мо де ле со ци јал них рас це па Лип се та и Ро ка на, Хер бер та 
Ки чел та и Не на да За ко ше ка.1) У скла ду са тим, пр ви је рас цеп цен
тарпериферија, ко ји се од ре ђу је као те ри то ри јал но-кул тур ни рас-
цеп ко ји на ста је то ком про це са фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва, 
а за сно ван је на рас це пу око на чи на уну тра шње ор га ни за ци је др-
жа ве и ње них уста но ва. На кон крет ном при ме ру Ки не по ка за ће мо 
да се овај рас цеп ма ни фе сту је кроз су прот но сти: уни тар на др жа ва 
(Ха ни) - ин ди пен ди сти (Уј гу ри) и кроз су прот но сти: цен тар (Пе-
кинг, Урум ћи-Ха ни) – пе ри фе ри ја (Каш гар-Уј гу ри). Дру ги мо дел 
дру штве них рас це па је за сно ван на идеолошкокултурномрасцепу, 
а ко ји по чи ва на раз ли чи тим за ми сли ма со ци о кул тур них иден ти-
те та. Ка да то пре ве де мо на ки не ску др жа ву по ка за ће мо да је ки не-
ско дру штво на овом де лу сво је те ри то ри је по де ље но по ли ни ја ма: 
до ми нант на кул ту ра (хан ска) – суб кул ту ра (уј гур ска) и мо дер ни-
стич ко (Ха ни) – тра ди ци о нал но (Уј гу ри), и по ли ни ја ма се ку лар но 
(Ха ни) – ре ли гиј ско (ислам-Уј гу ри). Тре ћи мо дел је од ре ђен социо
економскимрасцепом ко ји се за сни ва на бор би око ре сур са. Ка ко 
ће мо по ка за ти на при ме ру ки не ског дру штва то би био рас цеп: тр-
жи шна ало ка ци ја (Уј гу ри) – др жав на ре ди стри бу ци ја (Ха ни). 

1 Видети о томе: Славиша Орловић, „Партијски систем Србије“, у Партијеиизбориу
Србији,20година (Приредио: Славиша Орловић), Фондација Friedrich Ebert Stiftung, 
Факултет политичких наука-Центар за демократију, Београд 2011, стр. 13-15. и Зоран 
Стојиљковић, „Социјални расцепи и поље политике“, у ПартијеиизбориуСрбији,20
година (Приредио: Славиша Орловић), Фондација Friedrich Ebert Stiftung, Факултет 
политичких наука-Центар за демократију, Београд 2011, стр. 71-78.
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АУТОНОМНАОБЛАСТСИНЂАНГ–ОПШТИПОДАЦИ

Ауто ном на област Син ђанг Уј гур  је област ко ја се на ла зи на 
се ве ро за па ду НР Ки не и об у хва та по вр ши ну од 1.646.900 ква драт-
них ки ло ме та ра, што је јед на ше сти на од укуп не те ри то ри је НР 
Ки не. Син ђанг де ли гра ни це са Ру си јом, Мон го ли јом, Ка зах ста-
ном, Кир ги ста ном, Та џи ки ста ном, Ав га ни ста ном, Па ки ста ном и 
Ин ди јом и то у ду жи ни од 5.600 ки ло ме та ра.

Та бе ла 1. Ет нич ка струк ту ра Ауто ном не обла сти Син ђанг

Ет нич ка гру па По пу ла ци ја %
Уј гу ри 9.651.000 46,05
Ха ни 8.239.000 40,00
Ка за ци 1.484.839 7,08
Хуи 943.000 4,5
Кир ги зи 182.000 0,87
Мон го ли 177.000 0,86
Та џи ци 45.000 0,22
Си бе 42.000 0,21
Ман џу ри 26.000 0,12
Уз бе ци 16.000 0,07
Ру си 12.000 0,06
Ду ри 6.700 0,03
Та та ри 4.700 0,02
Оста ли 124.500 0,59

Из вор: In for ma tion Of fi ce of the Sta te Co un ci lof the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, 
WhitePaperonDevelopmentandProgressinXinjiang,V.UpholdingEthnicEquality
andUnity, Sep tem ber 21, 2009, Be i jing, /12/10/2010/,http://www.chi na daily.com.cn/

et hnic/2009-09/21/con tent_8717461.htm

Ову област на ста њу је око 20 ми ли о на ста нов ни ка са око 55 
ет нич ких гру па. Нај број ни ју ет нич ку гру па ци ју чи не Уј гу ри са 
при бли жно де вет и по ми ли о на при пад ни ка, док се на дру гом ме-
сту по број но сти на ла зе Хан Ки не зи са по пу ла ци јом од 8.239.000.2) 
До ми нант но Хан Ки не зи на се ља ва ју глав ни град Урум ћи и област 
око ње га, од но сно се вер не де ло ве Син ђан га, док у ве ћем бро ју Уј-
гу ри на ста њу ју ју жне де ло ве Син ђан га. Сма тра се да глав ни град 

2) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, WhitePaperon
DevelopmentandProgress inXinjiang,V.UpholdingEthnicEqualityandUnity, Beijing, 
2009,/12/10/2010/,http://www.chinаdaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/content_8717461.htm
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Урум ћи на се ља ва ско ро 80% Хан Ки не за,3) док се као ве о ма би-
тан део Син ђан га за Уј гу ре из два ја град Каш гар и област око овог 
гра да. Ову област и сам град, да кле, пре те жно на се ља ва уј гур ска 
на ци о нал на ма њи на. Про це на је да град Каш гар на ста њу је пре ко 
70% уј гур ског ста нов ни штва, док оста так от па да на Хан Ки не зе и 
дру ге. То на рав но не зна чи да ни јед ни ни дру ги не жи ве у дру гим 
де ло ви ма Син ђан га. 

С об зи ром на ви сок сте пен мул ти ет нич но сти Син ђанг ка рак-
те ри ше и мул ти кон фе си о нал ност. Пре до ла ска исла ма, на овим 
про сто ри ма био је за сту пљен зо ро а стри зам, бу ди зам, та о и зам као 
и дру ге ре ли ги је и уче ња. Од кра ја 9. ве ка, ка да про ди ре на ово 
под ру чи је, до 16. ве ка, ислам по ста је нај ра спро стра ње ни ја ре ли ги-
ја. Да нас, глав не ре ли ги је у Син ђан гу су ислам, бу ди зам, про тен-
ста ти зам, пра во сла вље, ка то ли чан ство и та о и зам. Број ислам ских 
вер ни ка у овој обла сти кре ђе се око је да на ест ми ли о на. Нај ве ћи 
про це нат од то га су Уј гу ри, док му сли ман ску ре ли ги ју на овим 
про сто ри ма прак ти ку ју још и Ка за ци, Кир ги зи, Хуи и дру ги.4)

Син ђанг уну тар ад ми ни стра тив не ор га ни за ци је НР Ки не има 
ста тус ауто ном не обла сти, по ред још че ти ри та квих обла сти, ко је 
има ју од ре ђен сте пен са мо у пра ве. Ауто ном не обла сти су на ста ле 
у оним де ло ви ма зе мље где пре те жно жи ве ет нич ке ма њи не, као 
што је то слу чај са Син ђан гом у ко јој до ми ни ра уј гур ска ет нич ка 
ма њи на.5) Ста тус ауто ном не обла сти сти че 1955. го ди не. Ауто ном-
на област Син ђанг се да ље са сто ји из се дам пре фек ту ра, пет ауто-
ном них пре фек ту ра и два гра да, где се да ље сва ко од њих до дат но 
са сто ји од ни жих ни воа ад ми ни стра тив них је ди ни ца. Та ко ђе, за 
сва ку ауто ном ну област пред ви ђе но је и по сто ја ње ор га на са мо у-
пра ве као што су на род ни кон гре си и вла де. Пред ви ђе но је да се на 
че лу ових ор га на на ла зе при пад ни ци оне ет нич ке гру пе по ко јој је 
и ауто ном на ре ги ја до би ла тај ста тус, од но сно она ко ја чи ни ве ћи-
ну. На рав но, и при пад ни ци дру гих ма њин ских гру па мо ра ју би ти 

3) Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous
Peoples  China : Uyghurs, July 2008,  /03/01/2011/, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/49749d3c4b.html

4) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, WhitePaperon
DevelopmentandProgress inXinjiang,V.UpholdingEthnicEqualityandUnity, Septem-
ber 21, 2009, Beijing, /12/10/2010/,http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/con-
tent_8717461.htm

5) Драгана Митровић, „Опште одлике савременог политичког система НР Кине“, у 
Политичкисистемиазијскихземаља, (приредила: Митровић, Д.), Регионалне студије 
Азије, Факултет политичких наука, Београд, 2009. 
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пред ста вље ни у ор га ни ма ауто ном не обла сти.6) Мно ги кри ти ча ри 
по ли тич ког и дру штве ног си сте ма Ки не сма тра ју да је без об зи ра 
на ова кав сте пен ауто но ми је од лу чу ју ћу реч о бит ним пи та њи ма 
ве за ним за ауто ном ну област, ипак има Ко му ни стич ка пар ти ја и 
ње ни ор га ни. Прак са по ка зу је да је се кре тар ко ми те та Ко му ни-
стич ке пар ти је у Син ђан гу го то во увек Хан Ки нез. 

Име Син ђанг ова област до би ја за вре ме вла да ви не Ћинг ди на-
сти је и зна чи “но ва гра ни ца“. Пре то га, сма тра се, да су Ки не зи за 
ову област ко ри сти ли на зив „За пад не обла сти“. 

Ге о граф ски, али и у сва ком дру гом сми слу по сма тра но ова 
област се са сто ји од два одво је на де ла, два ба се на, ко ји су окру же-
ни и по де ље ни ве ли ким пла нин ским вен ци ма. Оба ова де ла има-
ју до ста раз ли чи тих исто риј ских ис ку ства и број не кул ту ро ло шке 
раз ли ке.7) Та рим ски ба сен, ко ји је и нај ве ћи у Ки ни, је јед на од тих 
це ли на, ко ја се на ла зи на ју гу ове обла сти и та ко фор ми ра тзв. Ју-
жни Син ђанг. Дру ги део је Се вер ни Син ђанг, од но сно ба сен Џун-
га ри ја. 

Глав на од ли ка Син ђан га, ка да су у пи та њу при род ни ре сур си 
је су наф та и при род ни гас. Око 25 про це на та од укуп них ре зер ви 
ки не ске др жа ве на ла зе се у Син ђан гу. Син ђанг је че твр ти нај ве ћи 
ре ги он за про из вод њу наф те у Ки ни,8) а из два ја се као пр ви по про-
из вод њи при род ног га са.9) У Син ђан гу се на ла зе и за вид не ре зер ве 
угља.

КРАТАКИСТОРИЈСКИОСВРТ–СИНЂАНГ
ПРЕОСНИВАЊАНРКИНЕ

По ла зе ћи од то га да обе стра не у овом су ко бу ар гу ме не те за 
по твр ду свог ста но ви шта нај ви ше тра же у про шло сти ка ко би по-
твр ди ли сво је исто риј ско пра во на ову те ри то ри ју, упра во се об ја-
шње ње по је ди них исто риј ских окол но сти по ка зу је ве о ма бит ним. 

6) Драгана Митровић, „Опште одлике савременог политичког система НР Кине“, op. cit.
7) Michael Dillon, Xinjiang – China`s Musllim far NorthWest, RoutledgeCurzon, London, 

2004, pp. 3-7. 
8) James A. Millward, EurasianCrossroads:AhistoryofXinjiang,Columbia University Press, 

New York, 2007, p. 301.
9) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, WhitePaperon

DevelopmentandProgressinXinjiang,I.SwifteconomicDevelopmnet, September 21, 2009, 
Beijing, /12/10/2010/, http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/content_8717461.
htm
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Ка ко зва нич на ки не ска исто ри о гра фи ја, та ко и уј гур ски из во ри 
сма тра ју да су Хан Ки не зи, од но сно Уј гу ри, на род ко ји је пр ви на-
се ља вао ове про сто ре и да сто га има исто риј ско пра во да на ње му 
ор га ни зу ју сво ју др жа ву. Због свог ге о граф ског по ло жа ја, ово је 
би ла те ри то ри ја на ко јој су се „ло ми ла ко пља“ мно гих вла да ра и за-
во је ва ча. Ова област је од у век пред ста вља ла коп не ну спо ну Евро пе 
и Ази је, и као та ква на ла зи ла се и на чу ве ном „Пу ту сви ле“. На 
овом про сто ру се су сре тао, ра то вао али и ме ђу соб но ко ег зи сти рао 
ве ли ки број раз ли чи тих пле ме на и на ро да. То је ујед но пред ста-
вља ло и до дир њи хо вих кул ту ра, је зи ка и ве ро ва ња. И дан да нас 
ова област је ра зно ли ка по кул ту ра ма, ве ро ва њи ма и оби ча ји ма 
љу ди ко ји на ње ној те ри то ри ји жи ве. Глав на ка рак те ри сти ка Син-
ђан га кроз ве ко ве је сте да је ово би ла област ин тер ак ци је из ме ђу 
но мад ских си ла, пре све га оних ко је су на ста ја ле на про сто ри ма 
Мон го ли је, са јед не стра не и ло кал них аграр них др жа ва ко је су на-
ста ја ле у ње го вим оаза ма са дру ге, и Ки не са тре ће. Пре ма то ме, 
„исто ри ја Син ђан га ни је исто ри ја са мо јед не на ци је већ је исто ри ја 
мно гих ин тер ак ту ју ћих на ро да, кул ту ра и др жа ва“.10) Пре до ла ска 
Ха на, тур ска пле ме на чи ја је пра по стој би на нај ве ро ват ни је би ла на 
про сто ру да на шње Мон го ли је, до ми ни ра ла су на овом про сто ру. У 
су ко бу са њи ма, ки не ске ди на сти је су по сте пе но успе ва ле да део 
по део те ри то ри је Син ђан га ста ве под сво ју др жав ну власт. Танг 
ди на сти ја (618-906.) успе ва оно што Хан ди на сти ја (206. п.н.е. до 
220. н.е.) ни је, а то је да по ред ју жних де ло ва, под свој ди рект ни 
ути цај под ве де и се вер не де ло ве Син ђан га - Џун га ри ју. Ко нач но 
ди на сти ја Ђинг (1644-1912) успе ва да Син ђанг у це ли ни укљу чи 
у сво ју др жа ву као про вин ци ју. Та да Син ђанг и до би ја овај на зив 
ко ји зна чи „но ве гра ни це“.11) 

Услед по ли тич ких про ме на у Ки ни, од но сно па дом Ђинг ди-
на сти је и ус по ста вља њем ре пу бли ке до ла зи до по ли тич ких про ме-
на и у са мом Син ђан гу. То ком овог пе ри о да од 1912-1949. ре ги он 
је био под упра вом вој них за по вед ни ка ко ји су се сме њи ва ли на 
вла сти. Та ко ђе, овај ре ги он је тр пео и по ли тич ке ути ца је спо ља, 
пре све га у ви ду ко му ни зма нај ви ше из Со вјет ског Са ве за, док је 
исто вре ме но ја чао и на ци о на ли зам код на ро да ко ји су ту жи ве ли, 
по себ но код Уј гу ра. Све ово је ути ца ло на то да овај пе ри од ка-

10) James A. Millward, EurasianCrossroads:AhistoryofXinjiang,Columbia University Press, 
New York, 2007, p. xiv

11) Детаљније о овом периоду историје Синђанга видети: James A. Millward, Eurasian
Crossroads:AhistoryofXinjiang,Columbia University Press, New York, 2007. 
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рак те ри шу су ко би из ме ђу му сли ма на (Уј гу ра, Ка за ка и дру гих) и 
хан ских вла сти, што је ре зур ти ра ло и фор ми ра њем две ју „му сли-
ман ских“ ре пу бли ка – пр ва ко ја је тра ја ла од 1933-1934. и дру га 
ре пу бли ка Ис точ ни Тур ке стан, ко ја је тра ја ла од 1944-1949. го ди-
не. По бе дом у гра ђан ском ра ту, Ко му ни стич ка пар ти ја Ки не 1949. 
го ди не ус по ста вља На род ну ре пу бли ку Ки ну и сво ју власт на це лој 
ње ној те ри то ри ји укљу чу ју ћи и Син ђанг.12)  

СОЦИЈАЛНИРАСЦЕПИИЗАХТЕВИЗАСЕЦЕСИЈОМУ
СИНЂАНГУОДОСНИВАЊАНРКИНЕ

Не ко ли ко је бит них та ча ка спо ре ња се па ра ти стич ких ор га ни-
за ци ја и њи хо вих при ста ли ца у Син ђан гу и цен трал них др жав них 
вла сти. Гле да но са јед не стра не, уј гур ских се па ра ти ста, то су раз-
ло зи не за до вољ ства ки не ском вла шћу, са дру ге стра не, ки не ских 
цен трал них вла сти, то је зва нич на по ли ти ка по ко јој све што се 
чи ни у Син ђан гу пред ста вља на сто ја ње очу ва ња кул ту ро ло шке и 
ет нич ке ра зно ли ко сти и бо гат ства је дин стве не мул ти ет нич ке Ки-
не, као и еко ном ског раз во ја и про гре са са мог ре ги о на. Те тач ке 
би би ле:

- ими гра ци ја Ха на у ре ги он – „ко ло ни за ци ја“ или пра во сло-
бо де кре та ња и на ста њи ва ња,

- „екс пло а та ци ја ре сур са Син ђан га“ или по ку шај еко ном ског 
раз во ја и на прет ка

- „вер ска дис кри ми на ци ја, ру ше ње кул тур ног иден ти те та, 
аси ми ла ци ја“ или   по што ва ње пра ва ма њи на и очу ва ње ет-
нич ке ра зно ли ко сти је дин стве не ки не ске на ци је и 

- „бор ба за сло бо ду“ или се па ра ти зам, екс тре ми зам и те ро ри-
зам.

РАСЦЕПЦЕНТАРПЕРИФЕРИЈА

По ли тич ке и еко ном ске ре фор ме ко је су се до го ди ле у Ки ни 
по сле 1949. го ди не, од ви ја ле су се и у Син ђан гу као са став ном де-
лу ки не ске др жа ве. Не ко ли ко је бит них про це са ко ји се од ви ја ју 
у то вре ме, а ко ји су би ли усме ре ни ка кон со ли да ци ји вла сти Ко-
му ни стич ке пар ти је Ки не у Син ђан гу, и ко ји су у не ко ли ко, ја ча-

12) Детаљније о овом периоду историје Синђанга видети: Michael E. Clarke, Xinjiangand
China’sRiseinCentralAsia:AHistory, Routledge, New York, 2011.
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ле со ци јал не рас це пе из ме ђу Ха на и Уј гу ра. То би би ли: про цес 
фор ми ра ња но вих ло кал них ад мин стра тив них и пар тиј ских ор га-
на, ими гра ци ја Ха на у ре ги он, ре гру то ва ње пар тиј ских чла но ва 
из ре до ва не хан ског ста нов ни штва, ели ми на ци ја тур ских ли де ра 
из пе ри о да дру ге Ре пу бли ке Ис точ ни Тур ке стан, кам па ње про тив 
кон тра ре во лу ци о нар них ак тив но сти, зе мљи шна ре фор ма, уво ђе ње 
ста ту са ауто ном не обла сти, а ка сни је, у то ку Кул тур не ре во лу ци је и 
кам па ње у су зби ја њу ло кал ног на ци о на ли зма, су зби ја ње ре ли ги је 
и огра ни ча ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на на мно ге дру ге на чи-
не. Бит на ка рак те ри сти ка ових про ме на је сте и пре ме шта ње цен-
тра еко ном ске, по ли тич ке мо ће и дру гих дру штве них ак тив но сти 
из Каш га ра, и дру гих гра до ва у ко ји ма је тра ди ци о нал но ова моћ 
би ла скон цен три са на ка Урум ћи ју, што на да ље иза зи ва про ме не у 
де мо гра фи ји и укуп ном жи во ту у Син ђан гу.13) Про цес ими гра ци је 
Ха на у ре ги он, и не са мо Ха на не го и при пад ни ка дру гих ет нич ких 
гру па, би ло да је од др жа ве ор га ни зо ван, би ло да је спон тан, иза зи-
вао је низ про ме на у де мо граф ској и ет нич кој сли ци Син ђан га. Под 
ова квим окол но сти ма, до шло је до не ко ли ко бит них про ме на ко је 
од ре ђу ју од но се две ју нај ве ћих ет нич ких гру па у Син ђан гу – Уј гу-
ра и Ха на. Пр ва про ме на је сте по ве ћа ње укуп ног бро ја ста нов ни ка 
Син ђан га и то по про сеч ној го ди шњој сто пи од око 2,9% у пе ри о ду 
од 1945. го ди не до 2008. го ди не.14) На и ме, у Син ђан гу је 1945. го-
ди не жи ве ло око 3,6 ми ли о на ста нов ни ка док да нас ову те ри то ри ју 
на се ља ва око 20 ми ли о на љу ди, што ни је по сле ди ца са мо до се ља-
ва ња Ха на у ре ги он већ и раст по пу ла ци је ма њин ских ет нич ких 
гру па ( о ра сту укуп не по пу ла ци је Ауто ном не обла сти Син ђанг од 
1945-2008. го ди не ви де ти гра фи кон 1). 

13) Stanley Toops, „Demographics and Development in Xinjiang after 1949“, EastWestCenter, 
Washington 2004.

14) Anthony Howell, C. Cindy Fan,„Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and 
Uyghur Migrants in Urumqi“, EurasianGeographyandEconomics, No. 1, 2011, p. 125.
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Гра фи кон 1. Раст укуп не по пу ла ци је Ауто ном не обла сти Син ђан га

Из вор: Ant hony Ho well, C. Cindy Fan,MigrationandInequalityinXinjiang:ASur
veyofHanandUyghurMigrantsinUrumqi, Eura sian Ge o graphy and Eco no mics, 

No.1, 2011, p. 123

Дру га од тих про ме на је сте по ве ћа ња укуп ног бро ја ет нич ких 
гру па на овом про сто ру. У до ку мен ту ки не ске вла де „Историјаи
развојСинђанга„ из 2003. го ди не на во ди се да у Син ђан гу жи ви 
47 раз ли чи тих ет нич ких гру па15), док се у до ку мен ту„Белакњигао
развојуипрогресууСинђангу“ из 2009. го ди не на во ди да Син ђанг 
са да на се ља ва 55 ет нич ких гру па.16) Нај број ни је, њих три на ест, на-
ве де не су у та бе ли 1 у пр вој гла ви ра да. По ред то га и број при пад-
ни ка сва ке ет нич ке гру пе по је ди нач но се уве ћа ва, а као још јед на 
од про ме на ко је на ста ју у де мо граф ској и ет нич кој струк ту ри је сте 
и то да се удео ет нич ких гру па у њи хо вим тра ди ци о нал ним сре ди-
на мау ко ји ма су чи ни ли ве ћи ну, сма њу је (то је ка рак те ри стич но за 
ју жне де ло ве Син ђан га, ко ју тра ди ци о нал но ве ћин ски на се ља ва ју 
Уј гу ри). До бит них про ме на до шло је и ка да је реч о број ча ном од-
но су две ју нај ве ћих ет нич ких гру па, Уј гу ра и Хан Ки не за. Уј гур-
ска по по у ла ци ја је 1949. го ди не чи ни ла пре ко 75% ста нов ни штва 
Син ђан га, да би да нас са чи ња ва ла ма ње од 50%, док је Ха на би ло 
ма ње од 5%, да би да нас њи хов удео у укуп ном ста нов ни штву Син-

15) Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, HistoryandDe
velopmentofXinjiang,Foreword, May 2003, Beijing, 09/11/2010/,  http://www.china.org.
cn/e-white/20030526/index.htm

16) Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China,WhitePaperon
DevelopmentandProgress inXinjiang,V.UpholdingEthnicEqualityandUnity,Septem-
ber 21, 2009, Beijing,/12/10/2010/,http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/con-
tent_8717461.htm
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ђан га до сти гао ско ро 40%.17), као што се мо же ви де ти на гра фи ко-
ну 2. 

Гра фи кон 2. Хан ска и уј гур ска по пу ла ци ја у Син ђан гу  
1949. и 2007. го ди не

0% 20% 40% 60% 80%

1949

2007

Хан Кинези

Ујгури

Извор:Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, 
Beijing,WhitePaperonDevelopmentandProgressinXinjiang,V.UpholdingEthnic
EqualityandUnity,September 21, 2009, /12/10/2010/,http://www.chinаdaily.com.cn/

ethnic/2009-09/21/content_8717461.htm

У те ри то ри ја лом рас по ре ду Уј гу ра и Ха на, бит на од ли ка је и 
та да Ха ни пре те жно на се ља ва ју се вер не де ло ве Син ђа га и ур ба не 
обла сти, док Уј гу ри ве ћи ну чи не у ју жним де ло ви ма Син ђа га и ру-
рал ним обла сти ма.

Све ове про ме не у де мо граф ској и ет нич кој струк ту ри Син-
ђан га, за пра во, иза зи ва ју и про ме не у мно гим дру гим обла сти ма, а 
оно што се мо же од ре ди ти као њи хо ва нај бит ни ја по сле ди ца је то, 
као што се и ра ни је до га ђа ло, про ме на со цио-еко ном ске струк ту ре. 
Основ но пи та ње ко је се ов де по ста вља је сте да ли је овај про цес 
ми гра ци је Ха на у ре ги он, ње га ста би ли зо вао, што је и би ла иде ја 
цен трал них вла сти, или се де си ло са свим су прот но. Уј гу ри, углав-
ном при ста ли це ве ће ауто но ми је или пак се це си је, сма тра ју да је 
ова кав при лив Ха на глав ни раз лог де ста би ли за ци је ре ги о на и не за-
до вољ ства код Уј гу ра, пре све га због ути ца ја ко је он има на чи тав 
дру штве ни жи вот Син ђан га.18) 

17) Michael Dillon, Xinjiang – China`s Musllim far NorthWest, RoutledgeCurzon, London, 
2004, p. 75.

18)  Yuhui Li, „No tes on the Chi ne se Go vern ment’s Han dling of the Uru mqi Ri ot in Xin ji ang“,
ChinaandEurasiaForumQuarterly, Vol. 7, No. 4, Was hing ton, 2009, pp. 11-15.
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Пре ма зва нич ним ки не ским из во ри ма овај си стем ре ги о нал не 
ауто но ми је за ет нич ке ма њи не пред ста вља осно ву по ли тич ког си-
сте ма др жа ве и при ви ле го ва них пра ва ма њин ских ет нич ких за јед-
ни ца.19) Пре ма то ме не ки од глав них прин ци па ки не ске по ли ти ке 
пре ма на ци о нал ним ма њи на ма би би ли:

- прин цип јед на ко сти и је дин ства свих на ци о нал них ма њи на 
у др жа ви,

- прин цип ре ги о нал не ауто но ми је за на ци о нал не ма њи не,
- прин цип еко ном ског и со ци јал ног раз во ја ре ги о на у ко ји ма 

жи ве на ци о нал не ма њи не,
- прин цип еду ка ци је и за по шља ва ња др жав них ка дро ва из ре-

до ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на,
- прин цип пла ни ра ња по ро ди це по ко ме је на ци о нал ним ма-

њи на ма до зво ље но да има ју ви ше од јед ног де те та и дру ги.
По ла зе ћи од ста во ва ки не ских вла сти из не тих још 1949. го-

ди не и од пр вог Уста ва НР Ки не 1954. го ди не, а ко ји су у сво јој 
осно ви са др жа ли га ран ци је о јед на ко сти свих на ци о нал них гру па 
у Ки ни, као и ус по ста вља ње ауто ном ног ста ту са у оним обла сти ма 
у ко ји ма ве ћин ски жи ви не хан ско ста нов ни штво, 1955. го ди не, по-
сте пе но, од ни жих ка ви шим сте пе ни ма ад ми ни стра тив не ор га ни-
за ци је фор ми ра на је и Ауто ном на област Син ђанг Уј гур. На че ло 
ре ги о нал не вла де по ста вља се Уј гур, Сај фи дин Азиз (SayfidinAzi
zi), док Хан Ки не зи за у зи ма ју по зи ци је на че лу Ко му ни стич ке пар-
ти је и вој ске у Син ђан гу. Ки не ска по ли ти ка пре ма на ци о на лим 
ма њи на ма, у сво јим по чет ним фа за ма, по по је ди ним схва та њи ма, 
по чи ва на слич ним прин ци пи ма по ли ти ке Со вјет ског Са ве за пре ма 
овом пи та њу, а у чи јој се осно ви на ла зи прин цип да ва ња од ре ђе ног 
сте пе на ауто но ми је ма њин ским на ро ди ма, одр жа ва ју ћи та ко њи хо-
ве оби ча је, је зик и ре ли ги ју чи ме би се обла сти у ко ји ма они жи ве 
па ци фи ко ва ле и ја че ин те гри са ле у др жа ву као це ли ну.20) Ме ђу тим, 
док је Со вјет ски Са вез при хва тио мо дел фе де рал не др жа ве, Ки на 
то ни је учи ни ла. Обла сти ко је су пред мет ове по ли ти ке ни су до би-
ле ста тус ре пу бли ке, ка ко је то би ло у Со вјет ском Са ве зу. Ор га ни 

19) In for ma tion Of fi ce of the Sta te Co un cil of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, RegionalAuto
nomyforEthnicMinoritiesinChina,IIThePoliticalStatusofRegionalAutonomyforEthnic
Minoritiesand theEstablishmentofEthnicAutonomousAreas,(1)ThePoliticalStatusof
RegionalAutonomyforEthnicMinorities, Fe bru ary 2005, Be i jing, 27/12/2010/, http://www.
chi na daily.com.cn/et hnic/2009-08/12/con tent_8559271.htm

20) Ви де ти о то ме: Mat thew Mo neyhon, „Con trol ling Xin ji ang: Auto nomy on Chi na’s “New 
Fron ti er”, AsianPacificLaw&PolicyJournal, Vol. 3, 2002.
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ауто ном не обла сти су у од но су суб ор ди на ци је са цен трал ним ор га-
ни ма вла сти.21) По при ста ли ца ма ве ће ауто но ми је, ова кав на чин са-
мо у пра ве, као и ње го ве прак тич не им пли ка ци је пред ста вља ју је дан 
од еле ме на та да се зах те ва про ме на ауто ном ног ста ту са Син ђан га 
ка ве ћим над ле жно сти ма и пра ви ма на ци о нал них ма њи на, ко ја су 
у ова квим окол но сти ма на вод но угро же на. Осно ва овог со ци јал ног 
рас це па из ме ђу Ха на и Уј гу ра у Син ђан гу је сте рас цеп цен тар-пе-
ри фе ри ја. Ово ни је но ви на ко ја на ста је фор ми ра њем НР Ки не већ 
је и ка рак те ри сти ка ки не ске др жа ве и у ра ни јим пе ри о ди ма ње-
ног исто риј ског по сто ја ња. Стејн Ро кан ис ти че да про цес из град ње 
јед не по ли тич ке за јед ни це ка рак те ри ше де мар ка ци ја ње них спољ-
них гра ни ца као је дан про цес и ње но уну тра шње струк ту ир ње као 
дру ги.22) Ово се ла ко за па жа, као што смо ра ни је у ра ду ви де ли, на 
при ме ру кон со ли да ци је вла сти у НР Ки ни по сле 1945. го ди не. Пре-
ма то ме, ова два про це са су од ли ке „цен тра“ у на шем слу ча ју цен-
трал них вла сти у Пе кин гу. По ла зе ћи од то га на овом ме сту по треб-
но је од ре ди ти шта се под ра зу ме ва под тер ми ном „цен тар“, а шта 
под тер ми ном „пе ри фе ри ја“. Стејн Ро кан де фи ни ше да је цен тар 
она „при ви ле го ва на ло ка ци ја ко ја има кон тро лу над глав ним то ко-
ви ма тран сак ци ја (у ши рем сми слу ре чи -  прим.ауто ра) и ин фор-
ма ци ја уну тар јед не те ри то ри је.“23) Да кле, по Ро ка ну, а ка ко на во ди 
Трулс Вин је (Truls Win je), мо же мо го во ри ти о три ти па цен та ра, 
стим да по сто ји мо гућ ност да се сва три на ла зе у јед ном, као што 
је слу чај у на шем при ме ру. Реч је о еко ном ском цен тру, кул тур ном 
цен тру и вој но-ад ми ни стра тив ном цен тру.24) У на шем слу ча ју то је 
Пе кинг у ши рем сми слу, од но сно Урум ћи у ужем. Урум ћи је вре-
ме ном по стао глав ни ад ми ни стра тив но- кул тур ни и ин ду стриј ски 
цен тар овог де ла Ки не, али је ујед но и нај ве ћи град у Син ђан гу где 
до ми нант но жи ве Ха ни.  По не ким ми шље њи ма ово је за Син ђанг 
за пра во зна чи ло ње го ву „ре о ри јен та ци ју ка Пе кин гу“, уз исто вре-
ме но сла бље ње Каш га ра као цен тра мо ћи у ко ме пак до ми нант но 

21) In for ma tion Of fi ce of the Sta te Co un cil of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na, RegionalAuto
nomy for EthnicMinorities in China, III. The Right of SelfGovernment of EthnicAuto
nomous Area, Fe bru ary 2005, Be i jing, /27/12/2010/, http://www.chi na daily.com.cn/et-
hnic/2009-08/12/con tent_8559271.htm

22) На ве де но пре ма: Truls Win je, Xinjiang:Acentreperipheryconflictindisplay:Ananalysis
of theChinese state and nationbuildingmachinery in Xinjiang and themobilization of
Uyghurcountercultures,Ma ster the sis, De part ment of Po li ti cal Sci en ce, Uni ver sity of Oslo, 
2007, до ступ но на: htpp://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2007/65150/oppgaven.pdf, 
стр. 3 1. 

23)  Truls Winje ,  op. ci t., стр. 33.
24) Исто
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жи ве Уј гу ри25), ко ји са да по ста је пе ри фе ри ја. Пе ри фе ри ју по Ро-
ка ну од ли ку ју сле де ће од ред бе: за ви сност од цен тра (еко ном ска 
нај че шће), дис тан ца (нај че шће у ге о граф ском сми слу) и раз ли ко-
ва ње (по сто ја ње осе ћа ја од вје ног и по себ ног иден ти те та у од но су 
на цен тар).26) 

У осно ви овог рас це па сто ји и су штин ско раз ми мо и ла же ње у 
по гле ду на чи на ор га ни за ци је др жа ве на овом про сто ру. НР Ки на у 
про це су из град ње сво је на ци о нал не др жа ве на сто ји да овај ре ги он 
ин те гри ше у њу као са став ни део, а овај про цес је за сно ван на два 
прин ци па. Је дан је сте цен тра ли зо ва на и ја ка др жав на ад ми ни стра-
ци ја и па ра лел но са тим до бро ор га ни зо ва на Ко му ни стич ка пар-
ти ја на овом про сто ру, као и у це лој Ки ни, док је дру ги прин цип 
из град ња је дин стве не ки не ске на ци је кроз кон цепт зонгхуаминцу 
(Zhonghuaminzu).Овај по јам у мо дер ном сми слу озна ча ва ки не ску 
на ци ју као це ли ну, да кле Ки не зе не ве за но за ет нич ке раз ли ке. Са 
дру ге стра не сто ји онај део уј гур ске ет нич ке гру пе ко ји се про ти ви 
ово ме и ко ји је усме рен на от це пље ње од Ки не и фор ми ра ње соп-
стве не др жа ве. У осно ви овог при сту па је сте да се уј гур ски иден-
ти тет, је зик и кул ту ра мо гу са чу ва ти је ди но се це си јом од Ки не и 
осни ва њем са мо стал не др жа ве. Ме ђу тим, ни ме ђу за го вор ни ци ма 
се це си је и ства ра ња не за ви сне уј гур ске др жа ве не по сто ји је дин-
ствен при ступ оства ре њу овог ци ља. Основ на раз ли ка је у на чи ни-
ма, од но сно сред стви ма ње го вог оства ре ња. Док јед ни за го ва ра ју 
на из глед са мо мир на и по ли тич ка сред ства, дру ги пак за го ва ра ју 
на сил на сред ства и при ме ну ору жа не си ле. Та ко ђе, бит на ли ни ја 
по де ле код се па ра ти ста огле да се у то ме да су јед ни се ку ла ри сти,27) 
док су дру ги ре ли ги о зни ак ти ви сти ко ји на сто је да се у Син ђан гу 
оства ри од ре ђен сте пен ислам ске вла сти. Че сто је уоч љи во да ми-
ли тант не уј гур ске гру пе има ју не га ти ван од нос пре ма уј гур ским 
ауто но ма ши ма, пре ма за го вор ни ци ма ин те гра ци је и аси ми ла ци је 
исто као и пре ма хан ским вла сти ма. У скла ду са тим че сто се до га-
ђа ло да жр тве уј гур ског ми ли та ри зма бу ду и са ми Уј гу ри.28)

25) St anley Toops,  „ Demo graphics and Development in  Xinjiang after 1949“,EastWestCenter, 
N o. 1,  Wa shing ton , 2004,  p . 7 .

26) Trul s  Winje, op. cit .,  стр. 34 .
27) На пример, Народна партија Источног Туркестана, основана је 1968. године и своје 

политичке идеје заснивала је на марксистичким основама.
28) Graham E. Fuller, S Frederick Starr, „The Xinjiang Problem“, Central Asia-Caucasus Insti-

tute, 2003, /05/01/2011/, http://www.silkroadstudies.org/docs/publications/OLD/xinjiang_fi-
nal.pdf
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ИДЕОЛОШКОКУЛТУРНИРАСЦЕП

Јед на од глав них та ча ка по ли ти ке Ки не пре ма ауто ном ној 
обла сти Син ђанг и про бле ма уј гур ског на ци о на ли зма и се па ра ти-
зма огле да се у на сто ја њу да се, ка ко за кон ски, та ко и прак тич но, 
про мо ви шу и шти те пра ва на ци о нал них ма њи на. Пре ма зва нич-
ним ки не ским из во ри ма основ ни прин цип од но ше ња пре ма про-
бле ми ма ма њин ских ет нич ких гру па, је сте пре по зна ва ње по сто-
ја ња сва ке ет нич ке гру пе и га ран то ва ње јед на ких пра ва сва кој од 
њих у сва ком по гле ду, што сва ка ко има ве ли ки зна чај с об зи ром 
на огром ну де мо граф ску до ми на ци ју Хан Ки не за. У том прав цу, 
основ но сред ство за оства ре ње ових пра ва Ки на ви ди у си сте му 
ре ги о нал не ауто но ми је. Са дру ге стра не, при пад ни ци по је ди них 
ет нич ких ма њи на, ме ђу њи ма и Уј гу ри, у ова квој по ли ти ци Ки не 
ви де прет њу по свој ет нич ки иден ти тет јер сма тра ју да је ре зул тат 
у прак си усме рен или ба рем да во ди ка све ве ћој ин те гра ци ји и 
аси ми ла ци ји са хан ским еле мен ти ма. По ред кон тро ле ре ли ги је и 
дру ги аспек ти уј гур ског иден ти те та, по уј гур ским на ци о на ли си ти-
ма, тр пе ути ца је, на вод не, ре стрик тив не и дис кри ми на тр не ки не-
ске по ли ти ке. Реч је пре све га о уј гур ској кул ту ри и је зи ку. Зна чај на 
осно ва овог су ко ба уј гур ских на ци о на ли ста и цен трал них вла сти 
је сте су прот ста вља ње уј гур ског тра ди ци о на ли зма и кон зер ва ти ви-
зма ки не ском мо дер ни зму и са вре ме ном на чи ну жи во та. По сто је 
схва та ња по ко ји ма је у Син ђан гу код Ки не за на вод но од у век вла-
да ло убе ђе ње да су уј гур ска кул ту ра и је зик „ин фе ри ор ни“ и да их 
је сто га по треб но до ве сти на ве ће ни вое раз во ја на ко ји ма је хан ска 
кул ту ра“.29) Че сто се ис ти че да мо дер ни зам, ин ду стри ја ли за ци ја и 
еко ном ски раз вој ре ги о на на ко ји ма је ан га жо ва на ки не ска др жа ва, 
ко је за не ма ру ју ва жност уј гур ске кул ту ре и тра ди ци је. Као нај че-
шће на во ђен при мер за то ис ти че се ру ше ње уј гур ских че твр ти ко је 
су из гра ђе не у тра ди ци о нал ном сти лу у гра до ви ма, као што је то 
слу чај у Каш га ру, да би се на пра ви ли но ви и мо дер ни стам бе ни и 
по слов ни објек ти.30) Иако се ово чи ни ши ром зе мље, мно ги Уј гу ри 
ово од ре ђу ју као ди рект ну прет њу по оп ста нак њи хо ве ар хи тек ту-
ре, па и кул ту ре уоп ште. Ме ђу тим, не мо же а да се не при ме ти и 
то да се пот пу но иста ствар де ша ва и са ста рим де ло ви ма Пе кин га, 

29)  -------- - „ Et hn i c stri fe  in  Xinjiang:  Cr acks ex po sed in China’s  minorities policy“, TheInter
nationalInstituteforStrategicStudies, Vo l.  15, Issue 06 ,  2009.

30)   I bid.
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где се сва ко га да на ру ше ста ри квар то ви, са ста вље ни од тра ди ци-
о нал них хутонга, за мно ге сим бо ле тра ди ци о нал не ар хи тек ту ре, 
кул ту ре, али и на чи на жи во та, а по ди жу обла ко де ри.

Са дру ге стра не, но во по ли тич ко уре ђе ње ки не ске др жа ве че-
сто због прин ци па на ко ји ма функ ци о ни ше оне мо гу ћа ва прак ти ко-
ва ње нај бит ни јих еле ме на та уј гур ског иден ти те та као што су ве ра 
и је зик. Прак ти ко ва ње ислам ских нор ми по на ша ња че сто се су-
прот ста вља нор ма ма по на ша ња ко је ва же у се ку лар ном ки не ском 
дру штву и др жа ви, па др жав не вла сти Ки не до но се и про пи се ко-
ји се од но се на огра ни ча ва ње по је ди них об ли ка вер ског по на ша-
ња, по себ но у јав ном сек то ру. На при мер, то су огра ни ча ва ње или 
га ше ње по је ди них за му сли ма не бит них уста но ва, као што је на 
при мер мешреб (тра ди ци о нал но оку пља ње ра ди ди ску си је око ак-
ту ел них про бле ма у за јед ни ци и во ђе ње по сло ва), али и огра ни ча-
ва ње оку пља ња на мо ли тву пет ком или уво ђе ње пра ви ла ко јим се 
за бра њу је по се та џа ми ји мла ђи ма од 18 го ди на. Због све га то га у 
Син ђан гу је до шло до кон флик та из ме ђу два раз ли чи та кул тур на 
иден ти те та, од но сно су ко ба до ми нант не хан ске кул ту ре са ет нич-
ким, вер ским и је зич ким ма њи на ма у пе ри фер ним обла сти ма ки-
не ске др жа ве.

СОЦИОЕКОНОМСКИРАСЦЕП

У ци љу ста би ли за ци је ре ги о на, а као глав на од ли ка по ли ти-
ке НР Ки не ко ја је и део ње ног од го во ра уј гур ском на ци о на ли зму 
и фор ма ма ње го вог ис по ља ва ња је сте ула га ње у еко ном ски раз вој 
овог ре ги о на. Ула га ње у еко ном ски раз вој ове ауто ном не обла сти и 
њен при вред ни на пре дак чи ни око сни цу по ли ти ке НР Ки не пре ма 
про бле му Син ђан га. У осно ви ове по ли ти ке ле жи став да се са еко-
ном ским раз во јем и про гре сом ре ги о на Син ђанг па ци фи ку је. Као 
глав ни узрок уј гур ског не за до вољ ства ки не ска др жа ва од ре ђу је ло-
шу еко ном ску си ту а ци ју и си ро ма штво. Ов де се пре све га има у 
ви ду чи ње ни ца да су упо ри шта по ли тич ког и вер ског екс тре ми зма 
нај ја ча упра во у си ро ма шним и еко ном ски мар ги на ли зо ва ним де-
ло ви ма Син ђан га. По схва ти њи ма по је ди них екс пе ра та за ову те му, 
ова ква по ли ти ка Ки не за пра во је усме ре на на то да се Син ђанг бо-
ље и ја че ин те гри ше у ки не ску др жа ву као це ли ну. 

Без об зи ра што ве ли ки део ин ве сти ци ја у Син ђан гу по ти че од 
при ват ног сек то ра, ипак ве ћи про це нат еко но ми је Син ђан га оста-
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је у др жав ном вла сни штву, пре ко 60%. Та ко ђе, нај ве ћи про це нат 
ин ве сти ци ја за из град њу ка пи тал них обје ка та до ла зи од цен трал-
них вла сти. Због ово га су, при вре да ове ауто ном не обла сти и њен 
ло кал ни бу џет зна чај но за ви сни од суб вен ци ја и по мо ћи др жа ве.31) 
Ово је та ко ђе је дан од фак то ра ко ји до во ди до рас це па цен тар – 
пе ри фе ри ја. Ки не ска др жа ва ис ти че да су све ове ме ре ко је она 
спро во ди у Син ђан гу зна чај но по бољ ша ле усло ве жи во та у овом 
ре ги о ну, те да се ку пов на моћ гра ћа на знат но по ве ћа ла у од но су на 
ра ни је го ди не. На во ди се, на при мер, по да так да је percapita не то 
при ход по љо при вред них про из во ђа ча у 2008. го ди ни 28 пу та ве ћи 
не го онај 1978. го ди не.32) По ра ни јим про це на ма ло кал них вла сти 
Син ђан га сто па еко ном ског ра ста ове ауто ном не обла сти у 2010. 
го ди ни би тре ба ло да до стиг не 10,5%.33)

Пре ма зва нич ној ста ти сти ци ло кал них ор га на вла сти у Син-
ђан гу има око 60.000 не за по сле них ли ца са ви со ким обра зо ва њем. 
Од овог бро ја око 80% је при пад ни ка ет нич ких ма њи на, док су 
60% же не. Ка ко би се сма њи ла не за по сле ност ки не ска др жа ва у 
2011. го ди ни за по чи ње по се бан про грам обу ке и оспо со бља ва ња 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, по себ но Уј гу ра, за оба вља ње 
по је ди них вр ста по сло ва. Овај про грам обу ке оба вља се бес плат но 
у ком па ни ја ма у раз ви је ни јим ки не ским про вин ци ја ма.34)

Кри ти ча ри ки не ске по ли ти ке у Син ђан гу, за го вор ни ци ве ћег 
сте пе на ауто но ми је, ис ти чу да ње на глав на ка ра ке ри сти ка  је сте да 
ки не ска др жа ва цр пи при род не ре сур се са њи хо ве те ри то ри је, а да 
за уз врат ма њин ски на ро ди не ма ју од то га ни ка квих ко ри сти. Ис ти-
че се да по сто ји ве ли ки дис па ри тет из ме ђу рас по де ле еко ном ског 
бо гат ства из ме ђу Хан Ки не за и оста лих ет нич ких гру па.35) По не-
ким ми шље њи ма у Син ђан гу је ла ко уoчљив обра зац „што је ве ђа 
тур ска по пу ла ци ја у јед ној обла сти, то је њен БДП ма њи“.36) Хан 

31) Ibid . p. 30 2
32) I nformatio n  Offi ce of the S tate Council  o f the Peopl e’s  R epubli c o f  China, WhitePaperon

DevelopmentandProgressinXinjiang,II.RemarkableImprovementinPeople‘sLife, Sep-
tember  21, Beijing, 2009, 12/10 /2 010/, h ttp://w ww.chinada ily.com.cn/ethnic/2009-0 9/ 21/
content_8717461_4.htm

33) „Xinjiang  e conomy likely to  expand 10.5% in  2010“, ChinaDaily, /29/1 2 /2010/,  http://www .
china daily.com.cn/chi na /2010-12/ 24/content_11753154.htm

34) „Training Program to boost employment  in Xinjiang“, ChinaDaily, 2011, /12/04/2011/, 
http://www.china.org.cn/china/2011-03/26/content_22226533.htm

35) Calla Wiemer, „The Economy in Xinjiang“, in Xinjiang:China’sMuslimborderland,(Editor 
S. Frederick Starr), Central Asia-Caucasus Institute, 2004, p. 177.

36) James A. Millward, EurasianCrossroads:AhistoryofXinjiang,op. cit., pp. 304-305.



- 284 -

СОЦИЈАЛНИРАСЦЕПИИЗАХТЕВИЗАСЕЦЕСИЈОМ...ДраганТраиловић

Ки не зи су углав ном на ста ње ни у обла сти ма где је еко ном ски раз-
вој на ви шем ни воу као и у обла сти ма ко је су ви со ко ин ду стри ја ли-
зо ва не, као што су ве ћи гра до ви, по чев од Урум ћи ја, на при мер, док 
је тур ко фо но ста нов ни штво углав ном на ста ње но у си ро ма шним и 
ру рал ним обла сти ма. То на рав но не зна чи да Уј гу ра не ма у ве ћим 
гра до ви ма. По сто је по да ци ко ји по ка зу ју да се на при мер у Урум ћи-
ју по сте пе но фор ми ра сред ња кла са код Уј гу ра ко ја жи ви ур ба ним 
на чи ном жи во та.37) Прак са по ка зу је да се Хан Ки не зи за по шља ва ју 
на пла ће ни јим по сло ви ма, као што су на при мер по сло ви у др жав-
ним ин сти ту ци ја ма, док се Уј гу ри ве ћин ски ба ве по љо при вре дом 
и сто чар ством. Уз огра ни че ња као што су не по зна ва ње ман да рин-
ског је зи ка, ни зак сте пен обра зо ва ња и слич но, Уј гу ри без об зи ра 
на еко ном ски раз вој ре ги о на оста ју си ро ма шни ји у од но су на Хан 
Ки не зе, јер се те же за по шља ва ју у обла сти ма ко је су под др жав ном 
кон тро лом, на при мер у јав ном сек то ру, као и у обла сти ма у ко ји ма 
је по треб на ви со ка струч ност, а ко ји су пла ће ни ји.38) Та ко ђе, за Уј-
гу ре је ве о ма те шко да се за по сле и у при ват ном сек то ру уко ли ко 
не по зна ју до бро ки не ски је зик, јер овим сек то ром та ко ђе до ми ни-
ра ју Хан Ки не зи. 

***

По ли тич ке, еко ном ске и укуп не дру штве не про ме не ко је су се 
до го ди ле у Ки ни по сле 1949. го ди не, не сум њи во су ути ца ле и на 
Син ђанг, ко ји са да по ста је са став ни део На род не Ре пу бли ке Ки-
не. Од овог мо мен та до ла зи до ве ли ких про ме на у дру штве но-по-
ли тич кој, еко ном ској и укуп ној со ци јал ној струк ту ри Син ђан га. 
Оне су иза зва не но вим устрој ством цен трал них др жав них вла сти 
и фор ми ра њем но вог по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног уре ђе ња у 
Син ђан гу. Јед на од нај бит ни јих про ме на је сте ими гра ци ја ве ли ког 
бро ја при пад ни ка хан ске ет нич ке гру пе. У по чет ку, ова кве ми гра-
ци је хан ског ста нов ни штва ка Син ђан гу би ле су ор га ни зо ва не од 
стра не др жа ве и то нај че шће пре ко та ко зва них бинг ту ан ор га ни-
за ци ја, док се ка сни је оне од ви ја ју спон та но, иза зва не по тра гом за 
бо љим жи вот ним усло ви ма. Вре ме ном Ха ни по ста ју дру га нај ве ћа 
ет нич ка гру па са ско ро јед на ким бро јем при пад ни ка као и Уј гу-

37) Ibid. p. 304.
38) Fuller Graham, Jonathan N. Lipman, “Islam in Xinjiang”, in  Xinjiang:China’sMuslimBor

derland, (Editor S. Frederick Starr), Central Asia-Caucasus Institute, 2004, pp. 320-352.
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ри, ко ји су ра ни је би ли у ве ли кој ме ри до ми нант но ста нов ни штво 
Син ђан га. Ова кве про ме не у де мо граф ској струк ту ри, по ка за ло се, 
до ве ле су и до про ме на у оста лим сфе ра ма жи во та ути чу ћи на тра-
ди ци о нал не обра сце жи вље ња и при вре ђи ва ња на овом про сто ру 
иза зи ва ју ћи ду бо ке рас це пе у дру штву на овом про сто ру. Те и та кве 
про ме не нај ви ше ути ца ја има ле су, ви де ли смо, на му сли ман ско 
ста нов ни штво, а пре све га Уј гу ре. По зи ва ју ћи се на раз ли ке у кул-
ту ри, ве ри, је зи ку и це ло куп ном на чи ну жи во та у од но су на хан ско 
ста нов ни штво, као и на то да по ли тич ко уре ђе ње ки не ске др жа ве 
оне мо гу ћа ва прак ти ко ва ње нај бит ни јих еле ме на та уј гур ског иден-
ти те та као што су ве ра и је зик, део уј гур ског ста нов ни штва ор га ни-
зу је се па ра ти стич ке, а ка сни је и те ро ри стич ке гру пе ра ди оства ре-
ња сво јих на ци о на ли стич ких ци ље ва. Глав ни циљ свих ових гру па 
је сте одва ја ње Син ђан га од Ки не и ус по ста вља ње не за ви сне уј гур-
ске др жа ве Ис точ ни Тур ке стан. Ве ћи на ова ко ор га ни зо ва них гру па 
по зи ва се на пе ри о де, ка да су по њи хо вом ви ђе њу, Уј гу ри има ли 
сво ју др жа ву – Пр ву и Дру гу Ис точ но тур ке стан ску ре пу бли ку. Део 
уј гур ског ста нов ни штва сма тра да се уј гур ски иден ти тет је ди но 
мо же са чу ва ти у окви ри ма не за ви сне уј гур ске др жа ве за сно ва не на 
ислам ским нор ма ма у ко ји ма ви де ал тер на ти ву се ку лар ном уре ђе-
њу Ки не. Ов де је по треб но по ме ну ти да по сто је и они при пад ни ци 
уј гур ске ет нич ке гру пе ко ји сма тра ју да су се це си ја и не за ви сност 
је ди но ре ше ње, али да се уј гур ска др жа ва мо ра гра ди ти на се ку лар-
ним осно ва ма.

Ви де ли смо у ра ду да уј гур ска ет нич ка гру па, још увек у ве ћи-
ни, жи ви по тра ди ци о нал ним нор ма ма по на ша ња, нај че шће за сно-
ва ним на исла му и углав ном у ру рал ним сре ди на ма и да као та ква 
има јак от пор пре ма мо дер ни за ци ји ко ју на сто је да спро ве ду цен-
трал не вла сти На род не Ре пу бли ке Ки не. За кљу чу је се да у осно ви 
овог су ко ба за пра во ле жи су прот ста вља ње два кул ту ро ло шка обра-
сца, две ет нич ке гру пе и као нај бит ни је - су коб тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног. Ви де ло се у ра ду да су Уј гу ри скон цен три са ни у ју жним 
де ло ви ма Син ђан га и да у обла сти ма, гра до ви ма и на се љи ма у ко-
ји ма су Ха ни ве ћи на они жи ве у одво је ним гру па ма по квар то ви ма 
и да на сто је да не до ла зе у кон такт са Хан Ки не зи ма. Та ко ђе, не по-
зна ва ње ман да рин ског је зи ка, ко ји је зва нич ни је зик ки не ске др жа-
ве, код ве ћи не Уј гу ра пред ста вља оте жа ва ју ћу окол ност. По ка за ло 
се та ко ђе да ве ра, од но сно ислам игра ве о ма ве ли ку уло гу у на чи ну 
жи во та и нор ма ма по на ша ња Уј гу ра и да он чи ни око сни цу уј гур-
ског иден ти те та. Иако су цен трал не вла сти ус пе ле да еко ном ски и 
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у сва ком дру гом сми слу раз ви ју ре ги он Син ђан га, од но сно ре ги он 
је ин ду стри ја ли зо ван, оса вре ме ње на по љо при вред на про из вод ња, 
по бољ ша ни су усло ви жи во та, ка ко Ха на та ко и Уј гу ра, из гра ђе на 
је но ва пут на и же ле знич ка ин фра струк ту ра и це ла се област убр-
за но ур ба ни зу је, не за до вољ ство код де ла уј гур ског ста нов ни штва 
и да ље оста је ак ту ел но, а чак се и са го ди на ма по ве ћа ва и ма ни фе-
сту је кроз на пу шта ње мир них сред ста ва за пре ва зи ла же ње ова квих 
со ци јал них рас це па и окре ће се при ме ни си ле.

DraganTrailovic
SOCIALCLEAVAGESANDDEMANDSFORSECESSION
INTHEPEOPLE’SREPUBLICOFCHINA–ACASE

OFXINJIANG
Summary

Ethnicconflictsareoneofthemostseriousthreatsforpe
ace and stability of a state and they even pose a threat
for internationalpeaceandsecurity.Therefore, fromthe
standpointoftheirpreventionitisveryimportanttorese
archthenatureandcausesofethnicconflicts.Accordingly,
inthispaperthefieldofethnicconflictsiselaboratedon
aconcreteexampleofanethnicconflictbetweenHanpo
pulationandUyghurethnicminorityinXinjiangUyghur
Autonomous Region in the People’s Republic of China.
Inthispaperabasic(central)researchquestionis:how
andinwhatwaythechangesinsociopoliticalstructure,
whichhadbeeninitiatedbythestatecentresincethetime
of formationof thePeople’sRepublicofChina in1949,
haveinfluencedtheoutbreakofethnicconflictbetweenthe
HansandUyghurs.Authorattempted topresent inwhat
waythechanges,whichhadbeencausedbyanewmodel
oforganizationofthegovernmentinChinaintheprocess
ofnationstatebuilding,haveleadtotheoutbreakofso
cial cleavagesand strengtheningofUyghurnationalism
andseparatismandintheendresultedintheoutbreakof
theethnicconflict.Thepaperisstructuredinthewaythat
aftertheintroductorypartregardingthetopicofthepaper,
wewillpresentbasicdataontheXinjiangUyghurAuto
nomousRegionandthenwewillpresentashorthistorical
overviewofthisregionintheperiodbeforetheformation
ofthePeople’sRepublicofChina.Thesecondpartofthis
paperwilldealwiththesocialcleavagesthatcharacterize
ChinesesocietyinthispartofterritoryofChina.
KeyWords: social cleavages, ethnicconflicts, secession,
Xinjiang,China
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Resume
Political,economicandgeneralsocialchangeswhichhad
occuredinChinaafter1949undubitablyhavealsoinflu
encedXinjiang,whichbecameanintegralpartofthePe
ople’sRepublicofChinaat the time.From thismoment
thereoccurredgreatchangesinsociopolitical,economic
andsocialstructureingeneralinXinjiang.Thechanges
werecausedbyneworganizationof centralgovernment
andformationofanewpoliticalandadministrativesystem
inXinjiang.Oneofthemostimportantchangeswasimmi
grationofahugenumberofmembersofHanChinese.In
thebeginningthesemigrationsoftheHanpopulationto
wardXinjiangwereorganizedbytheState,andmostoften
thatwasdonebysocalledbingtuanorganizations.Later
themigrationsoccurredspontaneously,causedbythese
archforbetterlivingconditions.AstimewentbytheHan
becamethesecondlargestethnicgroupwithalmostequal
numberofmembersastheUyghurs,whobeforethathad
beenlargelydominantpopulationofXinjiang.Asitturned
out thesechanges indemographicstructure leadalso to
thechangesinotherspheresoflife,influencingtraditional
living patterns and formsof economyand causing deep
cleavages in society of this region. As presented in the
paper,theseandsuchchangeshavemostlyinfluencedMu
slimpopulationandprimarily theUyghurs.Referringto
differencesinculture,religion,languageandgeneralway
oflifeinregardtotheHanpopulation,andalsoclaiming
thatpoliticalorganizationofChinesestatepreventedthe
practiceofmostessentialelementsoftheUyghuridentity
suchas thereligionandlanguage,apartof theUyghur
population organized separatist and later even terrorist
groupsforpurposeofaccomplishmentoftheirnationali
sticobjectives.Amainobjectiveforallofthesegroupsisa
secessionofXinjiangfromChinaandestablishmentofan
independentUyghurstateEastTurkestan.Majorityofthe
groupsorganized in suchway referred toperiodswhen,
accordingtotheiropinion,theUyghurshadtheirownsta
te–FirstandSecondEastTurkestanRepublic.Apartof
theUyghurpopulationclaimsthattheUyghuridentityco
uldbepreservedonlywithinthebordersofanindependent
UyghurstatebasedonIslamicnormsinwhichtheyseean
alternative toChina’s secularorder.Regarding this it is
necessary tomention that therearealsomembersof the
Uyghurethnicgroupwhoclaimthatthesecessionandin
dependencearetheonlyonesolution,butthattheUyghur
statemustbeestablishedonseculargrounds.
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Asitcouldbeseeninthepaper,theUyghurethnicgroup,
beingstill themajority, livesbytraditionalnormsofbe
havior,mostoftenbasedon Islamand it lives largely in
ruralenvironment,andassuchitholdsstrongresistance
towardmodernizationwhichthecentralgovernmentofthe
People’sRepublicofChinahastriedtoimplementthere.
Theconclusionofthepaperisthatinfactthebasisofthis
conflictisconfrontationoftwoculturalforms,ofthetwo
ethnicgroups,andmostimportantlytheconflictbetween
traditionalandmodern.Asitcouldbeseeninthepaper,
the Uyghurs are largely concentrated in southern parts
ofXinjiangandintheareas,citiesandneighborhoodsin
whichtheHansaremajoritytheUyghursliveinseparate
groupsinthedistrictsandtheytrynottocomeincontact
withtheHanChinese.Alsoanobstacleformajorityofthe
UyghursisthelackofknowledgeofMandarinlanguage,
whichistheofficiallanguageoftheChinesestate.Italso
becameobviousthatthereligion,namelyIslam,hasavery
greatroleinthewayoflifeandnormsofbehaviorofthe
UyghursandthatitmakesacoreoftheUyghuridentity.
Althoughthecentralgovernmenthassucceededtodevelop
theregionofXinjiangineconomicandeveryotherway,or
inotherwordstheregionhasbeenindustrialized,agricul
tural productionhas beenmodernized, living conditions
of both theHansand theUyghurs havebeen improved,
newtrafficandrailwayinfrastructurehasbeenbuiltand
thewholeregionhasbeenrapidlyurbanized,afeelingof
dissatisfactionofapartoftheUyghurpopulationhasstill
remained.As theyearsgobysuchfeelinghas increased
evenmoreandhasmanifesteditselfintheformofaban
donmentofpeacefulmeansforovercomingofsuchsocial
cleavagesandhasturnedindirectionoftheuseofforce.

 Овај рад је примљен 13. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
3. децембра 2012. године.
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СМИСАОИПОСЛЕДИЦЕ„МАСТРИХТА“,
НЕМАЧКАИСРБИЈАУКОНТЕКСТУ
ПРИМЕНЕМЕЂУНАРОДНОГПРАВА

Сажетак
ПредвадесетгодинаједонетУговоризМастрихта
(илиУговороЕвропскојунији).УговоризМастрихта
јеутицаонараспадСФРЈ,сецесијуХрватскеиСлове
нијеалиинанови,доминантанположајСРНемачкеу
Европи.Ипак,СРНемачканикадаупотпупностиније
усвојила одредбеУговора изМастрихта.Напротив,
пресудеСавезногуставногсудаСРНемачкесујасно
одредиледанемачконационалноправоимапрвенство
уодносунаправоЕУ.Утомконтексту,РепубликаСр
бијаморадаизвучепоукеипоступисличнокаоиСР
Немачка приликом имплементације права ЕУ, али и
међународногправакадасерадиопреговоримаувези
саКиМ.
Кључне речи:Уговор из Мастрихта, ЕУ, Република
Србија,СРНемачка,међународноправо.

КОНТЕКСТДОНОШЕЊАУГОВОРАИЗМАСТРИХТА

Pре ви ше од два де сет го ди на у фе бру а ру 1992. го ди не је пот пи-
сан Уго вор из Ма стрих та (или Уго вор о Европ ској уни ји). Уго-

вор из Ма стрих та је сту пио на сна гу у но вем бру 1993. го ди не. Овај 
Уго вор је имао ве ли ки ути цај на еко ном ске од но се у Европ ској за-
јед ни ци, на та да шњу СФРЈ, али и на ус по ста вља ње но вих од но са у 
Евро пи. Екс перт Ује ди ње них на ци ја Ми ро слав Н. Јо ва но вић твр ди 
да је Уго вор из Ма стрих та на стао у кон тек сту до ми на ци је СР Не-
мач ке као во де ће си ле у ЕЕЗ: ‘’Оно што је би ло од пр вен стве ног 
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зна ча ја у Ма стрих ту би ла је чи ње ни ца да је то за пра во би ло ‘гла са-
ње’ 11 зе ма ља ЕЗ о сле де ћем пи та њу: да ли оне при зна ју Не мач ку 
као ве ли ку Европ ску си лу, по тен ци јал ног ли де ра ЕУ, или не? Од го-
вор у Ма стрих ту је био ‘да’. На кон пе ри о да ак тив не ди пло ма ти је, 
же сто ких пре го во ра и да ва ња усту па ка, Европ ски са вет, на свом 
са стан ку у Ма стрих ту 9. и 10. де цем бра 1991. го ди не, по сти гао је 
спо ра зум о ства ра њу Европ ске уни је’’.1) Та ко ђе, и про фе сор Де-
змон Ди нан пи ше: ‘’По тен ци јал ни ди пло мат ски ути цај је под ле гао 
уну тра шњим огра ни че њи ма ка да је Не мач ка по че ла са при ти ском 
да при зна ју Хр ват ску у је сен 1991. го ди не. Дру ге чла ни це су се за-
бри ну ле због но во про на ђе не ме ђу на род не за ин те ре со ва но сти Не-
мач ке и пла ши ле су се да би ди пло мат ско при зна ње се ци о ни стич-
ких ре пу бли ка по гор ша ло си ту а ци ју. Ства ри су до шле до уси ја ња 
на са стан ку Са ве та сре ди ном де цем бра. На кон де сет са ти оште 
рас пра ве, ми ни стри спољ них по сло ва су се сло жи ли да са чи не 
кри те ри ју ме за при зна ва ње но вих др жа ва на ста лих из Ју го сла ви је 
и Со вјет ског Са ве за, ко је су би ле у про це су рас та ка ња. Дру ге др-
жа ве су се по ви но ва ле не мач ком при ти ску и при зна ле Хр ват ску и 
Сло ве ни ју, ја ну а ра 1992. го ди не’’.2) Ипак, ни је са мо Не мач ка би ла 
та ко ја је на сто ја ла да се за кљу чи Уго вор из Ма стрих та. Основ ни 
циљ Фран цу ске је био ства ра ње чвр стог европ ског ва лут ног си сте-
ма. О то ме пи ше и проф. др Ран ко Пет ко вић: ‘’Нај ам би ци о зни ју, и 
без сум ње нај спор ни ју, а мо жда и нај те же спро во ди ву од лу ку у до-
са да шњем раз во ју Европ ске уни је, ко ји у це ли ни и ни је био по сут 
са мо ру жа ма, пред ста вља од лу ка о ус по ста вља њу Европ ске мо не-
тар не уни је (ЕМУ), од но сно о уво ђе њу је дин стве не европ ске ва-
лу те-евро. Ин ци ја то ри ње ног до но ше ња би ли су Фран цу зи, же ле-
ћи у су шти ни да њи хов фра нак ис ко чи из ве чи тог про це па из ме ђу 
аме рич ког до ла ра и не мач ке мар ке, прем да се не мо же за не ма ри ти 
ни њи хо ва ствар на те жња да еко ном ска ин те гра ци ја Евро пе бу де 
до ве де на до ло гич ног кра ја ус по ста вља њем је дин стве не европ-
ске ва лу те. Фран цу ску иде ју су без пре ве ли ког ен ту зи ја зма, али 
као ло јал ни са ве зни ци Фран цу за и до след ни Евро пеј ци, по др жа ли 
Нем ци, што је фак тич ки зна чи ло да ће она, пре или ка сни је, би ти 
спро ве де на’’.3) Да кле, Уго вор из Ма стрих та је до нет у кон тек сту 

1) Јо ва но вић М. Европскаекономскаинтеграција, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2006, 
стр. 26.

2) Ди нан Д. СвеближаУнија, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 128-129.
3)  УговороЕвропскојунијиРимМастрихтАмстердам, при ре дио Ло пан дић Д., Ме ђу-

на род на по ли ти ка, Бе о град, 1999, стр. 7. О Уго во ру из Ма стрих та пи шу и: Cra ig P., De 
Bur ka G. EULaw, Ox ford Uni ver sity Press, 2008, p. 14.
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на ста ја ња но вог европ ског еко ном ског си сте ма, али и по ли тич ких 
и еко ном ских ин те ре са Фран цу ске и Не мач ке. За то сма трам да је 
Уго вор из Ма стрих та ути цао на СФРЈ и Ср би ју мно го ви ше од Уго-
во ра о осни ва њу ЕЗЗ  или Рим ских уго во ра из 1957. го ди не. Уоста-
лом, до но ше ње Уго во ра из Ма стрих та је омо гу ћи ло за вр шни чин 
се це си је Хр ват ске и Сло ве ни је. 

ПРЕСУДЕСУССРНЕМАЧКЕ
ПОВОДОМПРИМЕНЕУГОВОРАИЗМАСТРИХТА

Иако је  Уго вор из Ма стрих та имао та какв суд бо но сни ути цај 
на СФРЈ и Ср би ју, СР Не мач ка га, ипак, ни је без у слов но при хва-
ти ла. На про тив, ис ку ство по ка зу је да је Уго вор из Ма стрих та се-
лек тив но при ме њи ван у СР Не мач кој у зад њих два де сет го ди на. 
За срп ског за ко но дав ца ве о ма је по уч но ис ку ство Са ве зне Ре пу-
бли ке Не мач ке по во дом при ме не Уго во ра из Ма стрих та у тој зе-
мљи. Упра во је Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка у свој прав ни си стем 
угра ди ла на че ла ко ја де гра ди ра ју ва жност Уго во ра из Ма стрих та. 
Са ве зни устав ни суд Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке је у пот пу но сти 
де гра ди рао члан 6, став 4 Уго во ра из Ма стрих та. Тач ни је,  де гра-
ди рао је, пре ма ста рој ну ме ра ци ји, члан Ф Уго во ра из Ма стрих та 
(ко ји је пре ма но вој ну ме ра ци ји у Уго во ру из Ам стер да ма из 1997. 
го ди не по стао члан 6). ''Устав ни суд Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке 
се у сво јој пре су ди 'Ма стрихт' из ја снио и о зна че њу ста ва 4, чла на 
6 Уго во ра о Европ ској уни ји. Пре ма ми шље њу овог су да, члан 6, 
став 4 Уго во ра не пред ста вља Kom pe tenz/Kom pe tenz ('над ле жност 
над ле жно сти') Уни је и не овла шћу је је да на осно ву вла сти те мо ћи 
обез бе ђу је фи на сиј ска и дру га нео п ход на сред ства за по сти за ње 
сво јих ци ље ва и во ђе ња сво јих по ли ти ка. Сто га, овај члан 6 Уго-
во ра о Европ ској уни ји тре ба раз у ме ти као по ли тич ко-про грам ску 
из ја ву др жа ва чла ни ца Уни је да ће обез бе ди ти нео п ход на фи на сиј-
ска и дру га сред ства за оства ри ва ње утвр ђе них ци ље ва и по ли ти ка 
Европ ске уни је''.4) Да кле, Са ве зни устав ни суд Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке је члан 6 Уго во ра из Ма стрих та свео на по ли тич ку из ја-
ву и та ко огра ни чио ва же ње аки ко му ни те ра и над ле жно сти ЕУ. 
У ве зи са овим, Са ве зни устав ни суд СРН је у ју ну 2009. го ди-
не у пре су ди по во дом слу ча ја ''Ли са бон'' (или ра ти фи ко ва ња Ли-
са бон ског уго во ра и ње го ве ускла ђе но сти са Основ ним за ко ном) 

4) Ко шу тић Б., ОсновиправаЕвропскеуније, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 83.
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до дат но раз ра дио прет ход но по ми ња не пој мо ве утвр ђе не у слу ча-
ју ''Ма стрихт''. На и ме, на кон ра ти фи ко ва ња Ли са бон ског уго во ра 
у Бун де ста гу под нет је низ устав них жал би (укљу чу ју ћи и жал бе 
50 по сла ни ка). Прав ни ис тра жи ва чи мр Де јан Га јић и мр Жа кли на 
Но ви чић ис ти чу ко је су глав не оце не из пре су де СУС по во дом тих 
жал би: ''ЕУ је и да ље за јед ни ца су ве ре них на ци о нал них др жа ва 
(Sta a ten ver bund). Не мач ки СУС је овај по јам увео још 1993. го ди не 
у пре су ди о Уго во ру из Ма стрих та (Ma a stricht Ca se), а овом при ли-
ком га да ље раз ра ђу је... Ни у по гле ду свог са ста ва, ни ти у по гле-
ду ме ста у европ ској струк ту ри над ле жно сти, Европ ски пар ла мент 
ни је до вољ но опре мљен да пре ду зме глав не од лу ке у по ли тич ком 
сме ру Уни је... Ка ко се да ље бу ду по ве ћа ва ле над ле жно сти и не-
за ви сност ин сти ту ци ја Уни је, би ће ну жне га ран ци је за шти те фун-
да мен тал ног прин ци па пре но са над ле жно сти ко ји се спро во ди на 
ре стрик ти ван и кон тро ли сан на чин од стра не др жа ва. На ро ди др-
жа ва чла ни ца су, да кле, но си о ци уста во тво ре не мо ћи ка ко у сво јим 
др жа ва ма, та ко и у окви ру ЕУ ко ји је се кун дар ни прав ни по ре дак... 
У ци љу по што ва ња би рач ких пра ва и очу ва ња де мо крат ског са мо-
о пре де ље ња на ро да, Са ве зни устав ни суд мо ра да над гле да, у окви-
ру сво јих над ле жно сти, да власт Уни је сво јим су ве ре ним ак ти ма не 
по вре ди устав ни иден ти тет и да не чи ни очи глед на пре ко ра че ња 
над ле жно сти ко ја су јој до де ље на. Због то га, пре нос над ле жно сти 
ко ји је Ли са бон ским уго во ром још јед ном по ве ћан, и не за ви сност 
по сту па ка до но шња од лу ка, зах те ва ју ефи ка сну ul tra vi res кон-
тро лу (над зор пре ко ра че ња над ле жно сти) и кон тро лу иден ти те та 
(Iden ti tat skon trol le). Устав ни иден ти тет је нео ту ђи ви еле мент де мо-
крат ског са мо о пре де ље ња на ро да, а он се по себ но од но си на очу-
ва ње оних обла сти де ло ва ња ко је су су штин ске за раз вој де мо крат-
ски фор ми ра ног ми шље ња (Wil len sbil dung,opi nion/for ma tion). Те 
по себ не осе тљи ве обла сти об у хва та ју: кри вич но пра во, ци вил ни 
и вој ни мо но пол на упо тре бу си ле, фун да мен тал не фи скал не од лу-
ке о јав ним при хо ди ма и рас хо ди ма, од лу ке о об ли ко ва њу усло ва 
жи во та у со ци јал ној др жа ви, од лу ке ко је по себ но за ви се од прет-
ход ног раз у ме ва ња кул ту ре, исто ри је и је зи ка (по ро дич но пра во, 
обра зо ва ње, ме ди ји, вер ске за јед ни це и слич но)''.5) Да кле, Са ве зни 

5) Нов чић Ж., Га јић Д., ‘’Устав ни иден ти тет као огра ни че ње европ ске ин те гра ци је - Слу-
чај 'Ли са бон' пред не мач ким Са ве зним устав ним су дом'', збор ник Хармонизацијазако
нодавстваРепубликеСрбијесаправомЕвропскеуније, при ре ди ли Ди ми три је вић Д., 
и Ми љуш Б., Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2010, стр. 161-
162.
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устав ни суд СРН је у пре су ди ''Ли са бон'' (ко ја раз ра ђу ју пре су ду 
из слу ча ја ''Ма стрихт'') за кљу чио сле де ће: Европ ски пар ла мент је 
дру го ра зред на ин сти ту ци ја ЕУ; Над ле жно сти ЕУ на не мач кој те-
ри то ри ји ће би ти кон тро ли са не од стра не Са ве зног устав ног су да, 
тј. при ме ни ће се ul tra vi res кон тро ла пре ко ра че ња над ле жно сти ЕУ; 
Не мач ко на ци о нал но пра во ће би ти до ми нат но у од но су на пра во 
ЕУ у обла сти ма кри вич ног пра ва, од бра не, по ре за и суб вен ци ја (и 
бу џе та), со ци јал них да ва ња, обра зо ва ња; Ко нач но, пре ма пре су ди 
Са ве зног устав ног су да СР Не мач ке у слу ча ју ''Ли са бон'', аки ко-
му ни тер је дру го ра зред но пра во у од но су на не мач ко на ци о нал но 
пра во. 

ОДНОСНАЦИОНАЛНОГИПРАВАЕУ

Да кле, ка да се узме у об зир зна че ње док три не ul tra vi res у 
прав ној те о ри ји, он да се до ла зи до за кључ ка да су прав ни ак ти ЕУ 
ко ји ни су у са гла сно сти са не мач ким пра вом, не за ко ни ти и ни шта-
ви. Проф. др Мир ко Ва си ље вић на во ди да уста но ва ul tra vi res у 
пра ву има ви ше зна че ња. У ши рем сми слу, под овим тер ми ном се 
под ра зу ме ва кон тро ла ака та ко ји су не за ко ни ти и ни шта ви.6) Да кле, 
пре су де СУС СР Не мач ке у слу ча је ви ма ''Ма стрихт'' и ''Ли са бон'' 
су у поп тпу но сти де гра ди ра ле аки ко му ни тер на те ри то ри ји ове 
др жа ве, по себ но у обла сти кри вич ног, по ре ског, без бе до но сног и 
со ци јал ног пра ва, као и обла сти ма про све те и ин фор ми са ња. Мр 
Де јан Га јић и мр Жа кли на Но ви чић ис ти чу, по во дом пре су де у слу-
ча ју ''Ли са бон'', и сле де ће ста во ве не мач ког Са ве зног устав ног су-
да: ''СУС сма тра да ЕП, као пред став ни штво др жа ва чла ни ца, са мо 
ин ди рект но пред ста вља рас по де лу мо ћи у др жа ва ма. То је и раз лог 
због ко га се твр ди да ни је европ ски на род тај ко ји је пред ста вљен 
у окви ру зна че ња Ли са бон ског уго во ра, не го су то на ро ди Евро пе 
ор га ни зо ва ни у сво јим др жа ва ма...'' За тим ауто ри на во де по ве за-
ност са пре су дом у слу ча ју ''Ма стрихт'' и ис ти чу: ''ЕУ је се кун дар-
ни, из ве де ни по ре дак, и то је осно ва пре су де не мач ког су да... Још 
у пре су ди о Уго во ру из Ма стрих та 1993. го ди не суд је отво рио мо-
гућ ност за ul tra vi res кон тро лу ко ја се спро во ди ка да европ ске ин-
сти ту ци је пре ко ра че гра ни це над ле жно сти... ul tra vi res кон тро ла, 
као и кон тро ла иден ти те та, мо гу да до ве ду до про гла ше ња ко му-

6) Ва си ље вић М., Компанијскоправо:ПравопривреднихдруштаваСрбијеиЕУ, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 133.
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ни тар ног за ко на не при мен љи вим у СР Не мач кој. СУС иде и да ље 
ка да ка же да не ма по тре бе да по себ но од ре ђу је тип про це ду ре за 
за сни ва ње сво је ју рис дик ци је, и на во ди да се мо гу ко ри сти ти и по-
сто је ћи ти по ви про це ду ра (тзв. ап стракт не и кон крет не кон тро ле 
за ко на, за тим устав на жал ба или Or gan stre it), а оста вља мо гућ ност 
да за ко но да вац ство ри до дат ни тип про це де у ре пред СУС ко ји би 
био по себ но при ла го ђен ul tra vi res кон тро ли и кон тро ли иден ти-
те та, да би се за шти ти ла оба ве за не мач ких устав них ор га на да не 
при ме њу ју, у ин ди ви ду ал ним слу ча је ви ма, прав не ин стру мен те 
ЕУ ко ји пре ко ра чу ју или кр ше устав ни иден ти тет''. На осно ву ова-
квих ста во ва Са ве зног устав ног су да СР Не мач ке, у слу ча је ви ма 
''Ма стрихт'' и ''Ли са бон'', го ди не 2010. СУС је, по во дом пре су де 
су да прав де ЕУ у ве зи са ту ма че њем Оквир не ди рек ти ве ЕУ о јед-
на ком трет ма ну из 2000. го ди не, упо тре био (фи зич ко ли це Ман-
голд је под нео ту жбу по во дом не мач ког За ко на о ра ду) ul tra vi res 
кон тро лу: ''На и ме 26. ав гу ста 2010. го ди не, не мач ки СУС је пр ви 
пут од пре су де за 'Ма стрихт' од ка да је увео мо гућ ност за ul tra vi res 
кон тро лу ака та европ ског су да, de fac to и ис ко ри стио ту мо гућ ност 
у пре су ди у пред ме ту 'Man gold''.7) Да кле, иако је СР Не мач ка ''мо-
тор'' ЕУ ин те гра ци ја, и без об зи ра што је ста ја ла иза до но ше ња 
Уго во ра из Ма стрих та, она да је ја сну пред ност на ци о нал ном пра ву 
у од но су на кон ти нен тал но. На та кав за кљу чак нас упу ћу ју пре су-
де СУС-а у слу ча је ви ма ''Ма стрихт'' и ''Ли са бон''.

***

Из све га из не тог мо же се за кљу чи ти сле де ће. Нај ја ча зе мља 
ЕУ, СР Не мач ка, ста вља сво је на ци о нал не ин те ре се и пра во из над 
пра ва ЕУ. Не ма раз ло га да та ко не по сту пи и Ре пу бли ка Ср би ја 
ко ја има са мо ста тус кан ди да та за ЕУ (тре нут но је не из ве сно и ка-
да ће Ср би ја до би ти да тум за от по чи ња ње пре го во ра о члан ству). 
Иако је Уго вор из Ма стрих та до нет на ин си сти ра ње СР Не мач ке 
пре ско ро два де сет го ди на, ова др жа ва ни ка да у том пе ри о ду ни је 
ста вља ла сво је на ци о нал не ин те ре се и пра во из над пра ва ЕУ ка да 
је при ме њи ва ла од ред бе Уго во ра из Ма стрих та. То се по себ но од-

7)  Нов чић Ж., Га јић Д., ‘’Устав ни иден ти тет као огра ни че ње европ ске ин те гра ци је - Слу-
чај ‘Ли са бон’ пред не мач ким Са ве зним устав ним су дом’’, збор ник Хармонизацијаза
конодавстваРепубликеСрбијесаправомЕвропскеуније, при ре ди ли Ди ми три је вић Д., 
и Ми љуш Б., Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2010, стр. 171-
179.
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но си на обла сти кри вич ног, по ре ског, без бе до но сног и со ци јал ног 
пра ва, као и обла сти про све те и ин фор ми са ња. На та кав за кљу чак 
упу ћу ју пре су де СУС-а СР Не мач ке у слу ча је ви ма ‘’Ма стрихт’’ и 
‘’Ли са бон’’. Ре пу бли ка Ср би ја мо ра има ти ту чи ње ни цу у ви ду при 
усва ја њу пра ва ЕУ и, на ро чи то, при ли ком пре го во ра о Ко со ву и 
Ме то хи ји ко ји се во де под по кро ви тељ ством ви со ког пред став ни ка 
за спољ ну по ли ти ку и без бед ност ЕУ. У су прот ном се мо же по но-
ви ти не га тив но ис ку ство из 1992. го ди не ка да су Хр ват ска и Сло-
ве ни ја при зна те од свих др жа ва та да шње ЕЗ .

DejanMirovic
THEMEANINGANDCONSEQUENCESOF

THEMAASTRICHTTREATY,GERMANYANDSERBIA
INTHECONTEXTOFTHEIMPLEMENTATION

OFINTERNATIONALLAW
Summary

TheMaastrichtTreaty(orTreatyontheEuropeanUnion)
hasbeenadoptedtwentyyearsago.TheMaastrichtTreaty
hasaffected the collapseof theSFRYugoslavia, the se
cessionofCroatiaandSlovenia,aswellasnewdominant
positionofGermanyinEurope.However,WestGermany
hasnevercompletelyadoptedtheMaastrichtTreatypro
visions.Onthecontrary,theFederalConstitutionalCourt
ofGermany judgments have clearly determined that the
GermannationallawhasprecedenceovertheEUlaw.In
thiscontext,Serbiahastodrawlessonsandtoactsimi
larlytoFRGermanyintheimplementationofEUlaw,but
alsointernationallaw,whenitcomestonegotiationsre
gardingKosovoandMetohija.
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Resume
It’sbeenovertwentyyearssincetheadoptionoftheMa
astrichtTreaty.UndertheinfluenceofGermanyasado
minant power in what was then the European Commu
nity, TheMaastricht Treaty had a huge impact not only
ineconomicterms,butalsoinpoliticaltermswhenitca
me to theEuropeancontinent.Thispolitical impactwas
particularlyvisibleintheformerYugoslavia.Croatiaand
Sloveniadeclaredtheirindependenceafterthesigningof
TheMaastrichtTreaty.Ineconomicterms,theMaastricht
Treatymeant thebeginningof thecreationofacommon
European currency.Although theMaastricht Treaty had
a fateful impact on SFRY and Serbia, the FRGermany
didnotacceptitunconditionally.Onthecontrary,ithas
beenshownthattheMaastrichtTreatywasselectivelyen
forced inGermany in the last twentyyears.Specifically,
theFederalRepublicofGermanyhasadoptedanumber
of limitations to its legal system,whendealingwith im
mediate implementation of theMaastricht Treaty. These
limitationswereclearlydefinedprimarilyintheareasof
criminal,tax,securityandsocialrights,aswellasinthe
areasofeducationand information.Therestrictionsare
basedonjudgmentsoftheFederalConstitutionalCourtof
Germanyinthecases“Maastricht’’’and‘’Lisbon’’.More
specifically,itcanbeconcludedthattheEuropeanParli
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ament is a secondclassEU institution;EU competence
ontheGermanterritorywillbecontrolledbytheFederal
ConstitutionalCourt,i.e.theultravirescontrolwouldbe
appliedregardingexceedingEUcompetence;Germanna
tionallawwillbedominantincomparisontoEUlawin
theareasofcriminallaw,defense,taxationandsubsidies
(and budget), socialwelfare and education; and finally,
according to the judgmentof theFederalConstitutional
CourtofGermanyinthecase“Lisbon’’,akicommunau
taireissecondaryinrelationtotheGermannationallaw.
Ontheotherhand,bysigningtheStabilizationandAsso
ciationAgreement,Serbiahascommitteditselftoharmo
nizeSerbianlegislationwith theEUlegislationwithin6
years.Therefore,theFRGermanyexperienceismorethan
instructive for theRepublicofSerbia.Specifically, if the
nationallegislationhasapriorityovertheEUlegislation
inthestrongestoftheEUmembers,thereisnoreasonwhy
thislegalpositionshouldnotbeappliedinSerbiaaswell.
RepublicofSerbiahastohavethatinmindwhileadopting
theEUlegislation,andinparticular,duringthedialogue
onKosovo andMetohija,which is conducted under the
auspicesof theHighRepresentative for theEUForeign
andSecurityPolicy.Otherwise,anegativeexperiencecan
berepeated,whenCroatiaandSloveniawererecognized
by all members of the former European Community in
1992.

 Овај рад је примљен 4. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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U сва кој мо дер ној и де мо крат ској др жа ви да нас, по ли тич ке пар-
ти је (стран ке) пред ста вља ју зна ча јан ако не и зна чај ни ји ка па-

* Ви ши на уч ни са рад ник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Београд
**  Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 Ин сти ту ту та за по ли тич ке сту ди је Бе-

о град, а фи нан си ра га Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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ци тет др жа ве. По ли тич ке пар ти је пред ста вља ју зна ча јан ка па ци тет 
ко ји др жа ви и ње ним гра ђа ни ма омо гу ћа ва да ути чу на до но ше ње 
нај зна чај ни јих,пре све га, по ли тич ких од лу ка. Осим то га да нас се 
уоп ште за на ста нак по ли тич ких пар ти ја мо же ка за ти да пред ста-
вља ју нај зна чај ни ји до га ђај у це ло куп ној дру штве ној струк ту ри 
и до стиг ну ћа кла сне све сти на пе то сти и су прот но сти у др жа ви и 
ме ђу др жав ним од но си ма. Да кле, „где год је би рач ко пра во да то на-
род ној ма си, ја ви ле су се по ли тич ке стран ке“.1) Овај фе но мен се 
нај са же ти је мо же об ја сни ти хи по те зом да „уко ли ко се обил-
ни је и сло бод ни је раз ви ја по ли тич ки жи вот, уто ли ко се од-
сут ни је ја вља ју по ли тич ке пар ти је“.2)

По ли тич ке пар ти је су ве о ма флек си бил не без об зи ра на про-
бле ме ко ји на ста ју  у нај ра зли чи ти јим обла сти ма дру штве ног 
жи во та и без об зи ра што се ти про бле ми не ка да знат но умно-
жа ва ју. Ово је на ро чи то ин ди ка тив но у усло ви ма тран сфор-
ма ци је дру штве ног (др жав ног) си сте ма из јед ног у дру ги об-
лик сво јин ског си сте ма на при мер. Да кле, по ли тич ке пар ти је 
пра те ово пре струк ту ри ра ње и при ла го ђа ва ју се но во на ста им 
усло ви ма тј. „оне су вр ло флек си би лан еле мент дру штве не 
над град ње“.3)За по ли тич ке пар ти је се да нас мо же ка за ти да 
су оне по ста ле ну жне по ја ве.По ли тич ке пар ти је да нас де лу ју 
у свим са вре ме ним дру штви ма, еко ном ски раз ви је ним и не-
раз ви је ним, а по себ но у дру штви ма са ду гом де мо крат ском 
тра ди ци јом и мо дер ном по ли тич ком тра ди ци јом. Ин те ре сан-
тан је у том сми слу по да так да ши ром све та да нас по сто ји око 
1700 пар ти ја, не ра чу на ју ћи ма ле и па ту ља сте са бли зу 170 
ми ли о на чла но ва и сва ка ко знат но ве ћим бро јем сим па ти зе-
ра и гла са ча. Ма да има и оних ко ји сма тра ју да су по ли тич ке 
пар ти је на ста ле још у ро бо вла снич ком дру штву и да су ре чи 
по ли тич ке пар ти је са мо но ви тер ми ни за ста ру по ја ву, као и 
да су Ри мља ни раз ви ли са свим мо дер ну иде ју пар ти ја те да 
су у сред њем ве ку удру же ња не мач ких се ља ка пред ста вља ли 
пар ти је. Сам на зив пар ти ја (стран ка) на ста ла је од ла тин ске 
име ни це „парс“ (део) или гла го ла „пар ти ре“ (из де ли ти); ен-
гле ске по ли цал пар ти ес, не ма ке по ли тис хе пар ти ци ен, фран-
цу ске пар тис по ли ти ку ес.По ли тич ка пар ти ја пред ста вља део 

1) Сло бо дан Јо ва но вић, Одржави, Г. Кон, Бе о град, 1922, стр. 10.
2) Блун чли Ј.К.,, Карактер и дух политичких партија, Чу пи ће ва за ду жби на, Бе о град, 

1980, стр. 2.
3) Рај ко Ку зма но вић, Упоредниполитичкисистеми, Но ви глас, Ба ња Лу ка, 1991, стр. 77.
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по ли тич ки ак тив ног на ро да, од но сно ста нов ни штва или др-
жа вља на. То на ме ће ми сао да тзв. „јед но пар тиј ски“ си сте ми 
пред ста вља ју цон тра ди цио ин ади ец то, по што по сто ја ње јед-
не пар ти је пред ста вља ба рем још јед ну пар ти ју или оста ли 
део ста нов ни штва чи ни не ку дру гу, ако не су прот ну, он да 
сва ка ко раз ли чи ту пар ти ју.

ПОЛИТИЧКЕПАРТИЈЕИЊИХОВАУЛОГА

Пр ви кла сич ни об ли ци по ли тич ких пар ти ја фор ми ра ни су у 
Ен гле ској – ви гов ци и то ри јев ци, као гру пе уну тар ен гле ског пар-
ла мен та у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка, а у ис точ но е вроп-
ским др жа ва ма су на ста ле углав ном у дру гој по ло ви ни 19. ве ка.У 
Ср би ји, за че ци по ли тич ких пар ти ја се уоча ва ју по чет ком 40-тих 
го ди на 19. Ве ка.4)Ме ђу тим, чи ни се да је на ста нак по ли тич ких 
пар ти ја и њи хов раз вој ис прав ни је ве за ти за пе ри од ра сло ја-
ва ња фе у дал ног дру штва као и за по ја ву пар ла мен тар не де мо-
кра ти је у усло ви ма де фи ни тив ног кон сти ту и са ња ин сти ту ци-
ја ка пи та ли зма.5)Ва жност по ли тич ких пар ти ја је зна чај на што 
оне сво ју уло гу у пред став нич ким те ли ма оства ру ју пре ко 
сво јих чла но ва ко ји су исто вре ме но и чла но ви пред став нич-
ких те ла у чи јем из бо ру они има ју пре суд ну уло гу. По ли тич ке 
пар ти је су углав ном на ста ле: 

– гру пи са њем и по ве зи ва њем по сла ни ка у пред став нич ком 
те лу с ци љем за јед нич ког и ор га ни зо ва ног де ло ва ња,

– обра зо ва њем раз ви је них по ли тич ких гру па, удру же ња, клу-
бо ва ра ди лак шег оства ри ва ња ути ца ја на вр ше ње вла сти

Не сум њи во је да се од  по чет ка дру ге по ло ви не 19-тог ве ка у 
по ли тич ке пар ти је у гра ђан ским де мо кра ти ја ма ста вља ју из ме ђу 
би ра ча и пред став нич ког те ла.Оне, од ре ђу ју ћи не са мо кан ди да те 
већ и про па ган дом ути чу ћи на би ра че, тран сфор ми шу из бор пред-
став ни ка у из бор стран ке ко ја ће са ма или у ко а ли ци ји с дру гим 
стран ка ма, кроз од ре ђе но вре ме вр ши ти по ли тич ку власт.Је дан од 
основ них за да та ка по ли тич ких пар ти ја  се огле да кроз идеј но и 
по ли тич ко оспо со бља ва ње чла но ва и њи хо вих сим па ти зе ра. Овај 
„за да так“ је ну жан код свих пар ти ја у ци љу по ди за ња ни воа (те о-

4) Енциклопедија политике и културе, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр 
849-858 и Лексиконтемељних појмова политичке културе, Школ ска књи га, За греб, 
1990, стр 150-155. 

5) Рај ко Ку зма но вић, исто, стр. 78.
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риј ског) члан ства и одр жа ва ња ре да у члан ству као и због њи хо вог 
оспо со бља ва ња да исти де лу ју пре ма чла но ви ма дру гих пар ти ја 
или нео пре де ље них. Ово је на ро чи то зна чај но за тзв. пар ти је усме-
ре ња (ка дров ске). По ли тич ке пар ти је се у су шти ни свим си ла ма 
мо ра ју бо ри ти да се вла сти те иде је уко ре не у свест чла но ва, али и 
у свест ма са.

Објек тив но се мо же за кљу чи ти да по ли тич ке пар ти је да нас, у 
ве ли ком про цен ту, пред ста вља ју сна жан цен тар мо ћи у си сте му др-
жа ве, од но сно ра ди се о ор га ни за ци ја ма ко је не рет ко ма ни пу ли шу 
по ли ти ку. У су шти ни из по сто је ћих ста во ва, схва та ња, ми шље ња 
о по ли тич ким пар ти ја ма мо же се за кљу чи ти да  „основ ни сми сао 
ег зи стен ци је и де ло ва ња по ли тич ких пар ти ја им је усме рен на ре а-
ли за ци ју њи хо вих по ли тич ких те жњи, иде ја, про гра ма. Њих мо же 
у нај ве ћем оби му про ве сти у жи вот она по ли тич ка стран ка ко ја 
осво ји др жав ну власт. Да кле, бор ба за осва ја ње др жав не вла сти по-
ста је за да так ко ме се сви оста ли под ре ђу ју. По тој усме ре но сти на 
осва ја ње и одр жа ва ње др жав не вла сти по што је осво је на, од ре ђу је 
се су шти на по ли тич ких пар ти ја“.6) Да кле, уме сто вла де на ро да ус-
по ста вља се вла да пар ти ја, прак тич но стра нач ких фо ру ма и уских 
гру па и по је ди на ца – ли де ра, ко је на ме ћу на ро ду во љу. Ово до во ди 
до ства ра ња при стра сно сти, ис кљу чи во сти и се бич но сти у по ли-
тич ком жи во ту. До ла зи до ре гру то ва ња про фе си о нал них по ли ти-
ча ра чи ме се сла би де мо кра ти ја, а та ко ђе и без бед ност др жа ве. У 
том сми слу ја сно се уоча ва да је нпр. Ср би ја од у век има ла ка па ци-
те те (на ро чи то по ли тич ких) ели та ко је су у ма њој или ве ћој ме ри 
од лу чи ва ле о ње ном уну тра шњем раз во ју, уну тра шњој и спољ ној 
по ли ти ци, од но си ма са су сед ним др жа ва ма итд. Ме ђу тим, у ана ли-
зи тих ели та мо гло  би се не дво сми сле но за кљу чи ти  да су оне све 
до на ших да на има ле про мен љи ву уло гу, од но сно ма њи или ве ћи 
ути цај и уоп ште зна чај. Та ко се да нас не дво сми сле но мо же при ме-
ти ти да по ли тич ке ели те има ју ве ли ку уло гу у во ђе њу Ср би је ка 
ин те гра ци ји у Европ ску уни ју. С дру ге стра не, оста ле ели те, чи ни 
се да ни кад ма њу уло гу ни су има ле на укуп на де ша ва ња у Ре пу бли-
ци Ср би ји, али и на де ша ва ња из ван ње них гра ни ца. Да кле, на ме ће 
се пи та ње, шта у ства ри пред ста вља ка па ци тет, од но сно ко чи ни 
струк ту ру ели та у Ре пу бли ци Ср би ји да нас?

6) Стје пан Пу ле ше лић, Хрестоматијаполитичкезнаности, На при јед, За греб 1946-1971, 
стр. 14.
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При ме ра ра ди, у нај ши рем спек тру тих ели та мо же се ла ко за-
кљу чи ти да на ши гра ђа ни углав ном не ма ју по ве ре ња у ре зул та те 
ра да на ро чи то по ли тич ких ели та.7)Осим то га ни је за не мар љи ва ни 
чи ње ни ца да гра ђа ни да нас све ма ње има ју по ве ре ња и у ин сти-
ту ци је ко је та кве по ли тич ке ели те во де. Та ко ђе, не ма ју по ве ре ња 
у њи хо ва де ла па та ко уоста лом ни у ре зул та те њи хо вог ра да, од-
но сно ре зул та те ра да тих ин сти ту ци ја. Ме ђу тим, ово ни је про блем 
са мо у Ср би ји већ исти по сто ји и у дру гим др жа ва ма, а на ро чи то 
је то из ра же ни ји про блем пост со ци ја ли стич ких др жа ва у ре ги о-
ну. Јед на од зна чај них и ла ко уоч љи вих ло ших осо би на, пре све га, 
по ли тич ких ели та је да су оне ели те ко је ис кљу чу ју, ко је не ин-
те гри шу и не умре жа ва ју дру ге уче сни ке у зе мљи. Уз на ве де но 
сва ка ко сто ји и чи ње ни ца да су то ели те ко је су углав ном из ра сле 
под ка пом бив ших (ква зи)ели та и да су се у та квим окви ри ма ре-
дов но (по пра ви лу) раз ви ли раз ли чи ти кли јен те ли стич ки од но си, 
као и њи хо ва умре же ност (по ве за ност), ко ја је гра ђа ни ма Ср би-
је углав ном не ви дљи ва и по ред чи ње ни це да гра ђа ни све рад ње 
и по ступ ке те ели те са ин те ре со ва њем пра те или чак и ис тра жу ју. 
Нај бо ље се са да шња за ин те ре со ва ност ши ре јав но сти тј. гра ђа на 
у Ср би ји пре по зна је кроз ак ту е ли за ци ју  ра зних ста рих и но вих 
афе ра. Да кле, у Ср би ји се кроз мно го број не афе ре у раз ли чи тим 
сфе ра ма зна чај ним за раз вој Ср би је ја сно мо же уочи ти ка ко су те 
ели те ме ђу соб но умре же не, ка ко су оне ра ди ле на из ве сним про-
јек ти ма ко ји су у су шти ни би ли ана ци о нал ни про јек ти, про јек ти 
про тив при вре де ног раз во ја зе мље, про јек ти про тив пред ста вља ња 
Ср би је на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни....... итд. Да кле, то су по-
ли тич ке ели те ко је, у су шти ни, ни су во ди ле, али ни да нас та ко ђе 
не во де ра чу на о ве о ма ва жним на ци о нал ним пи та њи ма, ин те ре-
си ма и про бле ми ма Ср би је и ње них гра ђа на и ко је не во де ра чу на 
о оп штем до бру, те ко је не про мо ви шу иде ју оп штег до бра. То су 
ели те ко је не ужи ва ју по ве ре ње сво јих гра ђа на ко ји су их на нај де-
мо кра тич ни ји на чин иза бра ли и ко ји их сле де и ко ји ма они ве ру ју. 
У су шти ни, ра ди се не рет ко о по ли тич ким ели та ма, и не ки ма од 

7) Ко рен ре чи „ели та“ на ла зи се у ла тин ском и фран цу ском је зи ку са зна че њем иза бра ни, 
оно што је нај о да бра ни је - цвет не че га (на ро чи то дру штва), је згро (на ро чи то вој ске). У 
ра ној фа зи раз во ја ка пи та ли зма пој мом ели та озна ча ва ла се ро ба из ван ред ног ква ли те-
та, ко јој ни су мо гле кон ку ри са ти дру ге ро бе, без об зи ра на це ну.Да нас се по јам ели та 
упо тре бља ва у ши рем зна че њу и за у зи ма јед но од цен трал них ме ста у са вре ме ним те-
о ри ја ма о струк ту ри и ди на ми ци дру штва, па су се раз ви ле и тзв. ели ти стич ке те о ри је 
о дру штву (Рајт Милс, Ели та вла сти). Ов де се по јам ели та упо тре бља ва да се њи ме 
озна чи вр ху шка дру штва - гру па љу ди ко ја до но си зна чај не од лу ке, или про пу шта да 
их до не се, што за ди ре у ин те ре се свих при пад ни ка тог дру штва...
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њи хо вих ли де ра, ко је су углав ном уче ство ва ле у по де ли фи нан сиј-
скоги дру гог пле на на кон сме не вла сти у зе мљи уна зад два де се так 
го ди на. Упра во ова чи ње ни ца у мно го ме је има ла ма њи или ве ћи 
до при нос ути ца ја од ре ђе них по ли тич ких ели та и по ли тич ких ли-
де ра и на њи хо ву уло гу (пер цеп ци ју) за њи хов оп ста нак и уче шће 
у во ђе њу зе мље, од но сно на њи хов оп ста нак на по ли тич кој сце-
ни у зе мљи. Уоста лом, по ли тич ке пар ти је и сло бод ни из бо ри су 
од у век пред ста вља ли су шти ну са вре ме не де мо кра ти је ко јој те жи 
и Ср би ја. Ово из ме ђу оста ло га укљу чу је и под ра зу ме ва прин ци пе 
по ли тич ке ре пре зен та ци је тј. пред став ни штва, али и од го вор не и 
смен љи ве вла сти итд. Ме ђу тим „исто риј ски по сма тра но, за раз ли-
ку од кла сич не по ли тич ке те о ри је пре ма ко јој је по сто ја ла те сна 
ве за из ме ђу ети ке и по ли ти ке и где је те мељ ни по јам по ли ти ке би-
ла прав да као сре ди шња етич ка ка те го ри ја, но во ве ков на по ли тич ка 
ми сао уно си бит ну про ме ну по ко јој те мељ ни пој мо ви по ли ти ке 
по ста ју власт и моћ“8). Осим то га „да нас, по ли тич ке пар ти је че сто 
пре по зна је мо по име ну ли де ра. Та ко ђе, „ве ћи на во ђа по Ми хел су 
де лу је и на сту па у ду ху па ро ле „пар ти ја то сам ја“.9) По ли тич ке 
пар ти је на че лу са сво јим ли де ри ма има ју из у зет но зна чај ну уло гу 
у во ђе њу др жа ве и чи не нај зна чај ни ји део по ли тич ког ка па ци те та 
др жа ве. Та ко, пар ти је чи не глав не но си о це из бор ног про це са, а оне 
об ли ку ју вла ду и пар ла мент и уоп ште др жа ву у це ли ни, ко ју уре ђу-
ју и во де у кра ћем или ду жем вре мен ском пе ри о ду ње ног раз во ја. 
Ме ђу тим, мно го је при ме ра кроз исто ри ју у др жа ва ма све та где по-
је дин ци без мо рал ног ин те гри те та и уоп ште сум њи ве про шло сти и 
на ме ра, тра же сво је „про чи шће ње“ упра во у по ли тич ким пар ти ја-
ма, а не рет ко успе ва ју и да се на мет ну тј. по ста ну ли де ри тих пар-
ти ја. С дру ге стра не, та квим не де мо крат ским по ступ ци ма се нај че-
шће су прот ста вља ју „не по слу шни“, „не де мо крат ски на стро је ни“ 
гра ђа ни итд. што не дво сми сле но иза зи ва кон фликт не си ту а ци је у 
зе мљи. На овом ме сту чи ни се оправ да ним по ста ви ти пи та ње да 
ли су не до ста так по ве ре ња угле да итд. основ ни раз ло зи из ра же ног 
про бле ма вођ ства и ли дер ства у Ср би ји? Ка ко де фи ни са ти ели те 
код нас да нас? Да ли се ра ди о при ви ле го ва ним по је дин ци ма или 
гру па ма ко ји има ју ап со лут ну моћ од лу чи ва ња о на шим суд би на ма 
или има ју но вац или су то љу ди ко ји су над про сеч но спо соб ни и 
има ју ути цај на јав ност итд..Та ко ђе, да ли се ра ди о љу ди ма  ко ји 

8) Ор ло вић Сла ви ша, Политичкепартијеимоћ, Би бли о те ка АГО РА, Бе о град 2002, стр. 
11-12

9) Исто стр. 14
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кри тич ки про ми шља ју ре ал ност или су за и ста ви зи о на ри, ре а ли-
сти и љу ди мо рал ног ин те гри те та ко ји је за сва ко по што ва ње?

Ка да се го во ри о ели та ма код нас да нас уоча ва се да гра ђа ни 
Ср би је ви де не ко га  ко од лу чу је о ње му, у ње го во име или с њим 
го спо да ри. Ово пре све га јер се сма тра (ве о ма осно ва но) да по ли-
тич ке ели те, из ме ђу оста лих ели та, има ју ве ли ку фи нан сиј ску моћ 
па та ко и ути цај. Ме ђу тим, ка да су у пи та њу ли дер ства он да на 
гра ђа не ве ли ки ути сак иза зи ва упра во ви зи о нар ство, спо соб ност, 
струч ност, углед, мо рал ни ин те гри тет, љу ди ко ји про ми шља ју о ре-
ал но сти и љу ди ко ји тран сфор ма тив но де лу ју у јав но сти ути ца њем 
на исту. У том сми слу, очи глед но је да има мо по ли ти ча ре оп ште 
прак се, его и сте и по хлеп ни ке, ко ји нас че сто са мо ума ра ју од ман-
да та до ман да та јер обе ћа ва ног бо љег жи во та јед но став но не ма чак 
ни у бли жој бу дућ но сти. Уоста лом и до са да је на по зи ци ју нпр. 
во ђе пар ти је (ли де ра) и њи хо вих нај бли жих са рад ни ка у пар ти ја-
ма код нас зна чај но ути цао и ка рак тер про пор ци о нал ног из бор ног 
си сте ма. Он је омо гу ћа вао пар тиј ском ру ко вод ству да са ста вља ли-
сте и ути че на ре до след кан ди да та, при че му је зна чај но ути цао на 
струк ту ру пар ла мен та као и на ње гов рад. Осим то га у ин тер ним 
об ра чу ни ма са уну тар пар тиј ским не ис то ми шље ни ци ма, ли де ри су 
углав ном успе ва ли да на мет ну сво ју во љу и иза ђу као по бед ни ци. 
Ср би пред ста вља ју на род за ин те ре со ван за по ли ти ку, од но сно ми 
смо у ства ри по ли ти чан на род, али би смо мо гли ка за ти да још увек 
има мо не раз ви је ну де мо кра ти ју. Да кле, чи ни се да смо да нас по ли-
тич ки на род са мо он да ка да тре ба иза ћи на из бо ре. Ме ђу тим, на из-
бо ри ма ми не би ра мо нај спо соб ни је љу де (во ђе, ли де ре) већ се ра-
ди о би ра њу (опре де ље њу) за не ку од по ли тич ких пар ти ја у окви ру 
ко је се иза бе ру ли де ри или су они нај че шће већ уна пред по зна ти. 
Пар тиј ски ли де ри има ју ве ли ку моћ уну тар пар ти је. Они већ пре ма 
по слу шно сти и по доб но сти на пре ду ју вер ти кал но – „ка го ре“, или 
ре ђе „ка до ле“. Ово се де ли мич но мо же об ја сни ти кроз став Мо-
ско ви си ја ко ји при ме ћу је да су ма се за љу бље не или у не ки иде ал 
или у не ког чо ве ка. Њих по кре ћу две ства ри: страст и ве ро ва ња. Он 
ка же: „Кад ма се на сту пе, за да так по ли ти ке је да их ор га ни зу је“.10) 
Због то га про из и ла зи да у Скуп шти ну, ка ко на ло кал ном та ко и на 
ни воу Ре пу бли ке, ула зе у ве ли кој ме ри не струч ни и не спо соб ни 
љу ди. Они се та мо ве о ма че сто и ве о ма ду го за др жа ва ју (ман дат 

10) Ser ge Mo sko vi ci, L’agedesfoules, pr vi deo, pre veo sa fran cu skog Ni ko la Ber to li no. 1997, 
стр. 60.
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5 го ди на). За сво ја (не)де ла че сто и не од го ва ра ју ни ко ме јер их 
шти ти упра во тај ман дат. Због сво је про мен љи ве функ ци је (нпр. 
са ме ста јед ног ми ни стра на дру го или тре ће ми ни стар ско ме сто и 
свог (не)ра да до ла зи се у си ту а ци ју да је про из вод ња ме дио-кри-
те та у на ци о нал ном ин те ре су, а та ко ис па да и у ин те ре су оп штег 
до бра. Ме ђу тим, ова ква ре ал ност се објек тив но не мо же при хва-
ти ти. Ово из про стог раз ло га што то ни је у на ци о нал ном ин те ре су. 
Ме ђу тим, из гле да да у Ср би ји не ма мо до вољ но спо соб но сти, ви зи-
је, хра бро сти кри ти ке јав но сти. Та ко ђе, не ма при ти ска „од о здо“, а 
на ро чи то је ин ди ка тив но са зна ње да тог „при ти ска“ не ма ни из ре-
до ва ака дем ске за јед ни це ко ја би  у на шој си ту а ци ји мо ра ла да има 
оства рив кон цепт за спро во ђе ње су штин ске ре фор ме, пре све га, 
из бор ног си сте ма, а та ко ђе и за из ме ну по сто је ћег си сте ма. Са мо 
под тим усло ви ма (про ме на) мо гла би се оства ри ти иде ја и по тре ба 
да по ли тич ке ели те за и ста од го ва ра ју сво јим би ра чи ма тј.  на ро-
ду. Ме ђу тим, оно што је ре ле вант но ка за ти о по ли тич ким ели та ма 
код нас је да про блем по ли тич ких ели та ни је са мо на на ци о нал ном 
ни воу. Про блем по ли тич ких ели та у Ср би ји је и на ре ги о нал ном 
и ло кал ном ни воу. Чи ни се да би да нас нео п ход но би ло уста но ви-
ти, због озбиљ но сти овог про бле ма, на ком ни воу је он ве ћи тј. на 
ло кал ном или на на ци о нал ном ни воу. На ма се да нас, об зи ром на 
ак ту ел но ста ње у зе мљи, чи ни да је  ве о ма озби љан про блем по ли-
тич ких ели та, пре све га, на ло кал ном ни воу. Ово због објек тив не 
чи ње ни це да је да нас из ра же на за по ста вље ност ло кал не сре ди не и 
та мо шњих по ли тич ких ели та. У Ср би ји је та ко са свим очи глед но 
да по ли тич ка ели та на ло кал ном ни воу гле да у Бе о град. 

Од ли де ра по ли тич ких пар ти ја се оче ку је ре ше ње за сва ки 
про блем на свим ни во и ма. Ни шта ма ње се не оче ку је ни од љу-
ди у ака дем ској за јед ни ци. Сма тра се (оче ку је се) од њих не ка вр-
ста по мо ћи у сми слу по др шке оних љу ди ко ји има ју свој иден ти-
тет, по ште ње, до при нос итд. Да кле, оче ку је се кон крет на по моћ 
са ци љем  пре ва зи ла же ња (иг но ри са ња) ути ца ја и уло ге ло кал них 
по ли тич ких моћ ни ка. У том сми слу мно го је прак тич них при ме-
ра ши ром Ср би је. Та ко, на при мер, на ло кал ном ни воу не рет ко се 
мо же при ме ти ти да у раз ли чи тим управ ним од бо ри ма, со ци јал них, 
здрав стве них уста но ва итд.  се де љу ди ко ји су „по ли ти ча ри оп ште 
прак се“, уме сто струч ња ка, ви зи о на ра, пред у зи мљи вих ли ца итд. 
Чи ни се да ову же љу остан ка на вла сти тј. на „по зи ци ји стал ног де-
ле га та“ нај бо ље об ја шња ва Ми хелс јер се ра ди о те жњи да се моћ 
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и власт оси гу ра и учвр сти и јер је она „де мо крат ски леп гест ко ји 
са мо ло ше по кри ва ауто ри тар ни дух из ко јег је на ста ла“.11)  Ме ђу-
тим уз же љу за ствар ним про ме на ма у Ср би ји и уз же љу за ње ним 
бр жим и бо љим раз во јем ову са да шњу објек тив ну си ту а ци ју би-
смо мо гли оце ни ти (на зва ти) као пред мо дер ност на ших по ли тич-
ких ели та.

ПОЛИТИЧКАЕЛИТАУСРБИЈИ
ИЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

Очи глед но да је на сце ни „те рор“ сво је вр сних по ли тич ких ели-
та, нај ви ше на ло кал ном ни воу (те рор по ли ти ке). Исти на, ни је под-
јед на ко на гла шен у свим де ло ви ма тј. ло кал ним сре ди на ма у Ср би-
ји. Та ко на при мер, у ур ба ни јим де ло ви ма Ср би је се сла би је осе-
ћа ди рек тан ути цај по ли ти ке тј. по ли тич ко јед но у мље. На ро чи то 
мла де и  обра зо ва не осо бе не па да ју та ко ла ко и на ив но под ути цај 
ло кал них моћ ни ка. С дру ге стра не, на њих се вр ши при ти сак при 
за по шља ва њу, до би ја њу од ре ђе не по мо ћи и сл. оба ве зним учла ње-
њем или по др жа ва њем од ре ђе них по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих 
„про гра ма“ и ели та. Та ква си ту а ци ја је из ра же ни ја на Ко со ву и Ме-
то хи ји, да нас све че шће и у Вој во ди ни, Ра шкој обла сти, а на ро чи то 
у си ро ма шни јим тј. сла би је раз ви је ним де ло ви ма Ср би је. Ака дем-
ска ели та у  Ср би ји је да нас, чи ни се, ду хов но и ин те лек ту ал но 
успа ва на и то ви ше не го ика да у од но су на по тре бу и мо гућ ност 
ње ног до при но са раз во ју Ср би је. У Ср би ји да нас по сто ји ре ла тив-
но за до во ља ва ју ћи број уни вер зи те та и ви со ко школ ских уста но ва  
али и ве ли ки број уни вер зи тет ских на став ни ка. Ме ђу тим, очи глед-
но се не при ме ћу је та ко ја сно и зна чај но њи хов ути цај у јав но сти. 
Нај че шће су у ма сме ди ји ма за сту пље ни па та ко и ува жа ва ни, ста-
во ви и ми шље ња на став ни ка и на уч ни ка при пад ни ка тзв. стра на-
ка на вла са ти.  Осим то га, чи ни се зна чај ним и чи ње ни ца да из у-
зев спо ра дич них слу ча је ва уче шћа на став ни ка и на уч ни ка из тзв. 
опо зи ци о них пар ти ја у Ср би ји не по сто ји ни кри тич ка јав ност. У 
Ср би ји је, објек тив но го во ре ћи, ре ла тив но ма ло пра вих ин те лек ту-
а ла ца. Да нас се у Ср би ји про ду ку ју струч ња ци ко ји се ба ве сво јим 
уским на уч ним обла сти ма, а што по твр ђу је и успе шност од ре ђе-
них фа кул те та. Ме ђу тим, чи ни се ипак да по сто ји ве ћи број фа кул-
те та, уни вер зи те та, на уч них ин сти ту та...., чи ји се рад (до при нос) 

11)  Џ.С. Мил, Изабраниполитичкисписи, Расправаопредставничкојвладавини, стр. 13.
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не уоча ва у за до во ља ва ју ћој ме ри. Ово пре све га у сми слу кри ти ке 
по сто је ћег ста ња и пред ла га ња ал тер на ти ва за ре ше ње од ре ђе них 
про бле ма у Ср би ји (при вре да, без бед ност итд.), а за ко је ака дем ска 
за јед ни ца има ве о ма ве ли ки ка па ци тет. Ако се упо ре де на ши уни-
вер зи те ти са уни вер зи те ти ма у све ту он да се мо же ка за ти да је ранг 
на ших уни вер зи те та ис под сре ди не. Ака дем ска за јед ни ца ни је на 
за до во ља ва ју ћи на чин при сут на ни у по ли тич ком жи во ту Ср би је. 
Да кле, и не су де лу је у кре и ра њу по ли ти ке зе мље у до вољ ној ме ри, 
али ни на аде ква тан на чин. Иста са мо шко лу је ка дро ве па се мо же 
по ста ви ти пи та ње да ли она шко лу је ка дро ве ко ји ће чи ни ти бу ду-
ћу по ли тич ку ели ту ко ја тре ба у бу дућ но сти да ме ња ре ал но сти и 
ко ја ће би ти спо соб на ана ли тич ки про це ни ти где смо да нас као и 
да ти кон крет не смер ни це за бу дућ ност. Ин те ре сант но је да Ми ни-
стар ство за про све ту и на у ку не ма соп стве не мо де ра то ре ко ји би 
струч но и на уч но пред ста вља ли зе мљу, већ то да нас чи не на уч ни-
ци у име сво јих пар ти ја.12) На тај на чин се објек тив но го во ре ћи, 
мо же на не ти ште та це лој зе мљи, а не са мо ака дем ској за јед ни ци. 
Та ко ђе, ни је ре дак слу чај да ови на уч ни ци и на сво јим рад ним ме-
сти ма (уни вер зи те ти ма, фа кул те ти ма, на уч ним ин сти ту ти ма итд.) 
„ре кла ми ра ју“ сво ју по ли тич ку пар ти ју, па чак и на пре ду ју за хва-
љу ју ћи при пад но сти тзв. пар ти ја ма на вла сти. Све ово, у су шти ни, 
не ми нов но ути че на мла де љу де и на уч ни ке, да, у крај њем слу ча ју, 
по ста ну ци нич ни.

Ипак ака дем ске ели те је не мо гу ће, а то је да нас и крај ње не-
та лен то ва но ра ди ти, ам не сти ра ти од јав но сти. Ово и по ред са-
зна ња да мно ги на уч ни ци и ка да иза ђу у јав ност са не ком иде јом 
или кон крет ним пред ло гом итд. не рет ко бу ду из врг ну ти нај че шће 
не ар гу мен то ва ним кри ти ка ма упра во ка да из но се на уч не ста во ве 
(исти ну). Ово исте не рет ко од вра ћа од ак тив ни јег уче шћа у по ли-
тич ком жи во ту у зе мљи и у ре ша ва њу ег зи сти ра ју ћих про бле ма. 
С дру ге стра не, не рет ко у јав ним ме ди ји ма по сто ји тзв. „де жур ни 
ме диј ски ин те лек ту ал ци“ ко ји се раз у ме ју у све и у мо мен ту по-
ну де (про на ла зе) „ре ше ња“ за би ло ко ју про бле ма ти ку. Због та кве 
прак се дру ги ака дем ски гра ђа ни не мо гу да се по ја ве у ме ди ји ма. 
Да кле, мо гло би се ка за ти да по сто ји у из ве сној ме ри ме диј ска цен-
зу ра од ре ђе них ака дем ских ин те лек ту а ла ца. У овим слу ча је ви ма 
мо же се го во ри ти чак и о тзв. ме диј ском ре ке ту. Очи глед но  је да 

12) Нео п ход но ис та ћи да је не дав но Ми ни стар ство за на у ку оста ло без свог ми ни стра тј. 
ми ни стар ство за на у ку је при по је но Ми ни стар ству про све те, а што је ура ђе но без са-
гла сно сти на уч них ин сти ту ци ја и за по сле них у њи ма. 
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по сто ји ве ли ка спре га ме ди ја и по ли тич ких пар ти ја. Оту да не ма 
сум ње да су од ре ђе ни ака дем ски гра ђа ни до бро пла ће ни од стра-
не истих за из но ше ње ра зних струч них (нај че шће на ру че них) ста-
во ва (ре ше ња) ко ја од го ва ра ју јед ни ма или дру ги ма, из ових или 
оних раз ло га итд..Ме ђу тим, исти не ра ди, да нас се све че шће ја-
вља ју тзв. не за ви сни, бес ком про ми сни мла ди ака дем ски гра ђа ни 
од стру ке и на у ке ко ји че сто из но се од ре ђе не ста во ве (нај че шће 
ре ал не и прак тич не)  ко ји не од го ва ра ју не ким по ли ти ча ри ма или 
по ли тич ким ели та ма. Због то га се исти иг но ри шу тј, њи хов рад код 
нас не ма по др шку. Би ло би у том кон тек сту ин ди ка тив но про ве ри-
ти ко ли ко нпр. љу ди ко ји су за вр ши ли фа кул те те у Ср би ји ра ди у 
др жав ним јав ним слу жба ма на раз ли чи тим ни во и ма, али и ко ли ко 
се њих обра зу је, од но сно, ко ли ко код нас јав не уста но ве, гра до ви 
итд. тро ше сред ста ва за (до)обра зо ва ње тих љу ди. Чи ње ни це ука-
зу ју на за ни мљи ве, али и за бри ња ва ју ће ста ње. Све је ма ње мла дих 
осо ба код нас (25- 28 го ди на) ко је се од лу чу ју на да ље обра зо ва ње 
и уоп ште уса вр ша ва ње. Ме ђу тим, упра во же ља и по тре ба за стал-
но обра зо ва ње пред ста вља зна ча јан по тен ци јал сва ког дру штва. 
Ср би ја је су о че на са чи ње ни цом да љу ди из по ли ти ке не же ле да 
ша љу љу де на док тор ске сту ди је и не са мо на њих не го и на дру га 
уса вр ша ва ња и еду ка ци ју што пред ста вља зна чај ну раз ли ку у од-
но су на не ке од су сед них др жа ва, нпр. Сло ве ни ју, Хр ват ску и др 
др жа ве из на шег ши рег окру же ња. Ово из раз ло га што на ша по ли-
тич ка ели та у из ве сном сми слу пре зи ре зна ње, обра зо ва ње, сво је 
за по сле не ко ји су спрем ни соп стве ним сред стви ма да се шко лу ју.13) 
Та ко ђе, не ки због сво је ви со ко-струч не обра зо ва но сти на сво јим 
рад ним ме сти ма тр пе раз ли чи те при ти ске у ви ду њи хо вог пред ста-
вља ња као не спо соб них, не зна ли ца до не по треб них са том стру ком 
итд. упра во од стра не ли де ра чи ји од нос пре ма њи ма се мо же озна-
чи ти као пре зир. Ни шта бо ља си ту а ци ја ни је и ка да је реч о по ли-
тич ким пар ти ја ма јер се и у њи ма, у ма њој или ве ћој ме ри, осе ћа 
до ми нант ност уло ге са мог ли де ра. Уоста лом ка ко је ор га ни за ци ја 

13) Не дав но су ма сме ди ји об ја ви ли да је је дан док тор еко ном ских на у ка из Кра гу јев ца на-
шао по сао као так си ста. Та ко ђе, код нас је прак са да ка да се го во ри о не за по сле ни ма 
ми сли се на оне ко ји уоп ште не ма ју по сао, а за не ма ру ју се (из са свим нео прав да них 
раз ло га) и они ко ји не ра де у сво јој стру ци или они коjи ра де на по сло ви ма са не а-
де кват ном струч ном спре мом. С дру ге стра не, ве ли ки је број за по сле них пен зи о не ра 
(углав ном вој них ли ца, по ли ца ја ца, во за ча...оних ко ји су има ли бе не фи ци ран рад ни 
стаж, ко ји при ма ју пен зи је и пла ту и без ко јих се очи глед но „не мо же“, а ко јих пре ма 
не ким по да ци ма има из ме ђу 30000 и 150000.Нај че шће исти не пла ћа ју до при но се, по-
ре зе... На по је ди ним фа кул те ти ма има ви ше за по сле них пен зи о не ра не го мла дих на уч-
ни ка, а ти фа кул те ти се пре тва ра ју у пен зи о нер ске ре кре а ци о не цен тре.   
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основ дру штве ног во ђе ња ма се, она ну жно сва ку пар ти ју раз два ја 
на во де ћу ма њи ну и во ђе ну ве ћи ну од но сно „сло бо де, по вла сти це, 
као и пар ти ци пи ра ње у це ли ни ужи ва ју нај пре са мо не ки.“14)У Ср-
би ји, с јед не стра не, по сто је они ко ји има ју моћ и ко ји пре зи ру те 
мла де шко ло ва не и та лен то ва не осо бе. С дру ге стра не, про блем је 
ши ре дру штве не кли ме. Код нас очи глед но тре ба ме ња ти мен та-
ли тет код гра ђа на. Чи ни се да је код нас у ве ли кој ме ри још увек 
ан ти ин те лек ту ал но, ан ти про фе си о нал но рас по ло же ње у ста нов ни-
штву. Ми се ди ви мо спо соб ни ма, сна ла жљи ви ма због че га се мно-
ги на ро чи то из кру го ва по ли тич ке ели те на сто је до мо ћи ди пло ма, 
зна ња итд. (не рет ко на не до зво љен на чин) па он да ти исти не да ју 
мла дим шко ло ва ним осо ба ма да се про би ја ју на по штен на чин сво-
јим ра дом. Та ко до ла зи до на го ми ла ва ња „шко ло ва них по ли тич ких 
ели та“ у раз ли чи тим обла сти ма и сек то ри ма јав ног де ло ва ња. До-
вољ но је у том сми слу са мо по ћи од струч но сти по је ди них ми ни-
ста ра за од ре ђе не обла сти ко ји ма су исти за ду же ни и све по ста је 
ја сно са мо по се би (је дан по ли ти чар мо же би ти ми ни стар од бра не, 
спор та и ПТТ-а; ми ни стар пра во су ђа по ста је ми ни стар по љо при-
вре де; ор то пед по про фе си ји, по ста је ми ни стар жи вот не сре ди не 
и гра ђе ви не итд.) Да кле, мо же се го во ри ти чак и о ло шим узо ри-
ма ова квих ка па ци те та Ср би је за мла де осо бе, на ро чи то ако се зна 
да све ово пред ста вља јед ну од прет по став ки по ла зних осно ва за 
ства ра ње на ших по ли тич ких ели та.

Мла ди љу ди ко ји су не дво сми сле но нај зна чај ни ји по тен ци јал 
за бу дућ ност Ср би је, не ма ју сти му ла ци ју тј. са ми се сна ла зе и за 
фи нан си ра ње и за по сао и на пре до ва ње у по слу итд.. С дру ге стра-
не, они ко ји од лу чу ју о њи хо вом за по шља ва њу, бо је се тих мла-
дих шко ло ва них и та лен то ва них осо ба јер сма тра ју да су и са ми 
угро же ни. Вер ске ели те код нас да нас за у зи ма ју зна чај но ме сто у 
жи во ту дру штва па и зе мље. Ме ђу тим, са свим је очи глед но да су 
се вер ске ели те по ма ло, чи ни се,  из гу би ле у овом вре ме ну. По сле 
пе ри о да со ци ја ли зма где је њи хо ва уло га би ла го то во мар ги на ли-
зо ва на да нас се исте на сто је из бо ри ти за сво је ме сто у хи је рар хи ји 
при че му и да ље на и ла зе на из ве сне про бле ме од стра не по ли тич ке 
вла сти у Ср би ји, а сва ка ко нај ви ше због ути ца ја дру гих ве ра и ре-
ли ги ја

14) Ми хелс Р., Социологијапартијаусувременојдемокрацији, Ин фор ма тор, ФПН, За греб, 
1990. стр. 21 
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У су шти ни на ши гра ђа ни пер ци пи ра ју да се цр ква да нас ма ње 
за у зи ма за со ци јал не про бле ме и да се ма ње за у зи ма за оп ште до-
бро као што је то ра ди ла ра ни је до ла ском ДОС-а на власт. Да кле, 
цр ква гу би на свом угле ду. Ве ро ват но је да је и ту до шло до од ре-
ђе не се лек ци је под деј ством по ли тич ких ели та. С дру ге стра не цр-
ква је мо рал на ин стан ца и као та ква тре ба да бу де у из ве сном сми-
слу етич ки ко рек тор. Че шће би тре ба ло да се укљу чу је у сва ко-
днев ни жи вот, по узо ру на ње ну уло гу у дру гим раз ви је ним де мо-
крат ским др жа ва ма. Ме ђу тим, да нас цр ква очи глед но има сво је 
уну тра шње про бле ме, а очи глед но је да се мар ги на ли зу је њен ути-
цај упра во од стра не по ли тич ких ели та. Ово ве ће или ма ње ре спек-
то ва ње цр кве код нас од стра не по ли тич ких ели та у ве ли кој ме ри 
за ви си од тзв. ме ша ња цр кве у др жав не по сло ве. У том сми слу ин-
ди ка ти ва ни су ста во ви цр кве по пи та њу ре ша ва ња од ре ђе них про-
бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји или око ста во ва пре ма ула ску Ср би је 
у НА ТО и др. а ко ји ни су сва ки пут би ли иден тич ни са ста во ви ма 
по ли тич ке вла сти нпр. У сфе ри на у ке и обра зо ва ња - не ма сум ње 
да у Ср би ји ка па ци те те ели та чи не и оне ели те ко је оства ру ју за па-
же не ре зул та те, али ко је ни су до вољ но пре по зна те јер се че сто ви-
ше це ни рад стра на ца ко ји су ак ту ел ној по ли тич кој вла сти ви ше од 
ин те ре са. Па чак и ка да се ра ди о до ма ћим струч ња ци ма мо же се 
уочи ти раз ли ка у њи хо вом ста ту су, од но су пре ма њи ма итд. Ово се 
нај јед но став ни је мо же са гле да ва ти кроз на чин њи хо вог фи нан си-
ра ња. Они ко ји су на „др жав ним ја сла ма“ Ми ни стар ства за про све-
ту и на у ку  има ју мо но пол на шко ло ва ње, раз ви ја ње итд.. а дру ги 
мо ра ју да се сна ла зе на раз не (те же) на чи не оства ру ју ма те ри јал ну 
до бит за свој да љи раз вој. Не ма сум ње да се ра ди о пер цеп ци ји де-
мо крат ског раз во ја Ср би је и ње них ин сти ту ци о нал них ка па ци те та 
на „нов“ на чин и у „но вим“ усло ви ма. Уоп ште но го во ре ћи шко ло-
ва ње до сти ца ња док то ра та је ве о ма ску по за нас тј. на шу др жа ву.15) 
Због то га, не рет ко на ше мла де и че сто нај та лен то ва ни је осо бе од-
ла зе у ино стран ство на шко ло ва ње па се тек та мо уочи да ме ђу 
њи ма има из у зет но та лен то ва них осо ба. Не ма сум ње да ће у ино-
стран ству на сто ја ти да за др же та кве осо бе кроз по ну ду  усло ва за 
рад и да ље уса вр ша ва ње,  ка кве у Ср би ји не мо гу да има ју. Због 
то га не дво сми сле но до ла зи до ду хов не и ин те лек ту ал не де ва ста ци-
је. Бе о град ски или дру ги ве ћи уни вер зи те ти у Ср би ји по пу ња ва ју 

15) У за ви сно сти од фа кул те та док то рат на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду ко шта око 5000 евра 
док нпр. у Фран цу ској на Уни вер зи те ту у Нан ту исти ко шта 150 евра по го ди ни сту ди ја 
тј. око 300 евра.
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ка дро ве са дру гих ма ње за па же них уни вер зи те та због че га објек-
тив но до ла зи до ду хов ног и ин те лек ту ал ног си ро ма ше ња. У Ср би-
ји про сек на уч но и стра жи вач ког ка дра на свим уни вер зи те ти ма и 
на уч ним ин сти ту ти ма да нас је око 57 го ди на. Ово не дво сми сле но 
ука зу је да не ће мо има ти ка па ци тет ка дра за об на вља ње на уч ног 
по тен ци ја ла јер за око 10-так го ди на тих на уч ни ка не ће би ти на 
сце ни (пен зи ја....). Ве за но за ову ин фор ма ци ју је и чи ње ни ца о под-
мла ђи ва њу на уч ног ка дра, ко ју је нео п ход но по сма тра ти кроз ре ал-
но ста ње код нас по пи та њу обра зо ва ња. Та ко је  нпр. 1/3, од но сно 
око 33 % пет на е сто го ди шња ка код нас функ ци о нал но не пи сме но, 
око 20 %  гра ђа на је без основ не шко ле, 50 % на ци је је функ ци о-
нал но не пи сме но итд. Око 800 шко ла је укљу че но у не ки од про је-
ка та као и око 9о оп шти на. У ве зи из не тог ре кли би смо да је нео п-
ход но што пре до не ти за кон о оба ве зном сред њем обра зо ва њу. Не 
мо же се пре не брег ну ти ни по да так да су да нас 4,5 %  сред ста ва ко-
ја се из два ја ју из бу џе та за по тре бе обра зо ва ња и на у ке, што објек-
тив но ни је до вољ но. Да кле, ка ко он да оче ки ва ти под мла ђи ва ње 
на уч ног ка дра ко ји нас и са да у ме ђу на род ној за јед ни ци не дво сми-
сле но афир ми ше. Уоп ште но го во ре ћи о од но су де мо крат ски иза-
бра них по ли ти ча ра пре ма на уч ним ка па ци те ти ма у Ср би ји, мо же 
се за кљу чи ти да је при ро да по ли ти ча ра да они бу ду по вр шни и да 
се бо ре са мо за гла со ве па и оне ко је им да ју на уч ни ци. У том сми-
слу пре ма нпр. Кар лу По пе ру, де мо кра ти ја је отво ре но и плу ра ли-
стич ко дру штво у ко ме је мо гу ће из ра жа ва ти су прот не по гле де и 
бо ри ти се за по сти за ње кон фликт них ци ље ва. „Ов де је сва ко сло-
бо дан да ис тра жу је про блем ску си ту а ци ју и пред ла же сво ја ре ше-
ња. Сва ко је сло бо дан да кри ти ку је пред ло ге дру гих. По ли ти ка 
вла де се ме ња под ути ца јем кри ти ке.“16) Ме ђу тим, на ше Ми ни стар-
ство за про све ту и на у ку и по ред очи глед не по тре бе, мол би и же ља 
те шко из два ја сред ства да се на стра ни је зик пре ве ду нпр. књи ге 
на ших на уч ни ка, а на уч ни ци са ми не ма ју сред ства за то. Очи глед-
но је да ин те ре си исту па ју као но ви ква ли тет у по на ша њу чо ве ка и 
љу ди, од но сно као ме ха ни зам под сти ца ја да се чо век упо зна са но-
вим чи ње ни ца ма, иде ја ма, по гле ди ма, те о ри ја ма, и мо гућ но сти 
пре о бра жа ја а све у са гла сно сти са сво јим пред ста ва ма, по тре ба ма, 
ци ље ви ма итд. Дру гим ре чи ма, ин те ре си под сти чу да чо век при-
хва ти или не при хва ти од ре ђе не по ли тич ке иде о ло ги је. Ре кли би-

16)  Ми ло ше вић Зо ран, Политичкамодернизација, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2010, стр. 44. 
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смо да мно ги ре ле вант ни по ка за те љи ука зу ју да Ср би ја по ла ко „то-
не“, а глас уни вер зи те та, али и дру гих зна чај них (ре ле вант них) де-
мо крат ских ин сти ту ци ја се чу је сла бо или се уоп ште не чу је по во-
дом то га. Не сум њи во је да Ср би ја и Ср би уоп ште при па да ју над-
про сеч но ин те ли гент ном ста нов ни штву, али се да нас осе ћа тј. 
тре ба ис та ћи про блем си сте ма шко ло ва ња код нас. Пре 15-так го-
ди на наш си стем обра зо ва ња је да вао из у зет не ре зул та те у сфе ри 
еду ка ци је, али ко ји је мо ди фи ко ван тзв. бо лоњ ским мо де лом ко ји 
има мно го мањ ка во сти. Не ке др жа ве тра же на чин ка ко да из ба це 
тај бо лоњ ски мо дел шко ло ва ња и да се ус по ста ви  соп стве ни мо дел 
шко ло ва ња. По ли ти ча ри су схва ти ли да они ко ји за вр ше шко ло ва-
ње по бо лоњ ском мо де лу има ју мо гућ ност да се шко лу ју у ино-
стран ству. Ме ђу тим, у ино стран ству тра же нај ве ће та лен те за рад у 
сфе ри на у ке, а за по шља ва ње у дру гим обла сти ма је оста ло исто 
као и пре. За нас је са да јед но од при о ри тет них пи та ња (про бле ма) 
ка ко те та лен то ва не на уч ни ке ко ји су оти шли и оста ли да ра де у 
ино стран ству вра ти ти и оста ви ти да ра де код нас, за на ше по тре бе. 
Ово уоп ште ни је јед но ста ван про блем ко ји се да ре ши ти са мо по-
ве ћа њем пла та ис ти ма, као што се нај че шће ми сли, већ и због не 
по сто ја ња про гра ма за по шља ва ња  та квих осо ба у Ср би ји. Овом 
про бле ма ти ком се по ли ти ча ри тј. ак ту ел на власт уоп ште не ба ви. У 
дру гим др жа ва ма, на при мер, има мно го гра ђа на  ко ји су спрем ни 
уло жи ти сво ја сред ства у те та лен те, али их др жа ва оне мо гу ћа ва у 
то ме. Ово из ме ђу оста ло га што  ови гра ђа ни, ин ве сти то ри има ју 
по тре бу за вођ ством. Они тра же по ве ре ње (га ран ци ју) за уло же ни 
но вац тј. да ће њи хов уло же ни но вац би ти вра ћен кроз не што што 
ће би ти при хва ће но од др жа ве, а та ко ђе и би ти ко ри сно и за њих 
са ме. У том сми слу ни шта ма ње ни је од зна ча ја чи ње ни ца да у раз-
ви је ним др жа ва ма по сто ји при ват на др жав на из да вач ка де лат ност, 
а сви фон до ви Ре пу бли ке Ср би је су у над ле жно сти др жа ве. Ме ђу-
тим, у раз ви је ним и де мо крат ским др жа ва ма овај фонд је осно ван 
као при ват ни фонд где је др жа ва са мо је дан од су вла сни ка. У ства-
ри, ра ди се о но вој умре же но сти ко ја је из у зет но по треб на Ср би ји 
на пу ту ка евро ин те гра ци ји, а ко ја јој стал но из ми че. Осим то га ак-
ту ел на власт и не ства ра про стор за ди ја лог на ову те му. Од ели та 
се оче ку је да се сви по тру де да упра во до при не су по кре та њу ди ја-
ло га на ову те му око ко је би се оку пио зна тан круг ре ле вант них 
на уч ни ка чи ме би се до при не ло ра сту по ве ре ња у Ср би ју ме ђу зе-
мља ма Европ ске уни је. За са да, раст по ве ре ња у Ср би ју је, на не ки 
на чин до вео до то га да упра во ака дем ски део ели та за са да сла бо 
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уче ству је у ства ра њу по ве ре ња у Ср би ју. Због не у кљу че но сти ака-
дем ске ели те чак се мо же го во ри ти о вр сти ци ни зма. Ци ни зам је у 
ства ри од го вор на не по ве ре ње тј. суп тил ну агре си ју љу ди из по ли-
тич ких ели та пре ма њи ма. По ста вља се пи та ње ко ће и ко мо же у 
та квим усло ви ма во ди ти ди ја лог о ре ле вант ним те ма ма код нас кад 
по сто ји тзв. ме диј ска ели та, ели та ре ке ти ра ња итд., али и не из гра-
ђе на свест јав но сти. Кад се го во ри о по тен ци јал ним до на то ри ма, 
од су ству кон ку рен ци је фон до ва итд. ре кли би смо да се ра ди о по-
гре шном раз ми шља њу. Код нас се иде по си сте му „дај те но вац ја 
ћу са ста ви ти про грам, а по сле ће се не што на пра ви ти“. Ме ђу тим, 
но вац (ула га ње) тре ба да сле ди ви зи ју. Код нас се ре ла тив но ла ко 
мо же за кљу чи ти да је на сце ни упра во не до ста так ви зи је код де мо-
крат ски иза бра не по ли тич ке ели те. Ма ло број ни су они ак ту ел ни 
по ли ти ча ри ко ји има ју ви зи ју, ко ји ће осми сли ти пра ве и прак си 
при ме ре не про гра ме ко ји ће  при ву ћи ула га че (фи нан си је ре). Због 
то га се код нас мно го то га мо ра про ме ни ти и у ле ги сла ти ви. При-
мар но би тре ба ло да се кон ку рен ци ја и плу ра ли зам уну тар ви со ког 
школ ства и на уч них ин сти ту та сти му ли ше, а не обес хра бру је,та ко 
да др жа ва оста не без мо но по ла на на у ку и школ ство на при мер.

Пи та ње по ве ре ња по ли тич ким, спорт ским, син ди кал ним, пра-
во суд ним и дру гим ели та ма да нас је ве о ма ак ту ел но. Ово, пре све-
га, јер се ја сно при ме ћу је ве ли ки уплив ко руп ци је у Ср би ји ко ја је 
до брим де лом про из вод ак ту ел ног др жав ног си сте ма. У том сми-
слу ин ди ка тив на су са зна ња да се ве о ма те шко до ла зи до од ре ђе них 
ре зул та та ис тра жи ва ња у обла сти ма у ко ји ма се ко руп ци ја нај ви ше 
ис по ља ва (при вре да, здрав ство, пра во су ђе....) јер се ре зул та ти ис-
тра жи ва ња о раз ме ра ма ко руп ци је ис кри вљу ју или фин ги ра ју итд. 
Ипак, и по ред овог са зна ња, на том по љу ра да се не од у ста је из ви-
ше раз ло га ме ђу ко ји ма је и „при ти сак“ ко ји по том пи та њу вр ши 
ЕУ. По пи та њу су зби ја ња ко руп ци је, од стра не ак ту ел не вла сти и 
уз по др шку по ли ти ча ра спро во де се ре фор ме у од ре ђе ним обла-
сти ма др жа ве. Ре зул та ти су те шко уоч љи ви или их уоп ште не ма. 
На при мер, у сфе ри пра во су ђа, ве ли ки број ли ца на кон спро ве де не 
„лу стра ци је“ је оста ло не за до вољ но, а по мно ги ма та ре фор ма ни је 
ус пе ла. У кру го ви ма по ли тич ких ели та ипак  мно ги ни су оста ли 
са свим мир ни. У ства ри, она по ли тич ка ели та ко ја је би ла умре же-
на у ко руп тив не рад ње и ко ја се огре ши ла о за кон и ко ја је сте кла 
део имо ви не на не за ко нит на чин и не за ко ни тим рад ња ма, мир на је 
са мо за крат ко вре ме. Осим то га на спро ве де не ре фор ме у си сте му 
пра во су ђа све че шће сти жу при мед бе из ино стран ства. У том сми-
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слу ве о ма је те шко прет по ста ви ти да ће обич ни гра ђа нин ве ро ва-
ти и не ким по ли ти ча ри ма –ли де ри ма, или њи хо вим пар ти ја ма ко ји 
до бро жи ве, а не ма ју зна чај не ре зул та те и обр ну то. У прак си се да-
нас од стра не по је ди них по ли тич ких ли де ра нпр. тра же сред ства за 
из град њу са вре ме них хо те ла, а ка па ци те ти по сто је ћих хо те ла ни су 
по пу ње ни. С дру ге стра не  здрав стве не уста но ве има ју ве ли ке про-
бле ме са сме штај ним ка па ци те ти ма, опре мом итд. Због то га ли де-
ри и по ли тич ке пар ти је има ју озбиљ не про бле ме пред сва ке из бо ре. 
У су прот ном би се мо гло за кљу чи ти да су ли де ри пар ти ја на вла сти 
ве о ма до бро ра ди ли или се јав ност не ин те ре су је у до вољ ној ме ри 
за ову про бле ма ти ку јер је на у че на на фи ло зо фи ју „хле ба и ига ра“.
Мо жда и за то што има мо ис ку ства са де мо кра ти јом у „ње ној ко ло-
ни јал ној ва ри јан ти“.17) Да кле, ма ло је ве ро ват но да ће се у Ср би ји 
про ме ни ти став гра ђа на о ова квим пи та њи ма док ве ли ки део гра-
ђа на не по ста не за ви дан због свог ин фе ри ор ног по ло жа ја (го то во 
пот чи ње ног) у од но су на по ли тич ке пар ти је и њи хо ве ли де ре и во-
ђе, и док не схва те да се ове по ли тич ке ели те по на ша ју та ко јер су 
им упра во гра ђа ни то до зво ли ли. 

У су шти ни по зна то је да по ја ва ма ли дер ских пар ти ја по го ду ју 
„дру штве не кри зе, рат ни су ко би и сви ве ли ки со ци јал ни по тре си, 
од но сно ста ња со ци јал ног, по ли тич ког и иде о ло шког ва ку у ма, ко ја 
их пра те.“18) Тек ка да гра ђа ни схва те да ће се опра шта ње са да шњој 
ели ти не ми нов но од ра зи ти на жи вот њи хо ве де це, он да ће се тек 
они окре ну ти про тив те ели те. Они ће мо ра ти иза бра ти и дру га чи-
је ли де ре, а на ро чи то нпр. син ди кал не ли де ре ко ји да нас не ма ју 
до вољ но кре ди би ли те та или не зна ју (не сме ју) ор га ни зо ва ти про-
те сте ко ји би ствар но уз др ма ли по ли тич ке ели те тј. оне ко ји има ју 
моћ. У су шти ни ка па ци те ти син ди кал них ор га ни за ци ја су да нас по 
ка па ци те ту нај ве ћи и тре ба ли би да бу ду и нај у ти цај ни ји у за шти ти 
рад ни ка и као кри ти ча ри ак ту ел не вла сти. То та ко да нас очи глед но 
ни је. Ве ро ват но је то због то га што гра ђа ни Ср би је још увек ни су 
до шли до дна сво је бе де. Оту да се и на ме ће пи та ње ка ко про бу ди ти 
свест, ка ко гра ђа ни ма по мо ћи да се не ми ре са суд би ном и да схва-
те да они ко ји њи ма вла да ју у ства ри тре ба њи ма да слу же. Из ме ђу 
гра ђа на и др жа ве ја вља ју се по ли тич ке пар ти је и њи хо ви ли де ри 
ко ји у де мо кра ти ји не ма ју ле ги ти ми те та да вла да ју ако аутен тич но 
не слу же на ро ду.19) Са да је очи глед но да по ли тич ка ели та слу жи 

17)  Зи но вјев А., Запад,Феномензападњаштва, Наш дом, Бе о град, 2002, стр. 310.
18)  Сто иљ ко вић Зо ран, Речникдемократије, Бе о град, 1998, стр. 92.
19) Од 167 зе ма ља Ср би ја је на 64-ом ме сту ска ле де мо кра тич но сти
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се би и за оства ре ње соп стве них при ви ле ги ја – оли гар си у по ли-
тич ким пар ти ја ма. Иден ти фи ко ва ње ин ди ка то ра оли гар хиј ске мо-
ћи у по ли тич ким пар ти ја ма мо гу ће је кроз не ко ли ко пи та ња:20) 1. 
ка ко се вр ши и ре ди стри бу и ра моћ и ко је вр ши у пар ти ја ма? 2. 
Ко во ди ка дров ску по ли ти ку? 3. Ко је овла шће ни ту мач пар тиј ског 
про гра ма и ста во ва? 4. Да ли не у спех пар ти је на из бо ри ма под ра-
зу ме ва и од го вор ност ли де ра? 5. Са ка квим про це ду рал ним по кри-
ћи ма од лу ка ор га на сво је пар ти је се ула зи у ко а ли ци је и до но се 
од лу ке о тим пи та њи ма? 6. Да ли „због по тре ба по ли тич ке бор бе“ 
ли де ри пар ти ја има ју блан ко ман дат да од лу чу ју о све му? 7. Ка ко 
се вр ше уну тар пар тиј ски из бо ри и ка ко се по пу ња ва ју упра жње на 
ме ста? 8. Да ли по сто ји мо гућ ност из но ше ња дру га чи јих ста во-
ва и ми шље ња или не? 9. У ко јој ме ри по сто ји осмо за др жав них 
и пар тиј ских ин те ре са? 10. Ка ква је струк ту ра не по сред ног окру-
же ња (пр вих са рад ни ка) пар тиј ског ли де ра?У Ср би ји не ма мо аде-
кват них уста но ва кроз ко је се мо же  ути ца ти на ели те. Не по сто ји 
или је ве о ма ма ли број оних ко ји сво јим при ме ром по ка зу ју ка ко и 
шта ра ди ти. Власт у Ср би ји да је мно го сред ста ва за тзв. не вла ди не 
ор га ни за ци је (при бли жно као за на у ку). По зна то је да кле да су то 
упра во вла ди не ор га ни за ци је осим из у зе та ка па би се мо гло упро-
шће но за кљу чи ти да вла да пла ћа сво је кри ти ча ре, од но сно да се 
ра ди о на ру че ној кри ти ци. Ово знат но по јед но ста вљу је (ди ри гу је) 
кри ти ке упу ће не вла да ју ћој ели ти чи не ћи њен уку пан рад знат но 
успе шни јим ако је реч о афир ма тив ним кри ти ка ма. 

Јед на од зна чај них ка рак те ри сти ка на ше ели те је сте да су се 
на ше ели те углав ном са ме обра зо ва ле и нај че шће (из вор но) код 
нас, у Ср би ји, па се у из ве сном сми слу мо же го во ри ти да код нас 
по сто је аутох то не ели те. Ме ђу тим, ако же ли мо у Европ ску уни ју, 
аутох то не ели те су не до вољ не, од но сно нео п ход но је има ти ели те 
ко је ће нас за сту па ти у ино стран ству а на ро чи то у ЕУ. Очи глед но 
је да је у по след њих 20-так го ди на ели та чи ји је рад су штин ски био 
знат но ути цај ни ји на за сту па њу и про мо ви са њу Ср би је у ме ђу на-
род ној за јед ни ци по сте пе но мар ги на ли зо ва на из раз ли чи тих раз-
ло га. Ме ђу тим, без аде кват не и ја ке про мо ци је Ср би је се да нас јед-
но став но не мо же за ми сли ти ње но при бли жа ва ње Европ ској уни-
ји и уоп ште ме ђу на род ној за јед ни ци. Ипак, Ср би ја је од у век би ла 
по зна та у све ту по на уч ној ели ти и ње ним до при но си ма, спор ти-
сти ма и њи хо вим ре зул та ти ма итд. Да нас, као и пре по сто ји до бар 

20) Ор ло вић С., Политичкепартијеимоћ“, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке, 
Бе о град, 2002, стр. 326-327.
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део мла де ели те обра зо ва не у ино стран ству ко ја по сти же за па же не 
ре зул та те на свим по љи ма и ко ја у до број ме ри мо же до при не ти 
про мо ци ји Ср би је и ње ним  ин те гра ци ја ма. При то ме се не сме за-
бо ра ви ти и онај део ели та у Ср би ји ко ји се ов де шко ло вао и ко ји 
та ко ђе има из у зет них ре зул та та по зна тих це ло куп ној ме ђу на род ној 
за јед ни ци, али ко ји та ко ђе има ју до ста до брих ар гу ме на та про тив 
ин те гра ци је у Европ ску уни ју или на при мер у НА ТО. Због то га су 
пред сто је ћи из бо ри ве о ма зна чај ни јер би тре ба ли до ве сти до сме-
не ге не ра ци је па та ко у из ве сном сми слу и са ме ели те. При то ме се 
оче ку је, по ло ги ци ства ри, да та сме на ге не ра ци је у Ср би ји про бу-
ди но ве ка па ци те те (ели те) ко је по сто је ме ђу на шим гра ђа ни ма и 
ко је тре ба да отво ре но ве ви ди ке, но во све тло, тра си ра ју пут за још 
бр жи про грес итд. Ово је  у су шти ни за Ср би ју при лич но ве ли ки 
про блем јер у њој ни је већ 20-так го ди на про ме ње на по ли тич ка 
ели та. Осим то га, ег зи сти ра и про блем за по ста вље но сти Ср би је из 
ре ги о на па и све та јер нас пер ци пи ра ју као оне ко ји тре ба да бу ду 
во ђе у ре ги о ну по мно гим пи та њи ма. Ме ђу тим, ми још увек ни смо 
про шли тај про цес ускла ђи ва ња за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју, а 
по не ки ма се чак у по след ње вре ме и уда ља ва мо од Европ ске уни-
је без об зи ра на не дав не до га ђа је по пи та њу при је ма Ср би је у ЕУ. 
Због то га је нео п ход на што ве ћа са рад ња са су сед ним др жа ва ма и 
др жа ва ма из ши рег ре ги о на без об зи ра на ула зак у Европ ску уни ју. 
Ме ђу тим, као што смо то већ на зна чи ли у том про це су ин те гра ци је 
по сто ји огро ман про блем не у мре же но сти ели та. Не мо гу при вред-
не ели те оства ри ти ни ка кав ин те рес ако не ма ју за и ста парт нер ство 
тј. парт нер ске од но се, а не кли јен те ли зам по ли тич ких ели та. На-
ша је бу дућ ност и на да у мла дим и обра зо ва ним ка дро ви ма ка ко 
оних у Ср би ји та ко и оних из ван ње них гра ни ца јер без струч но сти 
и мо рал ног ин те гри те та ми са свим си гур но не ма мо бу дућ но сти. 
Да кле, по сто ји ве ли ка по тре ба за ме ђу на род ним умре жа ва њем Ср-
би је што ће не сум њи во до ве сти до по ди за ња кри те ри ју ма код нас. 
На шим мла ди ма тре ба омо гу ћи ти да се шко лу ју и у ино стран ству, 
али да се вра те и ов де код нас оси гу ра ју ква ли тет на рад на ме ста 
тј. ква ли тет жи во та те да код нас на ста ве уса вр ша ва ње. По том 
пи та њу ака дем ска за јед ни ца је мо гла знат но ви ше учи ни ти кроз 
ме ђу на род но удру жи ва ње. Ме ђу тим, код нас по сто ји „си стем ска 
коч ни ца“ ко ја на про сто не до зво ља ва  знат ни ји уплив ака дем ске 
за јед ни це у по сло ве др жа ве, али и раз вој те ака дем ске за јед ни це. 
Не та ко дав но су нпр.  из јед на ча ва не вој не ди пло ме са ци вил ним, 
на уч на зва ња ни су при зна та у про све ти иако мно ги на уч ни ци ра де 
као на став ни ци на уни вер зи те ти ма али и обр ну то, из два ја ња за на-
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уч не уста но ве и ин сти ту те су ми ни мал не итд. Ово из јед на ча ва ње 
зва ња ни ка да ни је до ве де но до кра ја, а ми ни стри су то стал но обе-
ћа ва ли итд. Сва ка ко да све ово до во ди до знат но спо ри јег умре жа-
ва ња на ше ака дем ске јав но сти са оном у ино стран ству, при че му 
од стра не вла сти не ма ни пла на и про гра ма тих ин те гра ци ја итд. 
На уч ни ци се сна ла зе са ми за се бе због че га че сто рад на ста вља ју 
у ино стран ству. Ме ђу тим, да би се до шло до тих етич ких на уч-
них и др. ин те гра ци ја нео п ход но је про ме ни ти и на ше дру штво. 
По ста вља се пи та ње, ко то мо же ура ди ти, јер је очи глед но да је 
на ше дру штво до ср жи ко рум пи ра но, дру штво без ви зи је, го то во 
оп сед ну то ла жним вред но сти ма. Са да нам се чи ни да су то је ди но 
у мо гућ но сти мла ди и обра зо ва ни љу ди  ко ји те же  про ме на ма и 
ко ји очи глед но мно го то га успе шно ра де на том по ве зи ва њу (ин-
те гра ци ји) и ко ји оства ру ју про ме не (на пре дак) као нпр. у спор ту, 
кул ту ри, на у ци итд. Да кле, па жњу тре ба усме ри ти на углед на ше 
зе мље у Евро пи и све ту уоп ште пре ко мла дих љу ди ко ји по зна ју 
де ша ва ња на свет ској сце ни, али и ко ји има ју угле да у све ту. Очи-
глед но је да са да шњи на ши пред став ни ци др жа ве не ма ју ту моћ и 
зна ње, бар ве ћи на њих. Пре све га не ма ју увид у си ту а ци ју и рас по-
ло же ње на ших гра ђа на од но сно шта они оче ку ју од свет ских ин-
те гра ци ја итд. Чи ње ни ца је да је Ср би ја бре ме ни та мно го број ним 
про бле ми ма, али ти про бле ми сва ка ко ни су не ре ши ви и зах те ва ју 
си стем ске про ме не али и мла де не ис ком про ми то ва не љу де на че-
лу. Слич на си ту а ци ја код нас је би ла и де ве де се тих го ди на ка да је 
Ср би ји на не то мно го ште те од стра не по је ди на ца (та да шње ели те) 
и ко је је тре ба ло сме ни ти, али ни да на шња ели та на кон 5-то ок то-
бар ских де ша ва ња ни је до ве ла до зна чај них про ме на у Ср би ји што 
ука зу је на по тре бу сме на ели те јер са мо под тим усло ви ма мо же 
до ћи до на прет ка Ср би је. Не спор но је да су мла ди флек си бил ни ји 
и ма ње ис ком про ми то ва ни. Но, чи ње ни ца је да смо ми ипак је дан 
ма ње обра зо ван на род. 

Пре ма ис тра жи ва њи ма 2001. Го ди не, по да ци по ка зу ју да је око 
20 % на ше по пу ла ци је би ло без за вр ше не основ не шко ле; око 25 % 
има за вр ше ну са мо основ ну шко лу; око 50 % ста нов ни штва Ср би је 
је по лу пи сме но. Ви со ко о бра зо ва них је би ло око 9 %  итд. По ре ђе-
ња ра ди у Ма ђар ској је 27 %, Пољ ској 18 %, Ве ли кој Бри та ни ји 36 
%, Шпа ни ји 26 %, Ир ској 25 % ви со ко о бра зо ва них итд. Ми има-
мо око 17 000 на уч них рад ни ка, а са мо око 1000 их је при сут но 
у нај се лек тив ни јим ба за ма по да та ка. Од око 0,25 % ме ђу на род не 
на уч не за јед ни це ко ли ко ми пред ста вља мо  у свет ски ре ле вант ној 
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на у ци ми да је мо до при нос све га око 0,15 %. Зна чи да је про дук тив-
ност на уч ни ка Ср би је ско ро ду пло ни жа у од но су на свет ски про-
сек. Изра ел ски на уч ни ци су 10-так пу та про дук тив ни ји од на ших, 
уоста лом као и Нор ве шки, Дан ски...У Ср би ји има са мо око 29 %  
на уч ни ка ко ји ра де у при вре ди. У САД је 70 – 80 % на уч ни ка ди-
рект но по ве за но (њи хов рад и ис тра жи ва ња) са при вре дом др жа ве 
итд. Не сум њи во је да на ма тре ба зна чај ни ји при вред ни раз вој, ме-
ђу тим, са свим си гур но ње га не мо же би ти без струч них и обра зо-
ва них ка дро ва, без по мо ћи на у ке и ели те у тим обла сти ма. Ка па-
ци те та ели те, а на ро чи то оне у сфе ри на у ке код нас има. Ме ђу тим, 
је дан ве ли ки кон ти гент на ше мла де ге не ра ци је је да нас у не во љи 
јер не за вр ша ва сред њу шко лу тј. „ис па да ју“ из сред њо школ ског 
обра зо ва ња. Ово да нас пред ста вља ве о ма озби љан по ли тич ки, со-
ци јал ни и при вред ни про блем у зе мљи. Има мо ре ла тив но ве ли ки 
број мла дих и ор га ни за ци ја мла дих ко је не ну де ни ка ква ре ше ња по 
пи та њу њи хо вог шко ло ва ња и уоп ште ре ша ва ња њи хо вих про бле-
ма. Мо гли би смо за кљу чи ти да се мла ди че сто гу ра ју на мар ги не 
дру штва због че га они по ста ју со ци јал но ис кљу че ни што про из во-
ди мно го број не со ци јал не ри зи ке па и про бле ме. Про блем Ср би је 
је та ко ђе што мла ди на кон за вр шет ка фа кул те та нај че шће пре ста ју 
са да љим обра зо ва њем и уса вр ша ва њем, а упра во се ту на ла зи нај-
ве ћи по тен ци јал и ка па ци те ти за умре жа ва ње, за кре и ра ње но вих 
иде ја за про ме ну у на шем дру штву и зе мљи. Да нас нај ве ћи про-
блем пред ста вља оту ђе на „нов ча на ели та“ (ло ва тор ска ели та....) ве-
о ма бли ска по ли тич кој вла сти или су део ње. Ова ели та се упр кос 
по сто ја ња на уч ног и дру гог по тен ци ја ла мла дих осо ба, уба цу је у 
др жав не ин сти ту ци је, ко ми си је итд. углав ном по пар тиј ској ли ни-
ји21) са ци љем да бу ду не са мо ак тив ни уче сни ци у ра ду истих већ и 
да по ста ну во ђе.22) На тај на чин у до број ме ри и упра вља ју зе мљом 
(при вре дом). Та кав слу чај је био и у Ма ђар ској, Ма ке до ни ји,  Хр-
ват ској, још увек се ово де ша ва у БиХ, Цр ној Го ри, Ру му ни ји...За 
пре ко по треб не про ме не у Ср би ји нео п ход ни су све жи ка дро ви, не-
ис ком про ми то ва ни, не по ве за ни са кри ми на лом итд. Због то га под-
јед на ко тре ба обра зо ва ти и раз ви ја ти све сло је ве дру штва од но сно, 
раз ви ја ти кри тич ку свест код ста нов ни штва. При ти сак тј. про ме не 
мо ра ју по че ти „од о здо“ про тив тих ели та(чи ње ни ца је да се не мо-

21) У ин тер ним об ра чу ни ма са уну тар пар тиј ским не ис то ми шље ни ци ма, ли де ри углав ном 
успе ва ју да на мет ну сво ју во љу и иза ђу као по бед ни ци.

22) Из ме ђу вођ ства и члан ства по сто је зна чај не раз ли ке. Оне ни су са мо раз ли ке у по ло жа ју 
у пар тиј ској хи је рар хи ји већ и у ни воу обра зо ва ња, со ци јал ном ста ту су, а че сто и ге не-
ра циј ске и дру ге раз ли ке.
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же ку пи ти углед али мо гу при ви ле ги је, па се ра ди о ква зи ели та ма 
код нас). У том по слу ве ли ку уло гу има ју ме ди ји ко ји су углав ном у  
при ват ном вла сни штву и у ко ји ма вла сни ци „кро је“ про грам, од но-
сно „кро је“ про грам сво је ТВ. С дру ге стра не, на ме сто ди рек то ра 
по је ди них ме ди ја по ста вља ју се љу ди ко ји ни су шко ло ва ни тј. не-
ма ју ве зе са ме ди ји ма и ко ји са мо слу ша ју шта по ли тич ка пар ти ја 
(ли дер) тра жи од њих. Чи ње ни ца је да се ра ди о јав ним до бри ма 
Ср би је ко ји има ју огро ман ути цај на ста во ве ста нов ни штва па та ко 
и мла дих пре ма Ср би ји и ње ној уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци, 
уре ђе њу итд., али и на ства ра њу по ли тич ке ели те. Та ко ђе, у  при-
ват ним ме диј ским ку ћа ма се пре ко ра зних од бо ра мо же ути ца ти на 
по пу ла ри са ње од ре ђе не по ли тич ке пар ти је и ства ра ње по ли тич ких 
ели та, а ово се нај че шће де ша ва уочи из бо ра.  

MileM.Rakic
THEROLEOFPOLITICALELITESINBUILDING
OFINSTITUTIONALCAPACITIESOFSERBIA

Summary
In this paper there is analyzed development and role of
politicalpartiesandinparticularthereisposedaquestion
whetherinSerbiaoftodaytherearereallyvaluable,first
ofall,politicalcapacitiesandthecapacitiesofsocalled
politicalelites.Whentalkingaboutthedomesticpolitical
elites, is itpossible to talkonlyaboutquasielites?Tak
ingintoaccountquantityandqualityofcurrentpolitical
eliteortheircapacitiesinthatsense,itisobviousthaton
thescene inSerbia there issignificant impactof thepo
liticalelite,inparticular,ofthepoliticalelitethatisalso
supposedtohaveagreatimpactonfuturedevelopmentof
security inSerbia. In thispaper therearealsoanalyzed
problems of networking of current elite in several fields
whicharesignificantforEurointegrationsofSerbia,along
withafactthatagreatpartofthecurrenteliteisaproduct
ofdemocraticchangesinSerbiawhichhavetakenplacein
lasttwodecades.Specialpartoftheanalysisisdedicated
toconsiderationofthestatusandimpactofthepolitical
elitefromthepointofsecurity,whichisoneofmostsignifi
cantfieldsdeterminingthestateofaffairsintheRepublic
ofSerbia todayandits futuredevelopment. In thepaper
the author usedmethods of analysis of content and the
methodsofinductionanddeduction.
KeyWords:capacities,politicalelites,RepublicofSerbia,
Eurointegrations
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Resume
Throughouthistoryuptoourdayspoliticalorganizations,
associationsandgroupsofvariouskinds,mainlypolitical
parties,hadasignificantroleinparliamentarydemocra
cies.Moderndemocraticstatecannotbeenvisionedwith
outtheseorganizationswhichreallyputthestateinmotion
and determine the politics for it, its „spirit“ and direc
tionof functioning.Political partiesmake frameworkof
organizationofrepresentativedemocracy,andtheymake,
aboveall,theframeworkoforganizationofelectoralcam
paigns and propaganda. Therefore the political parties
arecloselyrelatedwiththegovernmentandwithoutthem
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itisnotpossibletoenvisionexistenceandfunctioningof
a state.Consideringcapacities, aboveall the capacities
ofpoliticalelites,itispossibletonoticethatthecapacity
is remarkable, that it hasalwayshad its placeand role
inSerbiaandthatinparticularnowadaystheroleofthe
capacityisinthefocus,however,considerablylackingin
morality.ItispossibletosaythatonthesceneinSerbia,
tomuchextent,thereispresentsocalled„quasielite“in
manyfieldsofimportanceforaquickerandbetterdevel
opmentofSerbia.Thisfactisobviousandreflectedinthe
lack or the presence of very few good ideas for getting
outofthecrisisandpovertyprevailinginSerbiaoftoday.
This in particular is obvious in comparison of elabora
tionofvarious issueswithotherstates.An individual(a
businessman,scientist,doctor,artist...)cannotdomuchif
she/he is not related to some political party or if not a
memberorcloselyrelatedtootherelite,whosefunction
ingagainmoreorlessdirectlyorindirectlyisdetermined
by the party leadership. Besides this, during last fifteen
yearscitizensofSerbiahavebeenobsessedwithunitary
ideas,becausetheleftwingelitehasbeenemitingastory
onnecessityofEuropeanintegrations,therightwingelite
astoryonpreservationofKosovoandMetohija,andma
jorityofthecitizenswhodon’tbelongtotheelitehashad
to fit into such standards and this contributed to losing
feeling for general social interest. Therefore it is neces
sarytopayattentiontoagreatsignificanceofparliamen
taryandotherdemocraticelections,becauseonlythrough
suchelections (as that is themostdemocraticway) it is
possibletoreachthewayoutofthestateofpovertyorgain
thewaytobetterstateofaffairsinthefieldofsecurityin
Serbia.Inthissenseitisnecesarrytoholddirectelections
onall levelsand take intoconsiderationopinionsof the
citizensonimportantissuesbythewayofreferendum(f.e.
regarding the issue of Serbia enrolling into theEU, the
membership to NATO, etc.). Nowadays common people
noticewelltheactivitiesofvariouslobbiesandnetwork
ingofthecapitalandpoliticsandpoliticiansanditishard
to believe that the common people will bring decisions
against their ownselves despite existence of significant
capacitiesof„theeliteofsaviours“.Optimismandhope
provides for an opportunity that instead of the capacity
ofthe„quasielite“thestatewillbeleadbycitizenswho
provedthemselvestobemostcapabletodoitandwhodo
nothave tobemembersofsomepoliticalparty.Besides
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this, it isvery important that thecitizensofSerbiamust
believeintheposibilityandcapabilityofreal(true)elitein
allfields,andtheyaboveallhavetohavefaithintheneed
andpossibilityofthechange.

 Овај рад је примљен 25. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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КАОЕКСТРЕМАНОБЛИКДЕГРАДАЦИЈЕ

ЉУДСКИХПРАВА
Сажетак

Тежњазазаштитомљудскогдостојанствасвихљу
ди чини суштину појмаљудских права. Она ставља
људскуличностусредиштепажње.Људскаправасу
недељиваимеђузависна.Утицајглобалногтероризма
насферуљудскихправаможебитиразличит.Пресве
га,тешкодапостојии једномеђународнопризнато
људскоправонакојетерористичкоделонеутиче.С
другестране,државаприликомреаговањанатерори
стичкеактепостојећаправаможеограничитифор
малним законским активностима, рестриктивним
тумачењемзаконскиходредби,астрахипаникамогу
утицатиинасамеинституцијекојеспроводезаконе.
Закључакједасесавременитероризамодражавави
шеструконасферуљудскихправа,штонадиректан
начин,штоиндиректно.Исамаборбапротивспеци
фичнихтерористичкихактивностипосебиносинове
ризике затрадиционално схваћенељудске слободе и
права које смо навикли да доживљавамо као неоту
ђиве елементедемократије.Собзиромда се ради о
сложеној материји, у раду смо размотрили појам и
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природуљудскихправа,каоистандарденаопштеми
регионалном–европскомнивоу.Поредтога,осврнули
смосенанекеопштеодредницевезанезасамтерори
зам,каоинаособеностиизначајњеговеповезаности
сатранснационалниморганизованимкриминалом.
Кључнеречи:глобалнитероризам,људскаправа,Уни
верзалнедекларацијеољудскимправима,деградација
људскихправа

Gло бал ни те ро ри зам као је дан од ви до ва по ли тич ког на си ља по-
стао је нај зна чај ни ји иза зов ка ко за др жа ве по је ди нач но, та ко и 

за ме ђу на род ну за јед ни цу уоп ште. Гло ба ли за ци ја је да нас омо гу-
ћи ла бр зу и ла ку раз ме ну ин фор ма ци ја, ко му ни ка ци ја, ме ха ни за ма 
про це са до но ше ња од лу ка и кон тро ле. Ово, из ме ђу оста лог, омо гу-
ћа ва те ро ри сти ма да лак ше иза бе ру сво је ци ље ве и спро ве ду сво је 
пла ни ра не ак тив но сти. У том сми слу, гло бал ни те ро ри зам је пре-
ра стао у об лик ко му ни ка циј ског фе но ме на, ба зи ран на мо дер ним 
тех но ло ги ја ма, са свим им пли ка ци ја ма по без бед ност дру штве не 
за јед ни це и људ ска пра ва ње них чла но ва. Са дру ге стра не, при су-
ство те ро ри зма у не ком ре ги о ну знак је кри зе по рет ка, а са мим тим 
и пре пре ка за нео ме та но од ви ја ње про це са у ве зи са гло ба ли за циј-
ским тен ден ци ја ма.

По јам те ро ри зма не мо же се ла ко де фи ни са ти. У ста њу смо да 
га пре по зна мо као по ја ву и да схва ти мо да за слу жу је осу ду, али је 
вр ло те шко од ре ди ти све оп шту де фи ни ци ју те ро ри зма као по ја ве 
ко ја је по след њих го ди на до сти гла екс пан зив не раз ме ре на над на-
ци о нал ном ни воу. Те ро ри стич ки ак ти ма ка ко дра стич ни би ли, са-
др же је дан би тан еле мент, а то је не кон вен ци о нал ност. Он од у да ра 
од свих нор ми; ње га ни ко не оче ку је и он за не ма ру је сва пра ви ла 
ко рект ног по ли тич ког де ло ва ња, по ште не игре у оном са свим еле-
мен тар ном зна че њу ре чи.

Да би би ли дра ма тич ни и не пред ви дљи ви, те ро ри стич ки ак ти 
мо ра ју кон стант но кр ши ти сва пра ви ла. За то не ки ве ли ки те ро ри-
стич ки по ду хва ти из XIX ве ка из гле да ју го то во бе за зле но у по ре ђе-
њу с атен та ти ма и ра за ра њи ма у XX сто ле ћу.

Ве о ма ак ту ел но и зна чај но пи та ње у овој обла сти је сте об ја-
сни ти ути цај гло бал ног те ро ри зма на де гра да ци ју људ ских пра ва, 
с об зи ром да је не спор на чи ње ни ца да  те ро ри стич ки акт по кре нут 
или спро ве ден из би ло ко јих раз ло га оста вља за со бом не га тив не 
по сле ди це у од но су на кр ше ње људ ских пра ва. С об зи ром да се ра-
ди о из у зет но сло же ној ма те ри ји, у ра ду ће мо де таљ ни је раз мо три-
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ти по јам и при ро ду људ ских пра ва, као и стан дар де на оп штем и 
ре ги о нал ном – европ ском ни воу, а ко ји се од но се на сфе ру људ ских 
пра ва. По ред то га, освр ну ће мо се на не ке оп ште од ред ни це ве за не 
за сам те ро ри зам, као и на осо бе но сти и зна чај ње го ве по ве за но сти 
са ком пју тер ским кри ми на лом и тран сна ци о нал ним ор га ни зо ва-
ним кри ми на лом.

Људскаправа–појам,природа
истандардинаопштемнивоу

Те жња за за шти том људ ског до сто јан ства свих љу ди чи ни срж 
пој ма људ ских пра ва. Она ста вља људ ску лич ност у сре ди ште па-
жње. За сни ва се на за јед нич ком оп штем вред но сном си сте му по-
све ће ном не по вре ди во сти жи во та и пред ста вља оквир за из град њу 
си сте ма људ ских пра ва за шти ће них нор ма ма и стан дар ди ма ко ји 
су при хва ће ни на ме ђу на род ном ни воу. То ком 20. ве ка, људ ска пра-
ва об ли ко ва ла су се као мо рал ни, по ли тич ки и прав ни оквир, те 
смер ни ца за раз вој све та осло бо ђе ног стра ха и не ма шти не.1)

Да нас по јам људ ских пра ва ужи ва оп ште при зна ње, што се мо-
же ви де ти из Де кла ра ци је при хва ће не на Свет ској кон фе рен ци ји 
о људ ским пра ви ма одр жа ној у Бе чу 1993. го ди не и из ре зо лу ци ја 
Ује ди ње них на ци ја до не тих 1998. го ди не по во дом пе де се те го ди-
шњи це Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма. Из во ри ште 
пој ма људ ских пра ва је по јам „уро ђе ног до сто јан ства свих чла но-
ва људ ске по ро ди це“ко ји је по твр ђен Уни вер зал ном де кла ра ци јом 
и ме ђу на род ним пак то ви ма из 1966. го ди не. Ти до ку мен ти та ко ђе 
по твр ђу ју иде ал сло бод них људ ских би ћа ко ја ужи ва ју сло бо ду од 
стра ха и не ма шти не и ко ја има ју јед на ка и нео ту ђи ва пра ва. Сход-
но то ме, људ ска пра ва су оп шта и нео ту ђи ва, што зна чи да се при-
ме њу ју сву где и не мо гу би ти од у зе та људ ској лич но сти чак ни уз 
њен при ста нак.2)

Но ви ја исто ри ја утвр ђи ва ња стан дар да људ ских пра ва на гло-
бал ном ни воу за по че ла је Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским 
пра ви ма (UD HR)ко ју је Ге не рал на скуп шти на УН усво ји ла 10. де-
цем бра 1948. го ди не Да би на че ла са др жа на у Уни вер зал ној де-

1) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, Ми ни стар ство 
за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 
Бе о град, 2005, стр. 18 

2) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 
24
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кла ра ци ји о људ ским пра ви ма учи ни ла прав но оба ве зу ју ћим, Кан-
це ла ри ја Ви со ког пред став ни ка за људ ска пра ва УН раз ра ди ла је 
два пак та: Пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (IC CPR) и 
Пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма (ICE SCR). 
Због ути ца ја хлад ног ра та, они су усво је ни тек 1966, а на сна гу 
су сту пи ли 1976. го ди не. У ше зде се тим го ди на ма у пр вом пла ну 
би ла је бор ба про тив ра сне дис кри ми на ци је и апарт хе и да, што је 
ре зул ти ра ло две ма кон вен ци ја ма: про тив ра сне дис кри ми на ци је и 
о спре ча ва њу зло чи на апарт хе и да. По том су усво је не Кон вен ци ја 
о уки да њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на; Кон вен ци ја про тив 
му че ња и дру гог окрут ног, не чо веч ног или по ни жа ва ју ћег по сту-
па ња или ка жња ва ња, као и Кон вен ци ја о пра ви ма де те та. У тим 
кон вен ци ја ма по ја шња ва ју се и де таљ ни је раз ра ђу ју од ред бе два ју 
пак то ва или по све ћу је се по себ на па жња људ ским по тре ба ма по-
себ них циљ них гру па.

Из ра да Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма би ла је 
под стак ну та нај стра шни јом по вре дом људ ског до сто јан ства, по-
себ но ис ку ством хо ло ка у ста то ком Дру гог свет ског ра та. Де кла ра-
ци ја је усред сре ђе на на људ ску лич ност. У ње ној пре ам бу ли спо-
ми ње се „сло бо да од стра ха и не ма шти не”. Члан 1 Уни вер зал не 
де кла ра ци је о људ ским пра ви ма од но си се на глав на упо ри шта 
си сте ма људ ских пра ва: сло бо ду, јед на кост и со ли дар ности гла си 
„Сва људ ска би ћа ра ђа ју се сло бод на и јед на ка у до сто јан ству и 
пра ви ма. Она су об да ре на ра зу мом и све шћу и тре ба јед ни пре ма 
дру ги ма да по сту па ју у ду ху брат ства”. Људ ска пра ва, да кле, под-
ра зу ме ва ју сло бо ду, као што су сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо-
ве сти, за тим сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња. Да ље, људ ска пра ва 
обез бе ђу ју јед на кост, на при мер, јед на ку за шти ту про тив свих об-
ли ка дис кри ми на ци је у ужи ва њу свих људ ских пра ва, укљу чу ју ћи 
пу ну рав но прав ност же на и му шка ра ца. Со ли дар ност се од но си на 
еко ном ска и со ци јал на пра ва, по пут пра ва на со ци јал ну си гур ност, 
по ште ну на кна ду за рад, од го ва ра ју ћи стан дард жи во та и здра вља 
и до ступ ност обра зо ва ња, ко ји су са став ни део си сте ма људ ских 
пра ва. 

Људ ска пра ва су не де љи ва и ме ђу за ви сна. Из ме ђу оста лог, об-
у хва та ју: пра во на жи вот, пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти, 
сло бо ду кре та ња и из бор ме ста бо рав ка, за бра ну му че ња, сви ре пих 
и не чо веч них по сту па ња и ка зни, пра во на здра вље, пра ва де те та, 
пра во на обра зо ва ње, раз вој, вер ске сло бо де, де мо кра ти ју, сло бо ду 
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ме ди ја, људ ско до сто јан ство, вла да ви ну пра ва, пра вич но су ђе ње, 
сло бо ду из ра жа ва ња, не ди скри ми на ци ју, пра во на рад, огра ни че но 
рад но вре ме и за шти ту на ра ду, као и пра во на со ци јал но обез бе-
ђе ње.3) Раз вр ста на су у пет ка те го ри ја: по ли тич ка, гра ђан ска, еко-
ном ска, со ци јал на и кул тур на, и прав но су уре ђе на, као што је већ 
ре че но, у два пак та ко ји за јед но са Уни вер зал ном де кла ра ци јом о 
људ ским пра ви ма чи не По ве љу људ ских пра ва.

У про шло сти су од ре ђе не др жа ве или гру пе др жа ва, на при-
мер, со ци ја ли стич ке, да ва ле пред ност еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма visávisгра ђан ских и по ли тич ких пра ва, док 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе 
из ве сну пред ност да ва ле гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма. Ме-
ђу тим, ба рем на Свет ској кон фе рен ци ји о људ ским пра ви ма одр-
жа ној у Бе чу 1993. го ди не, ако не већ и на Свет ској кон фе рен ци ји 
о људ ским пра ви ма одр жа ној у Те хе ра ну 1968. го ди не, та не про-
дук тив на рас пра ва за кљу че на је по твр ђи ва њем да обе ка те го ри је, 
од но сно ди мен зи је људ ских пра ва има ју јед на ку ва жност. Већ су 
у Те хе ра ну 1968. го ди не оне про гла ше не не де љи вим и ме ђу за ви-
сним, јер је пу но ужи ва ње еко ном ских, со ци јал них и кул тур них 
пра ва ско ро не мо гу ће без гра ђан ских и по ли тич ких пра ва, и обр-
ну то. У осам де се тим го ди на ма 20. ве ка још јед на ка те го ри ја људ-
ских пра ва сте кла је при зна ње: пра во на мир, пра во на раз вој и 
пра во на здра ву око ли ну. Та пра ва пру жа ју оквир ко ји је ну жан за 
пу но ужи ва ње свих дру гих пра ва. Па ипак, не по сто ји усло вље-
ност у сми слу да је јед на ка те го ри ја људ ских пра ва пред у слов за 
дру гу ка те го ри ју. Ту но ву ка те го ри ју нај бо ље је од ре ди ти као пра ва 
со ли дар но сти, јер она ви ше од дру гих тра же ме ђу на род ну са рад-
њу и те же из град њи за јед ни це. Док људ ска пра ва при па да ју свим 
ли ци ма, без об зи ра на то је су ли или ни су гра ђа ни не ке др жа ве, 
пра ва гра ђа на су она пра ва ко ја су за јем че на ис кљу чи во гра ђа ни ма 
од ре ђе не др жа ве, на при мер, пра во гла са, пра во да се бу де би ран 
или пра во при сту па јав ним слу жба ма од ре ђе не зе мље. Људ ска пра-
ва та ко ђе тре ба раз ли ко ва ти од пра ва ма њи на, тј. пра ва од ре ђе не 
гру пе ко ја има по себ не ет нич ке, вер ске или је зич ке осо би не. Ли ца 
ко ја при па да ју ма њи ни, по је ди нач но или у за јед ни ци са оста лим 
при пад ни ци ма те ма њи не, има ју пра во да не гу ју вла сти ту кул ту ру, 
про по ве да ју или прак ти ку ју вла сти ту ре ли ги ју и да ко ри сте свој 
ма тер њи је зик (члан 27 Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли-

3)  „Људ ска пра ва“, http://www.astra.org.rs/?pa ge_id=21 (пре у зе то: 31.01.2012.)
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тич ким пра ви ма). По себ на па жња по кла ња се људ ским пра ви ма 
ста ро се де лач ког ста нов ни штва. Од 1982. го ди не Рад на гру па УН за 
ста ро се де лач ко ста нов ни штво раз ма тра на чи не ши ре ња и за шти те 
њи хо вих људ ских пра ва, по себ но у по гле ду њи хо вог од но са пре ма 
зе мљи. Да нас је по јам људ ских пра ва при хва ћен гло бал но и као 
та кав пред ста вља те мељ ме ђу на род не за јед ни це др жа ва, ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја и дру штве них по кре та, ко ји се сви сма тра-
ју при пад ни ци ма ме ђу на род не за јед ни це. Свет ске кон фе рен ци је о 
же на ма и Кон вен ци ја УН о уки да њу свих об ли ка дис кри ми на ци је 
же на до при не ле су, уз оста ло, род но осе тљи вом при сту пу људ ским 
пра ви ма же на, што се та ко ђе од ра жа ва у Де кла ра ци ји УН о на си-
љу над же на ма и у на цр ту Про то ко ла о пра ви ма же на уз Африч ку 
по ве љу о људ ским пра ви ма и пра ви ма на ро да. Ва жно је при ме ти ти 
да ин стру мен ти о људ ским пра ви ма пред ста вља ју но ви дру штве ни 
и по ли тич ки кон цепт ти ме што прав но по твр ђу ју же не као пот пу на 
и рав но прав на људ ска би ћа.4)

Људ ска пра ваосна жу ју по је дин це и за јед ни це за на по ре ко-
јеула жу на пре о бра же њу дру штва пре ма пу номоства ре њу свих 
људ ских пра ва. Спо ро ветре ба ре ша ва ти мир ним пу тем на осно ву 
вла да ви непра ва и у ду ху људ ских пра ва.Ме ђу тим, људ ска пра ва 
мо гу би ти у су ко бујед на с дру ги ма; она су огра ни че на пра ви ма и
сло бо да ма дру гих или зах те ви ма мо ра ла, јав ногре да и оп штег бла-
го ста ња у де мо крат ском дру штву (члан 29. Уни вер зал не де кла ра-
ци јео људ ским пра ви ма). Људ ска пра ва дру гихтре ба по што ва ти, а 
не тек то ле ри са ти. Људ скапра ва не сме ју се ко ри сти ти за кр ше ње 
дру гихљуд ских пра ва (члан 30. Уни вер зал не де кла ра ци је); сто га 
се сви су ко би мо ра ју ре ша ва ти у скла ду с људ ским пра ви ма, иако 
су у вре ме ван ред ног ста ња или у из у зет ним слу ча је ви ма до пу ште-
на из ве сна огра ни че ња пра ва.5)

У слу ча ју ван ред ног ста ња ко је пре ти оп стан ку на ци је, др жа-
ва мо же да де ро ги ра сво је оба ве зе ако је ван ред но ста ње слу жбе но 
об ја вље но и у оби му ко ји је стро го од ре ђен ван ред ним окол но сти-
ма. Ме ре не сме ју под ста ћи дис кри ми на ци ју (члан 4, став 1. Пак та 
о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма), а при том тре ба по што ва ти 
про пи са ни по сту пак. На и ме, по сред ством ге не рал ног се кре та ра 
УН, о то ме тре ба оба ве сти ти оста ле др жа ве ко је су стра не уго вор-

4) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 
24-25 

5) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 18
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ни це Пак та. Ме ђу тим, не ки чла но ви се не мо гу де ро ги ра ти, на при-
мер, пра во на жи вот, за бра на му че ња и роп ства, не ре тро ак тив ност 
ка зне них де ла или пра во на сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве-
сти (члан 4, став 2. Пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма). Та 
пра ва се сто га на зи ва ју не де ро га тив ним пра ви ма. Од ред бе о ван-
ред ном ста њу до би ле су ве ћу ва жност због бор бе про тив те ро ри-
зма. Слич не од ред бе по сто је и у Европ ској кон вен ци ји о људ ским 
пра ви ма (члан 15.). Ко ми тет УН за гра ђан ска и по ли тич ка пра ва 
раз ја снио је оба ве зе др жа ва у Оп штем ко мен та ру (бр. 29, 2001.) о 
„ван ред ним ста њи ма“(члан 4.), а Ин тер а ме рич ка ко ми си ја за људ-
ска пра ва и Глав ни ко ми тет за људ ска пра ва при Са ве ту Евро пе 
усво ји ли су из ве штај и смер ни це под на зи вом „Те ро ри зам и људ ска 
пра ва“. Не ка пра ва мо гу са др жа ти „clawbackкла у зу лу“ ко јом се 
до пу шта њи хо во огра ни ча ва ње ако је то ну жно за на ци о нал ну без-
бед ност, јав ни ред, јав но здра вље или пра ва и сло бо де дру гих итд. 
Та ква мо гућ ност по сто ји на ро чи то у од но су на сло бо ду кре та ња; 
сло бо ду на пу шта ња сва ке зе мље, укљу чу ју ћи и вла сти ту зе мљу; 
сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, укљу чу ју ћи из ра жа ва ње 
ве ре или уве ре ња; сло бо ду из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, сло бо ду 
оку пља ња и удру жи ва ња. Огра ни че ња мо ра ју би ти утвр ђе на за ко-
ном, што зна чи да их мо ра из гла са ти пар ла мент. Те ла ко ја ту ма че 
прав не ин стру мен те ду жна су да над зи ру сва ку зло у по тре бу тих 
од ред би. У ве зи с тим, Европ ски суд за људ ска пра ва и Ин тер а-
ме рич ка ко ми си ја и Суд раз ма тра ли су не ко ли ко спо ро ва у ве зи с 
при ме ном овла шће ња у слу ча ју ван ред ног ста ња, од но сно од ред бе 
о од у ста ја њу.6)

У кон тек сту ре че ног, др жа ве има ју ду жност да по шту ју, шти-
те и ис пу ња ва ју људ ска пра ва. Још је дан пра вац раз во ја од но си се 
на све ве ће на гла ша ва ње пре вен ци је кр ше ња људ ских пра ва Људ-
ска пра ва нај пре тре ба спро во ди ти на на ци о нал ном ни воу. Ка ко би 
се обез бе ди ло да др жа ва ис пу ња ва сво је оба ве зе, за ве ћи ну ме ђу-
на род них кон вен ци ја о људ ским пра ви ма ус по ста вљен је ме ђу на-
род ни над зор над де ло ва њем др жа ве. Ме ђу тим, ши ре ње људ ских 
пра ва пред ста вља знат но ве ћи за да так, ко ји не мо гу из вр ши ти са-
ме ме ђу на род не уста но ве и те ла. Ши ре ње људ ских пра ва, пре све-
га, зна чи осве шћи ва ње и ин фор ми са ње љу ди о њи хо вим пра ви ма 
и по у ча ва ње љу ди на чи ну на ко ји мо гу нај бо ље ко ри сти ти сво ја 
људ ска пра ва. У ту свр ху мо гу ће је укљу чи ти раз ли чи те уче сни ке, 

6) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 27 



- 336 -

ГЛОБАЛНИТЕРОРИЗАМКАО...ЖељкоЂ.Бјелајац,МилованБ.Јовановић

као што су фа кул те ти, обра зов ни сек тор уоп ште, али и не вла ди не 
ор га ни за ци је. На на ци о нал ном ни воу Ује ди ње не на ци је пре по ру-
чу ју ус по ста вља ње „на ци о нал них уста но ва“за ши ре ње и за шти ту 
људ ских пра ва, као што су на род ни пра во бра ни лац (ом буд сман) 
или на ци о нал не ко ми си је за људ ска пра ва. У ту свр ху Ге не рал на 
скуп шти на УН усво ји ла је низ на че ла о овла шће њи ма и од го вор-
но сти ма ко ји ма се га ран ту је не за ви сност и плу ра ли зам (На ци о нал-
не ин сти ту ци је за ши ре ње и за шти ту људ ских пра ва, UNGARes.  
48/134 од 20. де цем бра 1993).

У та бе ли ко ја сле ди дат је пре глед нај ва жни јих кон вен ци ја о 
људ ским пра ви ма УН:

Та бе ла 1.: Пре глед нај ва жни јих кон вен ци ја о људ ским пра ви ма УН:

Р. 
бр. На зив Кон вен ци је: Го ди на  

усва ја ња:
1 Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма 1948. го ди на

2 Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним 
и кул тур ним пра ви ма 1966. го ди на

3 Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким 
пра ви ма 1966. го ди на

4 Кон вен ци ја о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи-
на ге но ци да 1948. го ди на

5
Кон вен ци ја про тив му че ња и дру гог окрут ног, 
не чо веч ног и по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња

1984. го ди на

6 Ме ђу на род на кон вен ци ја о уки да њу свих об ли-
ка ра сне дис кри ми на ци је 1965. го ди на

7 Кон вен ци ја о уки да њу свих об ли ка дис кри ми-
на ци је же на 1979. го ди на

8 Кон вен ци ја о пра ви ма де те та 1989. го ди на
Из вор: При руч ник о обра зо ва њу за људ ска пра ва „Раз у ме ва ње људ ских пра ва“, 
Из да вач: Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о-

град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 27 

Европскисистемљудскихправа

Уз оп ште ин стру мен те за шти те људ ских пра ва раз ви ли су се 
и ре ги о нал ни си сте ми људ ских пра ва ко ји обич но обез бе ђу ју ви-
ше стан дар де пра ва и њи хо ве при ме не. Европ ски си стем људ ских 
пра ва има три сло ја: си стем Са ве та Евро пе (тре нут но 45 зе ма ља 
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чла ни ца), си стем Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу 
(55 зе ма ља чла ни ца) и си стем Европ ске уни је (тре нут но 25 зе ма ља 
чла ни ца).

Европ ски си стем људ ских пра ва нај ра зви је ни ји је ре ги о нал ни 
си стем. На стао је као ре ак ци ја на ма сов на кр ше ња људ ских пра-
ва то ком Дру гог свет ског ра та. Људ ска пра ва, вла да ви на пра ва и 
плу ра ли стич ка де мо кра ти ја су ка ме ни те мељ ци европ ског прав ног 
по рет ка.

У та бе ли ко ја сле ди дат је пре глед европ ских ин стру ме на та 
људ ских пра ва. 

Та бе ла 2.: Пре глед европ ских ин стру ме на та људ ских пра ва

Р. 
бр. На зив Кон вен ци је: Го ди на  

усва ја ња:

1 Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ-
них сло бо да и 13 до дат них про то ко ла 1950. го ди на

2
Европ ска со ци јал на по ве ља (до пу ње на 1991. и 
1996. го ди не) и до дат ни про то ко ли из 1988. и 
1995.

1961. го ди на

3
Европ ска кон вен ци ја за спре ча ва ње му че ња и 
не чо веч ног или по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња

1987. го ди на

4

Хел син шки за вр шни акт и по то њи про цес Кон-
фе рен ци је за европ ску без бед ност и са рад њу 
/Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са-
рад њу, укљу чу ју ћи и Па ри ску по ве љу за Но ву 
Евро пу (1990)

1975. го ди на

5 Европ ска по ве ља о ре ги о нал ним је зи ци ма и је-
зи ци ма ма њи на 1992. го ди на

6 Оквир на кон вен ци ја о за шти ти на ци о нал них 
ма њи на 1994. го ди на

7 По ве ља основ них пра ва Европ ске уни је 2000. го ди на
Из вор: При руч ник о обра зо ва њу за људ ска пра ва „Раз у ме ва ње људ ских пра ва“, 
Из да вач: Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о-

град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 31 

Глав ни ин стру мент је Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви-
маиз 1950. го ди не и ње них 13до дат них про то ко ла. Од по себ не 
ва жно сти суПро то кол бр. 6, Про то кол бр. 13 о уки да њусмрт не 
ка зне, по че му се европ ски при ступ људ ским пра ви ма раз ли ку је од 
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при сту па Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Про то кол бр. 11 ко јим 
се за ме њу је Европ ска ко ми си ја за људ ска пра ва и Европ ски суд 
за људ ска пра ва је дин стве ним Европ ским су дом за људ скапра ва. 
Европ ска кон вен ци ја углав ном са др жи гра ђан ска и по ли тич ка пра-
ва. Европ ска со ци јал на по ве љаиз 1961. го ди не на ста ла је са иде јом 
да се си стем за шти те до пу ни еко ном ским и со ци јал ним пра ви ма, 
али она до са да ни је сте кла јед на ку ва жност као Европ ска кон вен-
ци ја. Од по чет ка па ти од сла бог и не е фи ка сног си сте ма спро во ђе-
ња. Па ипак, због све ве ћег зна ча ја ко ји се да је еко ном ским и со ци-
јал ним пра ви ма на гло бал номни воу од ка сних осам де се тих, ве ћи 
зна чај се та ко ђе при да је и Европ ској со ци јал ној по ве љи,ко ја је два 
пу та из ме ње на, 1988. и 1995. го ди не, па са да укљу чу је си стем ко-
лек тив них ту жби пре ма до дат ном про то ко лу.

Глав на ино ва ци ја је Европ ска кон вен ци ја за спре ча ва ње му-
че ња и не чо веч ног или по ни жа ва ју ћег по сту па ња или ка жња ва ња
из1987. го ди не, ко јом је ус по ста вљен Европ скико ми тет за спре-
ча ва ње му че ња и не чо веч ногили по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња.Ко ми тет ша ље де ле га ци је у све др жа ве уго вор ни це
Кон вен ци је ра ди ре дов них или по себ нихпре гле да свих ме ста ли-
ша ва ња сло бо де. Сход ното ме, ло ги ка си сте ма је у пре вен тив ном 
де ло ва њу,на су прот еxpostза шти те ко ју и да љеобез бе ђу је Европ-
ска кон вен ци ја о људ скимпра ви ма и њен Суд. У де цем бру 2002. 
го ди неГе не рал на скуп шти на УН усво ји ла је до дат нипро то кол уз 
Кон вен ци ју УН про тив му че ња,ко јим се пред ви ђа сли чан ме ха ни-
зам и на гло бал номни воу.

Европ ска оквир на кон вен ци ја о за шти ти на ци о нал них ма њи на
(1995) из ра ђе на је на конса стан ка на вр ху Са ве та Евро пе одр жа ног 
у Бе чу 1993. го ди не као од го вор на све ве ћепро бле ме у обла сти 
пра ва ма њи на у Евро пи. Ти про бле ми по ја ви ли су се као по сле ди-
ца рас па да Со вјет ског Са ве за и Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је и уоп ште про це са са мо о пре де ље ња у Евро пи 
то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка.

Го ди не 1999. Са вет Евро пе ус по ста вио је Ко ме са ра за људ ска 
пра вако ји из ве шта је о сво јимде лат но сти ма под но си јед ном го ди-
шње.По том, по сто ји и по вер љив си стем над зо ранад де ло ва њем 
зе ма ља чла ни ца у раз ли чи тим обла сти ма људ ских пра ва, о ко ме 
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од лу ку до но си Ко ми тет ми ни ста ра на осно ву из ве шта ја ко ји при-
пре ма Се кре та ри јат.7)

У та бе ли ко ја сле ди дат је пре глед европ ских ин сти ту ци ја и 
те ла за људ ска пра ва.

Та бе ла 3.: Пре глед европ ских ин сти ту ци ја и те ла за људ ска пра ва

СаветЕвропе: OSCE: Европска
унија:

Европ ски суд за људ ска 
пра ва (је дин стве ни суд од 
1998)

Кан це ла ри ја за 
де мо крат ске ин-
сти ту ци је и људ-
ска пра ва (ODI
HR, 1990)

Европ ски суд 
прав де

Европ ски ко ми тет за со ци-
јал на пра ва (из ме њен 1999)

Ви со ки пред став-
ник за на ци о нал-
не ма њи не (OSCE, 
1992)

Европ ски цен-
тар за пра ће-
ње ра си зма и 
ксе но фо би је 
(EUMC, 1998)

Европ ски ко ми тет за спре-
ча ва ње му че ња (CPT, 1989)

Пред став ник за 
сло бо ду ме ди ја 
(OSCE, 1997)

По ве ља о 
основ ним 
пра ви ма у ЕУ 
(2000)

Са ве то дав ни ко ми тет 
Оквир не кон вен ци је  
о за шти ти на ци о нал них  
ма њи на (1998)

Европ ска ко ми си ја за  
ра си зам и не то ле ран ци ју 
(ECRI, 1993)

Европ ски ко ме сар за  
људ ска пра ва (1999)

Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та 
Евро пе
Из вор: При руч ник о обра зо ва њу за људ ска пра ва „Раз у ме ва ње људ ских пра ва“, 
Из да вач: Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о-

град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 32 

7) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихпра
ва“, оп. цит., стр. 31-32 
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ОСОБЕНОСТИТЕРОРИСТИЧКИХАКАТА

Ана ли зи ра ју ћи до са да шње ста во ве на уч не јав но сти ве за не за 
те ро ри зам, ја сно се уоча ва ју еле мен ти пој ма те ро ри зма и то на си-
ље, страх, циљ и мо тив. Мно го број не де фи ни ци је те ро ри зма по-
твр ђу ју да су нај че шћи еле мен ти де фи ни ци је те ро ри зма на си ље 
као ме тод, гра ђа ни и вла да као ме те, иза зи ва ње стра ха и из ну ђи-
ва ње по ли тич ких или со ци јал них про ме на као ци ље ви, а ве ли ки 
број жр та ва ко ме те же те ро ри сти ука зу је на спек та ку лар ност као 
де фи ни ци о ни еле ме нат те ро ри зма. Уоча ва се та ко ђе по и сто ве ћи-
ва ње те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, о чи јем ће од но су не-
што ка сни је би ти ви ше ре чи.

Да би се те ро ри зам мо гао бли же об ја сни ти, по треб но је освр-
ну ти се на не ка од ње го вих обе леж ја. Као пр во, ве ћи на ауто ра сма-
тра да је те ро ри стич ки на пад по сво јој при ро ди по ли тич ки  чин. 
Да кле, по ли тич ки мо тив из вр ши о ца, је услов да би се не ка рад ња 
озна чи ла као те ро ри стич ка, јер је то је ди на де фи ни циј ска ком по-
нен та ко ја раз два ја те ро ри зам од обич ног кри ми на ла и ње го вих ор-
га ни зо ва них об ли ка.

Нај ве ћи број ауто ра ко ји су из у ча ва ли фе но мен те ро ри зма сма-
тра да је по ли тич ка ком по нен та је дан од бит них еле ме на та те ро-
ри зма.8) За тим, ве о ма је бит на при ро да ци ља те ро ри стич ког ак та. 

За раз ли ку од ”чи стог” по ли тич ког уби ства, чи ји по чи ни лац 
же ли да укло ни жр тву с по ли тич ке сце не и да та ко до ве де до по ли-
тич ке про ме не, код ти пич ног те ро ри стич ког ак та кон крет на жр тва 
је ма ње-ви ше не ва жна. Циљ је ту мно го ши ри: то су сви они ко ји су 
бли ски жр тви и ко ји ће, та ко се бар оче ку је, по сле на па да про ме ни-
ти сво је по ли тич ко по на ша ње. Оно што по ве зу је кон крет ну жр тву 
и ши ри циљ је сте страх (што и је сте из вор но зна че ње ла тин ске 
ре чи tеrror). За то кон крет на жр тва, при мар ни циљ те ро ри стич ког 
чи на, по пра ви лу има ве лик сим бо лич ки зна чај. Угро жа ва њем тог 
сим бо ла тре ба за пла ши ти све и сва ког ко је по ве зан с њим, сва ког 
ко се по и сто ве ћу је с њим. Нај по год ни ја жр тва те ро ри стич ких на-
па да увек су би ла уни фор ми са на ли ца, јер она сим бо ли зу ју др жа ву, 
власт или ор га ни за ци ју за ко ју ра де. Жр тва у уни фор ми мо же да 
оста не без име на, без ли ца, а та ко је и ме ди ји пред ста вља ју: ”је дан 
вој ник, два на ест по ли ца ја ца, по са да хе ли коп те ра”,... итд. Та ко ђе и 

8) Ра до слав Га ћи но вић, „Прав но ор га ни за ци о ни аспек ти ан ти те ро ри стич ког де ло ва ња“, 
Страниправниживот, 3/2008, Бе о град, стр. 30
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не жи ве ства ри, објек ти, по пут спо ме ни ка или ва жних зда ња, мо гу 
по ста ти ме те по ли тич ки мо ти ви са них те ро ри стич ких на па да.9) 

Је дан од бит ни јих, али ве о ма спо ран еле мент је сте мо рал на 
при хва тљи вост, од но сно не при хва тљи вост те ро ри стич ког чи на.  
На и ме, има ју ћи у ви ду мо рал ну стра ну ова квог ак та, мно ги ауто ри 
сма тра ју да те ро ри стич ки чин за слу чу је сва ку осу ду за то што је 
мо рал но не при хва тљив. Дру гим ре чи ма, он по га ђа не ви не љу де, 
би ло да их те ро ри сти све сно би ра ју као циљ на па да, би ло да их 
про сто при хва та ју као уз гред не жр тве.

На осно ву прет ход но из не тих осо бе но сти, мо же мо за кљу чи ти 
да су ка рак те ри сти ке са вре ме ног те ро ри зма вр ло сло же не, ме ђу-
соб но ис пре пле та не и као та кве пред ста вља ју зна чај ну прет њу не 
са мо људ ским пра ви ма већ и еле мен тар ним пра ви ма дру штве не 
за јед ни це. 

Шта је у гла ви те ро ри сте и ка квим се ре зул та ти ма он на да, 
то мо же мо са мо да на га ђа мо. Те ро ри сти су углав ном ира ци о нал ни 
љу ди. Мно ги од њих ра чу на ју и с тим да ће си стем ре а го ва ти ве о ма 
же сто ко. Те ро ри сти че сто уме ју да ка жу да им је циљ био да рас-
крин ка ју др жа ву, да је на гна ју да по ка же сво је пра во ли це.10)

УТИЦАЈГЛОБАЛНОГТЕРОРИЗМА
НАДЕГРАДАЦИЈУЉУДСКИХПРАВА

Прин ци пи и смер ни це ко је пре по ру чу ју УН, о људ ским пра ви-
ма, увек по чи њу са на сло вом „При мат људ ских пра ва“. 11) По зна то 
је да те ро ри зам кр ши пра ва сво јих ди рект них и сво јих се кун дар-
них жр та ва. Те шко да по сто ји и јед но ме ђу на род но при зна то људ-
ско пра во на ко је де ло ока рак те ри са но као те ро ри стич ко не ути че: 
пра во на жи вот, пра во на фи зич ки ин те гри тет (за бра на му че ња, не-
људ ског оп хо ђе ња и по ни жа ва ња), сло бо да и без бед ност лич но сти, 
пра во на при ват ност, сло бо да ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти, 
сло бо да из ра жа ва ња, сло бо да оку пља ња и удру жи ва ње, пра во на 
мир но ужи ва ње имо ви не. 

9) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, Реч,ча со пис за књи жев ност и кул ту ру и дру штве на пи та ња, Радиo B92, бр 
69/15. март 2003, стр. 86

10) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, оп. цит., стр. 87

11) Жељ ко Бје ла јац, Трговинаљудима,узроциипоследице, Бе о град , 2005, стр. 127
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Упра во због то га те ро ри зам и је сте мо рал но не при хва тљив. 
Баш због то га је прав но го ње ње и ка жња ва ње по чи ни ла ца те ро-
ри стич ких де ла оправ да но. Те ро ри зам све до чи о мо рал ној оту пе-
ло сти љу ди ко ји му при бе га ва ју, о њи хо вом ци нич ном уве ре њу да 
”не ви ност” ни је ва жна кад је у пи та њу оства ре ње те ро ри стич ких 
ци ље ва или да те ро ри сти за пра во во де рат про тив смрт них не при-
ја те ља, рат у ком су сва сред ства до зво ље на.12)

По ли тич ки став да циљ оправ да ва сред ство об ле жио је це ло-
куп ну исто ри ју, са ужа сним по сле ди ца ма за чо ве чан ство. На жа-
лост, од свог по стан ка до да нас, тај прин цип ни је не стао, у су шти-
ни се ни је про ме нио, са мо су се ме ња ле фор ме и мо да ли те ти ње-
го вог ис по ља ва ња. Да кле, ње го ва ан ти ху ма на су шти на је и да ље 
при сут на, усме ре на про тив основ них људ ских пра ва и гра ђан ских 
сло бо да чо ве ка, за то што је он све ден на обје кат и упо тре бљен за 
оства ри ва ње по ли тич ког ци ља.13)

Дра ма тич не те ро ри стич ке на па де или си сте мат ске те ро ри-
стич ке кам па ње увек је пра ти ло осе ћа ње стра ха, па је јав ност увек 
вр ши ла при ти сак на сво је по ли ти ча ре и оче ки ва ла од њих да ре а гу-
ју од луч но, да пре ду зму ефи ка сне ме ре кон тро ле ка ко би спре чи ли 
слич не те ро ри стич ке на па де, да су де љу ди ма за ко је се прет по ста-
вља да су по ве за ни с те ро ри стич ким кру го ви ма и да их ка зне ка ко 
би од вра ти ли по тен ци јал не те ро ри сте, или про сто да се осве те.14)

Др жа ва је при ли ком ре а го ва ња на те ро ри стич ке ак те ори јен-
ти са на на до мен (по ли циј ске) пре вен ци је или ре пре си је пу тем за-
кон ских санк ци ја. Све то мо же да угро зи људ ска пра ва, и то на три 
на чи на.

Пре све га, по сто је ћа пра ва мо гу се огра ни чи ти фор мал ним 
за кон ским ак тив но сти ма: ре ци мо, до пу њу ју се по сто је ћи за ко ни, 
уво де се но ви ко ји огра ни ча ва ју пра ва и сло бо де ко је су те ро ри сти 
”зло у по тре би ли”, а све с ци љем да се те ро ри сти ма огра ни чи про-
стор за де ла ње и да се олак ша њи хо во при во ђе ње и ка жња ва ње. 
Дру го, по сто је ћи за ко ни мо гу се про ту ма чи ти и у не што ре стрик-
тив ни јем ду ху, по не кад и у дис кри ми на тор ном, што ће ути ца ти ка-
ко на љу де скло не те ро ри стич ком на си љу та ко и на ши ру јав ност. 

12) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, оп. цит., стр. 96

13) Mi kel Du fren ne, Зачовека, Но лит, Бе о град, 1972, стр. 340 
14) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 

го ди не“, оп. цит., стр. 97
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И тре ће, оп шта ат мос фе ра стра ха, па ни ке и по до зри во сти ути че и 
на ин сти ту ци је ко је спро во де за ко не, ути че на њи хо ву моћ ра су ђи-
ва ња и по на ша ње у си ту а ци ја ма у ко ји ма ко ри сте сво ја дис кре ци-
о на пра ва.15)

Пи та ње пра ва да нас се по ста вља у кон тек сту по тре ба за на гла-
ше но кон сен зу ал ном без бед но сном по ли ти ком, уто ли ко пре што и 
без бед но сна по ли ти ка по ста је сег мент у ме ђу на род ној ин сти ту ци-
о нал ној ин те гра ци ји, по пут за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке у ЕУ. Без бед ност је из ра зи то на гла шен аспект ин те гра ци ја, 
па у том сми слу и без бед но сна прак са, про то ко ли и пра ва ко ја их 
од ре ђу ју и/или огра ни ча ва ју мо ра ју би ти у све ве ћој ме ри гло бал но 
стан дар ди зо ва ни. Про цес стан дар ди за ци је во ди так са тив ном од ре-
ђи ва њу са др жа ја пра ва, ко ји се од ра жа ва не са мо на за ко но дав ство 
не го и на рад без бед но сних ин сти ту ци ја. Док у не ким обла сти-
ма, ко је ни су ди рект но по ве за не са без бед но шћу, са вре ме ни јав ни 
дис курс укљу чу је све ви ше но вих пра ва, по го то во ка да је реч о 
раз ли чи тим мар ги нал ним гру па ма, по ни зу осно ва, ка да је реч о 
без бед но сти, ли ста тра ди ци о нал них пра ва по ста је кра ћа не го ра-
ни је. Пре све га, ту је реч о по сте пе ном, али од луч ном ис кљу че њу 
ка те го рич ких пра ва у ве зи са при ват но шћу ко ја су би ла тра ди ци о-
нал но по ве за на са ли бе рал ном де мо кра ти јом од ње них те о риј ских 
за че та ка. Пра во на при ват ност је у уској ве зи са пра вом на ин ди-
ви ду ал ност, ко је је у ко ре ну са ме ли бе рал не по ли тич ке све сти.16)

С об зи ром да ак тив но сти те ро ри стичкх ор га ни за ци ја у ве ли-
кој ме ри угро жа ва ју ве ли ки број уста но вље них људ ских пра ва, у 
нареднoм одељ ку ра да украт ко ће мо се освр ну ти на ко ре ла ци је те-
ро ри зма са тран сна ци о нал ним ор га ни зо ва ним кри ми на лом, с об-
зи ром да упра во од нос са овим фе но ме ном и је сте до при нео екс-
пан зи ји са вре ме ног те ро ри зма и ње го вим ути ца ји ма.

ВЕЗЕТЕРОРИЗМАИТРАНСНАЦИОНАЛНОГ
ОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

Чи ни се да на ша сва ки да шњи ца оби лу је ни зом кон тра дик тор-
но сти, за то што с јед не стра не има мо огро ман на пре дак у на уч но-
тех но ло шком и ци ви ли за циј ском по гле ду до не слу ће них раз ме ра, 

15) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, оп. цит., стр. 97-98

16) Ми на Зи ро је вић, „Ме ђу на род но по ли тич ки аспект те ро ри зма“, Ревија забезбедност, 
Цен тар за без бед но сне сту ди је, (5-21), бр. 11/09, год. III, стр. 17
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а са дру ге стра не има мо нај мрач ни је и нај би зар ни је по ја ве као про-
дукт ор га ни зо ва ног кри ми на ла, пре вас ход но из еко ном ских раз ло-
га.17)

У по след ње вре ме, гу би се гра ни ца из ме ђу те ро ри зма и ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла. Те шко је раз гра ни чи ти до кле се же те ро-
ри зам и ода кле по чи њу кри ми нал не ак тив но сти. Раз лог је прост 
– та мо где се раз ви ја те ро ри зам, по сто ји од лич на под ло га за ор-
га ни зо ва ње си сте мат ског, пла ни ра ног и ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
јер се те две де лат но сти из ван ред но до пу ња ва ју.

На и ме, ра ди се о то ме да је кључ на ка рак те ри сти ка те ро ри-
стич ких ор га ни за ци ја,  ду го роч на по тре ба да за шти те сво је по сто-
ја ње у на сто ја њу да ре а ли зу ју сво је за дат ке. На са мом по чет ку, ни-
јед на те ро ри стич ка ор га ни за ци ја не би оп ста ла без по др шке јед не 
или ви ше др жа ва или ак те ра ко ји не пред ста вља ју др жа ву, у фор ми 
по ли тич ке, еко ном ске или пси хо ло шке по др шке, тај не или отво ре-
не. Вре ме ном, ка ко су се ак тив но сти мно гих те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја ши ри ле, а ко нек ци је са пр во бит ним из во ри ма по др шке 
ва ри ра ле, мо ди фи ко ва ле или га си ле, ја вља се по тре ба за до дат ном 
сти му ла ци јом у обла сти фи нан си ра ња ак тив но сти ор га ни за ци ја. 
Из тих раз ло га, по сте пе но се су гра ди ли од но си и сво је вр сни об ли-
ци са рад ње са кри ми нал ним ор га ни за ци ја ма. 

Же ља за сти ца њем про фи та основ ни је мо тив нај ве ћег бро ја 
по чи ње них кри ми нал них де ла иза обла сти ор га ни зо ва ног кри ми-
на ла.18) Има ју ћи у ви ду да су ак тив но сти ор га ни зо ва них кри ми нал-
них ор га ни за ци ја углав ном фо ку си ра не на шверц љу ди, на о ру жа-
ња, дро ге и ну кле ар них ма те ри ја ла, за по чи ње и де ло ва ње па ра лел-
ног си сте ма. Та ко две вр сте ор га ни за ци ја пот по ма жу јед на дру гу, и 
кре и ра ју струк ту ре, оси гу ра ва ју ћи људ ске ре сур се, ко му ни ка ци је, 
тран спорт на сред ства и за штит не мре же, ци ља ју ћи да за до во ље 
ло ги стич ке зах те ве те ро ри стич ких ор га ни за ци ја.19) 

Ор га ни зо ва ни кри ми нал се мо же по сма тра ти као сво је вр сна 
по ли тич ка стра те ги ја, као сред ство пу тем ко га те ро ри стич ке ор га-

17) Жељ ко Бје ла јац, Организованикриминалvs.Србија, Прав ни фа кул тет за при вре ду и 
пра во су ђе у Но вом Са ду и ДТА Бе о град, Бе о град, 2008, стр. 9

18) Је ле на Ма ти ја ше вић: „Пра ње нов ца, ак ту ел ни об лик ор га ни зо ва ног кри ми на ла – ма ни-
фе ста ци је, ме то ди и по сле ди це“, Право–теоријаипракса, бр. 5-6/2010, стр. 119,  год. 
XXVII,  Пра во ”ДОО” и Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду

19) Џе мал На је то вић: „Гло бал ни те ро ри зам и ње го ве им пли ка ци је на ме ђу на род не од но-
се“, АналиПравногфакултетауЗеници, стр. 220; http://prf.un ze.ba/v2/docs/ana li/10 Na-
je to vic.pdf (пре у зе то: 17.01.2012.)
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ни за ци је до ла зе до нео п ход них фи нан сиј ских и дру гих сред ста ва 
за д ело ва ње и на чин на ко ји те ро ри стич ке гру пе си сте мат ски сла бе 
д ржа ву.20)

У овом кон тек сту, у пр ви план се фак тич ки ис ти чу ак тив но сти 
тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

Тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је ор га ни зо ва-
ни кри ми на ли тет чи ја се кри ми нал на де лат ност од ви ја на про сто-
ри ма две ју или ви ше др жа ва или је по би ло ком осно ву по ве за на са 
ви ше др жа ва. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се све ви ше ин тер на ци-
о на ли зу је, ши ре ћи свој ути цај у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри на 
те ри то ри ја ма ви ше зе ма ља.21)

Ана ли зи ра ју ћи од нос тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва но ги кри-
ми на ла и те ро ри зма, уочи ли смо  бит не ка рак те ри сти ке те ро ри зма 
од зна ча ја за упо ре ђи ва ње са тран сна ци о нал ним ор га ни зо ва ним 
кри ми на лом. То су: план ски и мо ти ви са ни по ли тич ки циљ, при ме-
на раз ли чи тих об ли ка на си ља и иза зи ва ње и ства ра ње кри зе пра ће-
не стра хом и дру гим пси хич ким ре ак ци ја ма.22) 

По сто је две вр сте од но са тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та и те ро ри зма: пр ва вр ста, где са ма те ро ри стич ка де-
лат ност пред ста вља вид тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми-
на ли те та и дру га вр ста, ко ја се ма ни фе сту је кроз вр ше ње ра зно вр-
сних те жих кри вич них де ла од стра не те ро ри стич ких ор га ни за ци-
ја, нај че шће ра ди соп стве ног фи нан си ра ња или оства ри ва ња од ре-
ђе них по ли тич ких ци ље ва, па ако та кри вич на де ла има ју еле мент 
ино стра но сти, го во ри се о ви ду тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та. Чи ње ни ца је да се те ро ри зам све ви ше ис по ља ва 
као об лик ор га ни зо ва ног и тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри-
ми на ли те та и да те жи оства ри ва њу од ре ђе них по ли тич ких, фи нан-
сиј ских и дру гих ци ље ва.23)

20) Зо ран Дра ги шић, ”Те ро ри стич ке ак тив но сти ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па”, Ре
вијазабезбедност, Цен тар за без бед но сне сту ди је, (15-17), бр. 2/2007, год I, стр. 16

21) Је ле на Ма ти ја ше вић и Зо ран Па вло вић, “Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет”, Право–тео
ријаипракса, бр. 5-6/2009, стр. 61,  год: XXVI,  Пра во ”ДОО” и Прав ни фа кул тет за 
при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду

22) Ма сле ша, Р.: „Те о ри је и си сте ми си гур но сти“, Ма ги страт, Са ра је во, 2001; Ци ти ра но 
пре ма: Је ле на Ма ти ја ше вић: „Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет – Тран сна ци о нал ни ор га-
ни зо ва ни кри ми на ли тет”, Право–теоријаипракса, бр. 1-2/2008, стр. 87,  год: XXV, 
Пра во ”ДОО” и Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду

23) Је ле на Ма ти ја ше вић: „Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет – Тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни 
кри ми на ли тет”, Право –теорија и пракса, бр. 1-2/2008, стр. 87,  год. XXV,  Пра во 
”ДОО” и Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду



- 346 -

ГЛОБАЛНИТЕРОРИЗАМКАО...ЖељкоЂ.Бјелајац,МилованБ.Јовановић

Од ре ђе на др жа ва мо же по др жа ти те ро ри стич ке ор га ни за ци је 
у сво јој кри ми нал ној де лат но сти уко ли ко се те ро ри стич ке ак тив-
но сти пла ни ра ју и ре а ли зу ју пре ма не кој дру гој др жа ви. Ме ђу тим, 
по сто ји мо гућ ност да те ро ри зам до би је по др шку др жа ве на чи јој 
те ри то ри ји спро во ди те ро ри стич ке ак тив но сти, уко ли ко је под за-
шти том не ке ле гал не по ли тич ке пар ти је или стран ке. И овај вид  
те ро ри зма пред ста вља вр сту тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та, јер та ква те ро ри стич ка де лат ност те шко мо же да 
оп ста не у јед ној др жа ви, уко ли ко ни је под за шти том не ке стра не 
др жа ве. По ред на ве де ног, бит но је ис та ћи и то да те ро ри зам као 
об лик ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та ко ри сти исте ме то де за шти те 
као и ор га ни зо ва ни и тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли-
тет. Ако је реч о те ро ри зму, он да су то на си ље и за стра ши ва ње, као 
и по др шка по је ди них по ли тич ких пар ти ја, а ако је у пи та њу те-
ро ри зам као вид тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та, 
по ред прет ход них ме то да, при сут на је и за шти та стра них зе ма ља.24)

***

Да нас по јам људ ских пра ва ужи ва оп штепри зна ње. Људ ска 
пра ва су не де љи ва и ме ђу за ви сна. Те жња за за шти том људ ског до-
сто јан ства свих љу ди чи ни срж пој ма људ ских пра ва. Ути цај гло-
бал ног те ро ри зма мо же би ти раз ли чит. Пре све га, те шко да по сто ји 
и јед но ме ђу на род но при зна то људ ско пра во на ко је де ло ока рак-
те ри са но као те ро ри стич ко не ути че. Упра во због то га те ро ри зам 
и је сте мо рал но не при хва тљив. С дру ге стра не, те ро ри стич ке на-
па де увек пра ти осе ћа ње стра ха, па јав ност увек вр ши при ти сак 
по ли тич ко ру ко вод ство др жа ве оче ку ју ћи да ре а гу је од луч но и 
пре ду зме ефи ка сне ме ре кон тро ле ка ко би спре чи ли слич не те ро-
ри стич ке на па де. Др жа ва при ли ком ре а го ва ња на те ро ри стич ке 
ак те по сто је ћа пра ва мо же огра ни чи ти фор мал ним за кон ским ак-
тив но сти ма. Дру го, по сто је ћи за ко ни мо гу се про ту ма чи ти и у не-
што ре стрик тив ни јем ду ху, по не кад и у дис кри ми на тор ном, што 
ути че ка ко на љу де скло не те ро ри стич ком на си љу та ко и на ши ру 
јав ност. И тре ће, оп шта ат мос фе ра стра ха, па ни ке и по до зри во сти 
ути че и на ин сти ту ци је ко је спро во де за ко не, ути че на њи хо ву моћ 
ра су ђи ва ња и по на ша ње у си ту а ци ја ма у ко ји ма ко ри сте сво ја дис-
кре ци о на пра ва.

24)  Ibid
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Ви ди мо да се гло бал ни те ро ри зам од ра жа ва ви ше стру ко на 
сфе ру људ ских пра ва, што на ди рек тан на чин, што ин ди рект но. И 
са ма бор ба про тив спе ци фич них те ро ри стич ких ак тив но сти по се-
би но си но ве и до са да не до вољ но ис тра же не ри зи ке за тра ди ци о-
нал но схва ће не људ ске сло бо де и пра ва ко је смо на ви кли да до жи-
вља ва мо као нео ту ђи ве еле мен те де мо кра ти је. Па ипак, основ ни 
услов за успех је од луч на опре де ље ност јав ног мње ња за су прот-
ста вља ње са вре ме ном те ро ри зму. 

ZeljkoDj.Bjelajac,MilovanJovanovic
GLOBALTERRORISMASANEXTREMEFORM

OFDEGRADATIONOFHUMANRIGHTS
Summary

Тhedesiretoprotectthehumandignityofallpeopleisthe
essenceoftheconceptofhumanrights.Itputsthehuman
personinthespotlight.Humanrightsareindivisibleand
interdependent. The influence of global terrorism in the
sphereofhumanrightsmaybedifferent.Firstofall,there
ishardlyoneandinternationallyrecognizedhumanright
thatterroristactisnotaffected.Ontheotherhand,states
inresponsetotheterroristactsofexistingrightsmaybe
limitedtoformallegalactions,restrictiveinterpretationof
legalprovisions,andthefearandpaniccanaffecttheinsti
tutionsthatenforcethelaw.Theconclusionisthatmodern
terrorismisreflectedmanytimesonthesphereofhuman
rights,whichdirectly,orindirectly.Eventhefightagainst
specificterroristactivitiesentailsnewrisksforthetraditi
onallyunderstoodhumanfreedomandrightsthatweused
toexperienceasinalienableelementsofdemocracy.Since
thisisacomplexmatter,inthispaper,wediscussthecon
ceptandnatureofhumanrightsandstandardsingeneral
andregionalEuropeanlevel.Inaddition,weconcentra
tedonsomegeneralguidelinesrelatedtoterrorismitself,
aswellasthecharacteristicsandimportanceofitsrelati
onshipwithcomputercrimeandtransnationalorganized
crime.
Keywords:globalterrorism,humanrights,theUniversal
DeclarationofHumanRights,thedegradationofhuman
rights
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Resume
Global terrorismasoneof the formsofpoliticalviolen
cehasbecomeamajorchallengeforindividualcountri
esand for the international community ingeneral.Glo
bal terrorismhasevolved intoa formofcommunication
phenomenon,basedonmoderntechnologies.Ontheother
hand,thepresenceofterrorismintheregionisasignof
acrisisoforder,andthereforeanobstacletothesmooth
progressintheprocessofglobalizationtrends.Ifwelook
atthesphereofhumanrights,itisclearthatthedesireto
protect thehumandignityofallpeople is theessenceof
humanrightsconcept.Today,theconceptofhumanrights
enjoysgeneralrecognition.Recenthistoryofestablishing
humanrightsstandardsatthegloballevelbeganwiththe
UniversalDeclarationofHumanRights.Specifically,hu
man rights are indivisible and interdependent. They are
classified into five categories: political, civil, economic,
socialandcultural,andlegalarearrangedintwopacts
which,togetherwiththeUniversalDeclarationofHuman
Rights areHuman Rights Charter. The human rights of
othersshouldberespected,notjusttolerated.Therefore,
allconflictsmustberesolved inaccordancewithhuman
rights. In the context of the said, the states have a duty
torespect,protectandfulfillhumanrights.Inadditionto
general human rights instruments, it is developed regi
onal human rights systems that typically provide higher
standardsoflawandtheirapplication.Europeanhuman
rightssystemisthemostdevelopedregionalsystem.The
main instrument is theEuropeanConventiononHuman
Rightsandits13additionalprotocols.Ifyoulookatthe
sphereofterrorism,manydefinitionsofterrorismconfirms
thatthemostcommonelementsofthisconceptasamethod
ofviolence,citizensandgovernmentasatarget,causing
fearandextortionpoliticalorsocialchangesasgoals.A
largenumberofvictimspointstoaspectacularelementof
thedefinitionofterrorism.Terroristactivitiesaffectalmost
atall internationally recognizedhumanrights: theright
to life, right tophysical integrity (prohibitionof torture,
inhumantreatmentandhumiliation),libertyandpersonal
security,righttoprivacy,freedomofthought,conscience
andreligion,freedomofexpression,freedomofassembly
andassociation,righttopeacefulenjoymentofproperty.
Thisiswhyterrorismismorallyunacceptable.Thestate
isinresponsetotheterroristactsonthedomainoriented
(police)preventionorrepressionthroughlegalsanctions.
Allthatcanendangerhumanrightsandthisinthreeways.
First,existingrightscanbe limited to formal legalacti
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vities:complementexistinglaws,introducedanewlegal
text,allwiththeaimtolimitthespaceforterroristactions
andtofacilitatetheirarrestandpunishment.Second,exi
stinglawscanbeinterpretedinasomewhatmorerestric
tivespirit,sometimesinadiscriminatory,whichaffectwill
howpeoplepronetoterroristviolenceandthegeneralpu
blic.Andthird,thegeneralatmosphereoffear,panicand
suspicionaffecttheinstitutionsthatenforcethelaw,affect
theirjudgmentandbehaviorinsituationsinwhichusethe
irdiscretion.Sincetheactivitiesofterroristorganizations
greatly endanger a large number of established human
rights,weshouldnotneglecttherelationswithcomputer
crime, terrorism and transnational organized crime, gi
venthattheserelationsdidcontributetotheexpansionof
modernterrorismanditsimpacts.Therearetwotypesof
relationsbetweentransnationalorganizedcrimeandter
rorism:thefirsttype,whereterroristactivityisaformof
transnational organized crime and other species, which
ismanifested through theperformanceof various serio
uscrimesbyterroristorganizations,oftenwithselffinan
cingorachievecertainpoliticalaims.So,iftheseoffenses
havean internationalelement, it talksabout the formof
transnationalorganizedcrime.Thefactisthatterrorismis
increasinglymanifestedasaformoforganizedandtran
snational organized crime and seeks to achieve certain
political, financial and other goals.Finally,we see that
globalterrorismisreflectedmanytimesonthesphereof
humanrights,directly,orindirectly.Eventhefightagainst
specificterroristactivitiesentailanewandsofarinsuffi
cientlyexploredrisksfortraditionallyunderstoodhuman
freedomandrightsthatweusedtoexperienceasinaliena
bleelementsofdemocracy.However,thebasiccondition
forsuccessisdeterminedcommitmentofpublicopinionto
countermodernterrorism.

 Овај рад је примљен 7. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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Сажетак
У то ку 2009. го ди не На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је је ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју ОУН о за шти-
ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за из 
2005. го ди не. При то ме су де фи ни са ни по јам, са др жи-
на, ка рак те ри сти ке и уло га кул тур не ра зно ли ко сти, 
кул тур них са др жа ја, од но сно кул тур них из ра за, као и 
на че ла, ме ре и по сту пак при ме не кул тур не по ли ти ке 
сва ке по је ди не др жа ве, те осно ви ме ђу на род не са рад-
ње у за шти ти, очу ва њу, обез бе ђе њу и про мо ци ји ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за. На тај на чин је по ста-
вље на оба ве за за на ше др жав не ор га не да до но ше њем 
од го ва ра ју ћих за кон ских про пи са што пре им пле мен-
ти ра ју ме ђу на род не стан дар де у овој обла сти у прав-
ни и дру штве ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. У ра ду се 
го во ри о зна ча ју ове Кон вен ци је, о ње ним по је ди ним 
ре ше њи ма, као и о си сте му ме ђу на род но прав не и уну-
тра шњо прав не за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из-
ра за и мул ти кул ту рал но сти.
Кључ не ре чи: ме ђу на род на за јед ни ца, кон вен ци ја, ра-
зно ли кост кул тур них из ра за, за шти та, очу ва ње, уна-
пре ђе ње, ор га ни

Tо ком 2009. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је ис пу ња ва ју ћи сво је ме-
ђу на род не оба ве зе  уни вер зал ног, гло бал ног ка рак те ра учи ни ла 

да љи ко рак у обла сти обез бе ђе ња ефи ка сне, ква ли тет не и за ко ни-
те за шти те и очу ва ња кул тур ног на сле ђа и кул тур не ра зно ли ко сти. 
На и ме, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је ра ти фи ко ва ла  
Кон вен ци ју ОУН о о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур-
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них из ра за ко ју је усво ји ла Ге не рал на кон ферeнција UNE SCO1) у 
Па ри зу ок то бра 2005. го ди не на свом три де сет тре ћем за се-
да њу2). 

Про кла мо ва ни ци ље ви ове Кон вен ци је са уни вер зал ним зна-
че њем и при ме ном је су сле де ћи : 1) да се за шти ти и уна пре ди ра-
зно ли кост кул тур них из ра за, 2) да се ство ре усло ве за на пре дак и 
сло бод ну ин тер ак ци ју кул ту ра на уза јам но ко ри стан на чин, 3) да се 
под стак не ди ја лог ме ђу кул ту ра ма ра ди обез бе ђи ва ња ин тен зив ни-
је и урав но те же ни је кул тур не раз ме не у све ту у при лог по што ва ња 
ме ђу кул ту ра ма и кул ту ре ми ра, 4) да се не гу је ин тер кул ту рал ност 
ра ди раз во ја кул тур не ин тер ак ци је у ду ху из град ње мо сто ва ме ђу 
на ро ди ма, 5) да се уна пре ди  по што ва ње ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за и ши ре ње све сти о ње ној вред но сти на ло кал ном, др жав-
ном и ме ђу на род ном ни воу, 6) да се по твр ди ва жност по ве за но сти 
кул ту ре и раз во ја у свим зе мља ма, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју, 
и да се охра бре на по ре пред у зе ти на др жав ном и ме ђу на род ном 
пла ну ра ди пре по зна ва ња истин ске вред но сти те по ве за но сти, 7) 
да се ода при зна ње по себ ној уло зи кул тур них де лат но сти, до ба ра 
и услу га као но си о ци ма иден ти те та, вред но сти и сми сла, 8) да се 
из но ва по твр ди су ве ре но пра во др жа ва да се при др жа ва ју, усва ја ју 
и спро во де по ли ти ке и ме ре ко је сма тра ју при клад ним за за шти ту и 
про мо ци ју ра зно ли ко сти кул тур них из ра за на сво јим те ри то ри ја ма 
и 10) да се оја ча ме ђу на род на са рад ња и со ли дар ност у ду ху парт-
нер ства, на ро чи то ра ди уве ћа ња спо соб но сти зе ма ља у раз во ју у 
по гле ду за шти те и про мо ви са ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за3).

На овај на чин у осно ви за шти те, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти уоп ште по твр-
ђу је се став да је кул тур на ра зно ли кост свој стве на чо ве чан ству4), те 
да ње гов спе ци фи чан ква ли тет пред ста вља упра во кул тур на ра зно-
ли кост ко ја об ли ку је за јед нич ко кул тур но на сле ђе чо ве чан ства ко је 
тре ба не го ва ти и чу ва ти за до бро бит свих.  То дру гим ре чи ма зна чи 
да кул тур на ра зно ли кост пред ста вља со лид ну осно ву на ко јој се 
ства ра бо гат и ра зно вр стан свет, чи ме се по ве ћа ва ју мо гућ но сти 
из бо ра и не гу ју људ ске спо соб но сти и вред но сти што у крај њој 

1) О ор га ни за ци ји и де ло ва њу UNE SCO-a ви ше: З. Па вло вић, Ме ђу на род не не вла ди не 
ор га ни за ци је и UNE SCO, Срем ски Кар лов ци, 1993; И. Ја нев, Од но си Ју го сла ви је са 
UNE SCO-ом, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,2010.

2) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 42/2009.
3) С. Но вић, UNE SCO кон вен ци је из обла сти кул ту ре, Бе сје да, Ба ња Лу ка, 2010. 
4) Г. Гре тић, Фи ло зо фи ја и иде ја Евро пе, На кла да Бре за, За греб, 2008, стр. 45-59.
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ли ни ји пред ста вља глав ни по кре тач одр жи вог раз во ја за јед ни ца, 
на ро да и на ци ја. 

С дру ге стра не кул тур на ра зно ли кост5), ко ја до жи вља ва про-
цват  упра во да нас, на кра ју 20. ве ка у окви ри ма де мо кра ти је, то ле-
ран ци је, со ци јал не прав де и уза јам ног по што ва ња ме ђу на ро ди ма и 
раз ли чи тим кул ту ра ма по ста је  нео п хо дан услов за ус по ста ву ми ра 
и без бед но сти на ло кал ном, др жав ном и ме ђу на род ном ни воу. То 
та ко ђе   ука зу је на зна чај кул тур не ра зно ли ко сти за пу но оства ре ње 
људ ских пра ва и основ них сло бо да про кла мо ва них у Уни вер зал ној 
де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма из 1948. го ди не, од но сно у Европ-
ској кон вен ци ји о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да из 
1950. го ди не, али и  дру гим уни вер зал но при зна тим до ку мен ти ма 
(од стра не ОУН) или ак ти ма ре ги о нал ног ка рак те ра (у пр вом ре ду 
у окви ру Са ве та Евро пе). На тај на чин се на гла ша ва по тре ба укљу-
чи ва ња кул ту ре као стра те шког еле мен та у др жав не и ме ђу на род не 
раз вој не по ли ти ке, као и у ме ђу на род ну са рад њу у обла сти раз во ја, 
узи ма ју ћи у об зир и Ми ле ни јум ску де кла ра ци ју Ује ди ње них на ци-
ја из 2000. го ди не са по себ ним на гла ском на сма ње ње си ро ма штва. 

По се бан зна чај кул ту ре да нас на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма 
се огле да и у чи ње ни ци да кул ту ра све ви ше по при ма раз ли чи те 
об ли ке у вре ме ну и про сто ру. Та ра зно ли кост кул ту ре и кул тур них 
из ра за по ста је оте ло тво ре на у је дин стве но сти и мно штву иден ти-
те та и кул тур них из ра за дру шта ва, за јед ни ца, на ро да и на ци ја ко ји 
са чи ња ва ју чо ве чан ство. У та ко схва ће ној уло зи кул ту ре  по себ но 
је на гла ше на ва жност тра ди ци о нал них зна ња као из во ра не ма те ри-
јал ног и ма те ри јал ног бо гат ства, а на ро чи то си сте ма зна ња аутох-
то них на ро да и њи хо вог по зи тив ног до при но са одр жи вом раз во ју, 
као и по тре бу за њи хо вом аде кват ном за шти том и уна пре ђе њем. 
Сто га је упра во у ци љу да се пре по зна по тре ба да се пре ду зме ши-
ро ка ле пе за раз ли чи тих ме ра за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из-
ра за, укљу чу ју ћи њи хо ве са др жа је, на ро чи то у окол но сти ма где 
пре ти мо гућ ност да они не ста ну или озбиљ но осла бе и до не та  
Кон вен ци ја ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур-
них из ра за 2005. го ди не6). 

Ти ме је ста вљен ак це нат на ва жност кул ту ре за дру штве ну ко-
хе зи ју уоп ште, а по себ но њен по тен ци јал за уна пре ђе ње по ло жа ја 
и уло ге же на у дру штву што се мо же обез бе ди ти на сле де ћи на чин: 

5) World He ri ta ge: Chal len ges for the Mil le ni um, UNE SCO, Pa ris, 2007, str. 13-27.
6) W.E. Wil li ams, Ac ross the fron ti ers: a story of UNE SCO, Lon don, 1948, str. 32-38. 
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1) све шћу да се кул тур на ра зно ли кост учвр шћу је сло бод ним про-
то ком иде ја и да се обо га ћу је стал ном раз ме ном и ин тер ак ци јом 
ме ђу кул ту ра ма, 2) по твр дом да сло бо да ми шље ња, из ра жа ва ња и 
ин фор ми са ња, као и ра зно ли кост ме ди ја, омо гу ћа ва ју про цват кул-
тур них из ра за у окви ру дру шта ва, 3) пре по зна ва њем да ра зно ли-
кост кул тур них из ра за ко ји  укљу чу ју и тра ди ци о нал не кул тур не 
из ра зе пред ста вља зна ча јан фак тор ко ји до зво ља ва по је дин ци ма и 
на ро ди ма да из ра зе и по де ле са дру ги ма сво је иде је и вред но сти, 4) 
под се ћа њем да је је зич ка ра зно ли кост те ме љан чи ни лац кул тур не 
ра зно ли ко сти, и ре а фир ма ци јом кључ не уло ге обра зо ва ња у за шти-
ти и уна пре ђе њу кул тур них из ра за, 5) узи ма њем у об зир ва жно сти 
ви тал но сти кул ту ра, по себ но за осо бе ко је при па да ју ма њи на ма и 
аутох то ним на ро ди ма, ко ја се ма ни фе сту је у њи хо вој сло бо ди ства-
ра ња, ди фу зи ји и ди стри бу ци ји тра ди ци о нал них кул тур них из ра за, 
као и та кав на чин при сту па ко ји би фа во ри зо вао њи хов соп стве-
ни раз вој, 6) на гла ша ва њем  ви тал не уло ге кул тур не ин тер ак ци-
је и ства ра ла штва, ко је пот кре пљу ју и об на вља ју кул тур не из ра зе, 
и ја ча ју уло гу оних ко ји ра де на раз во ју кул ту ре у свр ху оп штег 
дру штве ног на прет ка, 7) пре по зна ва њем ва жно сти пра ва на ин те-
лек ту ал ну сво ји ну ра ди по др шке они ма ко ји уче ству ју у кул тур-
ном ства ра ла штву и 8) уве ре њем да кул тур не ак тив но сти, до бра и 
услу ге има ју дво стру ку при ро ду, ка ко еко ном ску та ко и кул тур ну, 
по што су но си о ци иден ти те та, вред но сти и зна че ња, и да се не сме-
ју тре ти ра ти као да има ју је ди но ко мер ци јал ну вред ност.

Ме ђу на род на за јед ни ца је одав но уочи ла да про це си гло ба ли за-
ци је, олак ша ни бр зим раз во јем ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, ства ра ју по вољ не усло ве за раз ви је ни ју ин тер ак ци ју 
ме ђу раз ли чи тим кул ту ра ма и раз ли чи тим на ро ди ма, од но сно ге о-
граф ским под руч ји ма. Све то да нас пред ста вља иза зов за кул тур ну 
ра зно ли кост7), на ро чи то у по гле ду опа сно сти ства ра ња не рав но те-
же из ме ђу бо га тих и си ро ма шних зе ма ља. Бу ду ћи да је UNE SCO-у 
као уни вер зал ној ме ђу на род ној ор га ни за ци ји у обла сти обра зо ва-
ња, на у ке и кул ту ре у окви ру и под окри љем Ор га ни за ци је ује ди-
ње них на ци ја8)  до де љен по се бан ман дат да оси гу ра по што ва ње 
ра зно ли ко сти кул ту ра и пре по ру чи та кве ме ђу на род не спо ра зу ме 
ка кви би мо гли би ти нео п ход ни за уна пре ђе ње сло бод ног про то-

7) А. Di etz, „Зна че ње мо рал них пра ва за кул тур ну ба шти ну и ра зно ли кост“, Збор ник Хр-
ват ског дру штва за аутор ско пра во, За греб, бр. 9/2008, стр. 71-81.

8) Ј. Бо жо вић, Нор ма тив ни до ку мен ти UNE SCO-а, За вод за кул ту ру, Са ра је во, 1991, стр. 
45-58.
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ка иде ја пу тем ре чи и сли ке, то је под ње ним по кро ви тељ ством 
у окви ру си сте ма ме ђу на род них ин стру ме на та ко ји се од но се на 
кул тур ну ра зно ли кост и на оства ри ва ње људ ских пра ва, а на ро чи-
то на Уни вер зал ну де кла ра ци ју о кул тур ној раз ли чи то сти из 2001. 
го ди не и до не та Кон вен ци ја о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за ко ју је Ре пу бли ка Ср би ја при хва ти ла 2009. го ди-
не ра ти фи ку ју ћи ње не од ред бе у на ци о нал ном пар ла мен ту. Ти ме је 
и на ша др жа ва пре у зе ла оба ве зу да од ред бе овог ме ђу на род ног до-
ку мен та ин пле мен ти ра у на ци о нал ном за ко но дав ству омо гу ћу ју ћи 
кул тур ној ра зно ли ко сти ње го во пу но по што ва ње и за шти ту не са-
мо пу тем прав них ака та (про пи са), већ и у сва ко днев ним жи вот ним 
си ту а ци ја ма на ши рем пла ну.   

НА ЧЕ ЛА ПО ЛИ ТИ КЕ ЗА ШТИ ТЕ  
КУЛ ТУР НЕ РА ЗНО ЛИ КО СТИ

Кон вен ци јом ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за ко ју је усво ји ла Ге не рал на кон ферeнција ОУН – 
UNE SCO у Па ри зу још ок то бра 2005. го ди не утвр ђе на су основ на 
на че ла (или ру ко вод ни прин ци пи) на ко ји ма се мо ра за сни ва ти си-
стем за шти те, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них 
из ра за9), ка ко у ме ђу на род ним и ре ги о нал ним окви ри ма, та ко и у 
окви ру сва ке по је ди не др жа ве, као пот пи сни це ове Кон вен ци је. То 
зна чи да се по ли ти ка и ме ре ко је усва ја ју по је ди не др жа ве - стра не 
пот пи сни це Кон вен ци је, а ко је се од но се на за шти ту и про мо ци ју 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за мо ра ју за сни ва ти на сле де ћим на-
че ли ма као што су10) : 

1)  на че ло по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло бо да - 
кул тур на ра зно ли кост мо же би ти за шти ће на и уна пре ђе на са мо 
уко ли ко су за га ран то ва на људ ска пра ва и основ не сло бо де, као што 
су сло бо да из ра жа ва ња, ин фор ми са ња и раз ме не ин фор ма ци ја, као 
и мо гућ ност да по је дин ци би ра ју од го ва ра ју ће кул тур не из ра зе11). 
Ни ко се не мо же по зи ва ти на од ред бе ове Кон вен ци је да би кр шио 
или огра ни ча вао људ ска пра ва и основ не сло бо де од ре ђе не у Уни-

9) М. Ру бић, „Ин те гри ра на за шти та кул тур ног на сли је ђа“, Хр ват ска прав на ре ви ја, За-
греб, бр. 1/2010, стр. 88-91.

10) F. Fran ci o ni, F. Len ze ri ni, The 1972. World he ri ta ge con ven tion: a com men tary, Ox ford, 
2008.

11) И. Гли ха, „За шти та аутор ског пра ва и кул тур не ба шти не – ускла ђе ност до ма ћег за ко но-
дав ства са еуроп ским“, Ин фор ма тор, За греб, бр. 56/2008, стр. 1-20.
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вер зал ној де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма или за га ран то ва не ме-
ђу на род ним пра вом,

2) на че ло су ве ре ни те та – у скла ду са По ве љом Ује ди ње них 
на ци ја и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва, др жа ве има ју су ве ре но 
пра во да усва ја ју ме ре и по ли ти ку за за шти ту и уна пре ђе ње ра зно-
ли ко сти кул тур них из ра за на сво јој те ри то ри ји,

3) на че ло јед на ког до сто јан ства и по што ва ња свих кул ту ра - 
за шти та и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за прет по ста-
вља јупри зна ва ње јед на ког до сто јан ства и по што ва ња свих кул ту-
ра, укљу чу ју ћи и оне ко је при па да ју ма њи на ма и аутох то ним на-
ро ди ма,

4) на че ло ме ђу на род не со ли дар но сти и са рад ње - ме ђу на род на 
са рад ња и со ли дар ност тре ба да бу ду усме ре не напру жа ње мо-
гућ но сти свим зе мља ма, а по себ но зе мља ма у раз во ју, да ства ра ју 
ија ча ју сво ја сред ства кул тур ног из ра за, укљу чу ју ћи ту и њи хо ве 
кул тур не ин ду стри је, би ло да су у за чет ку или су већ утемељенe, на 
ло кал ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу,

5) на че ло ком пле мен тар но сти еко ном ских и кул тур них аспе-
ка та раз во ја - бу ду ћи да је кул ту ра је дан од основ них по кре та ча 
раз во ја, кул тур ни аспек ти  раз во ја јед на ко су ва жни ко ли ко и еко-
ном ски, у ко ји ма по је дин ци и на ро ди има ју основ но пра во да уче-
ству ју и ужи ва ју,

6) на че ло одр жи вог раз во ја - кул тур на ра зно ли кост је ве ли ко 
бо гат ство за по је дин це и дру штва. За шти та, про мо ци ја и одр жа ва-
ње кул тур не раз ли чи то сти су штин ски су услов одр жи вог раз во ја у 
ко рист са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја,

7) на че ло рав но прав ног при сту па зна чи да рав но ме ран при-
ступ бо га том и ра зно ли ком ни зу кул тур них из ра за из це лог све та 
и при ступ кул ту ра сред стви ма из ра жа ва ња и ди фу зи ји, чи не ва жне 
еле мен те у вред но ва њу кул тур не ра зно ли ко сти и под сти ца њу на 
ме ђу соб но раз у ме ва ње и

8) на че ло отво ре но сти и рав но те же зна чи да др жа ве ка да усва-
ја ју ме ре ка ко би по мо гле ра зно ли кост кул тур них из ра за, тре ба да 
на сто је да, на од го ва ра ју ћи на чин, уна пре де отво ре ност пре ма дру-
гим кул ту ра ма све та и да оси гу ра ју да ове ме ре бу ду усме ре не на 
ци ље ве по ста вље не овом Кон вен ци јом.
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МЕ РЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ  
И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

Од ред бе Кон вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко-
сти кул тур них из ра за  утвр ђу ју си стем ме ра и ак тив но сти ко је су 
ду жни да при ме њу ју над ле жни др жав ни ор га ни у сва кој по је ди ној 
др жа ви, од но сно ме ре и рад ње ко је се пред у зи ма ју у окви ру раз ли-
чи тих об ли ка и ви до ва ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње и по мо-
ћи из ме ђу по је ди них др жа ва12). Кул тур на по ли ти ка и ме ре под ра зу-
ме ва ју скуп по ли ти ка и ме ра ко је су у ве зи с кул ту ром, би ло на ло-
кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном или ме ђу на род ном ни воу, ко је 
су усред сре ђе не на кул ту ру као та кву или им је на ме на да ути чу 
на кул тур не из ра зе по је ди на ца, гру па или дру шта ва, укљу чу ју ћи 
ства ра ње, про дук ци ју, ди стри бу ци ју, ди фу зи ју и при ступ кул тур-
ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма. Све то тре ба да омо гу ћи 
усло ве и нео п ход не прет по став ке за ин тер кул ту рал ност. Ин тер кул-
ту рал ност се та ко од но си на по сто ја ње и рав но прав ну ин тер ак ци ју 
раз ли чи тих кул ту ра, као и на мо гућ ност ства ра ња за јед нич ких, али 
не је дин стве них  кул тур них из ра за, кроз ди ја лог и уза јам но по што-
ва ње13). 

Те раз ли чи те ме ре, за пра во, ре а ли зу ју утвр ђе ни си стем и по-
ли ти ку ко је се од но се на за шти ту и про мо ци ју ра зно ли ко сти кул-
тур них из ра за. При то ме се кул тур на ра зно ли кост14) од ре ђу је као 
мно штво на чи на на ко је кул ту ре гру па и дру штва на ла зе свој из раз. 
Ови из ра зи се пре но се уну тар и из ме ђу гру па и дру шта ва. Кул-
тур на ра зно ли кост се та ко ма ни фе сту је не са мо кроз раз ли чи те на-
чи не ко ји ма се кул тур но на сле ђе чо ве чан ства из ра жа ва, уве ћа ва и 
пре но си као ра зно ли кост кул тур них из ра за, већ и кроз раз ли чи те 
на чи не умет нич ког ства ра ла штва, про дук ци је, ди фу зи је и ди стри-
бу ци је и ужи ва ња у кул тур ним из ра зи ма, без об зи ра на ко ри шће на 
сред ства и тех но ло ги је15).  

12) С. Цвет нић, „Из ме ђу за ви чај ног и еуроп ског иден ти те та“, Хр ват ска ре ви ја, За греб, бр. 
2/2009, стр. 4-18.

13) М. Fi scor, „UNE SCO кон вен ци ја о за шти ти и про ми ца њу ра зно ли ко сти кул тур них из-
ри ча ја“, Збор ник Хр ват ског дру штва за аутор ско пра во, За греб, бр. 9/2008, стр. 37-46.

14) И. Ци фрић, „Ра зно ли кост кул ту ра као ври јед ност“, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 
2-3/2007, стр. 185-204.

15) В. Ка ту на рић, „Кул тур ни пут одр жи вог раз вит ка“, Збор ник ра до ва, Гло ба ли за ци ја и 
ње не ре флек си је у Хр ват ској, За греб, 2001, стр. 253-271.
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У ве зи са кул тур ном ра зно ли ко шћу су и ‘’кул тур ни са др жа-
ји’’ и ‘’кул тур ни из ра зи’’16). Кул тур ни са др жај се, на и ме, од но си на 
сим бо лич но зна че ње, умет нич ку ди мен зи ју и кул тур не вред но сти 
ко је про из ла зе из или из ра жа ва ју кул тур не иден ти те те, док се као 
кул тур ни из раз сма тра јуони из ра зи ко ји су ре зул тат кре а тив но-
сти по је ди на ца, гру па и дру шта ва и ко ји има ју  кул тур ни са др жај. 
Оства ре њу кул тур них са др жа ја, од но сно кул тур них из ра за до при-
но се кул тур не де лат но сти, до бра и услу ге. Они об у хва та ју раз ли-
чи те де лат но сти, до бра и услу ге ко је, он да ка да се сма тра да има ју 
од ре ђе ни ква ли тет, упо тре бу или свр ху, са др же или пре но се кул-
тур не из ра зе, без об зи ра на ко мер ци јал ну вред ност ко ју мо гу да 
има ју. Кул тур не де лат но сти мо гу да бу ду са ме по се би циљ, или 
мо гу да  до при но се про дук ци ји кул тур них до ба ра и услу га. На су-
прот њи ма се на ла зе кул тур не ин ду стри је. То су та кве ин ду стри је 
ко је про из во де и ди стри бу и ра ју кул тур на до бра и услу ге. 

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ 

У ци љу обез бе ђе ња усло ва за ефи ка сну, ква ли тет ну и за ко ни ту 
за шти ту,  очу ва ње, обез бе ђе ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти, све по је ди не др-
жа ве на ба зи при хва ће них ме ђу на род них стан дар да усво је них у 
окви ру и под окри љем UNE SCO-a  утвр ђу ју си стем ме ра у окви ру 
кул тур не по ли ти ке др жа ве. Та ква кул тур на по ли ти ка под ра зу ме-
ва скуп  по ли ти ка и ме ра ко је су у ве зи с кул ту ром, би ло на ло-
кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном или ме ђу на род ном ни воу, ко је 
су усред сре ђе не на кул ту ру као та кву или им је на ме на да ути чу 
на кул тур не из ра зе по је ди на ца, гру па или дру шта ва, укљу чу ју ћи 
ства ра ње, про дук ци ју, ди стри бу ци ју, ди фу зи ју и при ступ кул тур-
ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма17).  

На и ме, сва ка по је ди на др жа ва, па та ко и на ша по чев од 2009. 
го ди не ка да је ра ти фи ко ва ла ову Кон вен ци ју ОУН, је пре у зе ла оба-
ве зу да у скла ду с По ве љом Ује ди ње них на ци ја, на че ли ма ме ђу на-
род ног пра ва и уни вер зал но при зна тим ин стру мен ти ма из обла сти 
људ ских пра ва : 1) по твр ди сво је су ве ре но пра во да фор му ли ше 
и спро во ди сво ју кул тур ну по ли ти ку, 2) усво ји ме ре за за шти ту и 
уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и 3) оја ча ме ђу на род-

16) Ви ше: В. Вуј чић, Кул ту ра и по ли ти ка, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2008. 
17) Ви ше:  Ј. Ча чић Кум прес, Кул ту ра, ет нич ност, иден ти тет, Је лен ски-Турк, За греб, 

1999. 



стр: 351-376.

- 359 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2012 год. (XXIV) XI vol=34

ну са рад њу ра ди оства ре ња ци ље ва ове кон вен ци је.  То зна чи да 
ка да др жа ва као стра на пот пи сни ца спро во ди кул тур ну по ли ти ку18) 
и ме ре за за шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за на 
сво јој те ри то ри ји, ње на по ли ти ка и ме ре мо ра ју би ти у скла ду са 
од ред ба ма ове кон вен ци је. У окви ру сво јих кул тур них по ли ти ка и 
ме ра и узи ма ју ћи у об зир соп стве не по тре бе и спе ци фич не окол но-
сти, сва ка др жа ва мо же да усво ји и по се бан, спе ци фи чан скуп (си-
стем) ме ра ко је су на ме ње не за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за на сво јој те ри то ри ји19). 

Си стем ме ра у окви ру кул тур не по ли ти ке др жа ве20) у на ци о-
нал ним окви ри ма об у хва те сле де ће ме ре : 

1) ре гу ла тор не ме ре чи ји је циљ за шти та и уна пре ђе ње ра зно-
ли ко сти кул тур них из ра за, 

2) ме ре ко је, на при кла дан на чин, пру жа ју мо гућ ност до ма ћим 
кул тур ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма, на др жав ној 
те ри то ри ји за ства ра ње, про дук ци ју, ди фу зи ју, ди стри бу ци ју 
и ужи ва ње у њи ма,  

3) ме ре чи ји је циљ да обез бе де eфек тиван при ступ сред стви-
ма про дук ци је, ди фу зи је и ди стри бу ци је кул тур них де лат но-
сти, до ба ра и услу га не за ви сним до ма ћим кул тур ним ин ду-
стри ја ма и ак тив но сти ма ци вил ног дру штва, 

4) ме ре чи ји је циљ обез бе ђи ва ње јав ног фи нан си ра ња, 
5) ме ре чи ји је циљ да под стак ну не про фит не ор га ни за ци је, 

јав не и при ват не ин сти ту ци је, умет ни ке и при пад ни ке дру-
гих про фе си ја на по љу кул ту ре, да раз ви ја ју и уна пре ђу ју 
сло бод ну раз ме ну и про ток иде ја и кул тур них из ра за, као 
и кул тур них де лат но сти, до ба ра и услу га, и да сти му ли шу 
ства ра лач ки и пред у зет нич ки дух у сво јим ак тив но сти ма, 

6) ме ре чи ји је циљ да ус по ста ве и по др же, на при кла дан на-
чин, ин сти ту ци је од јав ног зна ча ја, 

7) ме ре чи ји је циљ да под стак ну и по др же умет ни ке, као и све 
уче сни ке у про це су  ства ра ња кул тур них из ра за и 

18) М. Ку коч, „Фи ло зо фи ја и кул тур ни плу ра ли зам у до ба гло ба ли за ци је“, Фи ло зоф ска ис-
тра жи ва ња, За греб, бр. 1/2006, стр. 13-22.

19) Т. Гре ди чак, „Кул тур на ба шти на и го спо дар ски раз ви так Ре пу бли ке Хр ват ске“, Еко ном-
ски пре глед, За греб, бр. 3-4/2009, стр. 196-208.

20) G. Toh me, Cul tu ral de ve lop ment and en vi ron ment, UNE SCO, Pa ris, 1992, str.65-78.
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8) ме ре чи ји је циљ да под сти чу ра зно ли кост ме ди ја, укљу чу-
ју ћи ту и ра зно ли кост уну тар јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са.

У окви ру ме ра кул тур не по ли ти ке, сва ка др жа ва је у оба ве зи 
да утвр ди си стем по себ них ме ра за уна пре ђе ње кул тур них из ра за. 
Ти ме, за пра во, сва ка др жа ва пре у зи ма оба ве зу да уло жи на по ре да 
на сво јој те ри то ри ји ство ри окру же ње ко је под сти че по је дин це и 
дру штве не гру пе : 1) на ства ра ње, про дук ци ју, ди фу зи ју и ди стри-
бу ци ју, те да има ју при ступ соп стве ним кул тур ним из ра зи ма, по-
све ћу ју ћи ду жну па жњу по себ ним окол но сти ма и по тре ба ма же на 
и раз ли чи тих дру штве них гру па, укљу чу ју ћи ту и осо бе ко је при-
па да ју ма њи на ма, као и аутох то не на ро де и 2) да има ју при ступ 
ра зно ли ким кул тур ним из ра зи ма са сво је те ри то ри је, као и са те ри-
то ри ја дру гих зе ма ља. У ве зи са овим је и оба ве за др жа ве да пре ду-
зме ме ре ко ји ма је циљ да пре по зна ва жност до при но са умет ни ка 
и свих оних ко ји су укљу че ни у ства ра лач ке про це се, кул тур них 
за јед ни ца и ор га ни за ци ја ко је по др жа ва ју њи хов рад, као и њи хо ву 
кључ ну уло гу у не го ва њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за.

Ме ре за за шти ту кул тур них из ра за пред ста вља ју по се бан си-
стем ме ра у окви ру кул тур не по ли ти ке сва ке др жа ве21). На и ме, др-
жа ве су оба ве зне  да утвр де по сто ја ње по себ них си ту а ци ја у ко ји ма 
су кул тур ни из ра зи на ње ној те ри то ри ји из ло же ни ри зи ку од не ста-
ја ња, од но сно ка да су озбиљ но угро же ни или их је из не ког дру гог 
раз ло га по треб но хит но обез бе ди ти и да обез бе ди ефи ка сне ме ре 
за за шти ту и очу ва ње та квих кул тур них из ра за. Да би се обез бе ди-
ла при ме на ова квих ме ра, на ме ђу на род ном ни воу је ус по ста вљен 
ефи ка сан ме ха ни зам кон тро ле у утвр ђи ва њу и при ме ни ових ме ра 
од стра не по је ди них др жа ва. Та ко су др жа ве у оба ве зи  да под но се 
из ве штај Ме ђу вла ди ном ко ми те ту о свим ме ра ма ко је су пред у зе ле 
на сво јој те ри то ри ји ка ко би се за до во љи ла хит ност си ту а ци је. У 
сва ком слу ча ју овај Ко ми тет мо же да на осно ву до би је них ин фор-
ма ци ја пред ло жи и при ме ну од го ва ра ју ћих пре по ру ка.

Ефи ка сно сти и ква ли тет ној при ме ни кул тур не по ли ти ке22) тре-
ба да до при не се и ус по ста вљен си стем раз ме не ин фор ма ци ја и 
тран спа рент ност. Та ко су др жа ве (као стра не пот пи сни це Кон вен-
ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра зо ли ко сти кул тур них из ра за) 
оба ве зне да : 1) сва ке че ти ри го ди не, у сво јим из ве шта ји ма ме ђу-
на род ној ор га ни за ци ји – UNE SCO-у пру жа од го ва ра ју ће ин фор ма-

21) Ви ше: U.H. Me in hof, A.Tri an dafylli dou, Тран скул ту рал на Евро па – увод у кул тур ну по-
ли ти ку у Евро пи ко ја се ме ња, Clio, Бе о град, 2008. 

22) B. Hof fman, Art and cul tu re he ri ta ge : law, po licy and prac ti ce, Cam brid ge, 2006, str.87-97.
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ци је о пред у зе тим ме ра ма зa за шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти 
кул тур них из ра за, ка ко на сво јој те ри то ри ји, та ко и на ме ђу на род-
ном ни воу, 2) од ре де кон такт тач ку  за раз ме ну ин фор ма ци ја ко је се 
од но се на при ме ну ове Кон вен ци је и 3) за јед но де ле и раз ме њу ју 
ин фор ма ци је ко је се од но се на за шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко-
сти кул тур них из ра за.

Истом ци љу и ре зул та ти ма тре ба да до при не се и оба ве за  др-
жа ве да ра ди на обра зо ва њу и по ди за њу све сти код јав но сти. Сто га 
су др жа ве оба ве за не да : 1) под сти чу и уна пре ђу ју раз у ме ва ње о 
зна ча ју за шти те и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, на-
ро чи то пу тем про гра ма обра зо ва ња и по ди за ња све сти јав но сти, 2) 
са ра ђу ју са дру гим др жа ва ма, ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га-
ни за ци ја ма и 3) на сто је да под стак ну ства ра ла штво и оја ча ју про-
из вод не ка па ци те те уста но вља ва њем про гра ма обра зо ва ња, обу кe 
и разменe у обла сти кул тур них ин ду стри ја. Ове ме ре тре ба да бу ду 
спро ве де не на на чин ко ји не ма не га ти ван ути цај на тра ди ци о нал не 
об ли ке ства ра ња. У сва ком слу ча ју у оства ри ва њу на ве де них ме-
ра и ак тив но сти, др жа ве су у ве ли кој ме ри осло ње не и на де ло ва-
ње ци вил ног дру штва (не вла ди ног сек то ра). За то др жа ве при зна ју 
кључ ну уло гу ци вил ног дру штва у за шти ти и уна пре ђе њу ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за, те под сти чу раз ли чи тим ме ра ма ак тив но 
уче шће ци вил ног дру штва у сво јим на по ри ма на ус по ста вља њу, 
за шти ти, очу ва њу и про мо ци ји кул тур не ра зно ли ко сти и про мо ци-
ји мул ти кул ту рал но сти.

Од по себ ног зна ча ја је за сва ку др жа ву, као и уоп ште за људ ску 
ци ви ли за ци ју про цес укљу чи ва ња кул ту ре у одр жи ви раз вој23). На-
и ме, др жа ве су пре у зе ле оба ве зу да укљу че кул ту ру у сво ју раз вој-
ну по ли ти ку на свим ни во и ма у ци љу ства ра ња по год них усло ва за 
одр жи ви раз вој, и да у скло пу то га, не гу ју раз ли чи те аспек те ко ји 
су ве за ни за за шти ту, очу ва ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју  ра зно ли-
ко сти кул тур них из ра за. У том ци љу се оне оба ве зу ју да по др же са-
рад њу у ци љу одр жи вог раз во ја и сма ње ња си ро ма штва, по себ но у 
од но су на спе ци фич не по тре бе зе ма ља у раз во ју, у ци љу раз ви ја ња 
ди на мич ног кул тур ног сек то ра, из ме ђу оста лог, и сле де ћим сред-
стви ма : 

1) ја ча њем кул тур них ин ду стри ја у зе мља ма у раз во ју пу тем: 
а) ства ра ња и ја ча ња ка па ци те та кул тур не про дук ци је и ди стри-
бу ци је у зе мља ма у раз во ју, б) олак ша ва ња ши рег при сту па свет-

23) Vi še: H. Bo we, M. Kylie, Com mu ni ca tion ac ross cul tu res : mu tual un der stan ding in a glo bal 
world, Cam brid ge, 2007. 
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ском тр жи шту и ме ђу на род ним ди стри бу ци о ним мре жа ма, њи хо-
вим кул тур ним де лат но сти ма, до бри ма и услу га ма, в) омо гу ћа ва ња 
ства ра ња одр жи вог ло кал ног и ре ги о нал ног тр жи шта, г) усва ја ња 
при клад них ме ра у раз ви је ним зе мља ма у ци љу по ве ћа ња до ступ-
но сти њи хо ве те ри то ри је за кул тур не де лат но сти, до бра и услу ге 
зе ма ља у раз во ју, д) пру жа ња по др шке ства ра лач ком ра ду и олак-
ша ва ња ве ће мо бил но сти умет ни ка из зе ма ља у раз во ју и ђ) под-
сти ца ња од го ва ра ју ће са рад ње ме ђу раз ви је ним зе мља ма и зе мља-
ма у раз во ју, на ро чи то у обла сти му зи ке и фил ма, 

2) по ди за њем ка па ци те та пу тем раз ме не ин фор ма ци ја, ис ку-
ста ва и струч них зна ња, об у ча ва њем људ ских ре сур са у јав ном и 
при ват ном сек то ру у зе мља ма у раз во ју, на ро чи то пу тем ши ре ња 
стра те шких ка па ци те та и ка па ци те та упра ве, раз во јем и спро во ђе-
њем у де ло културнe политикe, уна пре ђе њем и ши ре њем кул тур-
них из ра за, раз во јем сред њих, ма лих и ми кро пред у зе ћа, ко ри шће-
њем тех но ло ги ја, као и раз во јем и пре но ше њем ве шти на, 

3)  уво ђе њем од го ва ра ју ћих сти му ла тив них ме ра за тран сфер 
тех но ло ги ја, зна ња и ис ку ства, на ро чи то у до ме ну кул тур них ин ду-
стри ја и пред у зет ни штва, 

4) фи нан сиј ском по др шком пу тем : а) осни ва ња Ме ђу на род ног 
фон да за кул тур ну ра зно ли кост, б) обез бе ђи ва ња зва нич не раз вој не 
по мо ћи, пре ма по тре би, укљу чу ју ћи и тех нич ку по моћ, ра ди под-
сти ца ња и по др шке ства ра ла штву и в) дру гих об ли ка фи нан сиј ске 
по мо ћи, као што су ни ско ка мат ни кре ди ти, бес по врат на по моћ и 
дру ги ме ха ни зми фи нан си ра ња.

МЕ ЂУ НА РОД НА СА РАД ЊА И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

Бу ду ћи да је за шти та, очу ва ње и обез бе ђе ње ра зно ли ко сти кул-
тур них из ра за и про мо ци ја мул ти кул ту рал но сти24) од оп ште ци ви-
ли за циј ског зна ча ја, то је ло гич но да не ма ефи ка сне кул тур не по-
ли ти ке и при ме ње них ме ра ко ји ма се шти те ове људ ске и дру штве-
не вред но сти на на ци о нал ном ни воу, без ме ђу на род не са рад ње у 
том ци љу25). То је ра зу мљи во ка да се има у ви ду по тре ба : 1) да се 
обез бе ди ефи ка сна за шти та и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них 

24) M.I. Lic hbach, A.S. Zuc ker man, Com pa ra ti ve po li tics : ra ti o na lity, cul tu re and struc tu re, 
Cam brid ge, 2006, str.113-134.

25) W. Arts, J. Ha ge na ars, L. Hal man, The cul tu ral di ver sity of Euro pean Unity : fin ding, ex pla-
na ti ons and re flec ti ons from Euro pean va lu es study, Le i den, Bo ston, 2003, str. 87-95.
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из ра за, 2) да се ство ре усло ви за на пре дак и сло бод ну ин тер ак ци ју 
кул ту ра на уза јам но ко ри стан на чин, 3) да се под стак не ди ја лог ме-
ђу кул ту ра ма ра ди обез бе ђи ва ња ин тен зив ни је и урав но те же ни је 
кул тур не раз ме не у све ту у при лог по што ва ња ме ђу кул ту ра ма и 
кул ту ре ми ра, 4) да се не гу је ин тер кул ту рал ност ра ди раз во ја кул-
тур не ин тер ак ци је у ду ху из град ње мо сто ва ме ђу на ро ди ма, 5) да 
се уна пре ди  по што ва ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и ши ре ње 
све сти о ње ној вред но сти на ло кал ном, др жав ном и ме ђу на род ном 
ни воу, као и  6) да се по твр ди ва жност по ве за но сти кул ту ре и раз-
во ја у свим зе мља ма, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју, и да охра бру ју 
на по ри пред у зе ти на др жав ном и ме ђу на род ном пла ну ра ди пре по-
зна ва ња истин ске вред но сти те по ве за но сти.

У том ци љу све др жа ве као стра не пот пи сни це Кон вен ци је 
ОУН на сто је да оја ча ју сво ју би ла те рал ну, ре ги о нал ну и ме ђу на-
род ну са рад њу ра ди ства ра ња усло ва ко ји су по год ни за уна пре-
ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, а на ро чи то ра ди : 1) олак-
ша ва ња ме ђу соб ног ди ја ло га о кул тур ној по ли ти ци, 2) уна пре ђе-
ња стра те шких ка па ци те та и ка па ци те та упра ве јав ног сек то ра у 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре од јав ног зна ча ја, кроз струч ну и ме ђу на-
род ну кул тур ну раз ме ну и уза јам но ко ри шће ње при ме ра нај бо ље 
прак се, 3) ја ча ња парт нер ства с ци вил ним дру штвом, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и при ват ним сек то ром, и са рад ње ме ђу њи ма у ци-
љу по др шке и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, 4) про-
мо ви са ња упо тре бе но вих тех но ло ги ја и под сти ца ња парт нер ства 
ра ди уна пре ђе ња раз ме не и ко ри шће ња ин фор ма ци ја и раз у ме ва ња 
кул ту ре и не го ва ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и 5) под сти ца-
ња за кљу чи ва ња уго во ра о ко про дук ци ји и ко ди стри бу ци ји.

У окви ру ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње на за шти ти, про-
мо ци ји, обез бе ђе њу и уна пре ђе њу ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
др жа ве под сти чу  раз вој парт нер ста ва из ме ђу и уну тар јав ног и 
при ват ног сек то ра и не про фит них ор га ни за ци ја, у ци љу са рад ње 
са зе мља ма у раз во ју, као и ра ди ја ча ња њи хо вих ка па ци те та за за-
шти ту и уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за. На те ме љу 
кон крет них по тре ба зе ма ља у раз во ју, ова ино ва тив на парт нер ства 
ста вља ју  ак це нат на да љи раз вој ин фра струк ту ре, људ ских ре сур-
са и по ли ти ка, као и на раз ме ну кул тур них де лат но сти, до ба ра и 
услу га. Шта ви ше, раз ви је не зе мље су пре у зе ле на се бе оба ве зу 
да олак ша ју кул тур ну раз ме ну са зе мља ма у раз во ју одо бра ва ју ћи, 
кроз од го ва ра ју ће ин сти ту ци о нал не и прав не окви ре, по вла шће ни 
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трет ман умет ни ци ма и дру гим струч ња ци ма и за по сле ни ма у обла-
сти кул ту ре, као и за кул тур на до бра и услу ге из зе ма ља у раз во ју.

По ред не по сред не ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње из ме ђу 
по је ди них др жа ва не по сред но, све ви ше се у ме ђу на род ној за јед-
ни ци ис ти че по тре ба за по сред ним ви до ви ма са рад ње и по мо ћи у 
за шти ти, про мо ци ји и обез бе ђе њу кул тур не ра зно ли ко сти. Та по-
сред на ме ђу на род на са рад ња се од ви ја пу тем по себ но уста но вље-
ног Ме ђу на род ног фон да за кул тур ну ра зно ли кост. Овај Фонд се 
са сто ји од по ве ре нич ких фон до ва ус по ста вље них у скла ду са фи-
нан сиј ским про пи си ма UNE SCO-a. Сред ства  овог Фон да чи не : 1) 
до бро вољ ни при ло зи др жа ва – стра на пот пи сни ца Кон вен ци је, 2) 
сред ства опре де ље на за ову свр ху од стра не Ге не рал не кон фе рен-
ци је UNE SCO-a, 3) при ло зи, по кло ни или ле га ти дру гих др жа ва, 
ор га ни за ци ја и про гра ма у си сте му Ор га ни за ци је Ује ди ње них на-
ци ја, дру гих ре ги о нал них или ме ђу на род них ор га ни за ци ја и јав-
них или при ват них те ла/ор га ни за ци ја или по је ди на ца, 4) ка ма те на 
сред ства Фон да ко ја се на ла зе код по слов них ба на ка, 5) сред ства 
до би је на при ку пља њем при хо да и фи нан сиј ска до бит од ма ни фе-
ста ци ја ор га ни зо ва них у ко рист Фон да и 6) оста ла сред ства одо-
бре на пра вил ни ком Фон да. О ко ри шће њу сред ста ва Фон да од лу-
чу је Ме ђу вла дин ко ми тет на осно ву смер ни ца ко је се утвр ђу ју на 
кон фе рен ци ји др жа ва - стра на пот пи сни ца Кон вен ци је.  Ме ђу вла-
дин ко ми тет мо же да при хва ти при ло ге и дру ге об ли ке по мо ћи, за 
оп ште или по себ не на ме не, ко ји се од но се на ја сно де фи ни са не 
про јек те, под усло вом да је прет ход но већ дао одо бре ње за те про-
јек те. При то ме при ло зи Фон ду не мо гу би ти усло вље ни ни ка квим 
по ли тич ким, еко ном ским или би ло ка квим дру гим усло ви ма ко ји 
ни су у скла ду са ци ље ви ма ове кон вен ци је.

Ва жан сег мент ме ђу на род них на по ра у прав цу за шти те, очу-
ва ња, обез бе ђе ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
чи ни и раз ме на, ана ли за и ши ре ње по треб них ин фор ма ци ја. Та-
ко су др жа ве са гла сне да раз ме њу ју све рас по ло жи ве ин фор ма-
ци је и струч на зна ња ко ја се од но се на при ку пља ње по да та ка и 
ста ти сти ку ве за ну за кул тур не из ра зе, као и за про на ла же ње нај-
бо љих при ме ра из прак се за њи хо ву за шти ту и уна пре ђе ње. У тој 
де лат но сти др жа ве мо гу да ра чу на ју и на по моћ UNE SCO-a. Та ко 
UNE SCO  олак ша ва пу тем по сто је ћих ме ха ни за ма у Се кре та ри-
ја ту при ку пља ње, ана ли зу и ши ре ње свих ре ле вант них ин фор ма-
ци ја, ста ти сти ка и нај бо љих при ме ра из прак се. Та ко ђе, UNE SCO 
је  офор мио и ажу ри рао ба зу по да та ка o раз ли чи тим сек то ри ма и 
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вла ди ним, при ват ним и не про фит ним ор га ни за ци ја ма ко је де лу ју у 
овом до ме ну.  У ци љу олак ша ња при ку пља ња по да та ка, UNE SCO 
је по себ ну па жњу по све тио ја ча њу ка па ци те та и струч них зна ња у 
др жа ва ма ко је под не су зах тев за по моћ у тој обла сти. 

МЕ ЂУ НА РОД НИ ОР ГА НИ  
ЗА ЗА ШТИ ТУ КУЛ ТУР НЕ РА ЗНО ЛИ КО СТИ

По ред не по сред не ме ђу на род не и ре ги о нал не са рад ње26) из ме-
ђу по је ди них др жа ва, све ви ше се у ме ђу на род ној за јед ни ци ис ти че 
по тре ба за по сред ним ви до ви ма са рад ње и по мо ћи у за шти ти, про-
мо ци ји и обез бе ђе њу кул тур не ра зно ли ко сти. Та по сред на ме ђу на-
род на са рад ња се од ви ја и пу тем ни за ор га на у окви ру UNE SCO 
ор га ни за ци је.

Нај ви ши ор ган у окви ру си сте ма Ор га ни за ци је ује ди ње них на-
ци ја у обла сти за шти те ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и про мо-
ци је мул ти кул ту рал но сти је сте скуп шти на др жа ва - стра на пот пи-
сни ца Кон вен ци је. Скуп шти на стра на пот пи сни ца је вр хов ни пле-
нар ни ор ган ове кон вен ци је. Ова Скуп шти на се са ста је на ре дов ној 
сед ни ци сва ке две го ди не, уко ли ко је мо гу ће у вре мен ском окви ру 
ка да за се да и Ге не рал на кон фе рен ци ја UNE SCO-a. Она се мо же са-
ста ја ти и на ван ред ној сед ни ци уко ли ко је та ко од лу че но или уко-
ли ко је за то под нет зах тев Ме ђу вла ди ном ко ми те ту од стра не нај-
ма ње јед не тре ћи не Стра на пот пи сни ца.

Ску пш тинa др жа ва – стра на пот пи сни ца оба вља сле де ће по-
сло ве и за дат ке. То су : 1) би ра чла но ве Ме ђу вла ди ног ко ми те та, 2) 
при ма и раз ма тра изв еш тајe Стра на пот пи сни ца o кон вен ци ји ко је 
им про сле ди Ме ђу вла дин ко ми тет, 3) одо бра ва опе ра тив не смер ни-
це при пре мље не на њен зах тев од стра не Ме ђу вла ди ног ко ми те та, 
4) пре ду зме би ло ко ју дру гу ме ру, ко ју сма тра нео п ход ном, да би се 
уна пре ди ли ци ље ви ове кон вен ци је и 5) усва ја По слов ник о ра ду.

По ред скуп шти не др жа ва, зна чај ну над ле жност у обла сти за-
шти те, очу ва ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за има 
и по себ но фор ми ра ни  Ме ђу вла дин ко ми тет. На и ме, у окви ру UNE-
SCO-а осни ва се Ме ђу вла дин ко ми тет за за шти ту и уна пре ђе ње ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за. Ње га чи не пред став ни ци осам на ест 
др жа ва - стра на пот пи сни ца Кон вен ци је ко ји су  иза бра ни на пе ри-
од од че ти ри го ди не од стра не Кон фе рен ци је стра на пот пи сни ца. 

26)  F. Ri ga ux, EEC com pe ten ce in the cul tu ral fi eld, De ven ter, Klu wer, 1992, str.127-136. 
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Ме ђу вла дин ко ми тет се са ста је јед ном го ди шње. Оај Ко ми тет ра ди 
под над ле жно шћу и у скла ду са ди рек ти ва ма Кон фе рен ци је стра на 
пот пи сни ца и њој од го ва ра за свој рад. Број чла но ва Ме ђу вла ди-
ног ко ми те та по ве ћа ва се ка да број стра на пот пи сни ца Кон вен ци је 
до стиг не пе де сет. Из бор чла но ва Ме ђу вла ди ног ко ми те та за сни ва 
се на прин ци пи ма ујед на че не ге о граф ске за сту пље но сти, као и на 
прин ци пу ро та ци је. 

У над ле жност Ме ђу вла ди ног ко ми те та спа да ју сле де ћи по сло-
ви и за да ци: 1) уна пре ђи ва ње ци ље ва ове кон вен ци је и под сти ца-
ње и пра ће ње ње ног спро во ђе ња, 2) при пре ма ње и под но ше ње на 
одо бре ње Скуп шти ни Стра на пот пи сни ца, на њен зах тев, опе ра-
тив них смер ни ца за спро во ђе ње и при ме ну од ре да ба ове кон вен-
ци је, 3) про сле ђи ва ње Скуп шти ни стра на пот пи сни ца  из ве шта ја 
по је ди них др жа ва о кон вен ци ји и ње ној при ме ни, за јед но са сво јим 
ко мен та ри ма и крат ким при ка зом њи хо вих са др жа ја, 4)  да ва ње 
од го ва ра ју ћих пре по ру ка у си ту а ци ја ма ко је су пре до чи ле Стра не 
пот пи сни це кон вен ци је у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма кон-
вен ци је, 5) уста но вља ва ње про це ду ра и дру гих ме ха ни за ма кон-
сул та ци ја ра ди пред ста вља ња ци ље ва и на че ла ове кон вен ци је на 
дру гим ме ђу на род ним фо ру ми ма и 6) оба вља ње дру гих за да та ка 
ко је за тра жи Скуп шти на Стра на пот пи сни ца.

Ме ђу вла дин ко ми тет, у скла ду са сво јим по слов ни ком, мо же 
у сва ком тре нут ку да по зо ве јав не или при ват не ор га ни за ци је или 
фи зич ка ли ца да при су ству ју ње го вим са стан ци ма, ра ди кон сул-
та ци ја о од ре ђе ним пи та њи ма. Овај Ко ми тет та ко ђе при пре ма и 
под но си Скуп шти ни Стра на пот пи сни ца, на одо бре ње, соп стве ни 
по слов ник.

И на кра ју, у окви ру ме ђу на род не за јед ни це, у обла сти за шти те 
и очу ва ња кул тур не ра зно ли ко сти, као ор ган са по себ ним над ле-
жно сти ма из два ја се  Се кре та ри јат UNE SCO-а. Овај ор ган по ма же 
дру гим ор га ни ма UNE SCO-а, а на ро чи то при пре ма до ку мен та ци ју 
за Скуп шти ну др жа ва- стра на пот пи сни ца и Ме ђу вла дин ко ми тет, 
као и днев ни ред њи хо вих са ста на ка, пру жа по моћ овим ор га ни ма, 
те под но си из ве штај о спро во ђе њу њи хо вих од лу ка.
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КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА СР БИ ЈЕ  
И МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ

У то ку 2009. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји је усво јен но ви За кон 
о кул ту ри27).  Овим за ко ном се утвр ђу је оп шти ин те рес у кул ту ри, 
на чин оства ри ва ња оп штег ин те ре са у кул ту ри и оба вља ње кул тур-
них де лат но сти, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
ауто ном них по кра ји на и оп шти на, гра до ва и гра да Бе о гра да (да кле 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве) у кул ту ри, као и усло ви за де ло ва ње 
свих су бје ка та у кул ту ри.  Ре пу бли ка Ср би ја се, пре ма овим за-
кон ским ре ше њи ма, ста ра о оства ри ва њу оп штег дру штве ног ин-
те ре са у обла сти кул ту ри, као  и о на чи ну и по ступ ку спро во ђе ња 
кул тур не по ли ти ке у сми слу  ску па ци ље ва и ме ра под сти ца ња кул-
тур ног раз во ја, па ти ме и кул тур не ра зно ли ко сти. 

Та ко ус по ста вље на прав на осно ва за оства ре ње кул тур не по-
ли ти ке28) у Ср би ји се за сни ва на сле де ћим на че ли ма. То су : 1) 
слободa из ра жа ва ња у кул тур ном и умет нич ком ства ра ла штву, 2) 
аутономијa су бје ка та у кул ту ри, 3) отво ре ност и до ступ ност кул-
тур них са др жа ја јав но сти и гра ђа ни ма, 4) уважавањe кул тур них и 
де мо крат ских вред но сти европ ске и на ци о нал не тра ди ци је и ра-
зно ли ко сти кул тур ног из ра за, 5) ин те гри са ње кул тур ног раз во ја 
у со цио-еко ном ски и по ли тич ки ду го роч ни раз вој де мо крат ског 
дру штва, 6) де мо кра тич ност кул тур не по ли ти ке, 7) рав но прав ност 
су бје ка та у осни ва њу уста но ва и дру гих прав них ли ца у кул ту ри 
и рав но прав ност у ра ду свих уста но ва и дру гих су бје ка та у кул ту-
ри, 8) де цен тра ли за ци ја у од лу чи ва њу, ор га ни зо ва њу и фи нан си-
ра њу кул тур них де лат но сти, 9) под сти ца ње кул тур ног и умет нич-
ког ства ра ла штва и очу ва ње кул тур ног и исто риј ског на сле ђа и 10) 
под сти ца ње одр жи вог раз во ја кул тур не сре ди не као ин те грал ног 
де ла жи вот не сре ди не29). 

По ред Ре пу бли ке,у оства ри ва њу уло ге и за да та ка кул тур не по-
ли ти ке, од ре ђе ну уло гу и зна чај има и ауто ном на по кра ји на. Она се  
ста ра о спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке на сво јој те ри то ри ји и уре-
ђу је пи та ња од по кра јин ског зна ча ја у обла сти кул ту ре, у окви ру 
пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном. Та ко ђе у од ре ђе ној 

27) Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 72/2009.
28) Ви ше: М. Дра ги ће вић Ше шић, Јав на и кул тур на по ли ти ка, со цио-кул ту ро ло шки аспек-

ти, Маг на аген да, Бе о град, 2002. 
29) Ви ше: С. Ман ди, Кул тур на по ли ти ка – кра так во дич, Ве га ме диа, Но ви Сад, 2002. 
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ме ри и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве се ста ра ју о за до во ља ва њу 
по тре ба гра ђа на у кул ту ри на сво јој те ри то ри ји и уре ђу је по је ди на 
пи та ња од ин те ре са за сво је гра ђа не, као и на чин њи хо вог оства-
ри ва ња, у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом и за ко ном. 
И на кра ју, на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на ста ра ју се о 
спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке на ци о нал не ма њи не и, у скла ду 
са за ко ном, уче ству ју у про це су од лу чи ва ња или са ми од лу чу ју о 
по је ди ним пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, осни ва ју уста но ве 
кул ту ре и дру га прав на ли ца у кул ту ри30). 

Оп шти  ин те рес у кул ту ри (ко ји се те жи у пот пу но сти, ефи ка-
сно и ква ли тет но оства ри ти пу тем кул тур не по ли ти ке31) др жа ве и 
ње них ор га ни за ци о них об ли ка об у хва та сле де ћа по ља де ло ва ња. 
То су у сми слу чла на 6. За ко на о кул ту ри :  1) ства ра ње мо гућ но сти 
за ин тен зи ван и ускла ђен кул тур ни раз вој, 2) ства ра ње усло ва за 
под сти ца ње кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 3) ис тра жи ва-
ње, за шти та и ко ри шће ње кул тур них до ба ра, 4) фи нан си ра ње те-
ку ћих рас хо да и из да та ка и оства ри ва ње про гра ма уста но ва кул-
ту ре чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, 5) ре а ли за ци ја про гра ма 
и про је ка та уста но ва кул ту ре, удру же ња у кул ту ри и дру гих су-
бје ка та у кул ту ри ко ји сво јим ква ли те том до при но се раз во ју кул-
ту ре и умет но сти, 6) от кри ва ње, ства ра ње, про у ча ва ње, очу ва ње 
и пред ста вља ње срп ске кул ту ре и кул ту ре на ци о нал них ма њи на 
у Ре пу бли ци Ср би ји, 7) обез бе ђи ва ње усло ва за до ступ ност кул-
тур ног на сле ђа јав но сти, 8) ис тра жи ва ње, очу ва ње и ко ри шће ње 
до ба ра од по себ ног зна ча ја за кул ту ру и исто ри ју срп ског на ро да, 
ко ја се на ла зе ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, 9) под сти ца ње и 
по ма га ње кул тур них из ра за ко ји су ре зул тат кре а тив но сти по је ди-
на ца, гру па и дру шта ва Ср ба у ино стран ству, 10) под сти ца ње ме-
ђу на род не кул тур не са рад ње, 11) под сти ца ње струч них и на уч них 
ис тра жи ва ња у кул ту ри, 12) ши ре ње и уна пре ђи ва ње еду ка ци је 
у обла сти кул ту ре, 13) под сти ца ње при ме не но вих тех но ло ги ја у 
кул ту ри, на ро чи то ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и ди ги та ли за ци је, 
14) из град ња је дин стве ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма 
и ма тич не функ ци је у би бли о теч кој де лат но сти, 15) из град ња је-
дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма у обла сти за шти те кул тур них 
до ба ра, 16) под сти ца ње мла дих та ле на та у обла сти кул тур ног и 

30)  О де ло ва њу др жав них ор га на у оства ри ва њу ци ље ва кул тур не по ли ти ке ви ше: В. Ђу-
кић, Др жа ва и кул ту ра, Сту ди је са вре ме не кул тур не по ли ти ке, Фа кул тет драм ских 
умет но сти, Бе о град, 2010. 

31)  В. Ђу кић Дој чи но вић, Тран зи ци о не кул тур не по ли ти ке - кон фу зи је и ди ле ме, За ду жби-
на Ан дре је вић, Бе о град, 2003, стр. 54-61.
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умет нич ког ства ра ла штва, 17) ства ра ње усло ва за под сти ца ње са-
мо стал ног кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 18) под сти ца ње 
ама тер ског кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва, 19) под сти ца ње 
де чи јег ства ра ла штва и ства ра ла штва за де цу и мла де у кул ту ри, 
20) под сти ца ње кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва осо ба са ин-
ва ли ди те том и до ступ но сти свих кул тур них са др жа ја осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, 21) под сти ца ње тр жи шта умет нич ких де ла, спон-
зо ри са ња, ме це нар ства и до на тор ства у кул ту ри и 22) дру га пи та ња 
утвр ђе на за ко ном као оп шти ин те рес у обла сти кул ту ре. Сред ства 
за оства ри ва ње оп штег ин те ре са у кул ту ри обез бе ђу ју се у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је. 

Ауто ном на по кра ји на, у ци љу спро во ђе ња кул тур не по ли ти ке 
на сво јој те ри то ри ји, у окви ру пра ва и оба ве за утвр ђе них Уста вом 
и за ко ном, а у скла ду са Стра те ги јом раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је, до но си про грам раз во ја кул ту ре за ко ји се сред ства за фи-
нан си ра ње обез бе ђу ју у бу џе ту ауто ном не по кра ји не. И је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, у ци љу ста ра ња о за до во ља ва њу по тре ба гра-
ђа на у кул ту ри на сво јој те ри то ри ји, до но се пла но ве раз во ја кул-
ту ре у скла ду са за ко ном и Стра те ги јом, а за ко ји се сред ства за 
фи нан си ра ње обез бе ђу ју у бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве32). 

Кул тур ном де лат но шћу (члан 8. За ко на о кул ту ри) сма тра ју се 
по сло ви на ро чи то у сле де ћим обла сти ма као што су : 1) ис тра жи-
ва ње, за шти та и ко ри шће ње кул тур ног на сле ђа, 2) би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о не де лат но сти, 3) књи ге и књи жев ност (ства ра ла штво, 
из да ва штво, књи жар ство, пре во ди ла штво), 4) му зи ка (ства ра ла-
штво, про дук ци ја, ин тер пре та ци ја), 5) ли ков не и при ме ње не умет-
но сти, ви зу ел не умет но сти и ар хи тек ту ра, 6) сцен ско ства ра ла штво 
и ин тер пре та ци ја (дра ма, опе ра, ба лет и плес), 7) ки не ма то гра фи-
ја и аудио-ви зу ел но ства ра ла штво, 8) умет нич ка фо то гра фи ја, 9) 
ди ги тал но ства ра ла штво и мул ти ме ди ји, 10) на уч но и стра жи вач ке 
и еду ка тив не де лат но сти у кул ту ри и 11)  оста ла му зич ка, го вор-
на, ар ти стич ка и сцен ска из во ђе ња кул тур них про гра ма. Та ко од-
ре ђе ну кул тур ну де лат ност у це ли ни или у по је ди ним обла сти ма 
кул тур ног де ло ва ња мо гу да оба вља ју  до ма ћа и стра на фи зич ка и 
прав на ли ца, на на чин и под усло ви ма про пи са ним за ко ном. Сва ка-
ко да по себ но зна ча јан сег мент кул тур не де лат но сти пред ста вља ју 
ме ре и рад ње ко је има ју за циљ за шти ту, очу ва ње, обез бе ђе ње и 

32)  В. Ђу кић Дој чи но вић, „За ре ги о на ли за ци ју кул тур не по ли ти ке у Ср би ји“, Збор ник Фа-
кул те та драм ских умет но сти, Бе о град, бр. 4/2000, стр. 369-385.
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уна пре ђе ње ра зно ли ко сти кул тур них из ра за, од но сно за про мо ци ју 
мул ти кул ту рал но сти.

Сред ства за фи нан си ра ње или су фи нан си ра ње кул тур них про-
гра ма и про је ка та, као и умет нич ких, од но сно струч них и на уч-
них ис тра жи ва ња у по је ди ним обла сти ма кул тур не де лат но сти33), 
обез бе ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, бу џе ту ауто ном не по кра-
ји не и бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном. 
Кул тур ни про гра ми и про јек ти уста но ва кул ту ре и дру гих су бје ка-
та у кул ту ри фи нан си ра ју се и из при хо да оства ре них оба вља њем 
де лат но сти, од на кна да за услу ге, про да јом про из во да, усту па њем 
аутор ских и срод них пра ва, од ле га та, до на ци ја, спон зор ста ва и на 
дру ги на чин, у скла ду са за ко ном. Фи нан си ра ње или су фи нан си-
ра ње кул тур них про гра ма и про је ка та, као и умет нич ких, од но сно 
струч них и на уч них ис тра жи ва ња у кул ту ри, вр ши се на осно ву 
јав ног кон кур са, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но. Но, ова се 
сред ства за фи нан си ра ње кул тур них де лат но сти мо гу та ко ђе обез-
бе ђи ва ти и осни ва њем и де ло ва њем за ду жби на и фон да ци ја, у 
скла ду са за ко ном.

У оства ри ва њу кул тур не по ли ти ке34) Ср би је од по себ ног је 
зна ча ја уло га и де ло ва ње  На ци о нал ног са ве та за кул ту ру. Он је 
обра зо ван као струч но-са ве то дав но те ло, ра ди обез бе ђи ва ња стал-
не струч не по др шке у очу ва њу, раз во ју и ши ре њу кул ту ре. Чла но-
ви Са ве та би ра ју се из ре да углед них и афир ми са них умет ни ка и 
струч ња ка у кул ту ри, на пе ри од од пет го ди на. Са вет има де вет на-
ест чла но ва ко је би ра На род на скуп шти на. 

У над ле жност На ци о нал ног са ве та за кул ту ру спа да ју сле де ћи 
по сло ви и за да ци као што су да: 1) ана ли зи ра и да је ми шље ње о 
ста њу у кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји, 2) да је су ге сти је у кре и ра њу 
кул тур не по ли ти ке, 3) да је пред ло ге за раз вој и уна пре ђе ње кул тур-
них де лат но сти, 4) уче ству је у из ра ди пред ло га стра те ги је раз во ја 
кул ту ре и да је оце ну ње ног из вр ше ња, 5) пред ла же кри те ри ју ме за 
сти ца ње ста ту са ис так ну тог умет ни ка, од но сно ис так ну тог струч-
ња ка у кул ту ри, 6) утвр ђу је ста тус ис так ну тог умет ни ка, од но сно 
ис так ну тог струч ња ка у кул ту ри, 7) да је су ге сти је и пред ло ге за 
уре ђе ње дру гих пи та ња у обла сти кул ту ре, као и ме ђу ре сор не са-
рад ње (на у ка, обра зо ва ње, ур ба ни зам, ме ђу на род на са рад ња, итд.) 

33) С. Ко шу тић, Д. Ву ја ди но вић, Зе ле на књи га о кул тур ној по ли ти ци ло кал них и ре ги о нал-
них вла сти у Евро пи, Бал кан култ, Бе о град, 2004, стр. 45-68.

34) Б. Пр њат, Кул тур на по ли ти ка  и кул тур ни раз вој, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 
1986, стр. 67-71.
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и  8) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном. Но, по ред 
За ко на  о кул ту ри, као прав ног осно ва за де ло ва ње свих др жав-
них и дру гих дру штве них ор га на и ор га ни за ци ја, као и прав них 
и фи зич ких ли ца, на кул тур ну по ли ти ку уоп ште, ње ну са др жи ну, 
прав це де ло ва ња и но си о це ак тив но сти сва ка ко да је од нај ве ћег 
зна ча ја до ку ме нат ко ји но си на зив : ‘’ Стра те ги ја раз во ја кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је’’. 

Овај план ски акт нај ви шег ран га до но си На род на скуп шти-
на, на пред лог Вла де за пе ри од од де сет го ди на. Ова Стра те ги ја  
у сми слу чла на 20. За ко на о кул ту ри на ро чи то са др жи: 1) ана ли-
зу по сто је ћег ста ња кул тур не де лат но сти и ства ра ла штва у Ср би-
ји, 2) основ не по став ке кул тур ног раз во ја као што су: а) ци ље ви 
кул тур ног раз во ја, б) при о ри тет на под руч ја кул тур ног раз во ја и в) 
при о ри те ти ме ђу ре сор не са рад ње (на уч но и стра жи вач ки рад, еду-
ка ци ја, рав но мер ни ре ги о нал ни раз вој, ме ђу на род на са рад ња, кре-
а тив на ин ду стри ја, кул тур ни ту ри зам итд.), 3) стра те шке прав це 
и ин стру мен те кул тур ног раз во ја, а на ро чи то : а)  ис тра жи ва ње, 
за шти ту и ко ри шће ње кул тур них до ба ра, б) за шти ту срп ских кул-
тур них вред но сти ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, в) под сти ца ње 
кул тур ног ства ра ла штва и про дук ци је, г) уна пре ђи ва ње кул тур ног 
ства ра ла штва и кул тур ног из ра за при пад ни ка на ци о нал них ма њи-
на35), д) рад уста но ва кул ту ре и дру гих су бје ка та у кул ту ри, ђ) ка-
пи тал не ин ве сти ци је у из град њи, об но ви, опре ма њу и уна пре ђе-
њу усло ва ра да уста но ва кул ту ре, е) пла ни ра ње по тре ба ка дро ва 
у кул ту ри, њи хо ву еду ка ци ју и про фе си о нал но уса вр ша ва ње, ж) 
на уч но и стра жи вач ки рад у кул ту ри и з) ама тер ске де лат но сти у 
кул ту ри, и) ме ђу ре сор ну са рад њу (ме ре и ин стру мен те за сти му ла-
тив ну по ре ску по ли ти ку у кул ту ри, про гра ми би ла те рал не и мул-
ти ла те рал не са рад ње, ме ре под сти ца ња пред у зет ни штва у кул ту ри 
итд.), 4) план ре а ли за ци је, и то: а) де фи ни са ње ак тив но сти ве за них 
за ре а ли за ци ју при о ри тет них про гра ма и про је ка та и стра те шких 
за да та ка за сва ку де лат ност у кул ту ри и сва ме ђу ре сор на под руч ја 
пред ви ђе на Стра те ги јом, б) ди на ми ку ње го вог спро во ђе ња и в) од-
ре ђи ва ње су бје ка та ре а ли за ци је по је ди них ак тив но сти  и 5) кри те-
ри ју ме, ин ди ка то ре и по ступ ке ева лу а ци је.

35) Ви ше: Б. Стој ко вић, М. Ра дој ко вић, Тран свер зал на сту ди ја : кул тур на по ли ти ка и кул-
тур на ра зно вр сност, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Бе о град, 2004. 
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* * *

До но ше њем За ко на о кул ту ри у Ре пу бли ци Ср би ји 2009. го ди-
не су ство ре ни прав ни и ин сти ту ци о нал ни окви ри за ус по ста вља-
ње и ефи ка сну за шти ту и уре ђе ње де ло ва ња кул ту ре, кул тур них 
де лат но сти и ин сти ту ци ја кул ту ре. У окви ру кул тур не по ли ти ке 
др жа ве, од по себ ног су зна ча ја ак тив но сти ко је има ју за циљ све о-
бу хват ну за шти ту, очу ва ње, обез бе ђе ње, уна пре ђе ње и про мо ци ју 
ра зно ли ко сти кул тур них из ра за и мул ти кул ту рал но сти. При то ме 
су ја сно де фи ни са ни по сло ви и де лат но сти ко ји спа да ју у над ле-
жност Ре пу бли ке (и ње них др жав них ор га на и дру гих дру штве них 
ин сти ту ци ја), од но сно у над ле жност ауто ном не по кра ји не, је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве и  на ци о нал них са ве та ма њи на. Но, осно ву 
за је дин стве но де ло ва ње свих кул тур них ин сти ту ци ја у Ср би ји чи-
ни Стра те ги ја раз во ја кул ту ре ко ју На род на скуп шти на до но си на 
пе ри од од де сет го ди на. 

Ра ти фи ка ци јом Кон вен ци је ОУН о за шти ти и уна пре ђе њу ра-
зно ли ко сти кул тур них из ра за ко ју је 2005. го ди не усво ји ла Ор га ни-
за ци ја ује ди ње них на ци ја  за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (UNE-
SCO) у то ку 2009. го ди не ства ра ју се усло ви да се и у Ре пу бли ци 
Ср би ји ме ђу на род ни стан дар ди ина у гу ри са ни од ред ба ма ове уни-
вер зал не кон вен ци је  ин пле мен ти ра ју и у до ма ћем за ко но дав ству. 
На тај на чин би је ис пу нио још је дан од усло ва у прав цу ин те гра-
ци је на шег прав ног, при вред ног, по ли тич ког и кул тур ног си сте ма 
европ ским ин те гра ци ја ма ко ји ма те жи мо. На овај на чин би се омо-
гу ћи ло да се бр же, лак ше и јед но став ни је ус по ста ви ме ђу на род на 
и ре ги о нал на са рад ња др жав них ор га на на ше и дру гих др жа ва, би-
ло не по сред но, би ло пре ко ор га на UNE SCO-a у обла сти за шти те, 
по што ва ња, чу ва ња и уна пре ђе ња ра зно ли ко сти кул тур них из ра за 
и мул ти кул ту рал но сти. Де ло ва ње по себ ног Ме ђу вла ди ног ко ми-
те та, као и по себ ног Фон да у овој уни вер зал ној ор га ни за ци ји при 
ОУН се у овом по гле ду по ка зу је као не за о би ла зан фак тор у обез бе-
ђе њу, одр жа ва њу, чу ва њу и за шти ти, од но сно уна пре ђе њу кул тур-
не ра зно ли ко сти.  
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Summary
Du ring the co ur se of 2009, Na ti o nal As sembly of the Re-
pu blic of Ser bia has ra ti fied the UN Con ven tion on the 
Pro tec tion and Pro mo tion of the Di ver sity of Cul tu ral Ex-
pres si ons adop ted in 2005. Furt her mo re, the term, the con-
tent, the cha rac te ri stics and the ro le of cul tu ral di ver sity, 
cul tu ral con tents i.e. cul tu ral ex pres si ons we re de fi ned, 
as well as the prin ci ples, the me a su res and the pro cess of 
the ap pli ca tion of each in di vi dual co un try’s cul tu ral po-
licy and the gro unds of in ter na ti o nal co o pe ra tion in the 
sphe re of pro tec tion, pre ser va tion, ma in te nan ce (con ser-
va tion) and pro mo tion of the di ver sity of cul tu ral ex pres si-
ons. This esta blis hed an obli ga tion for our sta te bo di es to 
im ple ment in ter na ti o nal stan dards in this fi eld in the le gal 
and the so cial system of the Re pu blic of Ser bia as soon 
as pos si ble by adop ting ap pro pri a te le gal pro vi si ons. The 
sig ni fi can ce of the Con ven tion, its par ti cu lar so lu ti ons and 
the system of in ter na ti o nal and na ti o nal le gal pro tec tion of 
the di ver sity of cul tu ral ex pres si ons and mul ti cul tu ra lism 
are di scus sed in this pa per. 
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Resume
By adop ting the Law on Cul tu re in 2009, the Re pu blic of 
Ser bia cre a ted le gal and in sti tu ti o nal fra me works for the 
esta blis hment and the ef fi ci ent pro tec tion and re gu la tion of 
cul tu re, cul tu ral ac ti vi ti es and cul tu ral in sti tu ti ons. Wit hin 
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one sta te’s cul tu ral po licy, the ac ti vi ti es de di ca ted to ove-
rall pro tec tion, pre ser va tion, con ser va tion, im pro ve ment 
and pro mo tion of the di ver sity of cul tu ral ex pres si ons and 
mul ti cul tu ra lism, are of spe cial im por tan ce. Ad di ti o nally, 
it is cle arly de fi ned which ac ti vi ti es are in clu ded un der the 
ju ris dic tion of the Re pu blic (and its sta te bo di es and ot her 
so cial/pu blic) in sti tu ti ons) or the auto no mo us pro vin ce, 
lo cal self-go vern ment units and na ti o nal co un cils of na-
ti o nal mi no ri ti es. But, the fo un da tion of the synchro ni zed 
ac tion of all cul tu ral in sti tu ti ons in Ser bia con sists of the 
Stra tegy of the De ve lop ment of Cul tu re, adop ted by the 
Na ti o nal As sembly for a 10 years’ pe riod.  
The ra ti fi ca tion of the UN Con ven tion on the Pro tec tion 
and Pro mo tion of the Di ver sity of Cul tu ral Ex pres si on, 
adop ted by the Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and 
Cul tu ral Or ga ni za tion (UNE SCO) in 2005, for med the 
con di ti ons for the im ple men ta tion of in ter na ti o nal stan-
dards ina u gu ra ted by the pro vi si ons of this uni ver sal con-
ven tion thro ugh the co ur se of 2009 in the na ti o nal le gi-
sla tion of the Re pu blic of Ser bia as well. Thus, anot her 
re qu i re ment wo uld be ac com plis hed when it co mes to the 
ap pro ach of our le gal, eco no mic, po li ti cal and cul tu ral 
system to Euro pean in te gra ti ons. That wo uld ena ble fa-
ster, easi er and less com pli ca ted esta blis hment of in ter-
na ti o nal and re gi o nal co o pe ra tion among the sta te bo di es 
of our co un try and ot her co un tri es, eit her di rectly or thro-
ugh UNE SCO’s or ga ni za ti ons, in the sphe re of pro tec tion, 
re spect, con ser va tion and im pro ve ment of the di ver sity of 
cul tu ral ex pres si ons and mul ti cul tu ra lism. The work of a 
spe cial In ter go vern men tal Com mit tee, as well as of a spe-
cial Fund in this uni ver sal or ga ni za tion wit hin the UN, 
ap pe ars to be an ine vi ta ble fac tor when it co mes to the 
sa fe gu ard, ma in te nan ce, pro tec tion, pre ser va tion and pro-
mo tion of cul tu ral di ver sity.

 Овај рад је примљен 13. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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ПОЈАМ,ЦИЉЕВИИНАЧЕЛА
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Сажетак
Предмет проучавања заштите животне средине
представљанаучносложеникомплексанпроцес,који
обухватасведруштвенесфере.Поредекологијекоја
себавипроучавањемодносаизмеђуживихорганиза
маиоколине,еколошкипроблемисупосталипредмет
проучавања великог броја наука: социологије, права,
економије,психологије,причемућемоуовомрадупо
себну пажњу посветити еколошком праву. Правни
аспекти заштите животне средине изучавају се у
оквируЕколошкогправаподкојимподразумевамоскуп
правнихпрописакојимасерегулишезаштитаживот
несрединеудруштвуидржави.
Кључне речи: екологија, еколошко право, заштита
животнесредине,Србије.

Pр ви су срет са за шти том жи вот не сре ди не је лич на хи ги је на, 
од ла га ње кућ ног сме ћа, а по том ши ри до дир је сте наш из ла зак 

на ули цу и у при ро ду, по ред ре ке или од ла сци на мо ре или у ба ње. 
Ту би пр ви пут чу ли да је за бра ње но ба ца ти па пи ри ће или дру ге 
от пат ке ми мо кор пе. То је пр ви спон та ни до дир.

Ме ђу тим, пр ви ор га ни зо ва ни на чин за ко му ни ка ци ју са за шти-
том око ли не је, та мо 60-тих, члан ство у По крет го ра на. То је по-
крет ко ји да нас ко ре спон ди ра са еко ло шким па тро ла ма.

Ту је, да ка ко, сад ња пр вог др ве та и за ри ца ње да ће мо сва ке го-
ди не бар у про ле ће,ако не и ује сен,за са ди ти бар јед но др во, сад ни-
цу уоп ште. По том,70-тих пр ве сек ци је за уре ђе ње гра до ва и дру гих 
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про стран ста ва и про сто ра. То уре ђе ње је у ства ри пр ва ор га ни зо ва-
на за шти та жи вот не сре ди не у дру штве ном сми слу.

Да кле, за шти та жи вот не сре ди не је скоп ча на и то вр ло те сно 
с пој мом „чи сто ћа“ па оту да пр ве и ак ци је пред у зе ћа“Град ска чи-
сто ћа“, с про ле ћа за раш чи шћа ва ње град ских,а да нас и се о ских ди-
вљих де по ни ја, са да већ тра ди ци о нал но.

Да нас, је пред мет за шти те жи вот не сре ди не сло же ни је при-
ро де-од сад ње др ве та до са ме на уч не обла сти за шти те чо ве ко ве 
око ли не. Да кле, на уч не ана ли зе и екс пер ти зе ко је раз у ме се чи не 
пред мет еко ло ги је. Еко ло ги ја се мо же од ре ди ти као на у ка чи ји је 
пред мет про у ча ва ња од нос жи вих би ћа пре ма њи хо вој сре ди ни, 
њи хов ме ђу соб ни од нос у сре ди ни и ути цај сре ди не на жи ва би ћа.1)

Осам де се тих смо има ли ак ци је, као што је нпр. ак ци ја 88 сад-
ни ца за Дру га Ти та. То је нај ши ра та да ак ци ја ко ја је из ве де на на 
по бољ ша њу жи вот не сре ди не, зе ле не оазе и чи сти ји ва здух.

Да кле, пред мет за шти те жи вот не сре ди не по ста је на уч но сло-
жен и ком плек сан. Еко ло ги ја као за шти та жи вот не сре ди не је и 
фи ло со фи ја и де лат ност. Она се на ла зи и у при вре ди и еко но ми ји 
уоп ште,у кул ту ри, да бо ме у за ко но дав ству и пра ву уоп ште. Она је 
у ети ци и по ли ти ци. Она је у жи во ту,у на мир ни ца ма и ис хра ни/еко 
на леп ни це не за ви сних те ла/, али и ко лек тив ној стам бе ној згра ди 
ко ја је „ве ли ка фа бри ка сме ћа“ ко је тре ба ре ци кли ра ти. Све по ре 
жи во та и ра да су про же те еко ло ги јом. Она је под јед на ко за сту пље-
на под зе мљом,на њој, али и из над ње. Она је скоп ча на и са без бед-
но шћу и са хе ми јом, али и ме ди ци ном. Да кле, по ред еко ло ги је ко ја 
се ба ви про у ча ва њем од но са из ме ђу жи вих ор га ни за ма и око ли не, 
еко ло шки про бле ми су по ста ли пред мет про у ча ва ња ве ли ког бро ја 
на у ка: со ци о ло ги је, пра ва, еко но ми је, пси хо ло ги је...2) У овом ра ду 
ће по себ на па жња би ти по све ће на еко ло шком пра ву.

За шти та жи вот не сре ди не је све при сут ни ја у пред школ ским и 
школ ским клу па ма и дво ри шти ма, и на фа кул те ти ма, али и у ме ди-
ји ма и по ро ди ца ма.

Прав ни аспек ти за шти те жи вот не сре ди не из у ча ва ју се у окви-
ру Еко ло шког пра ва. А под тим под ра зу ме ва мо скуп прав них про-

1) Да ни ло Ж. Мар ко вић, Социјалнаекологија, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1994, стр. 14.

2) Исто, стр. 31.
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пи са ко ји ма се ре гу ли ше за шти та жи вот не сре ди не у дру штву и 
др жа ви.

„Са мо зна че ње ре чи „око ли на“ и исто ри јат ње не упо тре бе у 
прав не свр хе, раз ли ку је се ве о ма мно го у упо ред ном пра ву. За по-
тре бе овог при ка за, пра ти ћу упо тре бу ре чи „око ли на у Фран цу ској 
и Не мач кој, као и исто ри јат ње не упо тре бе у да тим на ци о нал ним 
пра ви ма.

По јам „око ли не“ за упо тре бу у пра ву де фи ни сао је у Не мач кој 
Buc hwald. Око ли на је је дин ство спо ља шних жи вот них усло ва ко-
ји ути чу на јед ну од ре ђе ну жи вот ну је ди ни цу, би ла то ин ди ви дуа, 
би ло то дру штво. Ка сни ји раз вој уче ња о пој му „око ли не“ по ка зу је 
скло ност ка раз ви ја њу де фи ни ци ја ко је не те же да бу ду оп ште,не-
го,по сма тра ју ћи по јам „око ли не“ из ра зних угло ва, на сто је да де-
фи ни шу уже пој мо ве да би та ко до пр ле до пој ма „око ли не“ ко ји је 
при ме рен упо тре би у пра ву. По себ но су та ква на сто ја ња раз ви је на 
код Klo ep fer-а, сва ка ко нај зна чај ни јег не мач ког ауто ра у обла сти 
прав не око ли не.

Он раз ли ку је два те мељ на пој ма „око ли не“:екс тен зив ни и ре-
стрик тив ни. Под екс тен зив ним пој мом око ли не, под ра зу ме ва „це-
ло куп но окру же ње чо ве чан ства и све со ци јал не, кул тур не и по ли-
тич ке од но се“. Екс тен зив ни по јам око ли не од ра жа ва оно што се 
под око ли ном,у сва ко днев ном го во ру раз у ме, али до пу шта се исто 
зна че ње пој ма у со ци о ло шкој на у ци.

Под ре стрик тив ним или при род ним пој мом око ли не, ва ља 
под ра зу ме ва ти са мо при род не

/еле мен тар не/ усло ве жи во та чо ве чан ства, у би о ло шком сми-
слу ре чи,а по себ но ме ди је око ли не,тј. тло, ва здух и во ду. За не мач-
ко за ко но дав ство Klo ep fer кон ста ту је да је као нор ма тив ни по јам 
око ли не при хва тио упра во овај, ре стрик тив ни или при род ни по јам 
око ли не.“3)

„У фран цу ској прав ној ли те ра ту ри,раз вој упо тре бе ре чи „око-
ли на“ је не што дру га чи ји. По јам „око ли не“ је ма ње раз у ђен,а та ко-
ђе не пле ди ра се без ре зер ве за упо тре бу ове ре чи, не го се до пу шта 
и упо тре ба из ра за „еко ло шко пра во“.

У сва ко днев ном го во ру реч „око ли на ко ри сти се у дво стру ком 
зна че њу:

3) Ве сна Ра кић-Во ди не лић, Правозаштитеживотнеоколине/Избортекстова/, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град, 2010.
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(1)“око ли на“ зна чи је дин ство чи ни ла ца ко ји усло вља ва ју жи-
вот јед не би о ло шке гру пе;

(2)“око ли на“ од ре ђу је од нос из ме ђу из гра ђе них обје ка та и њи-
хо вог це ло куп ног окру же ња,без об зи ра да ли је то окру же ње при-
род но или ве штач ко.

Осим у сва ко днев ном го во ру,из раз „око ли на“ у свом пр вом 
зна че њу је у упо тре би у при род ним на у ка ма,а у дру гом зна че њу, 
у реч ни ку ар хи те ка та и ур ба ни ста. По јам „око ли не“ у фран цу ском 
пра ву ни је за кон ски де фи ни сан. У ли те ра ту ри се кон ста ту је да 
ни је дан за кон ски текст не де фи ни ше „око ли ну“ на оп шти на чин, 
као је дан оп шти прав ни по јам. Из то га про из и ла зи да не по сто ји 
„пра во око ли не“ у за кон ски де фи ни са ном сми слу ре чи. Пре ма За-
ко ну од 10. VII 1976. го ди не/ко ји за пред мет има за шти ту при ро де/, 
“око ли на“ се мо же схва ти ти као ге не рич ки по јам ко ји об у хва та три 
бит на еле мен та:при ро ду/тј. Биљ ни и жи во тињ ски свет и њи хо ву 
би о ло шку рав но те жу/,при род не ре сур се/ тј. во ду, ва здух и тло/ и 
гра до ве и пеј за же.“4)

Код нас у на шој прав ној на у ци је при су тан по јам „еко ло шко 
пра во“, а у за ко но дав ству се за исту ма те ри ју упо тре бља ва  по јам, 
тј. син таг ма „за шти та жи вот не сре ди не“. Та ко су на зи ви не ких од 
за ко на: За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти жи вот не 
сре ди не, За кон о за шти ти од бу ке у  у жи вот ној сре ди ни, За кон о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди-
ну и др.

Сма тра мо да је ова син таг ма ис прав на и да у на шем је зи ку 
од ра жа ва баш оно што се под за шти том  жи вог све та у „све ту“ 
сма тра. Ово би ујед но и био по јам „сре ди не“. Не што слич но фран-
цу ском пој му „око ли на“, али мно го ши ре.

Про фе сор ка Ра кић-Во ди не лић на во ди сле де ће раз ви је не де фи-
ни ци је еко ло шког пра ва:

„Са аспек та до ми нант ног за штит нич ког ка рак те ра еко ло шког 
пра ва,јед на вр ста раз ви је ног пој ма,уче ста ла је у не мач кој прав ној 
ли те ра ту ри. По ла зе ћи од раз ли чи тих ме то да за шти те, раз ви је них 
у те о ри ји, прав ним из во ри ма и ју ди ка ту ри, раз ли ку је се ме ди јал-
на,ка у зал на,ви тал на и ин те гра тив на еко ло шко-прав на за шти та.

4) Исто.
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Под ме ди јал ном за шти том под ра зу ме ва се прав на за шти та три 
еле мен тар на еко ло шка ме ди ја: тла, ва зду ха и во де. Циљ ка у зал не 
за шти те око ли не је сте у то ме да се прав но уре ди

Ру ко ва ње штет ним и опа сним ма те ри ја ли ма. /У окви ру ка у-
зал не за шти те, раз ли ку је се не ко ли ко под гру па си сте ма прав них 
пра ви ла: пра ви ла о хе ми ка ли ја ма, пра ви ла о атом ском и дру гом 
опа сном зра че њу, пра ви ла о за шти ти пре храм бе них на мир ни ца, 
пра ви ла о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ли ма, пра ви ла о за шти-
ти од сред ста ва за ле че ње би ља ка, пра ви ла о за шти ти од хе миј ских 
ђу бри ва, од сред ста ва за пра ње и чи шће ње, итд./ Ви тал на за шти та 
око ли не има за циљ за шти ту жи во ти ња и би ља ка. Нај зад, под ин те-
гра тив ном за шти том не под ра зу ме ва ју се не ке по себ не ме то де еко-
ло шке за шти те, већ ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу на бро ја них 
ме то да;раз ли чи те вр сте еко ло шко-прав не за шти те не тре ба јед на 
дру гој да кон ку ри шу,већ их прав ни по ре дак мо ра хар мо ни зо ва ти.“5)

У за ни мљи вом из бо ру тек сто ва про фе сор ка је об ја ви ла и свој 
рад: Еко ло шка ту жба. у пр вој фу сно ти овог ра даВ.Ра кић-Во ди не-
лић об ја шња ва:

„На зив овог ра да не озна ча ва/у тер ми но ло шком и прав но си-
сте ма ти за циј ском сми слу/ са свим ис прав но по јам-мо жда би аде-
кват ни ји на зив био: Ту жба за за шти ту чо ве ко ве сре ди не/око ли не/. 
Ево за што.Из раз чо ве ко ва/жи вот на/ сре ди на/ франц. len vi ron ne-
ment, енгл. en vi ron ment, нем. Um welt /pod ra zu me va dva smi sla:ko-
lo kvi jal ni i na uč ni...“6)

„Ако се па жљи во ана ли зи ра ју тек сто ви Уго во ра о осни ва њу 
Европ ске уни је и Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це,по ста је 
ја сно да по јам жи вот не сре ди не ни је де фи ни сан овим до ку мен ти-
ма. Основ ни раз лог за не по сто ја ње ове де фи ни ци је  у Уго во ру о 
осни ва њу Европ ске за јед ни це је сте тај што у тре нут ку пот пи си-
ва ња овог уго во ра област жи вот не сре ди не ни је би ла пред мет ин-
те ре со ва ња др жа ва чла ни ца. Сва ка ко да је дру ги раз лог и то што 
пе де се тих го ди на ни је по сто ја ла ја сна свест о ути ца ју при вре де и 
еко ном ског раз во ја на жи вот ну сре ди ну, као и чи ње ни ца да по сле-
ди це за га ђе ња ни су би ле у ве ли кој ме ри ви дљи ве.

Уго вор о осни ва њу Европ ске уни је та ко ђе не са др жи де фи ни-
ци ју жи вот не сре ди не, већ се жи вот на сре ди на спо ми ње у кон тек-

5) Исто.
6) Исто.
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сту ци ље ва ко ји ма Уни ја те жи. Као је дан од ци ље ва де фи ни са них 
чла ном 2. пред ви ђе но је да ће Уни ја“под сти ца ти при вред ни и дру-
штве ни раз вој као и оства ри ва ње ускла ђе ног и одр жи вог раз во ја“, 
без на во ђе ња шта се под ра зу ме ва под одр жи вим раз во јем. Ва жно 
је по ме ну ти и  бив ши члан 8. исто и ме ног уго во ра ко ји је део чла на 
2. ко јим се про пи су је као је дан од ци ље ва За јед ни це, „ви ши ни во 
за шти те,као и по бољ ша ње ква ли те та жи вот не сре ди не“.7)

„По ли ти ка За јед ни це у обла сти жи вот не сре ди не до при но си 
по сти за њу сле де ћих ци ље ва:

– очу ва њу,за шти ти и по бољ ша њу ква ли те та жи вот не сре ди не;
– за шти та људ ског здра вља;
– опре зном и ра ци о нал ном ко ри шће њу при род них ре сур са;
– уна пре ђе ње на ме ђу на род ном пла ну ме ра за су о ча ва ње са 

ре ги о нал ним и
– пла не тар ним про бле ми ма жи вот не сре ди не.“8)

„Стал ни еко ло шки иза зо ви у ви ду раз ли чи тих об ли ка на ру ша-
ва ња жи вот не сре ди не под ста кли су Европ ску уни ју и ње не др жа ве 
чла ни це да де фи ни шу основ на на че ла на ко ји ма по чи ва еко ло шко 
пра во ЕЗ/ЕУ. На рав но да је ве ћи на тих на че ла оп ште при зна та и 
при хва ће на као ме ђу на род на еко ло шка на че ла ко ја су из но ва про-
кла мо ва на као на че ла за шти те жи вот не сре ди не у Европ ској уни ји. 
Ва ља ов де и на по ме ну ти да је еко ло шко пра во пр во бит но по че ло 
да се раз ви ја као гра на ме ђу на род ног јав ног пра ва упра во због то га 
што су еко ло шки про бле ми пре ко гра нич ног ка рак те ра и зах те ва ју 
за јед нич ку ак ци ју свих др жа ва.

Не ка од нај зна чај ни јих на че ла су сле де ћа:
– на че ло одр жи вог раз во ја,
– на че ло пре до стро жно сти и пре вен ци је,
– на че ло ин те грал но сти,
– на че ло „за га ђи вач пла ћа“ и „ко ри сник пла ћа“,
– на че ло да ште та по жи вот ну сре ди ну тре ба да бу де ис пра-

вље на на из во ру,
– на че ло суп си ди јер но сти,
– на че ло про пор ци о нал но сти или сра змер но сти ,и
– на че ло ин фор ми са ња и уче шћа јав но сти.“9)

7) Алек сан дра Ча во шки,Осно ви еко ло шког пра ва Европ ске уни је,Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та Уни он у Бе о гра ду,Бе о град,2007, стр.13.

8) Алек сан дра Ча во шки, Осно ви еко ло шког пра ва Европ ске уни је, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град, 2007; Ви де ти члан 174. УЕЗ.

9) Алек сан дра Ча во шки, ОсновиеколошкогправаЕвропскеуније, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град, 2007, стр. 14.
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За шти та жи вот не сре ди не шти ти се и на шим кри вич ним за ко-
но дав ством. Ево шта у ве зи са тим ка жу ком пе тент ни про фе со ри 
пра ва.

„У ци љу обез бе ђе ња ква ли тет не,за ко ни те бла го вре ме не и ефи-
ка сне за шти те жи вот не сре ди не у на шој зе мљи је ин сти ту ци о на ли-
зо ван раз у ђен си стем еко ло шких де ли ка та ме ђу ко ји ма се по свом 
зна ча ју,при ро ди и ка рак те ру из два ја ју еко ло шка кри вич на де ла као 
нај о па сни ји об ли ци ових де ли ка та. Еко ло шка кри вич на де ла су 
пред ви ђе на у Кри вич ном за ко ни ку,у гру пи кри вич них де ла про тив 
жи вот не сре ди не,али и гру пи кри вич них де ла про тив оп ште си гур-
но сти љу ди и имо ви не.

Сва ова де ла за обје кат за шти те има ју или жи вот ну сре ди ну у 
це ли ни или по је ди не ње не сег мен те као што су: ва здух, во да или 
зе мљи ште, од но сно биљ ни и жи во тињ ски свет, ко ји се за ви сно од 
вр сте де ли ка та по твр ђу ју или угро жа ва ју раз ли чи тим де лат но сти-
ма чи ње ња или про пу шта ња. Но, пре ма нај но ви јим схва та њи ма у 
прав ној те о ри ји че сто се ис ти че да се као обје кат за шти те ових 
кри вич них де ла ја вља пра во чо ве ка на здра ву жи вот ну сре ди ну као 
јед но од основ них људ ских,оп ште ци ви ли за циј ских пра ва чо ве ка и 
гра ђа ни на.“10)

„Ве ћи на кри вич них де ла про тив жи вот не сре ди не са др же већ 
у под на сло ви ма основ ни за штит ни обје кат-жи вот на сре ди на. Та-
ко од ред ба чла на 260. КЗ но си на слов-за га ђе ње жи вот не сре ди не, 
члан 261. не пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не, члан 
262. про тив прав на из град ња и ста вља ње у по гон обје ка та и по-
стро је ња ко ја за га ђу ју жи вот ну сре ди ну, члан 263. оште ће ње обје-
ка та и уре ђа ја за за шти ту жи вот не сре ди не, члан 264. оште ће ње 
жи вот не сре ди не, члан 265. уни ште ње, оште ће ње и из но ше ње у 
ино стран ство за шти ће ног при род ног до бра, члан 268. по вре да пра-
ва на ин фор ми са ње о ста њу жи вот не сре ди не. Ме ђу тим, исто ве тан 
при ступ при ме њен је и код оних кри вич них де ла ко ја не ма ју већ у 
под на сло ву пре фикс жи вот на сре ди на, али ко ји ма се шти те до бра 
ко ја та ко ђе пред ста вља ју део жи вот не сре ди не. Та кав је слу чај са 
кри вич ним де ли ма пред ви ђе ним у од ред ба ма чл. 270-277. КЗ.“11)

10) Дра ган Јо ва ше вић, ,,За шти та жи вот не сре ди не у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке 
Ср би је’’,Суд ска прак са,бр.1,По слов на по ли ти ка, Ад,Бе о град, 2009, стр. 61.

11) Ми ро слав Вр хов шек, ,,Кри вич но-прав на за шти та жи вот не сре ди не пре ма но вом Кри-
вич ном за ко ни ку Ср би је’’, Суд ска прак са, бр.5-6, По слов на по ли ти ка ад, Бе о град, стр. 
56 и57.
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Про фе сор Вр хов шек на да ље, у ци ти ра ном ра ду, пред ла же и 
ука зу је „на зна чај ко ји на ро чи то у обла сти за шти те жи вот не сре ди-
не има пи та ње ка зне не од го вор но сти прав них ли ца. Рет ко у ко јој 
обла сти се као ов де у за о штре ној фор ми ука зу је по тре ба да се на 
де ликт на по на ша ња прав них ли ца ре а гу је и ка зне ним санк ци ја ма. 
У на шем прав ном си сте му по сто ји од го вор ност прав них ли ца за 
при вред не пре сту пе,али се по ста вља пи та ње да ли је то аде ква тан 
од го вор на те шке по вре де жи вот не сре ди не ко ју не ка прав на ли ца 
вр ше и ни је ли оправ да но уве сти и кри вич ну од го вор ност прав них 
ли ца?“12)

На кра ју, под се ћа мо да се ма те ри ја за шти те жи вот не сре ди-
не из у ча ва на ви ше фа кул те та код нас – као по себ ни сме ро ви на 
тех но ло шком,би о ло шком, ге о граф ском, при род но-ма те ма тич ком, 
шу мар ском и др, а на прав ним фа кул те ти ма по сто ји Еко ло шко пра-
во. Та ко ђе, под се ћа мо да на Уни вер зи те ту Син ги ду нум у Бе о гра ду 
по сто ји ФУ ТУ РА-Фа кул тет за при ме ње ну еко ло ги ју, на ко ме се на 
основ ним ака дем ским сту ди ја ма из у ча ва за шти та жи вот не сре ди-
не.

Та ко се на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду из у ча ва Еко ло шко 
пра во, као оп ци о ни пред мет, а у окви ру Ме ђу на род ног јав ног пра-
ва, као по себ но по гла вље, се про у ча ва XXX. Ме ђу на род но пра во 
за шти те и очу ва ња жи вот не сре ди не.

„Као и у не ким дру гим гра на ма ме ђу на род ног пра ва у фа зи 
на ста ја ња, сам пред мет ове гра не ни је ја сно и пре ци зно од ре ђен. У 
оп ци ји су две кон цеп ци је жи вот не сре ди не, екс тен зив на и ре стрик-
тив на. По екс тен зив ној кон цеп ци ји жи вот на сре ди на пред ста вља 
је дин ство спо ља шњег, фи зич ког еле мен та и пло до ве чо ве ко ве ак-
тив но сти, док ре стрик тив на кон цеп ци ја жи вот ну сре ди ну сво ди на 
спо ља шњи, фи зич ки еле мент као оквир или по др шку чо ве ко ве ак-
тив но сти. Ис прав ни ја је екс тен зив на кон цеп ци ја не са мо због то-
га што се осла ња на очи глед ну чи ње ни цу да су и пло до ви људ ске 
ак тив но сти део жи вот не сре ди не,већ и због сво јих ши рих, прав-
но по ли тич ких зна че ња. Она ис кљу чу је или ба рем по ста вља ра ци-
о нал не гра ни це ан тро по цен трич ном при сту пу за шти ти жи вот не 
сре ди не и отва ра ши ри про стор за кон сти ту и са ње Пра ва чо ве ка на 
здра ву жи вот ну сре ди ну као спе ци фич ног пра ва.“13)

12) Исто 57-58.
13) Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, 

стр. 638, 639.
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И са свим на кра ју, еко ло шко пра во тре ба да еду ку је и оно то 
и чи ни, пре све га прав ни ке, али и дру ге за ин те ре со ва не,за пре по-
зна ва ње кр ше ња пра ва за шти те жи вот не сре ди не и под сти ца ти на 
пред у зи ма ње ме ра и ак ци ја за ус по ста вља ње пре ђа шњег ста ња у 
жи вот ној сре ди ни и из гра ђи ва ти бу дућ ност  чо ве ку и биљ ном и 
жи во тињ ском све ту на пла не ти.

Сма тра мо да се еко ло шко пра во не тре ба да де ли на уну тра-
шње и ме ђу на род но, јер исто је уни вер зал но као и људ ска пра ва.

ZarkoAndjelkovic
CONCEPT,GOALSANDPRINCIPLESOFENVIRONMENTAL

LAW
Summary

Studying of environmental protection is a very complex
scientificprocesswhichencompassesallspheresofsoci
ety.Besideecologywhichstudiesrelationshipsbetweenli
vingorganismsandtheenvironment,ecologicalproblems
representthesubjectofresearchofmanyothersciences:
sociology,law,economypsychology.Themainsubjectof
ourpaperisenvironmentallaw.Legalaspectsofenviron
mental protection are studied within the Environmental
Lawwhichisdefinedasasetoflegalrulesforregulation
ofenvironmentalprotectionwithinsocietyandstate.
Key words: ecology, environmental law, environmental
protection,Serbia.
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Resume
The first experiences with environmental protection are
certainly personal hygiene, household garbage dispo
sal,weekends in nature, by the river or sea. Today the
reisscientificconsensusaboutthefactthatanalyzingof
environmentalprotection represents very complexmulti
disciplinaryscientificprocess.Ecologyasenvironmental
protection is both philosophy and activity. It is located
withintheeconomy,theculture,inlawandpolitics,inet
hicsetc.Environmentalprotectionisincreasinglypresent
inpreschoolandschooleducation,inuniversities,inme
diaandinallspheresofsocietyingeneral.Environmental
lawshouldeducateandthisiswhatitdoes,especiallyit
should educate lawyers, andother interestedparties for
identifying violations of environmental protection. Envi
ronmentallawshouldalsoencouragetheactionsandme
asuresfortherestorationofpreviousstateoftheenviron
mentandtobuildthefutureallivingbeingsontheplanet.
Webelievethatenvironmentallawshouldnotbedivided
intolocalandinternationalbecauseitisuniversal.

 Овај рад је примљен 25. септембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
3. децембра 2012. године.
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ЉиљанаНикшић*

ДОСТОЈАНСТВЕНОСЕЋАЊЕНА
ЗАОСТАВШТИНУСЛАВНИХПРЕДАКА-100

ГОДИНАОДПРВОГСВЕТСКОГРАТА
Сажетак

УПрвом светском рату погинуло је 16милионаљу
ди,аодтога1247435Срба(28%становништва).
Дакле,скоросвакидесетипогинулиуПрвомсветском
ратубиојеСрбин.Досадасуевидентирана572срп
скавојнамеморијалау40земаљасвета.Већинаеви
дентираних српских војних меморијала односи се на
палежртвеуПрвомиДругомсветскомрату.Однос
према културноисторијској баштини једног народа
јеодноспремасамомсебиипремасвојојбудућности.
Указанојенанеопходносттемељнијег,свеобухватни
јегиангажованијегприступанесамонадлежнихдр
жавнихинституција,већцелокупнедруштвенезајед
ницекакобисеонамобилисалаусвимсвојимсегмен
тимаидопринелаформирањуфондовапотенцијалних
добротвора који би значајније финансијски помогли
рестаурацијуиочувањесрпскихмеморијала.Примери
угрожености баштине су непокретна културна до
бранаподручјуАПКосовоиМетохија,анажалост,
ибројнивојнимеморијалииместастрадањауино
странству.Истакнутисуипримериизузетногличног
идруштвеногангажманауПрвомсветскомратукао
штојетобиоМихајлоПупинИдворски,којијераде
ћинаКолумбијауниверзитетустекаосветскуславу
каопрофесор,научникипроналазач.Онјебиоивише
одтога,великисрпскиродољуб.Бавећиседруштве
нимрадомосноваојеибиопредседникСрпскенарод

* Док тор по ли тич ких на у ка, ми ни стар са вет ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу-
бли ке Ср би је
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неодбране1914.годинекојајеподвођствомМихајла
Пупинасамоутокубалканскихратова,скупила300
000долара,аод19141916.годинејош913.044дола
ра.Државаињенеинституцијеимајузаконскуоба
везудауоквиримасвојихнадлежностииуусловима
ограниченихфинансијскихсредставачиненапорена
очувању заоставштине наших предака.Људи добре
воље,хуманистиихуманитарниактивисти,ктито
риизадужбинари,професориуниверзитета,чланови
удружењазанеговањетрадицијеослободилачкихра
това,студентииученицисутакође,чуварикултурне
баштинеитопосвомличномопредељењунадобро
битсвогнародаидржавеитакаводноссвихчланова
друштватребанеговати.Обавезачитавогдруштва
једанегујесвестоопштемдобруинеговањукултур
нетрадицијеизаоставштинепредака,пастогатре
бапроактивноделатинаприпремамазавеликијуби
лејивековникепопејесрпскогнарода–стогодишњицу
Првогсветскограта2014.године.
Кључнеречи:100годинаПрвогсветскограта,досто
јанствено сећање, заштита српске културноисто
ријскебаштине,манифестације,културамираисло
боде,заоставштиназаисторијучовечанстваимлада
поколења

ВЕКОВНИКЕПОПЕЈЕСРПСКОГНАРОДА

Па три јарх срп ски Па вле го во рио је: „Будимодостојнисвојих
предака“. О хе рој ству срп ског на ро да и њи хо вој жр тви у Пр вом 
свет ском ра ту го во ри ли су мно ги са вре ме ни ци и исто ри ча ри и уче-
сни ци. Из дво ји ће мо не ке од њих.

 Ро берт Ле синг, аме рич ки ми ни стар спољ них по сло ва ре као 
је: „Кадасебудеписалаисторијаовогарата,најславнијиодељак
теисторијеносићеназив:Србија.Српскавојскајеучинилачуда
од јунаштва , а српски народ претрпео је нечувене муке, ита
квопожртвоваwеиистрајностнемогупроћинезапаженоонисе
морајунаградити. Бри тан ски лист „Об сер вер“ је на кра ју Пр вог 
свет ског ра та у свом освр ту об ја вио“Ни јед но пле ме у це лој исто-
ри ји све та ни је да ло за сло бо ду и је дин ство ју нач ки јих и све тли јих 
жр та ва од срп ског ро да“ . 

У сту ди ји  „Срп ска епо пе ја“ Еду ар да Ши ре, фран цу ског пу-
бли ци сте ка же се из ме ђу оста лог сле де ће: Сво јим хе ро и змом у по-
след њем ра ту, див ним одр жа ва њем да те ре чи, уз ви ше ним му че ни-



стр:389409.

- 391 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

штвом, Ср би ја је ста ла у пр ве ре до ве бо ра ца за со ли дар ност на ро да 
и за сло бо ду све та. Пле ме ни то шћу сво га др жа ња, сто ич ком из др-
жљи во шћу  у пат њи, она при вла чи оп ште сим па ти је и ди вље ње.“ 

До пи сник ру ског ли ста „Сло во“ тог вре ме на Е.Д. Мјах ков за-
пи сао је сле де ће:“ Ка кав је хе ро и зам, ка кво сто ич ко по жр тво ва ње у 
овим не сре ћа ма по ка зао овај див ни на род ко ји је по сле бал кан ских 
ра то ва из не на да за бли стао на исто риј ској по зор ни ци пред за бе зек-
ну тим очи ма Евро пе.“ 

Пол Пе ре, на род ни по сла ник и бив ши ми ни стар тр го ви не 
Фран цу ске оног вре ме на ре као је сле де ће“Ју нач ки срп ски на род је 
нај пле ме ни ти ји при мер за углед они ма ко ји би у бор би за не за ви-
сност сво је зе мље, за прав ду и пра ва на ро да, до шли у ис ку ше ње да 
на пу сте та кву ве ли ку ствар.“1) 

У фо ку су ис тра жи ва ча пи та ње кул тур не ба шти не и “култу
ремира”  у ства ри је пи та ње бу дућ но сти тог ко лек тив ног ис ку-
ства чо ве чан ства, на кон Пр вог и Дру гог свет ског ра та ко је ти ме 
пре ста је да бу де мр тво све до чан ство про шлих вре ме на и по ста је 
жи ви ка пи тал и лич на кар та ди пло ма ти је, ме ри ло са мо свој но сти и 
све сти о оп штем до бру чо ве чан ства и кре ди би ли те та на ро да, али 
и вр хун ског до стиг ну ћа мо дер не ци ви ли за ци је очу ва ња „кул ту ре 
ми ра“ у усло ви ма гло бал них по ме ра ња зна че ња су ве ре ни те та, са 
ге о граф ских гра ни ца, на гра ни це на ци о нал них иден ти те та и једин
ствауразличитостима. То ме је по све ће на и но ва на уч на ди сци-
пли на херитологија.

Уна пре ђе ње угле да и по ло жа ја др жа ве у ме ђу на род ним од но-
си ма се по себ но мо же оства ри ти про мо ци јом ње не кул тур не ба-
шти не, кул тур них вред но сти као и раз ме ном кул тур них до ба ра. 
Кри за иден ти те та  у усло ви ма су пре ма ци је у ме ђу на род ним од но-
си ма са ко јом се свет, све из ра же ни је, су о ча ва усло вља ва по тре бу 
за де фи ни са њем за јед нич ких „вред но сних по тен ци ја ла“ као те ме-
ља из град ње но ве струк ту ре ме ђу на род них од но са и културнеди
пломатије.

На кон тра гич них де ша ва ња на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је 
де ве де се тих го ди на, са да већ про шлог ве ка, Ср би ја је „жи го са на“ 
као ре ме ти лач ки фак тор на Бал ка ну. И по сто је тен ден ци је од ре ђе-
них ре ви зи о ни стич ких кру го ва да до ка жу да је Ср би ја кроз ве ко ве 

1) Ака де мик проф. др Ко ста То до ро вич, до жи вот ни пред сед ник Удру же ња но си ла ца Ал-
бан ске спо ме ни це 1915-1916, уред ник књи ге Golgota i vaskrs Srbije 19161918, Be o-
grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod, Be o grad, 1971, str. 7-8.
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би ла ре ме ти лач ки фак тор, по чев од тре нут ка ка да је Ми лош Оби-
лић, ис так ну ти срп ски пле мић рас по рио Ца ра Му ра та, нај моћ ни-
јег вла да ра Осман лиј ске им пе ри је ка да је овај са вој ском до шао на 
те ри то ри ју Ср би је са ци љем да је по ро би, пре ко Га ври ла Прин ци-
па, чла на па три от ске ор га ни за ци је „Мла да Бо сна“ ко ји је из вр шио 
атен тат на Фран ца Фер ди нан да, пре сто ло на след ни ка та да нај моћ-
ни је Аустро-Угар ске им пе ри је, ка да је до шао у по се ту Са ра је ву.   

У освит ве ков ни ка епо пе је стра да ња срп ског на ро да у Пр вом 
свет ском ра ту, 2014. го ди не, ду жност и оба ве за на ше ге не ра ци је 
је до сто јан стве но се ћа ње на не се бич но да ва ње за ци ви ли за циј ске 
вред но сти сло бо де и ми ра чо ве чан ства, на  хра брост, од ва жност 
и са мо по жр тво ва ње.  У су срет овом ве ли ком ју би ле ју  сво јим ак-
тив но сти ма  ин сти ту ци о нал но у Ре пу бли ци Ср би ји и ва нин сти-
ту ци о нал но, кроз удру же ња гра ђа на по то ма ка рат ни ка и њи хо вих 
по што ва ла ца и удру же ња ди ја спо ре  ши ром све та,  при год ним на-
уч ним кон фе рен ци ја ма, се ми на ри ма, кул тур ним про гра ми ма кроз 
ка на ле српскекултурнедипломатије, мла де ге не ра ци је ши ром све-
та тре ба упу ти ти и  под се ти ти на исто ри ју „учитељицуживота“ 
и  на до при нос срп ског на ро да и ње го ву жр тву за ци ви ли за циј ске 
вред но сти сло бо де и ми ра чи та вог чо ве чан ства и сло бо де до стој не 
чо ве ка. Несмесезаборавитичастољубљеихраброствитезова
безманеистрахакојисумарширалипрекоДрине,борилисена
Церу, Колубари,Солунскомфронту,Кајмакчалану, гинули пешке
прелазећиАлбанију,нитисећањенакостуреу„Плавојгробници“
уморскимдубинамаокоКрфаиВида.Очувањеизаштитакул
турноисторијског наслеђаСрбије у иностранству ињених 572
меморијала  уоко40земаљасветаукојимасусахрањенигоро
стасисрпскогродољубљакојисуизгаралиуслужбиодбранесвоје
отаџбинедужностјеиобавезадржаве,друштваинарода.

Културамираи идеал слободе коме сутежили, најдрагоце
нијејенематеријалнокултурноисторијскодоброи за о став шти на 
као и сло бо до љу би ви хе ро и зам  и по је ди на ца и це ло куп не срп ске 
на ци је ко ја ис пу ња ва наш на род и да нас по но сом и бу ди до сто јан-
стве но се ћа ње на са мо по жр тво ва ње на ших пре да ка. Бе смрт ност и 
не у стра ши вост  тих  рат ни ка са же та је у ре чи ма ма јо ра Дра гу ти-
на Га ври ло ви ћа, ко ји је са са бљом у ру ци вој ни ци ма 2. ба та љо на 
ко ман до вао ју риш у хе рој ској од бра ни Бе о гра да 7. ок то бра 1915. 
го ди не, сле де ћим ре чи ма: „.....Војници!Јунаци!Врховна команда
избрисалајенашпукизбројногстања.Нашпукјежртвованза
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частБеоградаиОтаџбине....Винематеда себринете заВаше
животе,којивишенепостоје....Затонапредуславу!.

Не мач ки цар Ви љем II спре ма ју ћи не мач ку вој ску на мег дан 
са Ср би ма ре као је сле де ће: „....ша љем вас у  нов рат про тив јед-
не ма ле, али вр ло хра бре на ци је. То су Ср би, ко ји су у то ку три 
не по сред на ра та- про тив Ту ра ка Бу га ра и Аустро-Угар ске – да ли 
све ту до ка зе ви со ких рат нич ких вр ли на и нај ве ћих вој нич ких спо-
соб но сти и ко ји су на за ста ва ма по пр ска ним кр вљу, ис пи са ли за 
ове че ти ри го ди не са мо нај ве ће и нај слав ни је по бе де. Знај те да ће 
са мо ва ша енер ги ја и спрем ност на нај ве ће жр тве и са мо пот пун 
пре зир пре ма смр ти омо гу ћи ти да по бе ди те тај хе рој ски на род, да 
осво ји те ње го ву зе мљу и да не мач кој вој сци до не се те јед ну но ву 
по бе ду.....“2)

ИНСТИТУЦИОНАЛНОИВАНИНСТИТУЦИОНАЛНО
ДЕЛОВАЊЕУЗАШТИТИБАШТИНЕИЗПРВОГ

СВЕТСКОГРАТА

Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Сек тор за бо рач ко 
ин ва лид ска пи та ња и Ми ни стар ство спољ них по сло ва РС, Оде ле-
ње за ми гра ци о ну по ли ти ку, ди ја спо ру и со ци јал не спо ра зу ме и 
Ми ни стар ство од бра не, Упра ва за ова пи та ња и Од бор Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је за не го ва ње тра ди ци је осло бо ди лач ких ра то ва Ср би-
је чи не ве ли ке на по ре, у окви ру сво јих над ле жно сти, ко ор ди ни ра ју 
рад ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је се ба ве очу ва њем кул тур не 
ба шти не из осло бо ди лач ких ра то ва. Ис пу ња ва ње за кон ске оба ве зе 
у очу ва њу срп ских вој них ме мо ри ја ла, тре ба ста ви ти у ред др жав-
них при о ри те та, ра ди ис пра вља ња ви ше де це ниј ског од но са пре ма 
ба шти ни ко ји је до вео до то га да се она, да нас, на по чет ку XXI ве ка 
у по је ди ним сво јим сег мен ти ма мо же сма тра ти ве о ма угро же ном. 
Очу ва ње ба шти не као кул тур ног и исто риј ског иден ти те та на ци-
је пред ста вља иза зов и ду жност ка ко пре ма се ни ма пре да ка, та ко 
и пре ма мла дим ге не ра ци ја ма, тј. оних ко ји тре ба да уче о сво јој 
отаџ би ни и бу ду по но сни на за о став шти ну сво јих пре да ка ко ји су 
се бо ри ли за ци ви ли за циј ске вред но сти сло бо де до стој не чо ве ка.

Не вла ди не ор га ни за ци је по то ма ка рат ни ка, до бро во ља ца и 
њи хо вих по што ва ла ца у Пр вом свет ском ра ту, мар љи во ра де и обе-
ле жа ва ју зна чај не ју би ле је при год ним књи га ма и бро шу ра ма. Ме-

2)  Исто
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ђу њи ма се ис ти че и Удру же ње рат них до бро во ља ца (1912-1918) 
њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца. Ме ђу тим, на жа лост, удру же-
ња ко ја не гу ју тра ди ци ју осло бо ди лач ких ра то ва, не ма ју прак су 
ус по ста вља ња би ла те рал них ве за ни ти ме мо ран ду ма о са рад њи 
са слич ним удру же њи ма из зе ма ља бив ших са ве зни ка, ни ти сво је 
штам па не ма те ри ја ле, књи ге, збор ни ке ра до ва са кон фе рен ци ја и 
окру глих сто ло ва, књи ге и мо но гра фи је  пре во де на стра не је зи ке, 
што њи хо ву ак тив ност сво ди са мо на ло кал но де ло ва ње. Др жав ни 
ор га ни би тре ба ло да бу ду ви ше ан га жо ва ни на афир ма ци ји и де ло-
ва њу у ино стран ству тих и та квих удру же ња, јер би успех њи хо вог 
пред ста вља ња до при нео оства ри ва њу спољ но-по ли тич ких ци ље ва 
Ре пу бли ке Ср би је на но вом брен ди ра њу и раз во ју кул тур не ди пло-
ма ти је ра ди очу ва ње кул тур но-исто риј ског се ћа ња и ра ди за шти те 
спо ме нич ког на сле ђа у ино стран ству ко је је све до чан ство о ве ли-
ком стра да њу срп ског на ро да.

УКУПАНБРОЈ
СРПСКИХВОЈНИХМЕМОРИЈАЛАУСВЕТУ

До са да су еви ден ти ра на 572 срп ска вој на ме мо ри ја ла у 40 зе-
ма ља све та.3) 

Ве ћи на еви ден ти ра них срп ских вој них ме мо ри ја ла од но си се 
на па ле жр тве у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту.

Раз во јем пре вен тив не, јав не, по себ но кул тур не ди пло ма ти је и 
„кул ту ре ми ра“ до сто јан стве ним се ћа њем на жр тве рат них ра за ра-
ња, не го ва ње кул тур не ба шти не и спо ме нич ког на сле ђа и исто риј-
ских му зе ја ми ра,  чо ве чан ство има шан су да од не гу је но ве ге не ра-
ци је у ду ху раз у ме ва ња, при ја тељ ства и то ле ран ци је.

УДЕОСРПСКИХЖРТАВА
УУКУПНОМБРОЈУСВЕТСКИХЖРТАВА

У Пр вом свет ском ра ту уку пан број жр та ва био је 16 ми ли о-
на мр твих и вој них и ци вил них, а укуп но са ра ње ни ма био је 37 
ми ли о на жр та ва, и то:  16 ми ли о на мр твих и 21 ми ли он ра ње них.  
Нај ви ше је по ги ну ло Ср ба 1 247 435 у од но су на број ста нов ни ка  
(28% ста нов ни штва). Сва ки де се ти по ги ну ли у Пр вом свет ском ра-
ту био је Ср бин.

3) Де таљ ни је ви де ти Каталогсрпскихвојнихмеморијалауиностранству на web si te пре-
зен та ци ји Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је
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У Дру гом свет ском ра ту био је нај ве ћи број жр та ва у исто ри ји 
чо ве чан ства, ви ше од 60 000 000 по ги ну лих. Ју го сла ви ја је из гу би-
ла 1 706 000,  а од то га је нај ве ћи број Ср ба.

НАДЛЕЖНОСТЗАЗАШТИТУ
СРПСКИХВОЈНИХМЕМОРИЈАЛАУИНОСТРАНСТВУ

У Ре пу бли ци Ср би ји, очу ва ње срп ских вој них ме мо ри ја ла је у 
над ле жно сти Сек то ра за бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је ко ји се у са рад-
њи са Ми ни стар ством спољ них по сло ва и ДКП мре же, од но сно 
пре ко Оде ле ња за ви зну по ли ти ку, ми гра ци је и ди ја спо ру за јед нич-
ки ста ра ју да бла го вре ме но при ку пе ин фор ма ци је о ста њу до са да 
еви ден ти ра них 572 ме мо ри ја ла у око 40 зе ма ља све та и по мог ну 
њи хо во очу ва ње.

Гло бал ни си стем у ко ме жи ви мо уме сто «кул ту ре ми ра» мо гао 
би се опи са ти као «кул ту ра ра та»4).

Усвету,којинаизгледдоживљаванепрестанепромене,ипак
постојиједансуморнивидконтинуитета:ратинасиље. 

Освр ћу ћи се на тра гич но XX сто ле ће, ге не рал ни се кре тар УН 
Бу трос Бу трос-Га ли опи сао је глобалнисистемкао«културусмр
ти». 

Тај опис је, на жа лост, при ме рен, бу ду ћи да је од 1900. го ди не 
из би ло 650 ору жа них су ко ба: «Ни јед но дру го сто ле ће не мо же се 
ме ри ти са XX сто ле ћем по не ци ви ли зо ва ном ци вил ном, од но сно 
гра ђан ском на си љу, по бро ју су ко ба ко ји су у ње му из би ли, по ре-
ка ма из бе гли ца ко је је ство ри ло, по ми ло ни ма љу ди уби је них у ра-
то ви ма, по не ви ђе но ве ли ким тро шко ви ма за «од бра ну».5) 

Ини ци ра ње по ди за ња ме мо ри ја ла (спо ме ни ка, спо мен пло ча) 
и за шти та по сто је ћих срп ских вој них ме мо ри ја ла, њи хо во очу ва-
ње, са вре ме на ва ло ри за ци ја и пре зен та ци ја струч ној и ши рој јав-
но сти пред ста вља је дан од зна чај них и при мар них за да та ка са вре-
ме не др жа ве, јер се на тај на чин не гу је до сто јан стве но се ћа ње на 

4) Si vard Ruth Le ger, WorldMilitaryandSocialExpenditures1996, Was hing ton, D.C., World 
Pri o ri ti es, 1996.

5) Де таљ ни ји рас по ред срп ских вој них ме мо ри ја ла у ино стран ству ви де ти на ма пи ко ју 
је на осно ву Ка та ло га Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке са чи ни ла др Љи ља на 
Ник шић, ми ни стар са вет ник у Одел је њу за ми гра ци о ну по ли ти ку, ди ја спо ру и со ци јал-
не спо ра зу ме, 2010 го ди не  (при лог бр. 1)
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па ле жр тве, дух то ле ран ци је и по што ва ња ци ви ли за циј ских вред-
но сти као што су сло бо да и свет ски мир. 

На и ме, по што ва ње и не го ва ње се ћа ња на вој не и ци вил не жр-
тве стра да ле у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту  ду жност је и оба ве за 
це ло куп не свет ске дру штве не за јед ни це  што је уре ђе но и број-
ним ре зо лу ци ја ма Ује ди ње них на ци ја, па се Дан по бе де у Дру гом 
свет ском ра ту (9. 05. 1945)  и Дан при мир ја у Пр вом свет ском ра ту 
(15.11. 1918.) обе ле жа ва са пи је те том и ду жним по што ва њем ши-
ром све та. 

У том сми слу и Ре пу бли ка Ср би ја има оба ве зу и ду жност очу-
ва ња кул ту ро ло шког иден ти те та кроз по што ва ње кул тур но-исто-
риј ске ба шти не и за о став шти не на ших слав них пре да ка, ко ји су 
не се бич но ги ну ли за ци ви ли за циј ске сло бо дар ске вред но сти до-
стој не чо ве ка.

По ла зе ћи од чи ње ни це да је, по ред је зи ка, пи сма, исто ри је, 
оби ча ја и ве ро ва ња, и не по крет на кул тур на ба шти на је дан од иден-
ти фи ка ци о них ко до ва сва ке на ци је, струч не слу жбе при Сек то ру за 
бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по-
ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је при сту пи ле су кра јем 2003. го ди не убр-
за ној из ра ди све о бу хват не еви ден ци је срп ских вој них ме мо ри ја ла 
ко ја се на ла зе из ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, а Ка та лог по ста-
ви ла на свој wебсите�. Има ју ћи у ви ду из о ста нак та кве еви ден ци-
је у прет ход ним де це ни ја ма овај за да так по ка зао се као су штин ски 
и по ла зни у ци љу при ба вља ња нео п ход них по да та ка и чи ње ни ца, 
као и ра ди ства ра ња од го ва ра ју ћих усло ва за ква ли тет но, струч но, 
ефи ка сно и це лис ход но спро во ђе ње ме ра за шти те на овом сег мен-
ту кул тур не ба шти не. Из у зет но ве ли ку уло гу у том про це су има 
мре жа за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, ра зно род не му зеј ске 
и ар хив ске ин сти ту ци је, на уч ни ин сти ту ти, ви со ко школ ске уста но-
ве, као и не вла ди не ор га ни за ци је опре де ље не за струч ну бри гу о 
кул тур ној ба шти ни, као и ди пло мат ска мре жа Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је. Оку пље ни око јед ног ци ља за јед но 
мо гу по сти ћи оно што је је дан од при мар них за да та ка са вре ме не 
де мо крат ске др жа ве – очу ва ње кул ту ро ло шког иден ти те та кроз 
стал ну и струч ну бри гу о ба шти ни. Бо гат ство кул тур не ба шти не 
све до чи о ет нич кој, кул ту ро ло шкој, је зич кој, вер ској и дру гим ра-
зно род но сти ма ових про сто ра чи ме они са мо до би ја ју на свом зна-
ча ју.
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ПОВЕЗИВАЊЕМАТИЦЕИДИЈАСПОРЕ
УОЧУВАЊУНАЦИОНАЛНОГ,КУЛТУРНОГ
ИДУХОВНОГИДЕНТИТЕТАУЗЕМЉИ

ИИНОСТРАНСТВУ

Да нас у све ту, из ван зе мље сво га ро ђе ња жи ви око 190 ми ли-
о на љу ди, што зна чи да 3% свет ске по пу ла ци је чи ни свет ску ди ја-
спо ру. 

Срп ска ди ја спо ра је про це ње на на око око 5 100 000 у око 100 
зе ма ља све та на свим кон ти нен ти ма. До не дав но се зна ча јан број  
Ср ба из ре ги о на (2 120 982) из дво је но ра чу нао, због спе ци фич но-
сти њи хо вог по ло жа ја у  но во фор ми ра ним др жа ва ма тј. бив шим ју-
го сло вен ским ре пу бли ка ма (БЈР). Да нас у све ту  има 1137 срп ских 
удру же ња и асо ци ја ци ја.

Пре ма сво јој број но сти, мо же се за кљу чи ти да срп ска ди ја спо-
ра не спа да у нај ве ће ди ја спо ре на све ту, као што су ки не ска (55 
ми ли о на) или ин диј ска (24 ми ли о на). Ме ђу тим, тај рас ту ћи број 
Ср ба у ра се ја њу у од но су на број у ма тич ној др жа ви пред ста вља 
за бри ња ва ју ћи по ка за тељ. На и ме, уко ли ко се тренд исе ља ва ња на-
ста ви овим тем пом, мо гло би да до ђе до то га да ви ше од по ло ви не 
рад но спо соб ног и ре про дук тив ног ста нов ни штва жи ви у ра се ја њу 
или да чак, у бу дућ но сти, тај број у ра се ја њу бу де ве ћи од оног у 
ма ти ци.

Ује ди ње не на ци је (УН) и на уч ни ис тра жи ва чи про це њу ју да су 
ки не ска (40-55 ми ли о на) и ин диј ска (20-24 ми ли о на) нај ве ће свет-
ске ди ја спо ре, а да се ме ђу ве ли ке ди ја спо ре та ко ђе убра ја и  Пољ-
ска - По ло ни ја (17-20 ми ли о на), као и Ита ли јан ска (10 ми ли о на). 
Не ки из во ри го во ре да  на при мер Ир ска ди ја спо ра чи ни 13 пу та 
ве ћи број гра ђа на од оних ко ји су оста ли да жи ве у њој, од но сно 
да је да нас јед на од нај ста ри јих (још од 1700 ма сов на исе ља ва ња) 
и нај ра спро стра ње ни јих ди ја спо ра у све ту и да у ра се ја њу има чак 
око 80 ми ли о на по то ма ка ко ји ву ку по ре кло из Ир ске.

 Ка да се го во ри о љу ди ма из ван ма тич не др жа ве, по сто ја ли су 
и по сто је чи та ви на ро ди без др жа ва. Је вре ји су, на при мер, ус пе ли 
да ре ше пи та ње  сво је др жав но сти на кон Дру гог свет ског ра та, а у 
да на шње вре ме УН су про гла си ле Кур де за нај ве ћу ет нич ку за јед-
ни цу (20 ми ли о на) без др жа ве, а  сли чан ста ту сни про блем  има ју 
и Па ле стин ци. 
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Због све га то га, ор га ни зо ва ње ди ја спо ра све та је у жи жи про-
у ча ва ња и ин те ре со ва ња ме ђу на род них ин сти ту ци ја по чев ши од 
УН и ње них спе ци ја ли зо ва них аген ци ја. Кон цен тра ци ја од ре ђе них 
ди ја спо ра мо же ве о ма зна чај но да ути че и на до но ше ње од ре ђе-
них по ли тич ких од лу ка, јер по ста ју зна чај но би рач ко те ло. Пи та-
ње ди ја спо ре је, да кле,  ве о ма ва жно, еко ном ско, по ли тич ко, па и 
ста ту сно пи та ње за ве ли ки број др жа ва све та ка ко зе ма ља еми ти ве 
из ко јих се ста нов ни штво се ли, та ко и оних ко је су тра ди ци о нал но 
зе мље при је ма, јер су ин ду стриј ски и тех но ло шки ве о ма на пред-
не и у ко ји ма је ви сок жи вот ни стан дард ко ји при ва ла чи љу де из 
не раз ви је ни јих сре ди на. У пр ви ма је про блем „од ли ва мо зго ва“ и 
сла бље ња рад но спо соб не и ре про дук тив не струк ту ре ста нов ни-
штва и ра пид но ста ре ње по пу ла ци је, а у дру ги ма је про блем ин те-
гра ци је и мул ти кул ту ро ло шке тр пе љи во сти и кон флик та сре ди не 
ко ја ве о ма те шко при хва та стран це. 

Чвр шће по ве зи ва ње ма ти це Ср би је и ди ја спо ре пред ста вља 
пр во ра зред ни за да так и он је до но ше њем  За ко на и На ци о нал не 
Стра те ги је6)  угра ђен у са ме те ме ље на ше на ци о нал не по ли ти ке. 
По сто је од ре ђе ни про бле ми у од но су ма тич не зе мље и ди ја спо ре, 
као што су про бле ми ве за ни за на ше је дин ство, ин те гра ци је, дез ин-
те гра ци је, од нос пре ма ме ђу на род ној за јед ни ци, сло же но пи та ње о 
са вре ме ном срп ском је зи ку, очу ва ње кул тур ног иден ти те та и кул-
тур но-исто риј ских ме мо ри ја ла из Пр вог и Дру гог свет ског ра та, 
као ва жно пи та ње от по ра пре ма сна жним при ти сци ма аси ми ла ци-
је, по себ но у сре ди на ма ко је су оп те ре ће не пред сра су да ма пре ма 
до шља ци ма. Ми ни стар ство про све те и на у ке ор га ни зу је до пун ску 
на ста ву у ино стран ству ка ко би се мла ди у ино стран ству вас пи та-
ва ли у срп ском ду ху и учи ли срп ски је зик.

6)  Ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ми ни стар ство ди ја спо ре  у са рад њи са оста лим 
ре сор ним ми ни стар стви ма су,  до но ше њем но вог За ко на о ди ја спо ри (За кон о ди ја спо-
ри и Ср би ма у ре ги о ну, Службенигласник, бр. 88 од 28. ок то бра 2009.) на за јед нич ком 
за дат ку ин сти ту ци о нал не са рад ње ди ја спо ре са ма ти цом. 

 Но ви За кон о ди ја спо ри и Ср би ма у ре ги о ну све о бу хва тан је прав ни акт ко ји отва ра 
ши ро ке мо гућ но сти са рад ње ди ја спо ре и ма ти це:

 - Ин сти ту ци о на ли за ци ја те са рад ње кроз фор ми ра ње Скуп шти не ди ја спо ре  и Ср ба у 
ре ги о ну и при па да ју ћих са ве та, и кроз осни ва ње Са ве та за од но се са Ср би ма у ре ги о ну 
и Са ве та за ди ја спо ру из раз су спрем но сти РС да са ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о ну 
зна чај но упа пре ди са рад њу и по ве ћа по моћ и ути цај у обо стра ном ин те ре су.

 - Отва ра знат но ве ће мо гућ но сти за за шти ту ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, ње них др жа-
вља на и прав них ли ца у ино стран ству у са рад њи са ми ни стар стви ма и ин сти ту ци ја ма 
над ле жним за од но се са ди ја спо ром

 - Пру жа при ли ку за пред у зи ма ње ме ра ра ди уна пре ђе ња од но са са исе ље ни ци ма у ино-
стран ству.
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Но ви и све о бу хват ни ји ви до ви ор га ни зо ва ња и умре жа ва ња 
углед них Ср ба су нео п ход ност и conditio sine qua non. Ин тер ак-
ци ја са клу бо ви ма, удру же њи ма, цен три ма, дру штви ма при ја тељ-
ства, бив шим стра ним сту ден ти ма из ра зних зе ма ља  све та, по себ-
но из зе ма ља чла ни ца По кре та не свр ста них и сту ден ти ма из на ше 
зе мље ко ји су сти пен ди сти стра них вла да пред ста вља ре ле вант ну 
и озбиљ ну ба зу кон та ка та ко ја има тач ке про до ра у епи цен три ма 
мо ћи и од лу чи ва ња.

ДЕФИНИСАЊЕКАПИТАЛАНАШЕДИЈАСПОРЕ
ИМОГУЋНОСТИПОВЕЗИВАЊАСАМАТИЦОМ

Про бле ми Ср би је као зе мље еми ти ве-исе ља ва ња 
Од лив мо зго ва (BRAIN DRAIN) је еви ден тан на ро чи то по-

след њих два де сет го ди на. Кон стан тан гу би так ин те лек ту ал не аван-
гар де и ви ско ко ква ли фи ко ва ног струч ног ка дра мо же да до ве де до 
ве ли ких по ре ме ћа ја и за о ста ја ња у раз во ју дру штва, па са мим тим 
и у обла сти очу ва ња кул тур не ба шти не, јер то зах те ва ве ли ки ин те-
лек ту ал ни ка пи тал и по све ће ност ши ро ко обра зо ва них љу ди.

 Исе ља ва ње ви со ко струч них љу ди од но сно људ ског ре сур са, 
ко ји је мо тор про гре са сва ке на ци је и др жа ве мо же да бу де фа та-
лан, а на ду жи рок мо же да па ра ли ше и до ве де до стаг на ци је у свим 
обла сти ма ства ра ња.

Пет ти по ва ка пи та ла ди ја спо ре
У прак си мо же мо раз ли ко ва ти  пет ти по ва ка пи та ла ди ја спо ре: 
1. људ ски, 
2. дру штве ни, 
3. емо ци о нал ни, 
4. фи нан сиј ски
5.  и ло кал ни.
1. Људ ски ка пи тал (уме сто BRAIN DRAIN про јек ти ма и стра-

те ги јом бо ри ти се за  BRAIN RE-GAIN)- Ако зе мља из гу би сво је 
нај ка вли фи ко ва ни је љу де, мо гу ће је да ин ве сти то ре та чи ње ни ца 
од вра ти од ин ве сти ра ња у ту зе мљу. За то је бит но да они ма ко ји 
се опре де ле за по вра так у Ср би ју на кон ви ше го ди шњег бо рав ка у 
ино стран ству, др жа ва омо гу ћи све ка ко би мо гли да осну ју сво је 
ком па ни је и бу ду са ве зни ци у про це су раз во ја и на прет ка на ше зе-
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мље. Про блем је што је еви ден тан не до ста так раз вој них про гра ма 
и про је ка та ко ји би мо гли да при ву ку ову циљ ну гру пу.

2. Дру штве ни ка пи тал (умре жа ва ње (NET WOR KING) елек-
трон ска ба за кон та ка та кроз но ви вид оку пља ња-ака дем ски и по-
слов ни фо рум) - Не фор мал не мре же у зе мљи при је ма - Осим ре-
ги стро ва них 1137 клу бо ва и удру же ња ди ја спо ре,   ве о ма је свр-
сис ход но и на да све ко ри сно у зе мљи при је ма ини ци ра ти ства ра ње 
сво је вр сног ака дем ског и по слов ног фо ру ма на ших ви со ко струч-
них љу ди у ино стран ству, ко ји су кон сул тан ти, про јект ме на џе ри 
и ру ко во ди о ци во де ћих фир ми, ви ђе ни и по што ва ни у дру штву у 
зе мљи при је ма. То је зна ча јан дру штве ни ка пи тал и из вор за пре но-
ше ње зна ња и ис ку ста ва (за уво ђе ња но вих «кноw-хоw» тех но ло-
ги ја) ка ко би Ср би ја одр жа ла ко рак са све том и раз ви ја ла сво је по-
тен ци ја ле и у обла сти очу ва ња сво је кул тур не ба шти не кроз бо љи 
на чин ор га ни зо ва ња на очу ва њу на ци о нал ног, кул тур ног и ду хов-
ног иден ти те та. На ши на уч ни ци и при вред ни ци су ви со ко ран ги-
ра ни и до бро ета бли ра ни у еко ном ске, дру штве не, па и по ли тич ке 
струк ту ре, што Ма ти ци умно го ме мо же по мо ћи на оства ри ва њу 
спољ но по ли тич ких, при вред них и раз вој них ци ље ва. Ти чла но ви 
ди ја спо ре су по тен ци јал ни за ду жби на ри и кти то ри.

3. Емо ци о нал ни ка пи тал (иако по сто ји ви сок сте пен ве за но сти 
за ма ти цу (AT TAC HMENT, AF FEC TION)и па три о ти зма, тре ба ло 
би да се има у ви ду по тре ба да се об ја сни уза јам ност ин те ре са). 
Тре ба от кло ни ти не по ве ре ње ди ја спо ре у др жав не ин сти ту ци је у 
Ма ти ци (тр жи ште, бан кар ски си стем, по слов ну  кли му, че сте по-
ли тич ке про ме не), јер то мо же да бу де ве ли ка пре пре ка њи хо вом 
ин ве сти ра њу у раз вој Ма ти це и ула га ње у очу ва ње кул тур не ба-
шти не. Афек тив ни ка пи тал ди ја спо ре за сни ва се на сен ти мен ти-
ма, осе ћа њи ма по је ди на ца:1) лич ном ин те ре су да се по мог не сво-
јој зе мљи на осно ву осе ћа ња од го вор но сти (да се раз ви је ни свет 
до ве де ку ћи и по ка жу по тен ци ја ли Ма ти це и кул тур но исто риј ска 
ба шти на, осе ћа ње по но са због при пад но сти срп ској на ци ји) или 
2) „но стал гич ној“ тр го ви ни (ет но би знис, SER BIAN BRAND - из-
воз на ци о нал них про из во да и услу га у ино стран ство, што се мо же 
по др жа ти и по ли тич ким и еко ном ским ме ра ма у Ма ти ци). Из воз 
фил мо ва, из ло жби, му зич ких кон це ра та, уче шће у ре кон струк ци ји 
кул тур но-исто риј ских обје ка та је та ко ђе по жељ но усме рен емоци
оналникапиталди ја спо ре у ино стран ству.

4. Фи нан сиј ски ка пи тал – Осим ини ци ра ња ула га ња у раз вој не 
про јек те у Ма ти ци и отва ра ње ма лих и сред њих пред у зе ћа, ов де 
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пре све га тре ба скре ну ти па жњу на по тен ци ра ње и при вла че ње де-
ви зних до зна ка. На и ме, ра ди при вла че ња де ви зних до зна ка у фи-
нан сиј ски си стем, је дан од нај зна чај ни јих иза зо ва за Ср би ју је кре-
и ра ње ам би јен та ко ји омо гу ћу је да моћ то ко ва де ви зних до зна ка 
ко ју ну де ми гран ти бу де усме рен у при лог мо гућ но сти за ула га ње 
у Ср би ју (на при мер, обез бе ђе ње ком пле мен тар ног фи нан си ра ња 
за осни ва ње REAL ESTA TE, кре и ра ње ме ха ни за ма за ка на ли са ње 
фон до ва у фи нан си ра ње ма лих про је ка та ин фра струк ту ре у њи-
хо вим за ви ча ји ма, под сти ца ње ми гра на та да по ста ну ак ци о на ри 
у при ва ти зо ва ним ком па ни ја ма утвр ђи ва ње про гра ма фи нан си ра-
ња за фор ми ра ње ма лих и сред њих пред у зе ћа осно ва них од стра не 
ми гра на та по врат ни ка у Ср би ју или за ду жби на  и фи нан си ра ња у 
раз вој про је ка та кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја (по ди за ње уста-
но ва кул ту ре, фи нан си ра ње фил мо ва исл. ) . 

5. Ло кал ни ка пи тал –ди ја спо ра као би рач ко те ло у зе мљи при-
је ма (ши ре ње ути ца ја у зе мљи при је ма, ета бли ра ње, имиџ Ср би је и 
ја чи осе ћај при пад но сти ма ти ци)мно ги ми гран ти по ти чу из истих 
кра је ва, те се при на се ља ва њу  кон цен три шу у истим де ло ви ма др-
жа ва/те ри то ри ја у ино стран ству ства ра ју ћи  тзв. „лан це ми гра ци-
је“ (по зна те су ки не ске че твр ти, пољ ске, ир ске, грч ке, ита ли јан ске, 
мек сич ка итд.)

Та ко у Ита ли ји, на при мер  у Тр сту и око ли ни срп ске за јед ни це 
су са чи ње не углав ном од љу ди из По жа рев ца, Ћу при је и Пи ро та,  
за тим по сто је  огром не срп ске за јед ни це кон цен три са не у Он та ри-
ју у Ка на ди, за тим у Чи ка гу  и Пит сбур гу у САД и сл.

За по ли ти ча ре то зна чи да се мно го мо же по сти ћи пре ко тзв. 
„ко му ни тар них ини ци ја ти ва“- „ини ци ја ти ва ет нич ких за јед ни-
ца“ ко је су скон цен три са не на од ре ђе ној те ри то ри ји.  То је моћ ни 
ин стру мент и мно ги на ши исе ље ни ци ак тив но уче ству ју у по ли-
тич ким кам па ња ма ло кал них ли де ра, а не ки ми гран ти на шег по-
ре кла по ста ју се на то ри, гра до на чел ни ци, ми ни стри. За хва љу ју ћи 
удру жи ва њу со ци јал ног и ло кал ног ка пи та ла (не фор мал них ве за, 
зна ња и ин фор ма ци ја из Ма ти це, по тре ба раз во ја, не до ста та ка, ин-
фра струк ту ре) та кве ло кал не за јед ни це мо гу да убр за ју про це ду ре 
за по шља ва ња, по че та ка но вих би зни са, про је ка та за по шља ва ња у 
окви ру ма лих и сред њих пред у зе ћа, ула жу у про јек те од из у зет ног 
на ци о нал ног зна ча ја за очу ва ње на ци о нал ног, кул тур ног и ду хов-
ног иден ти те та итд. Од но си зе ма ља при је ма са ло кал ним за јед ни-
ца ма ми гра на та та ко ђе олак ша ва ју да се са зна ко ји су то аде кват ни 
на чи ни кон крет не по мо ћи ма ње раз ви је ним др жа ва ма све та.
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Пре ко ути ца ја ло кал них за јед ни ца ства ра се и гра ди од го ва ра-
ју ћи имиџ Ср би је у зе мљи при је ма, ја ча се осе ћај при па да ња ма ти-
ци и ути ца ја у по ли тич ким цен три ма зе мље при је ма.

ИСТОРИЈСКИОСВРТ–ЗАОСТАВШТИНЕ
НАЈПОЗНАТИЈИХСРБАЧОВЕЧАНСТВУСРПСКИ

ЛЕГАТУИНОВАТОРСТВУСРБИЈИИЧОВЕЧАНСТВУ

По ме ни мо са мо Ми хај ла Пу пи на „Идвор ског“, про на ла за ча у 
тех ни ци те ле ко му ни ка ци ја-си стем те ле фо ни је и те ле гра фи је на ве-
ли ку да љи ну уз по моћ ин ду ко ва них тзв. Пу пи но вих ка ле мо ва. Он 
ни је био са мо про фе сор и на уч ник, већ и дру штве но ам га жо ва ни 
ак ти ви ста, па три о та и Ср би је и Аме ри ке, а пре све га по нос срп ског 
на ро да из ко јег је по те као. Ми хај ло Пу пин Идвор ски је ра де ћи на 
Ко лум би ја уни вер зи те ту сте као свет ску сла ву као про фе сор, на уч-
ник и про на ла зач. Осни вач је Српскенароднеодбране 1914. го ди не 
ко ја је под вођ ством Ми хај ла Пу пи на у то ку бал кан ских ра то ва, 
ску пи ла 300 000 до ла ра, а од 1914-1916. го ди не још  913.044. до ла-
ра. У ра то ви ма од 1912-1918. го ди не пре ко 20.000 Ср ба из Аме ри-
ке оти шло је „та мо да ле ко“ да се бо ри за јед но са срп ском вој ском 
про тив осва ја ча. Око 15 од сто укуп ног бро ја исе ље ни ка на пу сти-
ло је руд ни ке и фа бри ке у Аме и ри ци пе ва ју ћи „Ра до Ср бин иде у 
вој ни ке“, са ци љем да се по мог не отаџ би ни у бор би за сло бо ду. 
Пу пин  је био по ча сни ге не рал ни кон зул Ср би је у Њу јор ку, пред-
сед ник Срп ског на ци о нал ног са ве за у САД, ор га ни за тор у при ку-
пља њу ма те ри јал них сред ста ва, опре ме и ме ди цин ске по мо ћи, као 
и до бро во ља ца из САД за Пр ви свет ски рат. Уче ство вао је по сле 
Пр вог свет ског ра та на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу и за хва-
љу ју ћи свом лич ном при ја тељ ству са пред сед ни ком САД Ву дроу 
Вил со ном и аме рич ким ми ни стром спољ них по сло ва, ус пео је да 
их убе ди да се по ву ку пра вед но гра ни це и да Ср би ја не бу де оште-
ће на. За слу жан је за афир ма ци ју ју го сло вен ског пи та ња пред аме-
рич ком јав но шћу и по ли ти ча ри ма. Имао је мно го број не кон так те 
са углед ним лич но сти ма аме рич ког жи во та.

Ни ко ла Те сла, „човек који је осветлио човечанство“, Ср бин 
из Ли ке из ме ста Сми љан, ино ва тор и пи о нир у обла сти елек тро-
тех ни ке. Из у мео је на из ме нич ну стру ју, ра дио, ство рио је и ве ли ки 
број па те на та  у обла сти ме ха ни ке флу и да и тур бо ма ши на. За сво је 
ве ли ке за слу ге овај скорм ни чо век до био је је ди ни цу за маг нет ну 
ин дук ци ју у Ин тер на ци о нал ном си сте му је ди ни ца под на зи вом Те-



стр:389409.

- 403 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

сла(Т), што је нај ве ће при зна ње ко је мо же би ти до де ље но јед ном 
на уч ни ку. А сан му је био бе жич ни си стем за пре нос енер ги је, ин-
фор ма ци ја, му зи ке и сли ке,да кле био је пре те ча те ле ви зи је, ком-
пју те ра и мно гих елек трич них апа ра та  ко ји су  да нас сва ко днев на 
по ја ва. На ње го ву из ри чи ту же љу, на са хра ни му је из ве де на срп ска 
па три от ска пе сма из Пр вог свет ског ра та  „Тамодалеко“.

У но ви је вре ме, ино ва то ри ко ји су по ме ра ли гра ни це по зна тог 
и омо гу ћи ли про дор у ко смос, хе ро ји ми си је „APOL LO“ би ли су 
Ср би, тзв. „Мај ко ва сед мор ка“. Лист „Аме ри кан ски Ср бо бран“7) у 
САД об ја вио је ре пор та жу о срп ским чла но ви ма ми си је „APOL-
LO“. Нео пе ва ни срп ски хе ро ји на у ке и про до ра у ко смос, се дам 
ве ли чан стве них ко ји су до при не ли про гра му ра де ћи за ком па ни-
ју „North Ame ri can Roc kwell“ (са да шњи „Бо инг“) би ли су: др Сем 
Ву јић (ис тра жи ва ње, раз вој и те сти ра ње елек трон ских си сте ма), 
Пол Ду јић (ана ли за по да та ка), Да ни ло Бо јић (ана ли за при ти ска), 
Ми лој ко Мајк Ву че лић (ди рек тор про јек та „APOL LO 11“ за област 
си стем ског ин же ње рин га), Ми ли сав Шур ба то вић (ин же њер ме ха-
ни ке), Пе тар Га ло вић (ди зајн ин же ње ринг) и Да вид Ву јић (од но си 
са јав но шћу).  Сви су  до бит ни ци на гра де „Apol lo Ac hi e ve ment“, а 
Ву че ли ћа је пред сед ник Лин дон Џон сон од ли ко вао Ме да љом сло-
бо де за успех у спа са ва њу астро на у та по сле ха ва ри је ва си он ског 
бро да „Apol lo 13“, 1970. го ди не.8) Да кле, Ср би су да ли ве ли ки до-
при нос да чо ве чан ство  на пра ви пр ве ко ра ке у ва си о ни.

НАЈБОЉИУНОВИНАРСТВУ,ГЛУМИ,
ПЕСНИШТВУИКЊИЖЕВНОСТИУСАД

У обла сти умет но сти по ред Пу пи на, ве ли ку Пу ли це ро ву на-
гра ду до би ли су и Вал тер Бог да нић за но ви нар ство, Чарлс Си мић 
за пе сни штво. На гра ду  Аме рич ке филм ске ака де ми је „Оска ра“ 
Карл Мал ден, глу мац, ре жи сер Пи тер Бог да но вић и сце на ри ста 
Стив Те шић. Го ди шња на гра да за нај бо љи есеј, Аме рич ке асо ци ја-
ци је за уна пре ђе ње сла ви стич ких сту ди ја, при па ла је мла дом Ср-
би ну, док то ру на у ка То ми Та сов цу за вре ме док тор ских сту ди ја из 
ком па ра тив не књи жев но сти на Уни вер зи те ту Прин стон. Ина че, са-

7) Gla si lo Sr ba iz Pen sil va ni je-SAD Amerikanski Srbobran, но си лац је дру штве них и па-
три от ских ак тив но сти, па је за сво је на ро чи те за слу ге од Си но да Срп ске пра во слав не 
цр кве од ли ко ван 1990. го ди не ор де ном Све тог Са ве пр вог ре да.

8) Гла си ло Ср ба из Ру му ни је Нашареч,  бр. 1026, 16. ок то бар 2009, стр. 8, 9.
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да свет ски по зна та име на Хо ли ву да су Ло ли та Да ви до вић, Ми ла 
Јо во вић, Ка та ри на Ок сен берг и дру ги.

ОСАМСТОТИНАГОДИНАЗАДУЖБИНАРСТВА
КОДСРБА

За ду жби нар ство и за ве шта ње на ших пре да ка  кра си исто ри-
ју срп ског на ро да кроз ви ше од осам ве ко ва. Исто риј ски при ме ри 
за ду жби нар ства и ху ма ни тар ног, дру штве но ко ри сног ра да тре ба 
да бу ду под стрек бу ђе њу на ци о нал не све сти о нео п ход но сти на-
ста вља ња тра ди ци је до бро чин ства пр вен стве но у обла сти кул ту ре.

Ра ди ти му ко трп но чи та вог жи во та и сти ца ти бо гат ство и све 
то од јед ном и ве ли ко ду шно оста ви ти сво ме ро ду, а не са мо сво јим 
на след ни ци ма – мо гли су да ура де са мо љу ди ду бо ких па три от ских 
осе ћа ња, све сни на ци о нал них ин те ре са, ци ље ва, стре мље ња и, на-
да све, ин те ре са и по тре ба свог на ро да. 

У но ви је до ба за ду жби нар ство као да је за мр ло. Да на шње 
ге не ра ци је до бро сто је ћих љу ди не ма ју раз ви је ну свест о оп ште-
дру штве ном до бру на ро да. Ди на сти ја Не ма њи ћа, ви со ка вла сте-
ла, авант гар да он да шње Ср би је, као и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци 
од XII до XV ве ка да ри ва ли су срп ском на ро ду не пре ва зи ђе не и 
не про це њи ве вред но сти у обла сти кул ту ре, ду хов но сти, гра ђе ви-
нар ства, ар хи тек ту ре, ли ков не умен то сти. За ду жби не са гра ђе не у 
про шло сти пра ви су и вер ни до каз срп ског умет нич ког и гра ди-
тељ ског ства ра ла штва, тра јан ар хи тек тон си и сли кар ски за пис о 
на шим вла да ри ма, ду хов ном ста њу и све у куп ном дру штве ном на-
прет ку на шег на ро да то га до ба. 

Кроз за ду жби нар ство мо же се са гле да ти еко ном ска сна га, кул-
тур на, про свет на и све у куп на ду хов на моћ срп ског на ро да ко ји је 
био спо со бан да ство ри та ко ве ли ка и вред на де ла.

На кло ност и љу бав пре ма град њи ма на сти ра ка рак те ри стич на 
је за све за ду жби на ре сред ње ве ков не Ср би је. Њи хо ве за ду жби не 
но се но те лич ног обе леж ја кти то ра, али и пе чат ње го ве ин ди ви ду-
ал не пре по зна тљи во сти. Ма на сти ри, гра ђе ни као за ду жби не, би ли 
су не са мо мо ли тве на и вер ска сре ди шта, већ исто вре ме но и ме ста 
оку пља ња, у ко ји ма је на род, пред во ђен све штен ством, до но сио 
ва жне од лу ке ко је су не по сред но ути ца ле на ње го ву суд би ну.
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Нај ма ње је за ду жби на ра у Ср би ји, а нај ви ше их је у ино стран-
ству у ди ја спо ри.9) Ис так ну те срп ске за ду жби на ре тре ба оку пи ти, 
као и пред сед ни ке углед них срп ских фон да ци ја, и за ин те ре со ва не 
љу де ко ји су ус пе ли да оства ре за до во ља ва ју ће имов но ста ње и 
има ју свест о по тре би да ва ња за дру штво и чи ње ње до бро чин ства 
за дру штве ну за јед ни цу и свој на род. 

За ду жби нар ство и до бро чин ство и при ват на ини ци ја ти ва и 
лич ни при мер  кроз исто ри ју су има ли ве ли ки зна чај у очу ва њу 
кул тур ног и ду хов ног иден ти те та срп ског на ро да и пра во слав не 
ве ре. За хва љу ју ћи и сво јим за ду жби на ма, Ср би су, упр кос ре пре-
си ја ма и у усло ви ма ту ђе вла сти, кроз ве ко ве и вре ме – ко је им 
че сто ни је би ло на кло ње но – са чу ва ли сво је ко ре не и исто риј ско 
пам ће ње.

Ста ње срп ских вој них ме мо ри ја ла као кул тур но исто риј ске за-
о став шти не на ших пре да ка мо гло би се оце ни ти као ве о ма угро же-
но у не ким сег мен ти ма, па је ши ра дру штве на ак ци ја на њи хо вом 
да љем иден ти фи ко ва њу и за шти ти већ ре ги стро ва них ме мо ри ја ла 
од из у зет ног зна ча ја.  

УКЉУЧИВАЊЕУПРОЈЕКТЕОБЕЛЕЖАВАЊА
ПРВОГСВЕТСКОГРАТАУСВЕТУ

Ср би ја тре ба да ста ви у функ ци ју све сво је рас по ло жи ве по-
тен ци ја ле и ка па ци те те у обе ле жа ва њу 100 го ди шњи це Пр вог свет-
ског ра та. Са про јек том до сто јан стве ног обе ле жа ва ња овог зна чај-
ног ју би ле ја исто ри је на шег на ро да тре ба от по че ти од мах и укљу-
чи ти се у свет ске про јек те обе ле жа ва ња и ор га ни зо ва ње цен трал не 
ма ни фе ста ци је 14. ју ла 2014. Прет по ста вља се да ће ју би леј би ти 
обе ле жен де фи ле ом и при год ним про гра мом ис пред Три јум фал не 
ка пи је у Па ри зу. У ме ђу вре ме ну, ин сти ту ци о нал но и ва нин сти ту-
ци о нал но тре ба по мо ћи удру же њи ма и ин сти ту ти ма исто ри је да се 
ор га ни зу ју. Тре ба се под се ти ти спе ци јал них ве за Ср ба и Фран цу-
за из тог пе ри о да, као и срп ско-ру ских и срп ско бри тан ских ве за. 
И лич но сти ко је су оста ле упам ће не у исто ри ји срп ског на ро да, 
као што су то би ли Ар чи балд Рајс, Ели за бет Ин глис, шкот ске се-
стре, Фло ра Сандс, на ша Ми лун ка Са вић, на ше вој ско во ђе Ра до-
мир Пут ник, Жи во јин Ми шић, Вој во да Вук и мно ги дру ги срп ски 

9) Слав ко Ве ји но вић, ЗадужбинарствокодСрба, Ву ко ва за ду жби на, Про ме теј, Но ви Сад, 
2012. 
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и са ве знич ки не зна ни ју на ци, ко ји су стра да ли, ра ме уз ра ме, на 
бој ним по љи ма и ван њих. 

Тре ба има ти проактиваноднос у сле де ћих две го ди не.
Про је кат обе ле жа ва ња ни је са мо цен трал на це ре мо ни ја и де-

фи ле по ред Три јум фал не ка пи је у Па ри зу, то је чи тав низ ак ци ја, 
као што су из ло жбе, се ми на ри, окру гли сто ло ви, по се те уни вер-
зи те ти ма, раз ме не исто ри ча ра и про фе со ра уни вер зи те та, ор га-
ни зо ва ње по се та ме мо ри ја ли ма рат ни ка и школ ских екс кур зи ја 
под на зи вом „Пу те ви ма срп ских до бро во ља ца и рат ни ка у Пр вом 
свет ском ра ту“. Тре ба ло би пред ло жи ти Ми ни стар ству про све те и 
на у ке да у на ред не две го ди не у про гра ме из исто ри је и срп ског је-
зи ка уве ду те мат ске ча со ве са те мом о стра да њу и бор би срп ског 
на ро да у Пр вом свет ском ра ту. Ми ни стар ство кул ту ре би тре ба ло 
да упри ли чи На ци о нал ну стра те ги ју у обла сти кул ту ре и да на црт 
кул тур не по ли ти и ке у са рад њи са Ми ни стар ством спољ них по сло-
ва са чи ни стра те ги ју кул тур не ди пло ма ти је.

Са еми нент них на уч них ску по ва и кон фе рен ци ја тре ба са чи-
ња ва ти не са мо Збор ник ра до ва, већ и За вр шни до ку мент са пред-
ло зи ма исто ри ча ра и кул тур них по сле ни ка са иде ја ма и су ге сти-
ја ма по во дом обе ле жа ва ња овог ју би ле ја, по кре ну ти у на уч ним 
кру го ви ма бла го вре ме но из да ва ње дво је зич не мо но гра фи је, ре ци-
мо Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, при год них дво је зич них 
на уч них књи га исто риј ских ин сти ту та у Ср би ји и у са рад њи са ин-
сти ту ти ма и исто ри ча ри ма из са ве знич ких зе ма ља. 

Удру же ња ко ја ба шти не тра ди ци ју осло бо ди лач ких ра то ва 
тре ба под ста ћи да на пра ве кон так те са срод ним не вла ди ним удру-
же њи ма у са ве знич ким зе мља ма и ши ре у свим зе мља ма ко је има ју 
ин те рес да аде кват но обе ле же овај зна ча јан ју би леј. 

Би ло би опор ту но са чи ни ти стал ну по став ку из ло жбе о узро ку 
и по во ду, то ку и бит ка ма у Пр вом свет ском ра ту, за по че так, из ло-
жи ти у Вој ном му зе ју на Ка ле мег да ну и у дру гим му зе ји ма у зе мљи 
и ино стран ству. До бро до шла би ини ци ја ти ва да се од еми нент них 
струч ња ка, уче сни ка ова квих Кон фе рен ци ја, на пра ви „кре а тив на 
ра ди о ни ца“ у са рад њи са ко ле га ма из ино стран ства, чи ја би из ло-
жба, или на уч на де ла, из ло жбе фо то гра фи ја, или му зич ки кон цер-
ти са нај по зна ти јим пе сма ма (срп ске култ не ко рач ни це Маршна
Дрину, Тамодалеко, бри тан ска Типпарерyи дру ге би ле из во ђе не) 
би ли пред ста вље ни јав но сти и над ле жним ми ни стар стви ма, ка ко 
би пу тем ди пло мат ске мре же би ли пла си ра ни у ино стран ство кроз 
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ак тив но сти културнедипломатијеуземљамабившихсавезникаи
ширеусвету.

Мо жда тре ба раз ми сли ти у обла сти културне дипломатије
шта би креативнарадионица на ших умо ва мо гла још да пред ло-
жи и при пре ми као српскикултурникапитал у су срет обе ле жа ва-
њу Пр вог свет ског ра та, као на при мер: из ло жбу ор де ња срп ским 
ју на ци ма, са бљи, уни фор ми, раз глед ни ца са ра ти шта, до ку ме на та 
и фо то гра фи ја или мо жда филм о Гол го ти срп ског на ро да у са рад-
њи са ино стра ним ко ле га ма, књи жев не ве че ри срп ско-фран цу ског, 
срп ско-ру ског, срп ско-бри тан ског при ја тељ ства, му зич ких ве че ри 
исл.

За вр шни до ку мент јед не но ве Кон фе рен ци је ко ја би се скон-
цен три са ла са мо на пред ло ге при год ног обе ле жа ва ња 100 го ди-
шњи це Пр вог свет ског ра та у Ср би ји и пла си ра ња из ло жби и мул-
ти ме ди јал них при ло га ино стран ству пу тем срп ске ди пло мат ске 
мре же би ла би кон крет на те ко ви на уло же ног тру да и бри ге мо дер-
ног срп ског дру штва за не го ва ње тра ди ци је и за о став шти не сво јих 
пре да ка.

На кон што је бив ши пред сед ник Фран цу ске Сар ко зи, 
11.11.2011. у 11:00 са ти отво рио нај ве ћи му зеј Пр вог свет ског ра-
та на Пла не ти у ме сту Мо код Па ри за на Мар ни, тре ба са гле да ти 
мо гућ но сти Ср би је да и она отво ри Му зеј Пр вог свет ског ра та у 
Бе о гра ду као трај ну за о стабвшти ну за бу дућ ност мла ди ма по во-
дом обе ле жа ва ња 100 го ди на Пр вог свет ског ра та у ко ме је срп ски 
на род дао нај ве ћи до при нос за ци ви ли за циј ске вред но сти сло бо де 
и ми ра чо ве чан ства.

LjiljanaNiksic
ADIGNIFIEDREMEMBRANCEOFTHEHERITAGE
OFGLORIOUSANCESTORS–ACENTENARYOFTHE

FIRSTWORLDWAR
Summary

In the FirstWorldWar sixteenmillion people lost their
lives,andamongthemtherewere1.247.435Serbs(28%
ofthepopulation).Itmeansthateverytenthpersonamong
thekilledpeopleintheFirstWorldWarwasaSerb.Sofar
therehavebeenrecordedandlocated572Serbianmilitary
memorialcentersin40statesworldwide.Majorityofthe
recordedSerbianmilitarymemorialcentersarerelatedto
thevictimswhowerekilledintheFirstandSecondWorld
War.Holding an attitude toward cultural and historical
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heritageofonenationimpliesatthesametimeholdingthe
attitude towarddeterminationofoneownselvesand to
wardone’sfuture.Regardingmobilizationofallsegments
ofsocialcommunityanditscontributionto formationof
the funds of potential benefactors for purpose of more
significantfinancialsupporttorestorationandpreserva
tionof theSerbianmemorialcenters there isunderlined
anecessity formore thorough,morecomprehensiveand
moreactiveapproachofnotonlythestateinstitutionsin
chargeofit,butalsoofthewholesocialcommunity.Some
examplesoftheendangeredheritageareimmovablecul
turalpropertyintheregionof theAutonomousProvince
ofKosovoandMetohijaandalso, toagreat regret,nu
merous military memorial centers and locations of the
victims’sufferingandtribulationsabroad.Therearealso
underlinedsomeexamplesofspecialpersonalandsocial
contributionsintheFirstWorldWar,suchastheexamples
ofMihajloPupin Idvorskiwhoworkedat theColumbia
University and gained glory worldwide as a professor,
scientistandinventor.Hewasnotonlyall that,butalso
agreatSerbianpatriot.Withinaframeworkofhissocial
engagementheestablishedandpresidedovertheSerbian
NationalDefensein1914.UndertheleadershipofMiha
jloPupinduringtheperiodoftheBalkanwarstheSerbi
anNationalDefensecollected300.000dolarsandinthe
periodfrom1914to1916itcollectedadditional913.044
dolars.TheStateanditsinstitutionshavealegalobliga
tionwithintheirjurisdictionandinconditionsoflimited
financialresourcestomakeeffortstopreservetheherita
geofourancestors.Peopleofgoodwill,humanistsand
humanitarian activists, patrons and endowers, universi
typrofessors,membersofsocieties forcultivationof the
traditionofliberationwars,studentsandpupilsarealso
guardiansofculturalheritageby theirowncommitment
for thebenefitof theirpeopleandstateandthisattitude
ofallmembersof society shouldbe fostered.Thewhole
society’sobligationistofostertheawarenessonthecom
mongoodandfosteringofculturaltraditionandheritage
ofancestorsandtherefore it isnecessary toproactively
workonpreparationsforagreatjubileeandanniversary
oftheepopeeoftheSerbiannationmarkingthecentenary
oftheFirstWorldWarin2014.
KeyWords:Centenary of theFirstWorldWar, dignified
remembrance,protectionofSerbianculturalandhistori
calheritage,manifestations,cultureofpeaceandfreedom,
heritageforhistoryofhumankindandyounggenerations
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Култураиспољниодноси:Европаишире,
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(Cultureandexternalrelations:Europeandbeyond)

Гло бал на кре та ња на по чет ку XXI ве ка до ве ла су до круп них 
про ме на у сфе ри ме ђу на род них од но са, и узро ко ва ла по ме ра ње 
окви ра до са да шњих па ра диг ми и мо де ла. У ме диј ски об ли ко ва ном 
гло бал ном окру же њу, кул тур ни аспек ти све ви ше ути чу на по ље 
спољ не по ли ти ке, док рас ту ће кул тур не раз ли ке по ста ју све че шћи 
из во ри кон фли ка та. У том кон тек сту, по ста вља се пи та ње: Да ли је 
кул ту ра ин стру мент у про мо ци ји ин те ре са спољ не по ли ти ке или је 
то по ље ко је омо гу ћу је ме ђу дру штве но и ме ђу кул тур но по ве зи ва-
ње на раз ли чи тим ни во и ма? 

Раз ли чи та схва та ња и иде је о кул ту ри, од но сно ви ше стру-
ке ин тер пре та ци је и кон цеп ту а ли за ци је, у осно ви су де фи ни са ња 
уло ге кул ту ре у ме ђу на род ним од но си ма. Ипак, са ме де фи ни ци је 
кул ту ре има ју ма њу уло гу од зна че ња ко ја се овом тер ми ну при пи-
су ју у раз ли чи тим дис кур си ма. „Ло ги ка кул ту ре“ са чи ње на је од 
ни за ди хо то ми ја: кул ту ра као пут ка пре ва зи ла же њу гра ни ца и по-
де ла, али и сред ство за под вла че ње раз ли ка и гра ни ца; кул ту ра као 
фак тор об ли ко ва ња ко лек тив них иден ти те та, али и ис кљу чи ва ња 
„дру гих“; кул ту ра као сет уни вер зал них вред но сти и кул ту ра као 
од раз ло кал них спе ци фич но сти, итд.
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У ма пи ра њу по ља де ло ва ња кул ту ре у ме ђу на род ним од но-
си ма, по ста вља се пи та ње: Шта се под ра зу ме ва под кул тур ном 
ди пло ма ти јом? У ака дем ској ли те ра ту ри не по сто ји са гла сност у 
ве зи са овим тер ми ном, па се па ра лел но ко ри сте и сле де ћи тер ми-
ни: ино стра ни кул тур ни по сло ви, ме ђу на род ни кул тур ни од но си, 
спољ на кул тур на по ли ти ка, ди пло ма ти ја кул тур них од но са, итд.

Кул тур на ди пло ма ти ја је област ди пло ма ти је ко ја се ти че ус-
по ста вља ња, раз ви ја ња и одр жа ва ња од но са на стра ним др жа ва ма 
пу тем кул ту ре, умет но сти и обра зо ва ња. То је про цес у ко ме се  
на ци о нал не ин сти ту ци је, си стем вред но сти и кул тур не спе ци фич-
но сти про мо ви шу на би ла те рал ном и мул ти ла те рал ном ни воу. Кул-
тур на ди пло ма ти ја ти че се пре по зна ва ња и раз у ме ва ња ино стра не 
кул тур не ди на ми ке и, у исто вре ме, ус по ста вља ња ме ђу кул тур ног 
ди ја ло га ко ји во ди ка са рад њи. 

Јав на ди пло ма ти ја, као ши ри кон цепт ко ји је све ви ше у упо-
тре би, пре вас ход но је усме ре на на пру жа ње ин фор ма ци ја пу тем 
ме ди ја, као и на при ма ње ин фор ма ци ја у те жњи да се раз у ме ју кул-
ту ра, вред но сти и пред ста ве о дру гим зе мља ма и њи хо вим на ро-
ди ма. У су шти ни, реч је о на сто ја њу да се ути че на углед др жа ве 
у све ту, на ста во ве јав но сти у дру ги ма зе мља ма, од но сно о ин ди-
рект ном вр ше њу по зи тив ног ути ца ја на об ли ко ва ње спољ не по ли-
ти ке и ме ђу на род них од но са.

У књи зи Култураиспољниодноси раз ма тра се уло га спољ не 
кул тур не по ли ти ке, од но сно кул тур не и јав не ди пло ма ти је, у ино-
стра ним по сло ви ма. Уред ни ци књи ге су Јо зеф Ба то ра (Jo zef Báto-
ra), ван ред ни про фе сор и ди рек тор Ин сти ту та за европ ске сту ди је 
и ме ђу на род не од но се на Уни вер зи те ту Ко ме ни ус у Бра ти сла ви, и 
Мо ни ка Мо кре (Mo ni ka Mo kre), ви ши на уч ни са рад ник у Ин сти ту-
ту за сту ди је кул ту ре и исто ри ју по зо ри шта при Аустриј ској ака де-
ми ји на у ка у Бе чу. Ба то ра и Мо кре су ор га ни зо ва ли књи гу у три де-
ла: I) Уни вер за ли зам на спрам пар ти ку ла ри зма; II) Гра ђе ње гра ни ца 
на су прот тран свер зал но сти; и  III) Ор га ни зо ва ње, спро во ђе ње и 
ефек ти спољ не кул тур не по ли ти ке: лек ци је о ЕУ и за ЕУ.

Пр ви део књи ге отва ра ди ску си ја о од но су ци ви ли за ци је и кул-
ту ре, ко ја би се у нај кра ћем мо гла опи са ти ре чи ма Ед га ра Мо ре на 
(Ed gar Mo rin) да је „од XIX до по чет ка XX ве ка не мач ка ми сао ви-
ше вред но ва ла по јам кул ту ре ко ји из ра жа ва спе ци фич ност и ге ни-
је (дух) јед ног на ро да, а фран цу ска ми сао по јам ци ви ли за ци је као 
до бро бит ко ја се мо же про ши ри ти на све на ро де“. Ове две кон цеп-
ци је кул ту ре пред ста вља ле су основ за оно што уред ни ци књи ге 
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на зи ва ју „ло ги ком кул тур ног пар ти ку ла ри зма и ло ги ком уни вер-
зал не ци ви ли за ци је“, ко је су у стал ном над ме та њу, а чи ји ре зул тат 
су ме ђу соб но ис кљу чи ве ин тер пре та ци је уло ге кул ту ре у ме ђу на-
род ним од но си ма.

Ерик Ринг мар (Erik Ring mar), про фе сор на Ин сти ту ту за дру-
штве на ис тра жи ва ња и сту ди је кул ту ре при На ци о нал ном Ц. Тунг 
уни вер зи те ту Тај ван, у тек сту Насилнаслободнатрговина:циви-
лизацијапротивкултуреуВеликојкинескојдебати1857. ба ви се 
кон цеп ту а ли за ци јом раз ли ке из ме ђу уни вер за ли зма и пар ти ку ла-
ри зма. Ци ви ли за ци је под ра зу ме ва ју хи је рар хи ју вред но сти, и на-
спрам кул ту ра, оне из и ску ју су пер и ор ност над људ ским ко лек ти-
ви ма ко ји им не при па да ју. По ла зе ћи од ових кон цеп ту ал них раз-
ли ка, Ринг мар ис тра жу је обра сце ан га жо ва ња Евро пе са не-Евро-
пља ни ма, на при ме ру Ве ли ке ки не ске де ба те о сло бод ној тр го ви ни 
у Бри тан ском пар ла мен ту кра јем 1850. го ди не. Он по ка зу је ка ко 
је ова иде ја о на сил ном про мо ви са њу европ ских нор ми, во ђе на 
европ ским „ком плек сом су пер и ор но сти”, до би ла по др шку би ра ча 
и ути ца ла на је дан део европ ске исто ри је.

Ивер Б. Ној ман (Iver B. Ne u mann), ди рек тор ис тра жи ва ња у 
Нор ве шком ин сти ту ту за ме ђу на род не по сло ве и про фе сор ру ских 
сту ди ја на Уни вер зи те ту у Ослу, из фи ло зоф ског угла по сма тра ве-
зу из ме ђу ло ги ке уни вер за ли зма и пар ти ку ла ри зма. У тек сту Наша
култура и сви остали: интеркултурални и међународни односи, 
фо ку си ра ју ћи се на им пли ка ци је упо тре бе „кул ту ре ли бе рал не де-
мо кра ти је“ као од ред ни це укљу чи ва ња у ЕУ и ис кљу че ња из ЕУ, 
Ној ман спро во ди кри тич ку ана ли зу ра да Ри чар да Рор ти ја (Ric hard 
Rorty), јед ног од нај и стак ну ти јих за го вор ни ка ли бе ра ли зма. Пре ма 
Рор ти ју, ли бе рал на де мо кра ти ја је, ка ко об ја шња ва Ној ман, „кул-
ту ра“ у сми слу ску па прак си, дис кур са и ин сти ту ци ја За па да. Ова 
кул ту ра је на вод но гло бал ни фе но мен ко ји укљу чу је ди на ми ку 
дру шта ва ко ја му при па да ју (тј. ‘нас’) у од но су на све дру ге, им-
пли цит но на раз не вр сте ‘вар ва ра’. Ној ман за у зи ма кри тич ки став 
пре ма овој кон цеп ту а ли за ци ји и, твр де ћи да је те шко го во ри ти о 
би ло ко јој за јед нич кој хо мо ге ној кул ту ри За па да, он за кљу чу је да 
кул ту ра ли бе рал не де мо кра ти је по се би не ја ча аутен тич ни ме ђу-
кул тур ни ди ја лог.

У тек сту Логика културе у англосфери, Ср ђан Ву че тић, до-
цент на Фа кул те ту за јав не и ме ђу на род не по сло ве Уни вер зи те та 
у Ота ви, фо ку си ра се на уни вер за ли стич ки кул тур ни при ступ „ан-
глос фе ри“, као кул тур ном ен ти те ту ко ји об у хва та ме ђу на род ну и 
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пост ко ло ни јал ну за јед ни цу на ро да ује ди ње них на осно ву ен гле-
ског је зи ка. Кључ на ствар је сте да не др жав ни су бје кат, као што је 
„ан глос фе ра“, мо же има ти зна ча јан ути цај на са му струк ту ру ме ђу-
на род ног по рет ка и ње го вих кључ них ин сти ту ци ја и да се тај ути-
цај пр вен стве но одр жа ва кроз кул тур не аспек те као што су је зик и 
нор ма тив ни стан дар ди. Ву че тић пред ла же оквир из гра ђен на дру-
га чи јој ло ги ци де ло ва ња – „ло ги ци свр сис ход но сти“, ко ја се за сни-
ва на иде ји да ак те ри де лу ју на осно ву ин тер су бјек тив них нор ми и 
пра ви ла ко ја од го ва ра ју њи хо вим иден ти те ти ма у да том кон тек сту. 
На осно ву овог окви ра, Ву че тић ис тра жу је ви ше стру ке уло ге кул-
ту ре у под сти ца њу, одр жа њу и про мо ци ји „ан глос фе ре“ као зна чај-
ног ‘дру гог’ ЕУ.

У дру гом де лу књи ге Култураиспољниодноси, фо кус је на 
раз ма тра њу уло ге кул ту ре као ме ха ни зма ко ји омо гу ћа ва из град њу 
гра ни ца из ме ђу за јед ни ца и, с дру ге стра не, тра свер зал не од но се 
ме ђу њи ма. Дру гим ре чи ма, ауто ри тек сто ва у овом де лу књи ге ана-
ли зи ра ју по сто је ће тен зи је у ве зи са уло гом кул ту ре у раз два ја њу и 
по ве зи ва њу дру шта ва. Ова „ло ги ка кул ту ре“ је та ко ђе у те сној ве зи 
са про це си ма европ ских ин те гра ци ја, као и пре пре ка ко је сто је на 
„европ ском пу ту“ за оне др жа ве ко је пре тен ду ју на члан ство у ЕУ.

Мо ни ка Мо кре, у тек сту Култураиколективнеидентифика-
ције, ба ви се од но си ма кон це па та кул ту ре и  ко лек тив них иден ти-
те та / иден ти фи ка ци је. Кул ту ра се по сма тра као сред ство за раз вој 
мо рал них ре сур са нео п ход них де мо крат ским дру штви ма, и с дру-
ге стра не као иден ти тет ски мар кер ко ји озна ча ва гра ни це пре ма 
дру гим кул ту ра ма. На чи ни на ко ји се по вла че ове гра ни це за ви се 
од де фи ни ци ја кул ту ре: „су пер и ор ност  јед не кул ту ре спрам јед на-
ко сти свих кул ту ра“, „јед на кул ту ра на су прот мно гим кул ту ра ма“, 
и  ко нач но „есен ци ја ли зам про тив кон струк ти ви зма“. Ови основ ни 
кон цеп ти кул ту ре ути чу на кон крет не ме ха ни зме са вре ме них кул-
тур них по ли ти ка, углав ном кроз умет ност и кул тур ну про дук ци ју.

Јо зеф Ба то ра у тек сту Искључивањеитрансверзалност усме-
ра ва сво ју па жњу на уло гу кул ту ре у спољ ним по сло ви ма ЕУ, 
по себ но у кон тек сту за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
Уни је. Он твр ди да кул ту ра као ком по нен та у спољ ној по ли ти ци 
ЕУ игра дво стру ку уло гу. С јед не стра не, она слу жи као сред ство 
ди фе рен ци ја ци је Евро пе од дру гих за јед ни ца на осно ву про це са 
те ри то ри јал не и вре мен ске „дру го сти“. Кул ту ра ов де не гу је из-
град њу Евро пе као „екс клу зив ног клу ба”. С дру ге стра не, кул ту ра 
та ко ђе слу жи као сред ство ан га жо ва ња са дру гим за јед ни ца ма на 
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осно ву оно га што се мо же на зва ти „тран свер зал ним ве за ма“. На 
овај на чин, кул ту ра под сти че из град њу Евро пе као „отво ре ног дру-
штва“ раз ви ја ју ћи се у ин тер ак ци ји, а не у опо зи ци ји са дру гим за-
јед ни ца ма. Ове две па ра лел не и де ли мич но кон тра дик тор не уло ге 
кул ту ре ге не ри шу раз ли чи те вр сте од но са са за јед ни ца ма уну тар 
и из ван ЕУ.

Ба хар Ру ме ли ли (Ba har Ru me li li) про фе сор ме ђу на род них од-
но са и европ ских сту ди ја на Уни вер зи те ту Коч у Ис тан бу лу, и Ди-
дем Џак ма ли (Di dem Cak ma klı), док то рант на истом уни вер зи те ту, 
у тек сту Култура у односимаЕУ и Турске, раз ма тра ју ди на ми ку 
из град ње гра ни ца и тран свер зал но сти кроз ком па ра тив ну ана ли-
зу дис кур са о при сту па њу Тур ске ЕУ и име но ва ња Ис тан бу ла за 
Европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2010. Ка ко они  ис ти чу, од по чет-
ка при ступ них пре го во ра са Тур ском 2005, ре пре зен та ци је Тур ске 
као „кул тур но дру га чи је“ од Евро пе по ста ле су ма ње екс пли цит не, 
али су и да ље при сут не кроз суп тил ни је ре фе рен це на европ ске 
„вред но сти“  и „дру штве ну осно ву“  у Тур ској. Ука зу је се на дво-
стру ке су прот ста вље не упо тре бе кул ту ре у од но си ма ЕУ и Тур ске, 
и ука зу је се на отва ра ње про сто ра за пре го ва ра ње и ре де фи ни са ње 
европ ских у од но су на тур ске иден ти те те.

У тре ћем де лу књи ге Култураиспољниодноси раз ма тра ју се 
по ли тич ки и ор га ни за ци о ни аспек ти упо тре бе кул ту ре у спољ ним 
по сло ви ма, са по себ ним освр том на ис ку ства, прак се и иза зо ве ЕУ. 
Ауто ри по ста вља ју пи та ња ко ја се ти чу на чи на про мо ци је „кул тур-
ног за јед ни штва“ Евро пе, пре ва зи ла же ња уну тра шњих по де ла (на 
ре ла ци ји Ис ток-За пад) кроз кул тур ну са рад њу, и по себ но пу тем за-
шти те кул тур не ра зно ли ко сти као спе ци фич не сна ге Евро пе. 

Ман фред Хо лер (Man fred Hol ler), про фе сор на Ин сти ту ту за 
со ци о е ко но ми ју на Уни вер зи те ту у Хам бур гу, и Бар ба ра Кло се-Ул-
ман (Bar ba ra Klo se-Ul lmann), не за ви сни ис тра жи вач ме ђу кул тур-
них од но са из Хам бур га, у тек сту Апстрактниекспресионизамкао
оружјеухладномрату, обра зла жу ка ко не кон вен ци о нал не ме то де 
др жав не по др шке умет но сти и кул ту ри мо гу да до ве ду до ус по ста-
вља ња ме ђу на род не до ми на ци је по је ди них умет нич ких тен ден ци-
ја. На при ме ру слу ча ја ап стракт ног екс пре си о ни зма, они по ка зу ју 
на ко ји на чин је по стиг ну та до ми на ци ја ове стра те ги је као кључ-
ног еле мен та у за пад ној кул тур ној по ли ти ци то ком хлад ног ра та, 
упр кос зна чај ном от по ру од стра не аме рич ких по ли ти ча ра и не-
при ја тељ ским ко мен та ри ма иза Гво зде не за ве се.
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Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић, про фе сор на Фа кул те ту драм-
ских умет но сти и бив ши рек тор Уни вер зи те та умет но сти у Бе о-
гра ду, у тек сту Измеђучекићаинаковња, по ста вља фо кус на кул-
тур не по ли ти ке За па да пре ма Ју го и сточ ној Евро пи и Ср би ји, као и 
на спољ не и уну тра шње кул тур не по ли ти ке Ју го и сточ не Евро пе и 
Ср би је, во ђе не пре ма Евро пи и све ту. Два де сет го ди на на кон па да 
Бер лин ског зи да, овај ре ги он је и да ље, пре ма аутор ки, под руч је 
кон тра дик тор них гео-по ли тич ких и кул тур них ин те ре са, у че му 
још увек до ми ни ра ју сли ке „има ги нар ног Бал ка на“ (а по себ но Ср-
би је), као и „ори јен тал ног дру гог“ у од но су на Евро пу. Ана ли за 
по ка зу је да је кон тра дик тор на ди на ми ка је при сут на и код уну тра-
шњих кул тур них ак те ра и тен ден ци ја у Ср би ји. Евро пе и за ци ја и 
по нов на на ци о на ли за ци ја кул ту ре као глав ни то ко ви ука зу ју на ди-
хо то ми ју кул тур них по ли ти ка Ср би је пре ма европ ском и свет ском 
окру же њу.

Аустриј ски ам ба са дор у Ве ли кој Бри та ни ји и бив ши ге не рал-
ни ди рек тор у Оде ље њу за кул тур не по ли ти ке у Ми ни стар ству 
спољ них по сло ва Аустри је у Бе чу, Емил Брикс (Emil Brix), у тек-
сту Европскакоординацијаспољнихкултурнихполитика, ба ви се 
ана ли зом мо гућ но сти ме ха ни за ма ко ор ди на ци је др жа ва чла ни ца у 
кон тек сту спољ них кул тур них по ли ти ка. Кључ но пи та ње ко је он 
по ста вља је, да ли и ка ко атрак тив ност Евро пе као кул тур ног ен-
ти те та мо же упот пу ни ти атрак тив ност по је ди них др жа ва чла ни ца, 
као кул тур них ен ти те та, и обр ну то. Брикс раз ма тра на по ре по ја ча-
не са рад ње ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма у обла сти кул тур не про мо-
ци је са по себ ним фо ку сом на ства ра ње и одр жа ва ње мре же парт-
нер ста ва, као и уло гу на ци о нал них ин сти ту та за кул ту ру (EUNIC) 
као ин ку ба то ра та квих парт нер ста ва, у ци љу ге не ри са ња по зи тив-
не пер цеп ци је Евро пе у све ту.

У књи зи Култураиспољниодноси са др жа на су те о риј ска раз-
ма тра ња, исто риј ске и са вре ме не сту ди је слу ча ја и раз ли чи ти по-
ли тич ки при сту пи пре ма шан са ма и иза зо ви ма спољ них кул тур-
них по ли ти ка ЕУ, али и по је ди нач них зе ма ља ко је пре тен ду ју на 
члан ство. По ла зе ћи од иде је да је за рад бу ду ће ста бил но сти ЕУ 
нео п ход но обез бе ди ти, по ред по ли тич ког, и из ве сно кул тур но је-
дин ство, уред ни ци ове књи ге на шли су се пред ве ли ким иза зо вом. 
Иако се рас пра ве о из град њи па не вроп ског кул тур ног про сто ра и 
мо гућ но сти ства ра ња европ ске кул ту ре и иден ти те та, па ти ме и 
спољ них кул тур них од но са Евро пе раз ви ја ју у све ве ћем оби му, о 
че му све до чи и ова књи га, за са да не по сто ји ја сан на ра тив ко ји би 
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об у хва тио це ли ну европ ског дис кур са. Да кле, ја сно је да кул ту ра 
са ма, у вре ме  пер ма нент не кри зе мо дер ног све та и ху ма ни стич ких 
вред но сти, не мо же учи ни ти мно го у кон тек сту очу ва ња по ли тич-
ког је дин ства, ка ко Европ ске уни је, та ко ни зе ма ља ко је су на том 
европ ском пу ту, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја. Ипак, кул ту ра у ме ђу на-
род ним од но си ма о(п)ста је као до бар пут ка раз би ја њу пред ра су да, 
сма ње њу тен зи ја, ус по ста вља њу ди ја ло га и раз ви ја њу по ве ре ња 
ме ђу др жа ва ма ко је сто је пред иза зо ви ма гло ба ли за ци је.

 Овај рад је примљен 12. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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Је дан од ауто ра ко ји су ус та ла са ли ака дем ску сце ну ка да је реч 
о на у ци о ме ђу на род ним од но си ма по след њих го ди на, сва ка ко је 
фран цу ски про фе сор До ми ник Мој си. Ди пло мац Сор бо не и Хар-
вар да, је дан од осни ва ча Фран цу ског ин сти ту та за ме ђу на род не од-
но се, шеф Оде ље ња за ге о по ли ти ку Европ ског ко ле џа у Вар ша ви, 
про фе сор на Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је у Па ри зу, пред ста вља 
јед ног од нај и стак ну ти јих пред став ни ка са вре ме них фран цу ских – 
не кон вен ци о нал них – при сту па из у ча ва њу свет ске по ли ти ке. Осим 
фор мал них ре фе рен ци, за ње гов ака дем ски раз вој ва жна је и чи-
ње ни ца да је био при ја тељ и са рад ник Ре мо на Аро на, јед ног од 
нај ве ћих фран цу ских те о ре ти ча ра ме ђу на род них од но са, а да нас 
и чу ве ног хар вард ског про фе со ра Стен ли ја Хоф ма на. Пре ма Мој-
си је вим ре чи ма, упра во га је Хоф ман под ста као да ко лум ну об ја-
вље ну 2006. го ди не за ProjectSyndicate, под на сло вом „Емо тив ни 
су коб ци ви ли за ци ја“, про ши ри и  на ред не го ди не у есеј ској фор ми 
об ја ви у ча со пи су ForeignAffairs.1) Тај чла нак је иза звао ве ли ку 
па жњу у струч ној јав но сти и Мој си је на кон то га одр жао ве ли ки 
број пре да ва ња на те му емо ци ја у са вре ме ној свет ској по ли ти ци. 
Слу ша лац јед ног од пре да ва ња био је уред ник у углед ној из да вач-

1) Ви де ти: Do mi ni que Moïsi: „The Clash of Emo ti ons“, ForeignAffairs, Ja nu ary/Fe bru ary 
2007, pp. 120-130.
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кој ку ћи RandomHouse. Мој си је при хва тио ње гов пред лог да већ 
про ши ре ни пр во бит ни чла нак до дат но до пу ни и пре то чи у књи гу. 
Та ко се 2009. го ди не по ја ви ло пр во, ен гле ско из да ње Геополитике
емоција.

На по чет ку тре ба на гла си ти да Мој си не ко ри сти терм нин „ге-
о по ли ти ка“ у кла сич ном сми слу. За ње га то ни је при ступ ко ји по-
ла зи од ге о граф ске де тер ми ни са но сти (ме ђу на род но)по ли тич ких 
про це са. Ни је реч чак ни о „про ши ре ном“ кон цеп ту ко ји у но ви је 
вре ме до но си тзв. кри тич ка ге о по ли ти ка. За Мој си ја, ге о по ли ти-
ка је за пра во си но ним за на у ку о ме ђу на род ним од но си ма. Пре ма 
ре чи ма са мог ауто ра, из те ле ви зиј ског ин тер вјуа да тог хо ланд ској 
мре жи IKON,2) ге о по ли ти ка је сте „ис тра жи ва ње ин тер ак ци је раз-
ли чи тих ак те ра ме ђу на род ног си сте ма“. Пи та ње на ко је Мој си сво-
јом сту ди јом по ку ша ва да од го во ри на ла зи мо у под на сло ву књи ге. 
Ње го ва је на ме ра да ис тра жи ка ко кул ту ре стра ха, на де и по ни же-
ња ути чу на об ли ко ва ње све та. Дру гим ре чи ма, да ли, у ко јој ме ри 
и на ко ји на чин пре о вла ђу ју ћа осе ћа ња уну тар од ре ђе ног на ро да 
или ре ги о на ути чу на су ко бе ко ји по тре са ју свет и ти ме од ре ђу ју 
по на ша ње ак те ра ме ђу на род не по ли ти ке? „Емо ци је су“, ка же Мој-
си, „по пут хо ле сте ро ла, и до бре и ло ше. Про блем је про на ћи пра ви 
ба ланс“ (стр. 10). Про у ча ва ње „емо ци ја ко је об ли ку ју свет“ ну жан 
је пред у слов раз у ме ва ња на чи на на ко ји свет функ ци о ни ше. Као 
три та кве емо ци је, Мој си ви ди страх, на ду и по ни же ње. Из два ја их 
као емо ци је ко је су „по ве за не с пој мом по ве ре ња, као од лу чу ју ћим 
фак то ром у на чи ну на ко ји на ци је и на ро ди од го ва ра ју на иза зо ве с 
ко ји ма су су о че ни, као и ка ко се од но се јед ни пре ма дру ги ма“ (стр. 
19). При то ме, страх ви ди као од су ство по ве ре ња, то је страх од са-
да шњо сти уз оче ки ва ње још опа сни је бу дућ но сти. На да је, пре ма 
Мој си ју, по ка за тељ по ве ре ња, од но сно ве ра у све тли ју бу дућ ност. 
По ни же ње је „на ру ше но по ве ре ње оних ко ји су из гу би ли на ду у 
бу дућ ност“, оно пре вла да ва ка да је „кон траст из ме ђу ва ше гло ри-
фи ко ва не про шло сти и фру стри ра ју ће са да шњо сти пре ве лик“ (стр. 
19). Ове емо ци је се ја вља ју у раз ли чи тим ме ра ма у раз ли чи тим 
ре ги о ни ма. Мој си сма тра да су по јед но ста вље на ту ма че ња све та, 
би ло по зи тив на као у Фу ку ја ми ном слу ча ју, би ло не га тив на као у 
слу ча ју Хан тинг то на,3) опа сна, и да укљу чи ва ње емо тив не рав ни 

2) Ви де ти: http://www.he tver mo e den.tv/lu xU it zen ding.aspx?lIn tEn tityId=484.
3) Тре ба, ме ђу тим, на гла си ти да су Мој си ју Хан тинг то но ви по гле ди не дво сми сле но бли-

жи од Фу ку ја ми них, па та ко и ње гов про бит ни чла нак на ову те му но си на слов „The 
Clash of Emo ti ons“, ре фе ри ра ју ћи на тај на чин на Хан тинг то нов чла нак „The Clash of 
Ci vi li za ti ons“ из 1993. го ди не, та ко ђе об ја вљен у ча со пи су ForeignAffairs.
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у ана ли зу до при но си сло је ви ти јем и це ло ви ти јем раз у ме ва њу гло-
бал них про це са.

Не сум њи во нај зна чај ни ји еле мент кон тек ста у ко ме се од ви-
ја ју са вре ме ни свет ски про це си је сте гло ба ли за ци ја. Мој си у њој 
пре по зна је сво је вр стан па ра докс: док се сво јим ве ли ким де лом 
од ви ја кроз аме ри ка ни за ци ју, исто вре ме но је обе ле же на и до са-
да не ви ђе ним успо ном Ази је. Исто вре ме но, на ста ју и но ви, ме ђу-
соб но бит но раз ли чи ти цен три мо ћи и ути ца ја, што Мој си на зи ва 
„аси ме трич ном мул ти по лар но шћу“. Док је два де се ти век био био 
„аме рич ки век и век иде о ло ги је“, два де сет пр ви век се по ма ља као 
„азиј ски век и век иден ти те та“ (стр. 28). У тим окол но сти ма, у кон-
тек сту гло ба ли за ци је, „од нос с Дру гим по ста је бит ни ји не го ика-
да“ (стр. 34). То је и функ ци ја емо ци ја: оне су „ва жне, јер ути чу на 
ста во ве на ро да, на од но се из ме ђу кул ту ра и на по на ша ња на ци ја“ 
(стр 44). Ка да је реч о ме то да ма ис тра жи ва ња емо ци ја, као при лич-
но не у хва тљи вог пред ме та у по ли тич ким на у ка ма, Мој си се че сто 
опре де љу је за тзв. ин ту и тив ну ме то ду, за сни ва ју ћи сво је ста во ве и 
су до ве на соп стве ним бо рав ци ма у од ре ђе ним ре ги о ни ма, као и на 
ин тер ак ци ји са при пад ни ци ма раз ли чи тих за јед ни ца. По ред то га, 
та мо где је то мо гу ће, слу жи се и ег закт ним по да ци ма и ре зул та ти-
ма ис тра жи ва ња, по пут оних ко ја спро во ди ис тра жи вач ки цен тар 
Pew. 

Пр ва од зна чај них емо ци ја ко јом се Мој си ба ви је сте на да. Она 
је у нај ве ћој ме ри при сут на у Ази ји (под ти ме Мој си под ра зу ме-
ва ју го и сточ ну Ази ју и Да ле ки ис ток, из у зев Ја па на). На да се за-
сни ва на са мо по у зда њу, од но сно ве ри у соп стве не мо гућ но сти и 
све сти о кон тро ли над соп стве ним жи во том. У ово ме је Мој си јев 
кон цепт на де бли зак Ве бе ро вој „про те стант ској ети ци“.4) Да нас се 
на да се ли из спи ри ту ал не у ма те ри јал ну сфе ру, али и са за па да на 
ис ток, па су ње ни глав ни но си о ци у ме ђу на род ном си сте му, упр кос 
број ним иза зо ви ма (си ро ма штво, епи де ми је, еко ло ги ја, итд.) и ме-
ђу соб ним раз ли чи то сти ма, Ки на и Ин ди ја. Мој си при хва та из раз 
ко јим их озна ча ва ин диј ски пу бли ци ста Џај рам Ра меш – Chindia, 
чи ме се, по ред оста лог, на гла ша ва њи хо ва ме ђу за ви сност. „Мо гло 
би се чак ре ћи да Chindia пред ста вља по у зда ну осно ву за гло бал ну 
на ду упра во за то што ње ни ли де ри сво јом ми си јом не сма тра ју да 
свет са чу ва ју од си ла зла (као што је то сма трао Џорџ Буш) или да 

4) Макс Ве бер: Протестантскаетикаидухкапитализма, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 
1968.
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ус по ста вља ју етич ке, дру штве не и кул тур не нор ме (као што то по-
не кад чи ни Евро па)“ (стр. 71).

Мој си при зна је да би би ла гре шка на зва ти це лу Ази ју „кон ти-
нен том на де“. Као из у зет ке на во ди, на су прот ним по ло ви ма, Ја пан 
и Па ки стан. Ја пан је, пре ма Мој си ју, за хва љу ју ћи пре све га дав ном 
еко ном ском успо ну, „пре ва зи шао“ вр сту на де ко ја ка рак те ри ше 
оста так кон ти нен та. Због то га је, а услед број них слич но сти са за-
пад ним дру штви ма, Ја пан до спео у сфе ру у ко јој пре вла да ва страх 
– пре све га од за о ста ја ња за кон ти нен тал ним кон ку рен ти ма и од 
ве ли ких при род них ка та стро фа. Исто вре ме но, оста так кон ти нен та 
и да ље ви ди Ја пан као по се бан, изо ло ван ен ти тет, де лом због ге о-
граф ске од се че но сти, а де лом због исто риј ског на сле ђа, по себ но 
у де лу ве за ном за Дру ги свет ски рат.5) Па ки стан, са дру ге стра не, 
још ни је оства рио усло ве за пре ла зак у „кул ту ру на де“. У де ло ви ма 
па ки стан ског дру штва по сто је „на го ве шта ји мо дер но сти“, али му 
пред сто ји дуг пут у пре ва зи ла же њу на си ља и фун да мен та ли зма.

Кул ту ра по ни же ња за сту пље на је у нај ве ћем де лу арап ског и 
уоп ште ислам ског све та, да кле пре све га у се вер ној Афри ци и на 
Бли ском ис то ку. По ни же ње је за пра во не моћ (стр. 73), свест о то-
ме да бу дућ ност кон тро ли ше Дру ги. Основ ни ко рен по ни же ња је-
сте „опа да ње исто риј ског зна ча ја“, од но сно кон траст из ме ђу „гло-
ри фи ко ва не про шло сти и фру стри ра ју ће са да шњо сти“. Ри гид ни, 
углав ном не де мо крат ски ре жи ми је дан су од глав них узро ка овог 
опа да ња арап ског све та, док те ро ри зам по чи ва на објек тив ној ус-
кра ће но сти ши ро ких сло је ва ста нов ни штва. По ни же ње је по себ но 
не га ти ван фак тор ка да је реч о изра ел ско-па ле стин ском су ко бу, ма-
да мо же има ти и од ре ђе ни про ак тив ни по тен ци јал. На и ме, осе ћај 
по ни же ња мо же би ти упо тре бљен  као диплмат ско оруж је. Ара пи 
су га ко ри сти ли про тив бив ших ко ло ни ја, док га Изра ел ци и да нас 
вр ло успе шно ко ри сте про тив Евро пе. 

Оде љак о кул ту ри по ни же ња био је ме та нај ве ћег бро ја кри ти-
ка упу ћи ва них, ка ко са ме то до ло шког та ко и са иде о ло шког ста но-
ви шта, књи зи Геополитикаемоција.6)

5) За ни мљи во је при ме ти ти да ово Мој си је во ин си сти ра ње на Ја па ну као „по себ ном слу-
ча ју“ или „из у зет ку“ у азиј ским окви ри ма, та ко ђе у ве ли кој ме ри под се ћа на Хан тинг-
то на и ње го во из два ја ње Ја па на из Ази је, као са свим за себ не ци ви ли за ци је. Ви де ти: 
Се мју ел Хан тинг тон: Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД, 
Под го ри ца – Ро ма нов, Ба ња Лу ка, 2000.

6) Ви де ти: Mic hal On der čo: „Re vi ew: The Ge o po li tics of Emo tion“, Aso ci a ce pro mezinárodní 
otázky [on li ne], 17.08.2009. До ступ но на: http://www.amo.cz/pu bli ka ce/re vi ew-the-ge o po-
li tics-of-emo tion.html (при сту пље но 10. 11. 2012.)
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У за пад ном све ту пре о вла ђу је кул ту ра стра ха, а основ ни узрок 
то ме је чи ње ни ца да За пад, пр ви пут по сле не ко ли ко ве ко ва, ви ше 
не пред ста вља не двој бе ног пред вод ни ка свет ских трен до ва и про-
це са. Про бле ми са европ ским иден ти те том, без бед но сним прет ња-
ма у ви ду те ро ри зма или кра хом фи нан сиј ско-еко ном ских си сте ма, 
чи не да страх на За па ду по при ма па ра ли шу ће раз ме ре. Убр зо на-
кон па да Бер лин ског зи да (што је до га ђај ко ји Мој си сма тра вр хун-
цем осе ћа ња на де на За па ду), усле дио је рас пад Ју го сла ви је, ко ји 
је у европ ско дво ри ште до нео бру та лан рат и рас пр шио оп ти ми зам 
и  на ду. Од та да се у Евро пи по но во ја вља страх од Дру гог, што 
је по себ но уоч љи во ка да је реч о евен ту ал ном при сту па њу Тур ске 
Европ ској уни ји. 

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, до шло је до из ве сног 
бу ђе ња на де при ли ком из бо ра 2008. го ди не, ка да је, пре ма Мој си-
је вим ре чи ма, Ба рак Оба ма био кан ди дат на де, а Џон Ме кејн кан-
ди дат стра ха. У го ди на ма пре то га, ад ми ни стра ци ја Џор џа Бу ша је 
сро за ла углед Аме ри ке у све ту до не за пам ће них раз ме ра, а те ро ри-
стич ки на па ди 11. сеп тем бра 2001. го ди не би ли су са мо под сет ник 
на ра њи вост др жа ве. Рас про стра ње на кул ту ра стра ха се у ве ли кој 
ме ри не га тив но од ра зи ла и на тран са тлант ске од но се.

По се бан оде љак Мој си по све ћу је та ко зва ним „те шким слу ча-
је ви ма“. То су др жа ве у ко ји ма су, у раз ли чи тим ком би на ци ја ма, 
при сут ни и страх и на да. Мој си пре свих из два ја Ру си ју и Иран, 
а за тим Изра ел. Мој си је во ту ма че ње је сте да је узрок изра ел ског 
од но са пре ма Па ле стин ци ма се ћа ње на соп стве не ве ли ке жр тве у 
Дру гом свет ском ра ту, ко је Изра ел це чи ни у ве ли кој ме ри иму ним 
на пат ње дру гих (стр. 153). Ова те за је до жи ве ла до ста кри ти ка као 
нео д ме ре на и, у нај ма њу ру ку, кон тро верз на. Ме ђу те шке слу ча је-
ве спа да ју још и Афри ка и Ла тин ска Аме ри ка. Јед на од за мер ки ко-
је се мо гу упу ти ти Геополитициемоција је сте то што се аутор ни је 
до дат но по све тио овим „те шким слу ча је ви ма“, ко ји су, чи ни се још 
ин ди ка тив ни ји и на још увер љи ви ји на чин би до при не ли по тра зи 
за од го во ром на ис тра жи вач ко пи та ње из под на сло ва књи ге.

У по гла вљу под на зи вом „Свет у 2025.“, До ми ник Мој си раз-
ма тра два мо гу ћа сце на ри ја за бу дућ ност. Пре ма не га тив ном сце-
на ри ју, у на ред ним де це ни ја ма ће пре вла да ти страх и свет ће се 
на ћи на иви ци ка та стро фе. Рас плам са ва ју се но ви ра то ви на Бли-
ском ис то ку и обо ди ма Евро пе, ја ча ју се це си о ни стич ки по кре ти, 
Ки на ула зи у су коб са Тај ва ном, ЕУ се рас па да а Аме ри ка по вла-
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чи у изо ла ци о ни зам. Афри ка то не у су ко бе, док у Ла тин ској Аме-
ри ци до ла зи до еко ном скиг кра ха и ја ча ња вој них хун ти. Ово је 
сце на рио пре ма ко ме се „су коб ци ви ли за ци ја (...) од про во ка тив не 
ин те лек ту ал не кон струк ци је пре тво рио у са мо о ства ру ју ће про ро-
чан ство“ (стр. 167). По зи тив ни сце на рио под ра зу ме ва ује ди ње ну 
Евро пу (са це ло куп ним За пад ним Бал ка ном у ње ном са ста ву), ре-
фор ми са не Ује ди ње не на ци је, окон чан изра ел ско-па ле стин ски су-
коб, но ву уло гу Аме ри ке у све ту („У свој ству ста ри јег парт не ра а 
не је ди ног ар би тра и свет ског по ли цај ца“), ује ди ње ну Ре пу бли ку 
Ко ре ју, пре по ро ђе ну Афри ку, те MER CO SUR као ла ти но а ме рич ки 
пан дан Европ ској уни ји.

Ово су два иде ал тип ска сце на ри ја и Мој си при зна је да се нај-
ве ћи број ових до га ђа ја не ће до го ди ти. За кљу чак књи ге, у ко ме 
Мој си по ку ша ва да од го во ри на пи та ње „Шта би тре ба ло учи ни-
ти?“, не сум њи во је нај сла би ји део сту ди је. То је и ра зу мљи во; у 
по ли тич ким на у ка ма уоп ште, а у на у ци о ме ђу на род ним од но си ма 
по себ но, да ле ко је лак ше по ста ви ти пра во пи та ње не го на ћи пра-
ви од го вор на ње га. Мој си је, по пут мно гих ис тра жи ва ча ме ђу на-
род них од но са, да ле ко ве шти ји у по ста вља њу ди јаг но зе не го у од-
ре ђи ва њу од го ва ра ју ће те ра пи је. Фра зе о спрем но сти на про ме не, 
ну жно сти раз во ја зна ња, оп ти ми зму уз сми сао за тра ги ку („ја сам 
ре а лан чо век у све ту иде а ли ста, али мо гу да бу дем и иде а ли ста у 
све ту ре ал них љу ди“), јед но став но ни су до вољ но до бар од го вор на 
ви ше не го ком плек сна пи та ња ко ја ова сту ди ја по ста вља, сли ка ју-
ћи при лич но су мор ну сли ку са вре ме ног све та. Ме ђу тим, Мој си-
је ва сту ди ја сва ка ко пру жа је дан не кон вен ци о на лан и ино ва ти ван 
увид у гло бал не по ли тич ке про це се, осве тља ва ју ћи област ко ја је 
углав ном из ми ца ла про у ча ва о ци ма ме ђу на род не по ли ти ке. Уко ли-
ко би бу ду ћа из да ња књи ге ува жи ла не ке од мно го број них кри ти-
ка ко је су ауто ру упу ћи ва не то ком го ди на, мо жда ће Геополитика
емоција мо ћи да се на зо ве ка пи тал ним де лом у на у ци о ме ђу на род-
ним од но си ма.

 Овај рад је примљен 18. октобра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.



  

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

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 пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре

са – smiljana.paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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