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Уме сто пред го во ра

Ево, пред на ма је 21. све ска на шег углед ног ча со пи са “По ли-
тич ка ре ви ја”. По све ће на је те ми: “Де мо крат ски ка па ци тет по ли-
тич ких ин сти ту ци ја Ср би је”, и ре а ли зу је се у окви ру Про јек та Ин-
сти ту та бр. 149057 Д. Огла ша ва ју се еми нент ни ауто ри из на шег 
Ин сти ту та као и дру гих на уч них ин сти ту ци ја што го во ри о на шој 
отво ре но сти пре ма широј на уч ној за јед ни ци.

Од овог бро ја ча со пи са при др жа ва ће мо се Ак та о уре ђи ва њу 
на уч них ча со пи са Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре-
пу бли ке Ср би је од 9. ју ла 2009. го ди не. На и ме, иона ко стро ге до-
са дашње кри те ри ју ме о ква ли те ту на уч них ра до ва, ре цен зи ра њу, 
уре ђи ва њу ча со пи са и ње го вој успе шној про мо ци ји, још ви ше ће-
мо по о штри ти ка ко би по бољ ша ли до стиг ну ти ниво, ква ли тет и 
категорију ча со пи са (М-51).

Још јед ном под се ћа мо са рад ни ке да је те ма бро ја че ти ри “По-
ли тич ки и со ци јал ни су ко би у дру штву” и крај њи рок за пре да ју 
ра до ва је 15. сеп тем бар, од но сно 5. ок то бар 2009. го ди не. По сле 
то га Ре дак ци ја не ће при ма ти ра до ве за овај број часописа.

Нео п ход но је да са рад ни ци на Про јек ту Ин сти ту та схва те 
озбиљ ност тре нут ка у ко ме се као дру штво на ла зи мо, а по себ но 
чи ње ни цу да на ред не 2010. го ди не пред сто ји кон ку ри са ње за но ве 
про јек те Ми ни стар ства. До са да шњи рад и за ла га ње на Про јек ту 
Ин сти ту та ће би ти зна ча јан по ка за тељ ка ко по је ди нач не ка те го ри је 
сва ког ис тра жи ва ча, та ко и реј тинга Ин сти ту та у це ли ни.

У том по гле ду ће би ти усме ре на на ред на научно-истраживачка 
и сва остала ак тив ност Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је.

Бе о град,
11. сеотем бар 2009.
     Проф. др Драган Суботић, 
               научни саветник
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* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ПЕРСПЕКТИВЕПРЕВАЗИЛАЖЕЊАПАРТОКРАТИЈЕ...ДраганЖ.Марковић

Кључне речи: демократизација; политичке ин
ституције партократија; непосредна демокра
тија

1.

Zа пре ва зи ла же ње пар то кра ти је и раз вој не по сред не де мо кра ти-
је од пре суд не су ва жно сти сле де ће прет по став ке: де мо кра ти-

за ци ја сво јин ских од но са, де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња, 
де мо но по ли за ци ја по ли ти ке и раз ви ја ње сло бод не ини ци ја ти ве 
гра ђа на и ло кал не са мо у пра ве као осно ве си сте ма не по сред не де-
мо кра ти је, и де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це. 

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са је не из о став ни услов де-
мо кра тиза ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја. Без де мо кра ти-
за ци је сво јин ских од но са не мо же би ти ни истин ске де мо кра ти за-
ци је др жав них и на ци о нал них за јед ни ца ко ја је ди на мо же уз др ма ти 
те ме ље гло ба ли стич ког по рет ка. Су штин ска де мо кра ти за ци ја сво-
јин ских од но са под ра зу ме ва да сва ки за по сле ни за ра ђу је пре ма 
свом до при но су но во ство ре ној вред но сти, да са мо стал но упра вља 
сво јом по слов ном је ди ни цом, али и да сра змер но свом до при но су 
рав но прав но пар ти ци пи ра у рас по ла га њу це ло куп ном за јед нич ком 
имо ви ном и упра вља њу це лом кор по ра ци јом. На та квој еко ном ској 
осно ви и по ли тич ка власт ће се де мо кра ти зо ва ти и пре тва ра ти у 
не по сред ну власт са мог на ро да.

Нај бр жи пут де мо кра ти за ци је сво јин ских од но са сва ка ко пред-
ста вља пре ла зак про из вод них сред ста ва у ру ке са мих про из во ђа ча, 
кроз рад нич ко де о ни чар ство или кроз удру жи ва ње на прин ци пи ма 
за јед нич ког оства ри ва ња до хот ка. Ствар ну тран сфор ма ци ју др жав-
ног вла сни штва у за јед нич ко вла сни штво свих чла но ва дру штве не 
за јед ни це у по чет ку би мо гло пред ста вља ти до зна ча ва ње ак ци ја, 
де о ни ца или за дру жних уде ла за по сле ним и пен зи о ни са ним ли ци-
ма сра змер но до при но су ко ји су у то ку ми ну лог рад ног ве ка да ли 
ства ра њу др жав ног ка пи та ла. У од су ству пра вих ме ри ла, за осно ву 
би се мо гле узе ти раз ли ке у ви си ни лич них при ма ња као прет по-
ста вље ни из раз ин ди ви ду ал них раз ли ка у кван ту му уло же ног ра да. 

Због не мо гућ но сти да се ег закт но утвр де ствар ни до при но си 
сва ког уче сни ка у ства ра њу др жав ног ка пи та ла и на сто ја ња би ро-
кра ти је да не за слу же но при гра би нај ве ћи део де о ни ца, по у зда ни ји 
пут за де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но са пред ста вља по сте пе но 
пре у зи ма ње др жав них сред ста ва од стра не удру же них рад ни ка на 
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прин ци пи ма за јед нич ког оства ри ва ња до хот ка. То, ме ђу тим, под-
ра зу ме ва по ли тич ку до ми на ци ју не по сред них про из во ђа ча над би-
ро кра ти јом, ко ја се мо же оства ри ти је ди но дру штве ном ак ци јом 
ор га ни зо ва ног де мо крат ског по кре та. 

За јед нич ко оства ри ва ње до хот ка под ра зу ме ва при сва ја ње и на 
осно ву жи вог ра да, а не са мо на осно ву уло же них сред ста ва као у 
ак ци о нар ству. То је ве о ма зна чај но не са мо за то што су за ве ћу про-
из вод њу мо ти ви са ни и рад ни ци ко ји не по се ду ју ак ци је, већ и због 
то га што је мо ти ва ци ја ја ча кад се при сва ја ње вр ши и на осно ву 
жи вог и на осно ву опред ме ће ног ра да. За то је са свим објек тив на 
тен ден ци ја да се рад нич ко ак ци о нар ство тран сфор ми ше у за јед-
нич ко оства ри ва ње до хот ка.

Да би се сред ства дру штве не ре про дук ци је ре про ду ко ва ла као 
за јед нич ко вла сни штво, нео п ход но је уве сти од го ва ра ју ћу рас по де-
лу но во ство ре не вред но сти пре ма укуп ним ула га њи ма жи вог и ми-
ну лог ра да у ње но ства ра ње. Рас по де ла пре ма рад ном до при но су 
оне мо гу ћа ва екс пло а та ци ју, јер сва ки по је ди нац и сва ка ор га ни за-
ци ја или за јед ни ца ле ги тим но при сва ја ју и са мо стал но рас по ла жу 
оним де лом за јед нич ког про из во да ко ји од го ва ра њи хо вом рад ном 
до при но су, али исто вре ме но сви за јед нич ки рас по ла жу сва ким по-
је ди ним де лом дру штве ног про из во да уко ли ко за јед нич ки од ре ђу-
ју оп ште усло ве сво јин ског рас по ла га ња.

Де мо кра ти за ци ја сво јин ских од но са се пред цео свет, а на ро-
чи то пред Ср би ју, по ста вља као им пе ра тив. У ци љу пре ва зи ла-
же ња еко ном ске за о ста ло сти и укљу чи ва ња у свет ске еко ном ске 
то ко ве, Ср би ја би мо ра ла при хва ти ти од го ва ра ју ћу ор га ни за ци ју 
про из вод ње за сно ва ну на про из вод ним про гра ми ма ко ји ма се мо-
ра при ла го ђа ва ти и ор га ни за ци ја пред у зе ћа. Нео п ход но је да се 
не по сред ни про из во ђа чи са мо стал но еко ном ски по ве зу ју у ма ње 
или ве ће асо ци ја ци је и да дру штве ном ре про дук ци јом де мо крат-
ски упра вља ју. Под ути ца јем но вих тех но ло ги ја, до де мо крат ске 
ор га ни за ци је про из вод них од но са нај пре до ла зи у ве ли ким ак ци-
о нар ским кор по ра ци ја ма ко ја се огле да у ши ре њу упра вља ња са 
про фе си о нал них упра вља ча на све за по сле не. „Ја пан ски рад ни ци 
су, оку пље ни у ма ле, де цен тра ли зо ва не рад не гру пе, са ми од лу чи-
ва ли о на чи ну ра да и те су од лу ке за ру ко во ди о це би ле све ти ња...
Ја пан ске тврт ке ка рак те ри зи ра до жи вот но за по шља ва ње, за јед нич-
ко од лу чи ва ње и ко лек тив на од го вор ност.“1)

1)  Na is bitt, John, Мегатрендови,Гло бус, За греб, 1985, стр. 199. и 211.
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Еко ном ском ин те гра ци јом на ци о нал них ка пи та ла у свет ски 
ка пи тал на ци о нал но вла сни штво се тран сфор ми ше у оп ште чо ве-
чан ско вла сни штво, ко је је на рас по ла га ње це ле свет ске за јед ни це. 
Уко ли ко људ ско зна ње, ко је се већ са мим јав ним са оп шта ва њем 
сви ма ста вља на рас по ла га ње, бу де по ста ја ло глав ним про из вод-
ним сред ством, при сва ја ње ма те ри јал них сред ста ва све ви ше ће гу-
би ти на зна ча ју. Што се објек ти ви зи ра но зна ње ком пју те ри за ци јом 
ви ше уно си у не по сред ни про цес про из вод ње, оно све ви ше пре-
ста је би ти сред ством при сва ја ња и пре тва ра се у сви ма до ступ но 
оп ште дру штве но до бро. Пре ма за па жа њу Wrig hta Mills-a „да нас је 
за ни ма ње, при је не го вла сни штво, из вор до хот ка ве ћи не оних ко ји 
има ју не ки ди рек тан при ход, а мо гућ но сти про да ва ња сво јих услу-
га на тр жи шту ра да, при је не го уно сна ку по про да ја вла сни штва и 
оно га што се про из во ди на ње му, од ре ђу ју са да из гле де на успјех у 
жи во ту ве ћег ди је ла сред ње кла се“.2)

Зна ње, као глав ни при вред ни ре сурс, се не мо же при сва ја ти и 
оту ђи ва ти. А „у ор га ни за ци ји за сно ва ној на зна њу сви при пад ни ци 
мо ра ју би ти у ста њу да упра вља ју вла сти тим ра дом, да га кон тро-
ли шу. Зах те ва се, дру гим ре чи ма, да сви при пад ни ци по сту па ју као 
од го вор ни до но си о ци од лу ка“, те да „сва ки члан мо ра да ви ди се бе 
као „ди рек то ра““.3) За то већ „по чи ње мо на пу шта ти хи је рар хи је“, 
за сно ва не на мо но по ли зи ра ном вла сни штву, „ко је су до бро функ-
ци о ни ра ле у цен тра ли зо ва ној, ин ду стриј ској ери“ и „за ми је њу је мо 
их но вим обра сцем ор га ни зи ра ња и ко му ни ци ра ња – мре жа ма“.4)

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ским ка пи та лом не 
од ви ја се са мо у кру гу ње го вих вла сни ка, већ за хва та и не вла сни ке, 
на ро чи то ме на џе ре. „Љу ди ко ји да нас упра вља ју круп ним кор по-
ра ци ја ма ни су ујед но вла сни ци зна чај ног де ла њи хо вих ак ци ја...“, 
па „...иако је у нор мал ним при ли ка ма њи хов удио у вла сни штву 
не зна тан, они др же чвр сто у сво јим ру ка ма власт над под у зе ћем“.5) 

Раз во јем ин ду стриј ске тех но ло ги је „...ство ре на је си ту а ци ја у 
ко јој пред у зет ник ви ше не по сто ји као ин ди ви ду ал на осо ба ни у 
јед ном зре лом ин ду стриј ском под у зе ћу...“, већ је „...упра ва фир ме 
пре у зе ла од под у зет ни ка моћ упра вља ња под у зе ћем“.6) Са вре ме на 
2)  Mills, W.C., Бијелиовратник,На при јед, За греб, 1979, стр. 79.
3)  Druc ker, Pe ter F., Посткапиталистичкодруштво, Гр меч -При вред ни пре глед, Бе о град, 

1995,стр. 110 и 111.
4) Na is bitt, John, Мегатрендови,исто, стр. 257.
5) Gal bra ith, J. H.,Новаиндустријскадржава,Ствар ност, За греб, 1970, стр. 15. и 60.
6) Исто, стр. 74. и 80.
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ин ду стриј ска про из вод ња за сно ва на на по друштвља ва њу сво ји не и 
упра вља ња не из бе жно во ди у истин ску де мо кра ти за ци ју дру штва. 
У по бољ ша ва њу сво јин ског ста ту са про из во ђа ча и ствар ној де мо-
кра ти за ци ји сво јин ских од но са, ко ја пред ста вља кључ ни чи ни лац 
еко ном ске ефи ка сно сти, Ср би ја би чак мо ра ла пред ња чи ти да би 
пре бро ди ла за о ста ја ње за раз ви је ним зе мља ма. 

На су прот то ме, кључ ни про блем Ср би је је у не за шти ће но сти 
вла сни штва, ко ја се од вла сни ка оту ђу је и ле гал ним и не ле гал ним 
ка на ли ма. То ком тран зи ци је спро во ди се у не до вољ но ре гу ли са-
ним сво јин ским од но си ма кам пањ ска при ва ти за ци ја ко јом се и 
при ват на и др жав на имо ви на пре та чу у вла сни штво моћ них по је-
ди на ца, чи ме се огром на ве ћи на ста нов ни штва ли ша ва мо гућ но сти 
да су ве ре но рас по ла же сред стви ма ко ја сво јим ра дом ства ра.7) 

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

Да би се омо гу ћи ло сло бод но рас по ла га ње соп стве ном имо ви-
ном, мо ра ли би би ти оза ко ње ни сви об ли ци ле гал ног вла сни штва, 
као је дан од основ них усло ва сло бод ног удру жи ва ња гра ђа на. Ап-
со лу ти зо ва њем др жав ног а за тим и дру штве ног вла сни штва вр ше-
но је ве штач ко ок тро и са ње сво јин ских од но са, ко јим је си лом са-
мог за ко на гу ше но сло бод но сво јин ско рас по ла га ње и по ве зи ва ње, 
па је за кон ски не санк ци о ни са но груп но вла сни штво, и иде о ло шко-
по ли тич ки од ба ци ва но.

Ап со лу ти зо ва њем при ват ног и др жав ног вла сни штва ре тро-
град на тран зи ци о на по ли ти ка је го то во до крај чи ла екс про при ја ци-
ју груп ног, сло бод ним удру жи ва њем ства ра ног вла сни штва. Тек је 
Уста вом Ср би је 2006. го ди не оза ко ње на за дру жна сво ји на ко ја је у 
свом из вор ном об ли ку још на кон дру гог свет ског ра та прак тич но 
уки ну та, а за тим фор мал но пре и ме но ва на у дру штве ну сво ји ну. 

Раз вој на шан са мо гла би би ти у раз ви ја њу за дру гар ства, у ко-
јем Ср би ја има свет ску тра ди ци ју. Да би се, ме ђу тим, срп ско за-
дру гар ство раз ви ја ло мо ра ло би пре тр пе ти ко ре ни те про ме не кроз 
де мо кра ти за ци ју сво јин ских од но са пу тем ин ди ви ду а ли за ци је не-
7) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Демократијаипартократија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је, Бе о град, 2009, стр. 57-72.
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де фи ни са ног сво јин ског су бјек ти ви те та за дру жног вла сни штва. 
То под ра зу ме ва да се це ло куп на имо ви на за дру ге сво јин ски тран-
сфор ми ше у уде ле за дру га ра и да се укуп ни ре зул та ти ра да и по-
сло ва ња за дру ге рас по де љу ју пре ма укуп ном до при но су њи хо вом 
оства ри ва њу, од но сно пре ма укуп ним ула га њи ма жи вог и опред-
ме ће ног ра да за дру га ра.

Не ма сум ње да до ла зи вре ме оп ште вла да ви не за дру гар ства у 
свим сфе ра ма дру штве не ре про дук ци је, јер дру штвом ви ше не мо-
гу вла да ти од ње га оту ђе не си ле. Ак ци о нар ски и др жав ни ка пи тал, 
ко ји су из вр ши ли ве ли ку кон цен тра ци ју про из вод них сна га за па-
да ју у све ве ћу кри зу, јер ни су у ста њу да из вр ше оп шту еко ном-
ску мо би ли за ци ју дру штва ка кву зах те ва са вре ме на тех но ло ги ја, 
а на ра ста ју ће ак ци о нар ство ста нов ни штва ни је у су шти ни ни шта 
дру го не го сво је вр сни об лик за дру гар ства. Ин ди ви ду а ли за ци јом 
сво јин ског су бјек ти ви те та за дру гар ство тре ба не са мо да се из јед-
на чи са ак ци о нар ством, већ и да стек не ком па ра тив не пред но сти. 

Да би успе шно кон ку ри са ло пред у зет ни штву, за дру гар ство ни-
ка ко не сме у том по гле ду би ти хен ди ке пи ра но у од но су на пред у-
зет нич ко ак ци о нар ство. Нео п ход но је омо гу ћи ти пот пу но сло бод-
но рас по ла га ње уло же ним сред стви ма, јер за дру гар ство је по сво јој 
де фи ни ци ји аутен тич ни об лик сло бод ног при вре ђи ва ња.8) 

2.

По друштвља ва ње упра вља ња ин ду стриј ском про из вод њом за-
хва та све ви ше и не про из вод не сфе ре, па и са му др жа ву. С пре-
но ше њем не по сред ног упра вља ња пред у зе ћем на све за по сле не, и 
не по сред но упра вља ње др жа вом мо ра се пре но си ти на све др жа-
вља не јер јед но без дру гог ни је мо гу ће.

Са вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни чи ти, 
већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. Ра ди одр-
жа ња са мог жи во та, „гра ђа ни мо ра ју су де ло ва ти у до но ше њу од лу-
ка ко је утје чу на њи хов жи вот“.9)

8) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Задружноуправљање,СНС-ЗСЈ, Бе о град, 2002, стр. 61-65.
9) Na is bitt, John, Мегатрендови,исто, стр. 167.
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За оп ти ма лан раз вој не по сред не де мо кра ти је би ла би нео п ход-
на мак си мал на де цен тра ли за ци ја над ле жно сти са ре пу блич ког на 
ло кал ни ни во, ко ја под ра зу ме ва и од го ва ра ју ћу фи нан сиј ску де цен-
тра ли за ци ју, са чим иде и де цен тра ли за ци ја вла сти и упра вља ња. 
Те жње за де цен тра ли за ци јом су, ме ђу тим, у же сто ком су ко бу са 
цен тра ли стич ким те жња ма да се што ви ше по сло ва и сред ста ва 
кон цен три ше у вр ху др жа ве. Енорм на цен тра ли за ци ја над ле жно-
сти до ве ла је, за јед но са фи нан сиј ском цен тра ли за ци јом, то ком 
тран зи ци је 1990-их го ди на, го то во до за ми ра ња сва ког об ли ка не-
по сред не де мо кра ти је у Ср би ји.

До ми на ци ја др жав не упра ве до во ди до су жа ва ња не по сред не 
де мо кра ти је и до оту ђе ња вла сти од гра ђа на. То се огле да у ра ду 
ка ко оп штин ских та ко и ре пу блич ке скуп шти не, ко је су уме сто гра-
ђа ни ма окре ну те вла да ју ћим по ли тич ким стран ка ма. Због не из гра-
ђе но сти де мо крат ских ме ха ни за ма, мо гућ но сти ути ца ја гра ђа на на 
са др жи ну скуп штин ских од лу ка су ве о ма ма ле. Чак се и за ко ни од 
ви тал ног зна ча ја за дру штве ну за јед ни цу до но се без ика кве ор га-
ни зо ва не кон сул та ци је гра ђа на, чи ја се де мо крат ска пра ва и оба ве-
зе утвр ђу ју не за ви сно од њи хо ве во ље. 

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на.

Устав не мо гућ но сти за то су на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен-
дум, ко ји се у прак си рет ко ко ри сте, и то углав ном у из у зет ним 
окол но сти ма. Због јед но став но сти и ра ци о нал но сти, ви ше се ко-
ри сти да ва ње пи сме не из ја ве, од но сно пот пи си ва ње од лу ке, а са-
вре ме на сред ства и об ли ци ко му ни ци ра ња пру жа ју за де мо крат ско 
из ја шња ва ње гра ђа на ши ро ке мо гућ но сти. И на уч но за сно ва но ан-
ке ти ра ње, ко је се све ви ше ко ри сти, по ка зу је да се пре до но ше ња 
зна чај них од лу ка опре де ље ња гра ђа на мо гу са ве ли ком пре ци зно-
шћу утвр ђи ва ти.

Ра ди ства ра ња дру штве них прет по став ки за раз вој не по сред не 
де мо кра ти је, лич ним из ја шња ва њем гра ђа на би тре ба ло од лу чи ва-
ти на ро чи то о: ста ту сним пи та њи ма др жа ве, рас по ла га њу на ци о-
нал ном имо ви ном, уста ву и си стем ским за ко ни ма, те ри то ри јал ној 



- 8 -

ПЕРСПЕКТИВЕПРЕВАЗИЛАЖЕЊАПАРТОКРАТИЈЕ...ДраганЖ.Марковић

ор га ни за ци ји ре пу бли ке, ду го роч ним раз вој ним про гра ми ма и пла-
но ви ма, удру жи ва њу у ме ђу на род не ор га ни за ци је и за јед ни це, ме-
ђу на род ним уго во ри ма од по себ ног зна ча ја за су ве ре ни тет и раз вој 
др жа ве, кључ ним пи та њи ма оства ри ва ња људ ских пра ва, за шти те 
жи во та, здра вља и жи вот не сре ди не, из бо ру на род них по сла ни ка и 
пред сед ни ка ре пу бли ке, као и о дру гим пи та њи ма суд бо но сним за 
оп ста нак и раз вој дру штве не за јед ни це. 

Од нос из ме ђу гра ђа на и пред став нич ких ор га на не би се смео 
сво ди ти на из бор на род них пред став ни ка, већ би се мо рао из гра-
ди ти де мо крат ски ме ха ни зам пре ко ко јег би гра ђа ни на рад тих ор-
га на има ли од лу чу ју ћи ути цај. Ра ди то га, би ло би нео п ход но да 
се зна чај не скуп штин ске од лу ке до но се на осно ву прет ход ног по-
твр ђи ва ња у јав ној рас пра ви или дру гим об ли ци ма не по сред ног 
из ја шња ва ња гра ђа на чи јим би се опре де ље њи ма њи хо ви иза бра ни 
пред став ни ци ру ко во ди ли у свом исту па њу и од лу чи ва њу. Услов-
ним, од но сно флек си бил ним ман да том тре ба ло би ус по ста ви ти и 
не по сред ну од го вор ност од бор ни ка и по сла ни ка пред би рач ким 
те лом. 

3.

Ве ли ку смет њу за оства ри ва ње су штин ске де мо кра ти је пред-
ста вља до ми нант на пар то кра ти ја, ко јом се де мо крат ске те жње не-
пре ста но по ти ску ју и гу ше. Ме ђу соб ном бор бом за власт и око вла-
сти, по ли тич ке стран ке по ти ску ју у дру ги план бри гу за за јед нич ке 
ин те ре се гра ђа на и оп ште ин те ре се дру штва.10) И по што се ме ђу-
стра нач ки ан та го ни зам не мо же пре вла да ти стра нач ким ме то да ма, 
дру штво се тап ка ју ћи у ме сту вр ти у круг. 

Рас пи ри ва њем по ли тич ког ан та го ни зма ме ђу гра ђа ни ма, ме ђу-
стра нач ка бор ба за власт под сти че со ци јал ни, на ци о нал ни и вер ски 
ан та го ни зам оте жа ва ју ћи де мо крат ско спо ра зу ме ва ње и до го ва ра-
ње. А у из бор ним кам па ња ма ре дов но се по ти ску је или из и гра ва 
за кон ска мо гућ ност да гра ђа ни са мо стал но ис ти чу сво је кан ди да те 
за од бор ни ке и по сла ни ке.

Што је Са вез ко му ни ста у оства ри ва њу по ли тич ког мо но по ла 
чи нио иза ку ли са, са да по ли тич ке стран ке ра де на отво ре ној сце ни. 
Већ на по чет ку тран зи ци је уки ну те су све дру штве но-по ли тич ке 
ор га ни за ци је да би се по ли тич ким стран ка ма обез бе дио ап со лут ни 
10) Ви ди: Кр стић, Зо ран, Парламентарнаконтролавладе,„Срп ска по ли тич ка ми сао“, бр. 

1-2/2008, стр. 117-119. 
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мо но пол на ба вље ње по ли ти ком, па је око че ти ри пе ти не гра ђа на 
Ср би је оста ло ван по ли тич ког ор га ни зо ва ња, али ни она пар тиј ски 
ор га ни зо ва на пе ти на не ма го то во ни ка квог ути ца ја на по ли ти ку 
би ро кра ти зо ва них стра на ка. „Ми смо, у Ср би ји и окру же њу, још 
у пре-де мо крат ском пе ри о ду, са не по ти стич ко-пар тиј ским кон цеп-
ти ма др жа ве, са гра ђа ни ма у то тал ној аут сај дер ској по зи ци ји. Пар-
ти је су на За па ду већ пре ва зи ђе не као нај ва жни је фор ме оку пља ња 
гра ђа на за из ра жа ва ње по ли тич ке во ље“.11) 

При та квој по ли тич кој кон сте ла ци ји, за ко но дав на и из вр шна, а 
уве ли ко и суд ска власт, прак тич но де лу ју по ди рек ти ва ма вла да ју-
ћих стра на ка, или тач ни је, њи хо вих ру ко вод ста ва. То бо же на род ни 
по сла ни ци и од бор ни ци фак тич ки су под им пе ра тив ним ман да том 
сво јих стра на ка, по чи јим на ло зи ма мо ра ју по сту па ти да би по ве-
ре ни ман дат за др жа ли. И цен трал на и ло кал на власт су на тај на чин 
пре тво ре не у пар тиј ске, за обич не гра ђа не не до дир љи ве, ба сти ље.

Пре ко сво јих пар тиј ских по да ни ка у др жав ном апа ра ту во ђа 
вла да ју ће пар ти је би мо гао упра вља ти др жа вом и да сам не ма ни-
ка кву др жав ну функ ци ју. По сла ни ци у пар ла мен ту де лу ју и гла са ју 
по ди рек ти ва ма сво је пар ти је ко је из ра жа ва ју во љу пар тиј ског во-
ђе, а уко ли ко та ко не по сту па ју, за ме њу ју се ди сци пли но ва ни јим 
за ступ ни ци ма пар тиј ске ли ни је. Та ко по сла ни ци не де лу ју као на-
род ни, већ као пар тиј ски пред став ни ци.12) „Око во ђе се фор ми ра 
не фор мал ни круг лич них и ода них при ја те ља, по вер љи вих са рад-
ни ка и из вр ши ла ца на ло га. На тој осно ви ра сту апе ти ти, чак и од 
стра не чла но ва ње го ве по ро ди це, за по се до ва њем вла сти и мо ћи, 
што је, због из о стан ка би ло ка кве њи хо ве јав не од го вор но сти, крај-
ње опа сно по де мо кра ти ју“.13) 

У свим об ли ци ма и у свим окол но сти ма пар то кра ти ја, у су шти-
ни пред ста вља об лик ауто крат ске вла да ви не од но сно мо но по ли са-
ну власт јед не пар ти је и јед ног пар тиј ског во ђе. „Пар то кра ти за ци ја 
под ра зу ме ва да се по ли ти ка про фе си о на ли зу је, она по ста је не ка 
вр ста еснаф ске де лат но сти а не де мо крат ско пра во, а јав ни ин те-
рес свих (или бар ве ћи не) пре ра ста у при ват ни ин те рес ма ле гру пе 
11) Пе тро вић–Пи ро ћа нац, Зо ран,Српскаполитикаидржаваданас, збор ник „Ср би ја – по-

ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, 
стр. 250. 

12) Ви ди: Ми ло ше вић, Зо ран, Политичке странкеи корупција,„По ли тич ка ре ви ја“, бр. 
1/2007, стр. 33-34.

13) Ву че тић, Сло бо дан, Демократијабездоказа,БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 269.
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пар тиј ских оли гар ха“.14) Због то га су по ли тич ки про гра ми пар ти ја 
пу ни ком про ми са и без ја сне ду го роч не ори јен та ци је дру штве ног 
раз во ја. Али зва нич ни про гра ми и ни су пра ви ори јен тир њи хо вог 
по ли тич ког де ло ва ња. Пра ви про грам је оно што пар тиј ски во ђа у 
кон крет ним дру штве ним окол но сти ма од лу чи. „Во ђа, по пра ви лу, 
до но си нај ва жни је пар тиј ске од лу ке и ко ри сти све ре сур се мо ћи 
ко јим рас по ла же пар ти ја“.15) Пра те ћи оно што во ђа на ја вљу је, зва-
нич ним про гра ми ма не при да ју зна чај ни са ме стран ке.

Пар то крат ска вла да ви на пред ста вља ве ли ку пре пре ку за оства-
ри ва ње и да љи раз вој не по сред не де мо кра ти је. Али пар то кра ти ја 
се, и не мо же пре вла да ти дру га чи је не го упра во раз во јем не по сред-
не де мо кра ти је. Не из о став ни услов за то је уки да ње по ли тич ког 
мо но по ли зма оп штом по ли ти за ци јом дру штва, ко ја под ра зу ме ва 
пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де ло ва ње гра ђа на са 
под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у по ли тич ком до го ва-
ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу.16) 

Око сни цу су штин ске де мо кра ти је чи ни дру штве на рав но прав-
ност ко ја је без по ли тич ке рав но прав но сти нео ства ри ва. Уме сто да 
на пра зно рас пра вља ју о по ли ти ци и са стра не на ви ја ју за по ли тич-
ке стран ке и њи хо ве ли де ре, гра ђа ни би мо ра ли по ста ти глав ни но-
си лац дру штве не по ли ти ке као по кре тач ке и усме ра ва ју ће осно ве 
це ло куп ног упра вља ња дру штвом. 

То, ме ђу тим, не ће по ста ти ако се са ми не ор га ни зу ју у оп ште-
на род ни по крет за де мо крат ска пра ва и њи хо во оства ри ва ње, ко ји 
ће уз све раз ли чи то сти де ло ва ти као је дин стве на сна га у бор би за 
оп ште ин те ре се, дру штве ни раз вој и све ко ли ки на пре дак. Без об-
зи ра на сво ја по ли тич ка опре де ље ња, по ли тич ке стран ке би уну-
тар де мо крат ски ор га ни зо ва ног по кре та мо ра ле рав но прав но де-
ло ва ти са свим оста лим ор га ни зо ва ним сна га ма дру штва, што би 
их при мо ра ло да се уме сто са по зи ци ја вла сти и за власт, про гре-
сив но шћу сво јих ста во ва и за сту па њем оп штих ин те ре са бо ре за 
дру штве ни ути цај. На тој осно ви, цео по ли тич ки си стем би се од 
ин стру ме на та ауто крат ске и пар то крат ске вла да ви не над на ро дом 
14) Стан ко вић, Вла дан, Анатомијасавременесрпскеполитике,збор ник „Ср би ја – по ли-

тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 
54.

15) Су бо тић, Дра ган, Одлучивање у политичким странкама, „По ли тич ка ре ви ја“, бр. 
1/2007, стр. 87.

16) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Демократијаипартократија,исто, стр. 73-87.



стр:116.

- 11 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

мо рао тран сфор ми са ти у де мо крат ску ор га ни за ци ју це лог на ро да 
и ти ме ста ви ти у функ ци ју оства ри ва ња оп ште на род них ин те ре са.

4.

Агре сив ним те жња ма гло ба ли за ци је, ко ја пре ти да са тре и на-
ци о нал ни су ве ре ни тет и ло кал ну са мо у пра ву као осно ву си сте ма 
не по сред не де мо кра ти је, мо же се су прот ста ви ти је ди но пу тем сло-
бод не ини ци ја ти ве гра ђа на ор га ни зо ва них у оп ште на род ни по крет 
за ствар ну де мо кра ти ју.17)

Фор мал на де мо кра ти ја слу жи са мо за то да се ле га ли зу је до-
во ђе ње на власт по да нич ки на кло ње них стра на ка ко је ће ко ло ни-
за тор ску по ли ти ку по слу шно спро во ди ти. Основ ни сми сао ви ше-
стра нач ке вла да ви не у функ ци ји ко ло ни за ци је сво ди се на то да се 
не до вољ но по слу шне вла де мо гу ле гал ним пу тем ла ко за ме њи ва ти 
по слу шни јим. 

По што спро во де ко ло ни за тор ску по ли ти ку, по да нич ке вла де се 
про ти ве по ли ти за ци ји гра ђа на иг но ри шу ћи те жње за су штин ском 
де мо кра ти за ци јом. Одав но при пре ман, тај про цес је у Ср би ји от-
по чео већ са пр вим по че ци ма тран зи ци је ко ја је усме ра ва на и во ђе-
на са стра не.18) Не сно шљи ви еко ном ски и по ли тич ки при ти сци, да 
би се про цес ко ло ни за ци је убр зао, до ве ли су це лу на ци ју до та квог 
еко ном ског и по ли тич ког ста ња при ко јем је ствар на де мо кра ти ја 
прак тич но по ста ла не мо гу ћа. 

Под нај ве ћим уда ром гло ба ли за ци је је ло кал на при вре да чи ји 
је опо ра вак од пре суд не ва жно сти за раз вој ло кал не са мо у пра ве 
као осно ве си сте ма не по сред не де мо кра ти је.19) У нај моћ ни јој ме-
тро по ли САД„у мно гим (ло кал ним ) за јед ни ца ма љу ди пре у зи ма ју 
кон тро лу та ко што ства ра ју соп стве ну ва лу ту“ као „ору ђе ко је мо-
же да ожи ви ло кал ну при вре ду та ко што ће по мо ћи да бо гат ство 
оста не уну тар за јед ни це и да се не од ли ва“. У „си сте му ло кал не 
тр го вин ске раз ме не (СЛТР) зе ле ни до ла ри по сто је са мо на па пи ру 
или у ком пју тер ској ба зи по да та ка. Тран сак ци је се те ле фо ном са-
17) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локалнасамоуправаперспективеуусловимаглобализације,

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 153-167.
18) „Од 2001. го ди не Евро пља ни се ди рект но и ак тив но ме ша ју у наш по ли тич ки жи вот и 

де лу ју на вла де“. (Ива но вић, Ми ро слав, БорбазаЕвропу, „На ци о нал ни ин те рес“, бр. 
4/2008, стр. 121.)

19) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Локалнасамоуправауевропскиминтеграцијама,„По ли тич-
ка ре ви ја“, бр. 1/2009,

  стр. 151-163.
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оп шта ва ју цен трал ном ко ор ди на то ру и чла но ви до би ја ју ме сеч не 
из ве шта је и ре дов не ли сте чла но ва и њи хо вих услу га“.20) Раз ви ја се 
ло кал на ин ду стри ја ко ја не за га ђу је око ли ну, и „по љо при вре да са 
по др шком за јед ни це ко ја је не по сред но, без по сре до ва ња тр го ви не 
по ве за на са по тро ша чи ма“.21)

За раз вој ло кал не при вре де и ње но укљу чи ва ње у ме ђу на род-
ну по де лу и раз ме ну ра да, од из у зет не је ва жно сти да се на ро чи то 
пу тем из вор ног за дру гар ства раз ви ја не по сред на и екви ва лент на 
раз ме на и рас по де ла пре ма еко ном ској вред но сти и ре ла тив ном 
до при но су но во ство ре ној вред но сти. Укљу чи ва ње у ме ђу на род ну 
са рад њу и раз ме ну тре ба ло би да се од ви ја пр вен стве но пу тем не-
по сред не са рад ње са стра ним за дру жним ор га ни за ци ја ма, али на 
рав но прав ној осно ви и са дру гим при вред ним су бјек ти ма. 

Од тран сна ци о нал них кор по ра ци ја не мо же се по бе ћи, али 
се мо же су прот ста ви ти њи хо вој бес при мер ној екс пло а та ци ји: ус-
по ста вља њем рав но прав не ко о пе ра ци је, за шти том за по сле них 
рад ни ка од пре ко мер ног из ра бљи ва ња, као и жи вот не сре ди не од 
за га ђи ва ња те при род них ре сур са од пре те ра ног ис цр пљи ва ња, за-
шти том на ци о нал них до ба ра од оту ђи ва ња. На то ме је нео п ход но 
ан га жо ва ње це ле др жав не за јед ни це што се без оп ште и су штин ске 
де мо кра ти за ци је дру штва не мо же оче ки ва ти.

Раз вој су штин ске де мо кра ти је уну тар на ци о нал не за јед ни це 
те шко ће, ме ђу тим, ићи без су штин ске де мо кра ти за ци је це ле ме-
ђу на род не за јед ни це, чи ју је идеј ну ори јен та ци ју још 1974. го ди-
не утвр ди ла Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них на ци ја, а гло ба ли-
стич ке си ле је од ба ци ле и за ме ни ле сво јом плат фор мом гло бал не 
ко ло ни за ци је. На то се осла ња и су прот ста вља ње гло ба ли стич ких 
ко ло ни за тор ских те жњи оп ште на род ним и де мо крат ским по кре ти-
ма у це лом све ту. 

Глав ни стра те шки ци ље ви аме рич ке по ли ти ке у не раз ви је ним 
зе мља ма су да се спре чи да де мо крат ске вла де ко је по шту ју „зах-
те ве на ро да за бр зо по бољ ша ње жи вот ног стан дар да ма са, ...и кад 
до ђу на власт – или ако, не ком игром слу ча ја, и осво је власт, њих 
тре ба смак ну ти и по ста ви ти власт ко ја по др жа ва при ват но ин ве-
сти ра ње до ма ћег и стра ног ка пи та ла, про из вод њу за из воз и пра во 
да се ка пи тал мо же из не ти из зе мље“.22) 

20) Глобализација,збор ник  (Су зан Ми кер Ло у ри),  Clio, Бе о град, 2003, стр. 444. и 446.
21) Исто (Вен дел Бе ри, Да ни јел Им хоф и Едвард Гол дсмит), стр. 417, 431. и 479.
22) Чом ски, Но ам,KudaideAmerika?,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994, стр. 

21.
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САД „вер бал но по др жа ва ју де мо кра ти ју, али истин ски за сту-
па ју ин те ре се при ват ног, ка пи та ли стич ког пред у зет ни штва. Ако су 
пра ва ин ве сти то ра угро же на, он да де мо кра ти ја мо ра да се па ку је; 
а, ако су та пра ва оси гу ра на, он да су и уби це и кри ми нал ци са свим 
на ме сту“.23) 

Има ју ћи све ово у ви ду, „ни је те шко раз у ме ти по ли ти ку ко ју 
САД во де у не раз ви је ним зе мља ма. Ми се увек про ти ви мо де мо-
кра ти ји та мо где не мо же мо кон тро ли са ти ње не ре зул та те. Про-
блем истин ских де мо кра ти ја је у то ме што оне че сто по ста ну жр-
тве пра зно вер ја да, уме сто ин те ре са аме рич ких ин ве сти то ра, власт 
тре ба да за сту па ин те ре се свог на ро да“.24)

Де мо кра ти за ци ја ме ђу на род не за јед ни це се, пре ма то ме, на-
ме ће као им пе ра тив да би се пре ва зи шле гло ба ли стич ке и ко ло-
ни ја ли стич ке те жње, али се она не мо же све сти на рав но прав ну 
са рад њу на ци о нал них вла да, ко је су и са ме ауто кра ти зо ва не, те су 
са мим тим не рав но прав не и сла би је под ре ђе не ја чим. Ко сно по лит-
ски мо дел де мо кра ти је ко ји пре по ру чу је Деј вид Хелд, „пред ви ђа 
мо гућ ност уво ђе ња оп штег ре фе рен ду ма у ви ше на ци ја – др жа ва 
исто вре ме но – у слу ча је ви ма ка да је на стао су коб из ме ђу раз ли чи-
тих при о ри те та ко ји се од но се на при ме ну де мо крат ских пра ва или 
на раз ли чи те свр хе јав них из да та ка; ус по ста вља ње јед не не за ви сне 
скуп шти не де мо крат ских на ро да ко ју они не по сред но би ра ју и ко ја 
им је од го вор на“.25)

На тај на чин се мо же раз ви ја ти су штин ска де мо кра ти ја на пла-
не тар ном ни воу чи ме ће се ис кљу чи ти мо гућ ност да о суд бо но-
сним пи та њи ма чо ве чан ства, ру ко во де ћи се не ким про фи тер ским 
ин те ре си ма од лу чу ју по вла шће ни по је дин ци, стран ке или гру па-
ци је. Раз вој пла не тар не де мо кра ти је не мо же се по кре ну ти без 
ор га ни зо ва не бор бе пла не тар ног де мо крат ског по кре та, ко јом се 
мо ра од луч но су прот ста ви ти до бро ор га ни зо ва ном по кре ту ко ло-
ни за тор ске гло ба ли за ци је. За че ци та квог по кре та ја вља ју се не са-
мо у не раз ви је ним зе мља ма већ и у ко ло ни јал ним ме тро по ла ма. 

Оп ште на род ни де мо крат ски по крет Ср би је мо рао би се по ве-
зи ва ти и са ра ђи ва ти са од го ва ра ју ћим по кре ти ма дру гих зе ма ља у 
ства ра њу је дин стве ног пла не тар ног по кре та за оп ста нак и одр жи-
ви на пре дак чо ве чан ства. „Си сте ми не за ко ни те вла сти се на ла зе у 
23) Исто, стр. 22.
24) Исто, стр. 22.
25) Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 

316. и 317.
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свим де ло ви ма дру штве ног, по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног 
жи во та. По пр ви пут у људ ској исто ри ји, ми се су о ча ва мо и са про-
бле мом за шти те чо ве ко ве око ли не, нео п ход не за до сто јан ствен оп-
ста нак људ ске вр сте. Не зна мо да ли су ис кре ни и пре да ни на по ри 
до вољ ни да се ова кви про бле ми ре ше, или чак са мо убла же. Ме ђу-
тим, мо же мо би ти са свим си гур ни да нам од су ство та квих на по ра 
га ран ту је ка та стро фу“.26)

Да ље еко ном ско и дру штве но про па да ње Ср би је мо же за уста-
ви ти је ди но де мо кра ти за ци ја сво јин ских и по ли тич ких од но са без 
ко је се изо ло ва ност у од но су на свет не мо же пре ва зи ћи. Про цес 
ши ро ке де мо кра ти за ци је дру штва и по ли тич ких ин сти ту ци ја већ је 
за по чео у мно гим зе мља ма и од ви ја се пу тем не по сред ног од лу чи-
ва ња ре фе рен ду мом и дру гим об ли ци ма лич ног из ја шња ва ња све 
ши рег кру га гра ђа на о устав ним, за кон ским и дру гим прав ним ак-
ти ма и о свим дру гим пи та њи ма од ви тал ног зна ча ја за дру штве ну 
за јед ни цу. 

Са вре ме ном дру штву је уме сто пар ла мен тар не, све нео п ход-
ни ја не по сред на де мо кра ти ја као не из о став ни услов ви со ко тех но-
ло ги зи ра не и ви со ко со ци ја ли зи ра не дру штве не ре про дук ци је. У 
де мо крат ској за јед ни ци не по сред ни но си лац су ве ре ни те та је сам 
на род, ма на ком ни воу се она ор га ни зо ва ла. На род ни су ве ре ни тет 
се у де мо крат ској за јед ни ци не мо же оту ђи ва ти или огра ни чи ти, 
већ се сло бод ном во љом гра ђа на за јед нич ки оства ру је. 

Не по сред на де мо кра ти ја не мо же се раз ви ја ти без не по сред-
ног уче шћа гра ђа на у од лу чи ва њу о суд бо но сним пи та њи ма за јед-
нич ког жи во та и ра да, ка ко на ло кал ном, та ко и на ви шим ни во и-
ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. По што се од лу ке мо ра ју до но си ти 
у скла ду са уста вом и за ко ном, за раз вој оп ште де мо кра ти за ци је 
дру штва је од пре суд ног зна ча ја да се они до но се пле би сци тар ним 
из ја шња ва њем гра ђа на. 

Пар то кра ти ја се не мо же пре вла да ти дру га чи је не го упра во 
раз во јем не по сред не де мо кра ти је. Не из о став ни услов за то је уки-
да ње по ли тич ког мо но по ли зма оп штом по ли ти за ци јом дру штва, 
ко ја под ра зу ме ва пот пу но сло бод но по ли тич ко ор га ни зо ва ње и де-
ло ва ње гра ђа на са под јед на ким мо гућ но сти ма ак тив ног уче шћа у 
по ли тич ком до го ва ра њу и дру штве ном од лу чи ва њу. 

26) Чом ски, Но ам, Штато(уствари)хоћеАмерика?,исто, стр. 76. 
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PROSPECTSOFOVERCOMINGOFPARTICRACY
ANDDEVELOPMENTOFDIRECTDEMOCRACY

Summary
Objectiveofthisarticleistopointoutbasicpreconditions
andpossiblewaysforovercomingparticracyanddevelop
mentofdirectdemocracyasamainprerequisiteforsocial
development.
Inthisanalysistherehasbeenusedatheoreticallysound
andvalidatedscientificmethod..
Itsconclusionisthatforovercomingofparticracyandde
velopmentofdirectdemocracyitisofutmostimportance
toachievedemocratizationofownershiprelations,decen
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tralizationofpowerandgoverning,demonopolizationof
politicsanddevelopmentoffreeinitiativeofcitizensand
local selfgovernments as a foundation of the system of
directdemocracy,aswellasdemocratizationof interna
tionalcommunity.
Itisunderlinedthatparticracymightbeovercomethrough
developmentofdirectdemocracy,andabasicprecondi
tionforitisabolishmentofpoliticalmonopolismthrough
overallpoliticazitonofsociety,whichimpliescompletelly
freepoliticalorganizationandpracticeofthecitizens.
KeyWords:democratization,politicalinstitutions,parti
cracy,directdemocracy

 Овај рад је примљен 10. марта 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 13. 
априла 2009. године.



УДК: 
323.23(497.11)

Оригинални 
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXI) VIII, vol=21
Бр. 3 / 2009.
стр. 17-26.

- 17 -

  

- 17 -

ВладанСтанковић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ПАРТОКРАТИЈАМЕЂУДЕМОКРАТСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ**

Сажетак:
Овајрадпозабавићесефеноменомпартократскогна
чина управљањаполитичкиминституцијама.Аутор
ћенајпредефинисатипојампартократије,потомће
известињенеосновнепојавнеоблике,азатимћепро
анализиратиутицајепартократскогфеноменанана
шудруштвенуиполитичкустварност.
Кључне речи: партократија, демократске институ
ције,парламентаризам

Dа нас је у сва ко днев ном го во ру го то во одо ма ћен из раз парто
кратија (или не пра вил ни је партитократија). Овај тер мин 

озна ча ва по ја ву спе ци фич ног об ли ка пар ла мен та ри зма – ема на ци-
ју пре до ми нант не вла да ви не по ли тич ких стра на ка на јав ној сце ни 
јед не зе мље.1) «Пар то кра ти ја у бу квал ном пре во ду зна чи вла да ви-
ну пар ти ја (стра на ка), од но сно ста ње по ли тич ког си сте ма у ко јем 
су по ли тич ке пар ти је у пре вла сти над кон сти ту ци о нал ним др жав-
ним те ли ма.»2) Са о бра зно пој му пар то кра ти је, че сто је у упо тре би 
* Истраживач сарадник ИПС у Београду
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1)  О пар то кра ти ји, из ме ђу оста лог ви ше и у: G. Sar to ri, Democraziaedefinizioni, Il Mu li no, 
Bo log na, 1969, p. 71-73.

2) S. Or lo vić: „Par to kra ti ja kao ključ no obe lež je po li tič kog po ret ka u Sr bi ji”, Politički život
Srbije–izmeđupartokratijeidemokratije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, str. 537. Ор ло-
вић ис ти че и Кит шел то ву де фи ни ци ју пар то кра ти је, ка да на по ми ње да се ра ди „o fu zi ji 
par ti je, dr ža ve i eko nom skih eli ta u po li tič ko-eko nom ske mre že ka rak te ri stič ne po pa tro na ži, 
kli jen te li zmu i ko rup ci ji.” (Ibi dem)
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и тер мин партократизам, ко ји обе ле жа ва уве ре ње, сво је вр стан 
иде о ло шки дис курс пре ма ко ме се де мо кра ти ја сво ди на пред став-
нич ку де мо кра ти ју, у ко јој по ли тич ке стран ке игра ју цен трал ну 
уло гу. Та ко је де мо кра ти ја, пре ма за ступ ни ци ма пар то кра ти зма, са-
о бра зна пар то кра ти ји.

Пар то кра ти ја је је дан од по до бли ка по ли тич ке вла да ви не уну-
тар пар ла мен тар ног си сте ма вла сти, у ко ме због тех ни ке из бор ног 
си сте ма, по ли тич ке кул ту ре, али и мен та ли те та јед не на ци је, по-
сто ји нео б у зда на вла да ви на по ли тич ких стра на ка, ње них по сла-
нич ких клу бо ва и/или са мих ли де ра по ли тич ких пар ти ја.3) Ова по-
ја ва ни је изум на ше по ли тич ке прак се. Тре ба ли са мо под се ти ти 
на зна чај и ути цај пар то крат ског по рет ка у фран цу ској тре ћој и че-
твр тој Ре пу бли ци.4) Ко а ли ци о ни по ли тич ки си стем Ита ли је та ко ђе, 
исти на у не што ма њем оби му, по зна је пар то крат ске об ли ке до го ва-
ра ња и пак ти ра ња, ко ји су ду го вре ме на (на ро чи то у вре ме хлад ног 
ра та), има ли и иде о ло шку ко но та ци ју.5)

Оно што пред ста вља осо бе ност пар то крат ског по ли тич ког по-
рет ка то је, да кле, ка на ли са ње дру штве не мо ћи, кроз по себ не об ли-
ке ви ше/ме ђу-пар тиј ских од лу чи ва ња. Ов де се сва по ли тич ка моћ, 
ко ја је про и за шла из су ве ре не во ље гра ђа на, ка на ли ше и ди стри-
бу и ра кроз пар тиј ску оли гар хи ју, би ло да је реч о ужем пар тиј ском 
те лу (Ма лом ве ћу, Из вр шном од бо ру или Пред сед ни штву стран ке), 
би ло да се ра ди о скуп штин ском по сла нич ком клу бу стран ке, би ло 
да се та во ља оства ру је кроз во љу пар тиј ског ли де ра.6)

У та квој кон сте ла ци ји по ли тич ка моћ се нео гра ни че но гру пи-
ше и фо ку си ра ис кљу чи во на по ли тич ке стран ке ко је уче ству ју у 
3) “У го то во свим пар ла мен тар ним си сте ми ма по ли тич ке пар ти је су по ста ле ствар ни цен-

три мо ћи и од лу чи ва ња.” (З. Кр стић: “Пар ти је у пар ла мен ту”, Политичкамоћиулога
парламентаупарламентарнимсистемима: 71-85, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2008, стр. 71)

4) О по ја ви пар то кра ти зма још у фран цу ској тре ћој Ре пу бли ци ле по све до чи наш ис так-
ну ти прав ник, со ци о лог и по ли ти ко лог Сло бо дан Јо ва но вић. Ви де ти де таљ ни је у: С. 
Јо ва но вић, Примери политичке социологије – Енглеска,Француска, Немачка (1815
1914), БИГЗ, Бе о град, 1990.

5) За Сла ви шу Ор ло ви ћа “u zna čaj noj me ri, po jam par to kra ti je ve zu je se za ita li jan ski po li-
tič ki si stem i is pre ple ta nost par ti je i dr ža ve, na ro či to od po lo vi ne pe de se tih do po čet ka de ve-
de se tih go di na dva de se tog ve ka.” (S. Or lo vić: PolitičkiživotSrbije–izmeđupartokratijei
demokratije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, str. 538)

6) “Ди стри бу ци ја мо ћи у пар ти ја ма по пра ви лу од сту па од фор мал не струк ту ре про пи са-
не пар тиј ским до ку мен ти ма. У ствар но сти, ужи из вр шно-по ли тич ки ор га ни (на ро чи то 
пар тиј ски во ђа) пре суд но ути чу на са др жај пар тиј ских од лу ка, док се уло га фор мал но 
ви ших пар тиј ских фо ру ма нај че шће сво ди на ра ти фи ка ци ју.” (Д. Су бо тић: “Од лу чи ва-
ње у по ли тич ким стран ка ма”, Политичкаревија: 79-118, бр. 1/07, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 84)
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рас по де ли ман да та у пред став нич ком те лу.7) Стран ке се у екс трем-
ном слу ча ју чак до жи вља ва ју и као де о ни ча ри ко ји рас по ла жу из-
ве сним уде лом у по ли тич кој су ве ре но сти зе мље. Оне по ста ју вла-
сни це ман да та сво јих по сла ни ка, има ју пра во да (са о бра зно свом 
уче шћу у пар ла мен ту) до би ју сра змер ну за сту пље ност у за ко но-
дав ној вла сти, а уко ли ко уче ству ју у вла ди та да са о бра зно сво јој 
по др шци вла ди, за до би ја ју сра змер но пра во оку па ци је (iusoccupa
tionis), или за по се да ња (iususucapionis) уде о них де ло ва у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји, ло кал ној са мо у пра ви и управ ним од бо ри ма јав-
них пред у зе ћа, те у уста но ва ма дру штве них де лат но сти (обра зо ва-
ње, здрав ство, фон до ви).8)

Да нас пре вла да ва ту ма че ње пре ма ко ме пар то кра ти ја као об-
лик по ли тич ког си сте ма, и пар то кра ти зам као иде о ло шки дис курс, 
пред ста вља ју углав ном штет ну по ја ву, јер по ли тич ко дру штво 
па ра ли шу у ње ним нај ви тал ни јим аспек ти ма. Она, пре све га, чи-
тав по ли тич ки (али и дру штве ни) жи вот сво ди на стран чар ство. 
Стран ке по ста ју епи цен тар вас ко ли ког по ли тич ког и дру штве ног 
де ша ва ња. За ми ру ко лек тив не по ли тич ке пред ста ве, гу би се свест 
о оп штем, на ци о нал ном ин те ре су, по не ста ју стра те шки са др жа ји 
на ни воу на ци о нал ног су ве ре ни те та, на ци о нал не при вред не стра-
те ги је и из град ње је дин стве не кул тур не по ли ти ке.9) Пар то кра ти ја 
сво јим по ли тич ким устрој ством ра за ра те мељ на на че ла де мо крат-
ског дру штва: су ве ре ност на ро да, об ли ке јав не кон тро ле, одво-
је ност по ли тич ке од еко ном ске сфе ре. На ме сто нај спо соб ни јих 
до ла зе про сеч ни, стра нач ки ка дро ви.10) Оту да је пар то кра ти ја де-
7) За про фе со ра Фа кул те та по ли тич ких на у ка Ву чи ну Ва со ви ћа у пар то крат ском си сте-

му вла сти по ли тич ке стран ке има ју не ку вр сту ме та прав ног иму ни те та. (Ви де ти у: V. 
Va so vić: “Sa vre me ni iza zo vi par la men ta ri zma”, Dileme i izazovi parlamentarizma: 7-45, 
Kon rad Ade na u er Stif tung – Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2007, str. 39: “Ne mo že se u 
ne do gled pro du ža va ti i tr pe ti ar ha ič na, pre ži ve la i var lji va pred sta va o par ti ja ma kao eks tra-
ustav nom fak to ru ko ji uži va ne ku vr stu imu ni te ta u po li tič kom i prav nom po ret ku, te ih sto ga 
ne tre ba ogra ni ča va ti pra vom, usta vom ili za ko nom.”)

8)  “Pod poj mom occupazionedellastato mi sli se na pre o bra zbu dr žav nog apa ra ta u kli jen te li-
stič ki re zer vo ar stran ke.” (M. Ka sa po vić: Demokratskatranzicijaipolitičkestranke, Fa kul tet 
po li tič kih zna no sti, Za greb, 1996, str. 268)

9)  Ово скр на вље ње др жа во твор ног у пар то крат ском по рет ку вла сти ве о ма ле по опи су је 
Сло бо дан Јо ва но вић на при ме ру фран цу ске Тре ће Ре пу бли ке: “Свест о оп штим др жав-
ним ин те ре си ма из гу би ла се у сит ној стра нач кој бор би; стран ка је по ста ла пре ча од др-
жа ве.” (С. Јо ва но вић, Примериполитичкесоциологије:Енглеска,Француска,Немачка
18151914, БИГЗ, Бе о град, 1990, стр. 186)

10)  При ли ком ис тра жи ва ња пар то крат ских по јав них об ли ка у на шем дру штву со ци о лог, 
са Ин сти ту та дру штве них на у ка, Срећ ко Ми ха и ло вић за кљу чу је и сле де ће: “Či nje ni ca 
je, me đu tim, da smo na šli da re la tiv no ve li ki broj jav nih slu žbe ni ka ra di is klju či vo za svo ju 
stran ku i da ima oba ve zu pre ma toj stran ci – od na mi ca nja nov ca u par tij skoj ka si, do za-
po šlja va nja par tij skih dru go va i ko rup ci je po ten ci jal nih bi ra ča ka ko bi gla sa li za od re đe nu 
stran ku ili kan di da ta. Ti me se ot pla ću je do bi je ni po lo žaj.” (С. Ми ха и ло вић: “Пар то кра ти ја 
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ви јан тан об лик по ли тич ког фе но ме на упра вља ња по ли тич ким ин-
сти ту ци ја ма ко ји до во ди у пи та ње те мељ на на че ла де мо кра ти је, те 
та ко и де мо крат ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја.11)

Као по сле ди ца ова квог по ли тич ког устрој ства ја вља се схва та-
ње о по ли тич ком тр жи шту на ко ме су по ли тич ке стран ке пред у зе-
ћа ко ја сво јим ими џом, ор га ни за ци о ном оспо со бље но шћу и мар ке-
тин шком про па ган дом осва ја ју би рач ко тр жи ште. Та кво схва та ње 
пред ста вља за вр шни из раз еко но ми за ци је по ли тич ког жи во та ко ји 
се упо до бља ва пра ви ли ма дру штва устро је ног на за ко ни то сти ма 
тр жи шног фун да мен та ли зма. По сле ди ца то га је да «у пар ла мен-
ту у ве ли кој ме ри вла да кли ма и од но си ба за ра на ко ме се цењ ка, 
ку пу је и про да је, тр гу је ин те ре си ма и прин ци пи ма, од но сно ре кла-
ми ра ро ба сум њи вог ква ли те та и по ре кла.»12) У по ма ми за гла со-
ви ма би ра ча по ли тич ке стран ке за по чи њу не у ку сно до дво ра ва ње 
по ли тич ки нај не за ин те ре со ва ни јим сло је ви ма дру штва. Ту на мар-
ги на ма дру штве ног жи во та до ла зи до по ја ве естрад не по ли ти ке 
и естрад них по ли ти ча ра ко ји пе не три ра ју у ме диј ски и кул тур ни 
про стор мар ги нал них дру штве них сло је ва у бор би за сва ки глас.

2. У по ли тич ком жи во ту Ср би је при ме тан је тран сфер дру-
штве не и спе ци фич но по ли тич ке мо ћи. Од ауто кра ти зма лич не 
вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа (ко ји је при сво јио по ли тич ку све-
моћ и ин фра струк ту ру ви ше де це ниј ског јед но пар ти зма), нај пре се 
сти гло до ви ше пар тиј ске бор бе за ус по ста вља ње не ке вр сте фин-
ги ра ног по ли пар ти зма у ко ме би но ви ауто кра тор де фи ни сао ин-
те гра ци о но по ље вла сти озна че не као но ви (ква зи) ви ше пар ти зам 
на кон пе то ок то бар ске ре во лу ци је, да би се да нас овај не у спе ли 
по ку шај на ме та ња пре тво рио у кон фликт но-по год бе ни пар то кра-
ти зам. Рас та ка ње ауто ри та ри зма ни је ишло у прав цу де мо кра ти-
за ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко је би сте кле по ли тич ку сна гу 
и де мо крат ски ле ги ти ми тет са ко јим би био обез бе ђен ви та ли зам 
функ ци о ни са ња ових ин сти ту ци ја. На про тив, он је од бор бе за/

у Ср би ји”, Дневнилист–Политика, Бе о град, од 12. ју на 2009. го ди не, http://www.poli
tika.rs/pogledi/SreckoMihailovic/t26222.lt.html)

11) Овог је ми шље ња и Јо ви ца Тр ку ља, про фе сор на По ли тич ком си сте му Прав ног фа-
кул те та у Бе о гра ду. Он о штет но сти пар то кра ти зма и пар то кра ти је по де мо крат ски ка-
па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја у на шем по ли тич ком жи во ту ка же из ме ђу оста лог 
и сле де ће: “Sve ko li ka dru štve na i dr žav na kri za ko ju da nas ose ća mo ne mo že bi ti re še na 
po li tič kim na god ba ma i ne prin ci pi jel nim ko a li ci ja ma po li tič ke eli te, ne go sa mo sna že njem 
mo der ni za ci je i de mo krat skih pro ce sa, ob no vom uru še nih in sti tu ci ja, us po sta vlja njem prav-
ne dr ža ve i vla da vi ne pra va,..” (J. Tr ku lja: “Sri ca nje de mo kra ti je”, Hereticus: 290-311, No. 
3-4, vol VI, Cen tar za una pre đe nje prav nih stu di ja, Be o grad, 2008, str. 310)

12) Z. Sto jilj ko vić: „Par ti je u par la men tu”, Dilemeiizazoviparlamentarizma: 105-129, Kon rad 
Ade na u er Stif tung – Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2007, str. 118.
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про тив ауто ри тар ног на сле ђа лич ног ре жи ма јед ног чо ве ка, ко ји 
би по бед ни ку омо гу ћио кре и ра ње по ли тич ког ин те гра ци о ног по-
ља (су коб Ко шту ни ца – Ђин ђић),13) пре ра стао у пар то крат ски об-
лик пре го ва ра ња, пак ти ра ња и тр го ви не су ве ре ном из бор ном мо-
ћи би ра ча ко ји су сво ја пра ва де ле ги ра ли по ли тич ким стран ка ма 
(пак то ви: Ко шту ни ца – Ни ко лић – Та дић око но вог уста ва Ср би је, 
ко а ли ци о ни пакт Та дић – Да чић, и си стем ски пакт Та дић – Ни ко-
лић). На овај на чин се су коб на оси лич ни ре жим – про тив ни ци 
ауто ри та ри зма пре тво рио, од су ко ба око на сле ђа за ме стом ко је би 
омо гу ћи ло «по ста вља ње пра ви ла игре», до дис пер зив не по ли тич ке 
мо ћи за сно ва не на ком пе ти тив но-по год бе ном об ли ку вла сти вла да-
ју ћих по ли тич ких ели та.14) 

Ово за по сле ди цу има до го вор не об ли ке тра же ња нај ма њих 
за јед нич ких име ни те ља ко ји би омо гу ћи ли фор ми ра ње ми ни му-
ма оп ште јав них ин те ре са, што је сва ка ко ис ко рак у од но су на кон-
фликт ну фа зу у ко јој је по сто ја ла бор ба за при мат око по ста вља ња 
ми ни му ма оп ште јав них ин те ре са.15) Па ипак, пар то крат ски об лик 
од лу чи ва ња ве о ма је да ле ко од основ них прет по став ки не са мо де-
мо крат ског раз во ја, већ и са мог де мо крат ског по рет ка.

По нај пре, при мет но је јед но ба на ли зо ва но по сма тра ње де мо-
крат ског по рет ка ко је се од ви ја ис кљу чи во пу тем по сред не де мо-
кра ти је, где би ра чи јед ном у че ти ри го ди не по ве ра ва ју свој глас 
стра нач ким ли ста ма. Та ко пар ти је по ста ју ис кљу чи ви за ступ ни ци 
13) По ли ти ко лог Мом чи ло Су бо тић је овог ви ђе ња: “(...) Ђин ђић је, као цен трал на лич ност 

и ствар ни шеф ДОС, на ме ра вао да се са мо за по тре бе по бе де на из бо ри ма по слу жи 
Ко шту ни цом. (...) За то је већ у са мом по чет ку до шло до кон цеп циј ских и вред но сних 
раз ли ка дво ји це ре ле вант них ли де ра ДОС, што ће про у зро ко ва ти њи хов ла тент ни, а 
по не кад и отво ре ни су коб кроз чи тав пе ри од до сман лиј ске вла да ви не.” (М. Су бо тић: 
“Вла да ви на ДОС-а – од пе то ок то бар ске ре во лу ци је 2000. го ди не до рас па да ко а ли ци је 
2003. го ди не”, Политичкаревија: 435-460, бр. 2-4/07, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2007, стр. 446)

14) О овом по год бе ном, пар то крат ском на чи ну фор ми ра ња Цвет ко ви ће вог (ДС-СПС) ка-
би не та, пи ше Бран ко Ра дун: “Осим тог левичарског дис кур са ко ји се да нас у прак си 
очи ту је као гло ба ли стич ки, ко ји је ДС одав но га јио, а са да му се СПС при бли жио кроз 
про цес трансформације вр ха стран ке, по сто је и не ке дру ге рођачкесродности. Обе 
стран ке во де из у зет но праг ма тич ни ли де ри ко ји ма је кључ но да до ђу до вла сти, па ма-
кар их то ко шта ло по ве ре ња би ра ча.” (Б. Ра дун: “Ода ра до сти (не)прин ци пи јел ној ко-
а ли ци ји”, Новасрпскаполитичкамисао, Бе о град, од 23. ју на 2008. го ди не, http://www.
nspm.rs/politickizivot/qodaradostiqneprincipijelnojkoaliciji.html)  

15) Ову те зу за сту па нпр. Мом чи ло Су бо тић. О си ту а ци ји на кон из бо ра ко ји је до вео до 
пар то крат ског пак та Та дић-Ко шту ни ца и из бо ру пр ве Ко шту ни чи не вла де, Су бо тић 
ка же: “Овим из бо ри ма ус по ста вљен је си стем ко ха би та ци је вла сти у Ср би ји, ко ји ће 
до не кле по бољ ша ти оп ште по ли тич ко и еко ном ско ста ње.” (М. Су бо тић: “Вла да ви на 
ДОС-а – од пе то ок то бар ске ре во лу ци је 2000. го ди не до рас па да ко а ли ци је 2003. го ди-
не”, Политичкаревија: 435-460, бр. 2-4/07, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2007, стр. 457)
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сво јих би ра ча.16) И не са мо то, оне по ста ју и ис кљу чи ви ар ти ку ла-
то ри, па чак и ства ра о ци во ље и ин те ре са сво јих би ра ча. За кон о 
фи на си ра њу по ли тич ких стра на ка оба ве зу је бу џет да фа во ри зу је 
фи нан си ра ње ових организацијa: оне за по се да ју ин сти ту ци о нал-
ни и ме диј ски про стор, има ју не по ре ци ви ути цај на рад др жав них 
ор га на и ор га на ло кал не са мо у пра ве, пред ста вља ју спро вод ни ке 
ути ца ја фи нан сиј ских плу то кра та у по ли тич ки, еко ном ски и со ци-
јал ни жи вот Ср би је.17) Због све га на ве де ног сти че се ути сак да се 
и са ма де мо кра ти ја у Ср би ји по и сто ве ћу је са не спу та ном вла да ви-
ном по ли тич ких стра на ка.

Уплив пар то кра ти је у по ли тич ки си стем Ср би је ин сти ту ци о-
нал но је уоч љив у ни зу по јав них об ли ка:

● Опа да ње зна ча ја уло ге ин сти ту ци је На род не скуп шти не. 
Про пор ци о нал ни из бор ни си стем, ли дер ске ам би ци је, и не-
до ста так де мо крат ског ка па ци те та по ли тич ких стра на ка,18) 
сво де Скуп шти ну на ин стру мент за из гла са ва ње за кон ских 
пред ло га.19) На зна ча ју гу би по сла ник, а те жи ште се по ме ра 
пре ма по сла нич ком клу бу. Скуп штин ска ве ћи на, а са њом и 
вла да ре зул тат су на год бе ли де ра по ли тич ких стра на ка. Ов-
де отво ре но до ла зи до тр го ви не.

● Пред мет тр го ви не су др жав на ад ми ни стра ци ја, ор га ни ло-
кал не са мо у пра ве, јав на пред у зе ћа и уста но ве јав них де-

16) О ово ме Зо ран Кр стић ка же и сле де ће: “У усло ви ма у ко ји ма пар тиј ски плу ра ли зам по-
ста је го то во ис кљу чи ви и је ди ни про мо тер ар ти ку ла ци је по ли тич ког про це са и ин те ре-
са, пар ла мен тар ни мо дел вла сти до би ја ње го во обе леж је из ра же но у фи нал ној ин те гра-
ци ји вла де и пар ла мен тар не ве ћи не, на су прот ко јој сто ји пар ла мен тар на опо зи ци ја.” (З. 
Кр стић: “Пар ти је у пар ла мен ту”, Политичкамоћиулогапарламентаупарламентар
нимсистемима: 71-85, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 71)

17) “Stran ke glav ni ge ne ra tor ko rup ci je”, http://www.blic.rs/temadana.php?id=58263 од 25. 
сеп тем бра 2008: “Da su po li tič ke par ti je ge ne ra to ri ko rup ci je u Sr bi ji po no vio je Vla di mir 
Go a ti, di rek tor TransparetnostiSrbija, ko ji is ti če da ve li ki no vac, ko ji se iz eko no mi je pre li-
va u po li ti ku, ide pre ko po li tič kih stra na ka ko je, i po red po sto ja nja za ko na, ni ko ne kon tro-
li še. Ka ko ka že, iako se gra đa ni naj če šće su sre ću sa ko rup ci jom u zdrav stvu, obra zo va nju, 
pra vo su đu, glav ni iz vor ko rup ci je pred sta vlja ju po li tič ke stran ke či je je fi nan si ra nje i da lje 
oba vi je no ve lom taj ni.”

18) Д. Су бо тић: “Од лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма”, Политичка ревија: 79-118, бр. 
1/07, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 87: “(...) ка да се пар ти је ста-
би ли зу ју, на њи хо во функ ци о ни са ње сна жно, и че сто пре суд но, ути чу пар тиј ске во ђе 
и ели та вла да ју ћих пар ти ја бит но опре де љу је смер раз во ја са мо тих пар ти ја и чи та ве 
зе мље;..”

19) С. Јо ва но вић: Лидерскаболест, Бе ле тра, Бе о град, 2002, стр. 57: “... по сла нич ки кан ди-
дат не уче ству је на из бо ри ма не по сред но, као по је ди нац, не го уну тар стра нач ке ли сте, 
та ко исто не мо же ни у пар ла мен ту да из но си сво је ми шље ње, не го стра нач ки став. У 
про тив ном био би за ме њен...”

 Не што о од но су про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма и ли дер ског оли гар хи зма, Ibi dem, 
str. 58.
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лат но сти. Ов де пре те же тзв. феудални приступ, по ко ме 
ко а ли ци о ни парт не ри ме ђу соб но де ле ре со ре та ко да сва ка 
стран ка ко ја до би је свој ре сор по ста вља љу де у том ми ни-
стар ству или јав ном пред у зе ћу на ни жим функ ци ја ма вла сти 
(прин цип тзв. поделеплена).20)

● Спа ја ње др жав них и пар тиј ских функ ци ја. Пар то кра ти ја у 
Ср би ји до во ди до то га да ре ла тив но ма ли број пар тиј ски 
нај ло јал ни јих са рад ни ка стра нач ког ли де ра др жи све кључ-
не по лу ге вла сти у зе мљи. На овај на чин ли дер и пар ти ја 
ла ко кон тро ли шу све нај глав ни је то ко ве мо ћи у зе мљи.

● Спре га еко ном ске и фи нан сиј ске мо ћи иде пре ко не тран спа-
рент них об ли ка фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка. Но во-
пе че ни бо га та ши (тзв. тајкуни) за ду жу је ли де ре по ли тич-
ких стра на ка и њи хо ве нај бли же са рад ни ке фи нан си ра њем 
пред из бор них кам па ња, а за тим на кон фор ми ра ња вла де од 
истих тра же уз врат ну по др шку, рад ња ма по ли тич ког и прав-
ног чи ње ња или не чи ње ња.21)

● Пар тиј ски ути цај у Ср би ји оства ру је се пре ко из вр шне вла-
сти и про те же се и на дру ге ин сти ту ци о нал не сег мен те: на 
су до ве, ту жи ла штво, јав но пра во бра ни ла штво...

● Пар то кра ти ја у Ср би ји свој ути цај рас про сти ре и ван до ма-
ша ја др жав них ин сти ту ци ја: кроз ме ди је, уче шћем у кул-
тур ном и за бав ном жи во ту Ср би је (филм, по зо ри ште, спорт, 
шоу-би знис и сл), уво ђе њем но вих ме ри ла вред но сти (по пут 
оног ка ко пар тиј ски ка ри је ри зам до но си ве ћи лич ни про фит 
од пре да ног ра да у стру ци и сл).

По сле ди ца свих го ре на ве де них по јав них об ли ка је на сто ја ње 
по ли тич ких стра на ка да сво ју моћ тра си ра ју adinfinitum. Ов де се 
ра ди о јед ном у осно ви еко но ми стич ки схва ће ном ту ма че њу пре ма 
ко ме су по ли тич ке стран ке пред у зе ћа на тр жи шту, ко ја про мо ци-
јом, мар ке тин гом и на дру ге на чи не на сто је да при до би ја ју ћи по ве-
20) “Da nas par tij ski kar tel, ili ka ru sel, po se du je i do go vo re no de li i usme ra va dr ža vu, pre ra-

spo de lju ju ći po prin ci pu po li tič ke lo jal no sti unu tar si ste ma podeleplena (spoilsystem) na 
de se ti ne hi lja da po zi ci ja i si ne ku ra u po li ti ci, jav nim slu žba ma i pri vre di.” (Z. Sto jilj ko vić: 
“Par ti je u par la men tu”, Dilemeiizazoviparlamentarizma: 105-129, Kon rad Ade na u er Stif-
tung – Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2007, str. 117)

21) „Taj nost u fi nan si ra nju po li tič kih par ti ja je dan je od osnov nih iz vo ra ko rup ci je u Sr bi ji, a 
ujed no i glav ni po ka za telj pri sut no sti ve ze po li ti ke, pri vre de i kri mi na la. Ta ve za se već go di-
na ma ko ri sti za da va nje po vla sti ca ve li kim pri vred ni ci ma i bo ga tim po je din ci ma ko ji fi nan-
si ra ju po li tič ke par ti je. Roba ko jom me đu sob no tr gu ju fi nan si je ri i po li tič ki li de ri naj če šće 
je dr žav no vla sni štvo ili po zi ci je, a ceh taj no sti pla ća ju gra đa ni.” (http://www.mailarchive.
com/sim@antic.org/msg45727.html, од 29. апри ла 2009) 
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ра ње би ра ча, и та ко про ши ре свој ути цај на по ли тич ке ин сти ту ци-
је, али и дру штве ни жи вот у це ли ни. Ра ди се за пра во о сво је вр сној 
еко но ми стич ки до жи вље ној пред ста ви дру штве не уло ге стра на ка 
као пред у зе ћа, па се та ко па ра диг ма тр жи шног фун да мен та ли зма, 
у рав ни по ли тич ког, тран сфор ми ше у ути цај пар ти ја у свим обла-
сти ма по ли тич ког и ме та по ли тич ког жи во та (тзв. партијски или 
партократскифундаментализам).22) По де сне у ма ни пу ла тив ном 
сми слу, ови «сто же ри (по сред не) де мо кра ти је» во ђе ни во љом и 
ути ца јем плу то крат ских ели та, по ста ју по год но сред ство еко но ми-
зи ца је чи та вог дру штва. Та ко по ли тич ка пар ти ја по ста је сре ди ште 
вас ко ли ког жи во та – епи цен тар де ша ва ња, не ка вр ста вред но сног 
идо ла ко ји се увек мо же по зва ти на то да свој ле ги ти ми тет цр пи 
из не по ре ци ве во ље на ро да (VoxpopulivoxDei). Де лу је ви ше не-
го про тив реч но да се пар то кра ти ја и пар то крат ски по ре дак упра во 
бра не, по зи ва њем на де мо крат ски ле ги ти ми тет по сред нич ке де мо-
кра ти је. На овај на чин се оства ру је ле ги ти ми за ци ја јед ног ви ше 
не го сум њи вог де мо крат ског по рет ка.

Да нас је у по ли тич ком жи во ту Ср би је уоч љи ва још јед на ве о ма 
ва жна по ја ва. Она се огле да у де и де о ло ги за ци ји по ли тич ких стра-
на ка, ко је од иде о ло шких по ста ју, све ви ше, патронажне по ли тич-
ке ор га ни за ци је. То прак тич но зна чи да стран ке до во ђе њем свог 
во ђе на власт омо гу ћа ва ју се би и соп стве ним ко те ри ја ма (ро ђа ци-
ма, ку мо ви ма, при ја те љи ма) мо гућ ност да уђу на ви ше по ло жа је 
у др жав ној слу жби, и та ко омо гу ће ве ћи по ли тич ки, фи нан сиј ски 
и про мо тив ни ути цај. На тај на чин се отва ра не фор мал ни цен тар 
по ли тич ког ути ца ја ко ји је ли шен би ло ка кве де мо крат ске (јав не) 
кон тро ле. По сле ди ца ово га је и то да по ли тич ке стран ке «с об зи-
ром на ве ли ки при ти сак на за по шља ва ње ко ри сте сво је по зи ци је 
у вла сти за пре бу ки ра ње др жав них слу жби, као у јав ним пред у зе-
ћи ма, шко ла ма, здрав ству, услу га ма, ад ми ни стра ци ји.»23) На овај 
на чин на ста ју ко те ри је, раз гра на те мре же (ви ше)пар тиј ских љу ди, 
ко ји ожи во тво ра ва ју моћ сво јих по ли тич ких стра на ка.

Осим ових си стем ских по јав них об ли ка пар то кра ти је ва ља сва-
ка ко до да ти и оне ко ји су из до ме не оби чај не тра ди ци је, по ли тич ке 
22) „Po jam par tij ska dr ža va go vo ri o na sto ja nju par ti ja da za go spo da re svim usta no va ma i svo-

jim pip ci ma do pru do svih obla sti dru štve nog ži vo ta.
 Par to kra ti ja zna či sta nje u ko jem po li tič ke par ti je do mi ni ra ju dr ža vom i ko lo ni zi ra ju sve 

seg men te dru štva, od jav ne ad mi ni stra ci je (dr žav ne upra ve, jav nih pred u ze ća, jav nih ser vi sa, 
uprav nih od bo ra), do svih usta no va obra zo va nja, me di ja, kul tu re, itd. (S. Or lo vić: „Par to kra-
ti ja kao ključ no obe lež je po li tič kog po ret ka u Sr bi ji”, PolitičkiživotSrbije–izmeđuparto
kratijeidemokratije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, str. 538)

23) Ibi dem, str. 550.
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кул ту ре, па чак и мен та ли те та. У на шој је фол клор ној по ли тич кој 
тра ди ци ји све при сут но ба на ли зо ва но ту ма че ње вла сти, ко је се сво-
ди пре све га на по ли тич ку моћ. Та ко је пред ста ва о ин сти ту ци ја-
ма по до ста ма гло ви та, а срп ски на род ра ди је по ли ти ку пре по зна је 
као су ко бе и са рад њу во ђа, не го као бор бу по ли тич ких кон цеп ци ја. 
Ово ме сва ка ко до при но си и ве ћин ски, ра је тин ско-аграр ни мен та-
ли тет Ср ба из Ср би је (о ко ме је на ши ро ко пи сао Јо ван Цви јић), где 
се по ли ти ка са гле да ва не то ли ко као пре суд на бор ба за иде ју, част 
или пре стиж, већ као аре на у ко јој не пре ста но тра је бор ба за моћ, 
па се на кон из бо ра осво је ном мо ћи пре го ва ра, тр гу је, цен ка.24) Ова-
кав мен та ли тет у ко ме се по ли ти ка схва та као ве шти на ис кљу чи во 
мо гу ћег, у ко ме стра нач ке во ђе те же да се до пад ну ма са ма (а не да 
их пред во де), у ко ме се по ли тич ка моћ ба на ли зу је, али и фе ти ши-
зи ра (па по том ин стру мен та ли зу је у фи нан сиј ске свр хе), сва ка ко да 
по го ду ју на стан ку и раз во ју пар то кра ти је.

3. Ка ко год би ло пар то кра ти ја пред ста вља де ви јант ну по ли-
тич ку по ја ву ко ја је пре ла зна ета па од ауто кра ти је на де мо кра ти ју. 
У том пре ла зу она би мо гла уско ро да не ста не са по ли тич ке сце не 
Ср би је, ма да је сва при ли ка да ће се још ду го за др жа ти. У сва ком 
слу ча ју, ова по ли тич ка по ја ва сва ка ко пред ста вља озбиљ ну прет њу 
за по вој и да љи раз вој де мо крат ског ка па ци те та по ли тич ких ин-
сти ту ци ја у Ср би ји.
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Summary
In this article author analyzed the phenomena of parti
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Са же так
У овом ра ду из ло же на је устав на струк ту ра вла сти 
ко ја је из ра же на у тек сту Уста ва Ср би је. Она от кри
ва ино ва тив не еле мен те, као и еле мен те ко је је мо гу ће 
кри ти ко ва ти. Као што је по ка за но, од ре ђе не оп шти
је фор му ла ци је по ло жа ја по сла ни ка у од но су на сво ју 
стран ку и рас по ла га ње ман да ти ма уно се мо гућ ност 
до бро на мер не кри ти ке у окви ру де ла устав ног тек ста 
ко ји по ве зу је њи хо ве ман да те са пар тиј ским по рет
ком.
Кључ не ре чи: Устав, по ли ти ка, пра во, власт...

УВОД

Nов Устав Ср би је је до нео но ве еле мен те ор га ни за ци је вла сти 
ко ји су ино ви ра ли оп шту уре ђе ност прав ног по рет ка у Ср би-

ји. Од ре ђе не уста но ве су оп шти је ре гу ли са не као што је то, ина че, 
и скло ност код ве ћи не са вре ме них уста ва чи ја је на ме на ду го трај но 
де ло ва ње-тра ја ње. Основ ну опа сност ова квог уоп ште ног при ла за 
пред ста вља ју не до ре че но сти у по гле ду ор га ни зо ва ња уста но ва ко-
је мо гу по ста ти про блем или те шко ћа у ка сни јој прав ној ин тер пре-
та ци ји. Ана ли за је у овом ра ду ба зи ра на на опи су и об ја шње њу 
основ ног са др жа ја Уста ва Ср би је, по себ но  оног ко ји је ре ле ван тан 
за пол тич ки сyстем и уре ђе ње вла сти.

* Виши научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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НА РОД НА СКУП ШТИ НА СР БИ ЈЕ

На по чет ку ана ли зе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је за па жа мо да цен-
трал но ме сто у по де ли вле а сти у др жа ви има На род на скуп шти на. 
Овај ор ган је око сни ца на ше по ли тич ко-прав не ана ли зе.

По ло жај На род не скуп шти не је ре гу ли сан чла ном 98. Уста ва. 
Са гла сно овом чла ну ак та, На род на скуп шти на је нај ви ше пред-
став нич ко те ло и но си лац уста во твор не и за ко но дав не вла сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Над ле жност овог те ла је пред мет ре гу ли са ња 
у чла ну 99. Пре ма ње му На род на скуп шти на: 1. до но си и ме ња 
Устав, 2. од лу чу је о про ме ни гра ни це Ре пу бли ке Ср би је, 3. рас-
пи су је ре пу блич ки ре фе рен дум, 4. по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре 
кад је за ко ном пред ви ђе на оба ве за њи хо вог по твр ђи ва ња, 5. од лу-
чу је о ра ту и ми ру и про гла ша ва рат но и ван ред но ста ње, 6. над-
зи ре рад слу жби без бед но сти, 7. до но си за ко не и дру ге оп ште ак те 
из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, 8. да је прет ход ну са гла сност на 
ста тут ауто ном не по кра ји не, 9. усва ја стра те ги ју од бра не, 10. усва-
ја план раз во ја и про стор ни план, 11. усва ја бу џет и за вр шни ра-
чун Ре пу бли ке Ср би је, на пред лог Вла де 12. да је ам не сти ју за кри-
вич на де ла. По ред ово га, окви ру сво јих из бор них пра ва, На род на 
скуп шти на: 1. би ра Вла ду, над зи ре њен рад и од лу чу је о пре стан ку 
ман да та Вла де и ми ни ста ра, 2. би ра и раз ре ша ва су ди је Ус тва ног 
су да, 3. би ра пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ке 
су до ва, Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, јав не ту жи о це, су ди је и за ме-
ни ке јав них ту жи ла ца, у скла ду са Уста вом, 4. би ра и раз ре ша ва 
гу вер не ра На род не бан ке Ср би је и над зи ре ње гов рад, 5. би ра и 
раз ре ша ва За штит ни ка гра ђа на, и над зи ре ње гов рад, 6.би ра и раз-
ре ша ва и дру ге функ ци о не ре од ре ђе не за ко ном. На род на скуп шти-
на вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном.1)

Са став На род не скуп шти не пред мет је ре гу ли са ња у чла ну 
100. Као што је ов де утвр ђе но На род ну скуп шти ну чи ни 250 на род-
них по сла ни ка, ко ји се би ра ју на не по сред ним из бо ри ма, тај ним 
гла са њем, у скла ду са за ко ном. У На род ној скуп шти ни обез бе ђу ју 
се рав но прав ност и за сту пље ност по ло ва и пред став ни ка на ци о-
нал них ма њи на, у скла ду са за ко ном. За тим, из бор на род них по-
сла ни ка и кон сти ту и са ње На род не скуп шти не је ре гу ли сан чла ном 
чла ном 101.2) Из бо ре за на род не по сла ни ке рас пи су је пред сед ник 
1) Устав Ре пу бли ке Ср би је, чл.  99
2) Исто, чл. 101
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Ре пу бли ке, 90 да на пре ис те ка ман да та На род не скуп шти не, та ко 
да се из бо ри окон ча ју у на ред них 60 да на. Пр ву сед ни цу На род не 
скуп шти не за ка зу је пред сед ник На род не скуп шти не из прет ход ног 
са зи ва, та ко да се сед ни ца одр жи нај ка сни је 30 да на од да на про-
гла ше ња ко нач них ре зул та та из бо ра. На род на скуп шти на на пр вој 
сед ни ци по твр ђу је по сла нич ке ман да те. На род на скуп шти на кон-
сти ту и са на је по твр ђи ва њем ман да та две тре ћи не на род них по сла-
ни ка. На од лу ку до не ту у ве зи са по твр ђи ва њем ман да та до пу ште-
на је жал ба Устав ном су ду, ко ји по њој од лу чу је у ро ку од 72 са та. 
По твр ђи ва њем ман да та две тре ћи не на род них по сла ни ка пре ста је 
ман да те прет ход ног са зи ва На род не скуп шти не.

Са гла сно чла ну 102 по ло жај на род них по сла ни ка од но сно њи-
хов ман дат је утвр ђен на нај оп шти ји на чин. Ман дат на род ног по-
сла ни ка по чи ње да те че да ном по твр ђи ва ња ман да та у На род ној 
скуп шти ни и тра је че ти ри го ди не од но сно до пре стан ка ма на да та 
на род них по сла ни ка тог са зи ва На род не скуп шти не. На род ни по-
сла ник је сло бо дан да, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, нео по-
зи во ста ви свој ман дат на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи-
ји пред лог је иза бран за на род ног по сла ни ка.3) На род ни по сла ник 
не мо же би ти по сла ник у скуп шти ни ауто ном не по кра ји не, ни ти 
функ ци о нер у ор га ни ма из вр шне вла сти и пра во су ђа, ни ти мо же 
оба вља ти дру ге функ ци је, по сло ве и ду жно сти за ко је је за ко ном 
утвр ђе но да пред ста вља ју су коб ин те ре са. Из бор, пре ста нак ман-
да та и по ло жај на род них по сла ни ка уре ђу је се за ко ном. Прав ни 
по ло жај на род них по сла ни ка из ло жен је и у чла ну 103. у ве зи иму-
ни те та по сла ни ка. Ту се од ре ђу је да На род ни по сла ник ужи ва иму-
ни тет. На род ни по сла ник не мо же би ти по зван на кри вич ну или 
дру гу од го вор ност за из ра же но ми шље ње или гла са ње у вр ше њу 
сво је по сла нич ке функ ци је. На род ни по сла ник ко ји се по звао на 
иму ни тет не мо же би ти при тво рен, ни ти се про тив ње га мо же во-
ди ти кри вич ни или дру ги по сту пак у ко ме се мо же из ре ћи ка зна 
за тво ра, без одо бре ња На род не скуп шти не. На род ни по сла ник ко ји 
је за те чен у из вр ше њу кри вич ног де ла за ко је је про пи са на ка зна 
за тво ра у тра ја њу ду жем од пет го ди на мо же би ти при тво рен без 
одо бре ња На род не скуп шти не. У кри вич ном или дру гом по ступ ку 
у ко ме је ус по ста вљен иму ни тет, не те ку ро ко ви про пи са ни за тај 
по сту пак. Не по зи ва ње на род ног по сла ни ка на иму ни тет не ис кљу-
чу је пра во На род не скуп шти не да ус по ста ви иму ни тет.4)

3) Исто, чл. 102
4) Исто, чл. 103
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Да ље, у тек сту Уста ва сле ди члан о функ ци о не ри ма. Сход но 
чла ну 104 Пред сед ник и пот пред сед ни ци На род не скуп шти не се 
би ра ју про стим гла са њем. На род на скуп шти на, ве ћи ном гла со-
ва свих на род них по сла ни ка, би ра свог пред сед ни ка и јед ног или 
ви ше пот пред сед ни ка На род не скуп шти не. Пред сед ник На род не 
скуп шти не пред ста вља На род ну скуп шти ну, са зи ва ње не сед ни це, 
пред се да ва њи ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом, за ко ном 
и по слов ни ком На род не скуп шти не.

На чин и оп сег од лу чи ва ња у На род ној скуп шти ни утвр ђен је 
чла ном 105. Ту је од ре ђе но да На род на скуп шти на до но си од лу ке 
ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка на сед ни ци на ко јој је при-
сут на ве ћи на на род них по сла ни ка. Ве ћи ном гла со ва свих на род них 
по сла ни ка На род на скуп шти на: 1. да је ам не сти ју за кри вич на де ла, 
2. про гла ша ва и уки да ван ред но ста ње, 3. про пи су је ме ре од сту па-
ња од људ ских и ма њин ских пра ва у рат ном и ван ред ном ста њу, 4. 
до но си за кон ко јим Ре пу бли ка Ср би ја по ве ра ва ауто ном ним по кра-
ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве по је ди на пи та ња из сво је 
над ле жно сти, 5. да је прет ход ну са гла сност на ста тут ауто ном не по-
кра ји не, 6. од лу чу је о По слов ни ку о свом ра ду, 7. уки да иму ни тет 
на род ним по сла ни ци ма, пред сед ни ку Ре пу бли ке, чла но ви ма Вла де 
и За штит ни ку гра ђа на, 8. усва ја бу џет и за вр шни ра чун, 9. би ра 
чла но ве Вла де и од лу чу је о пре стан ку ман да та Вла де и ми ни ста ра, 
10. од лу чу је о од го во ру на ин тер пе ла ци ју, 11. би ра су ди је Устав ног 
су да и од лу чу је о њи хо вом раз ре ше њу и пре стан ку ман да та, 12. 
би ра пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, пред сед ни ке су до ва, 
Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца и јав не ту жи о це и од лу чу је о пре стан-
ку њи хо ве функ ци је; 13. би ра су ди је и за ме ни ке јав них ту жи ла-
ца, у скла ду с Уста вом; 14. би ра и раз ре ша ва гу вер не ра На род не 
бан ке Ср би је, Са вет гу вер не ра и За штит ни ка гра ђа на, 15. вр ши и 
дру ге из бор не над ле жно сти На род не скуп шти не. По том, у Уста ву 
је у истом чла ну ре гу ли са но и да Ве ћи ном гла со ва свих на род них 
по сла ни ка На род на скуп шти на од лу чу је о за ко ни ма ко ји ма се уре-
ђу ју: 1. ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва, 2. ужи ва ње ин ди ви ду-
ал них и ко лек тив них пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, 3. 
план раз во ја и про стор ни план, 4. јав но за ду жи ва ње, 5. те ри то ри ја 
ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, 6. за кљу чи-
ва ње и по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра, 7. уре ђу ју дру га пи та-
ња од ре ђе на Уста вом.
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По себ ним чла ном, про це ду рал но се уре ђу је ма те ри ја За се-
да ња. По чла ну 106. На род на скуп шти на се са ста је у два ре дов на 
за се да ња го ди шње. Пр во ре дов но за се да ње по чи ње пр вог рад ног 
да на у мар ту, а дру го ре дов но за се да ње по чи ње пр вог рад ног да на 
у ок то бру. Ре дов но за се да ње не мо же тра ја ти ду же од 90 да на. На-
род на скуп шти на са ста је се у ван ред но за се да ње на зах тев нај ма ње 
јед не тре ћи не на род них по сла ни ка или на зах тев Вла де, са уна пред 
од ре ђе ним днев ним ре дом. На род на скуп шти на са ста је се без по-
зи ва по сле про гла ше ња рат ног или ван ред ног ста ња.5)

Нај зад, сле де у Уста ву и по себ ни чла но ви о оста лим ба зич ним 
овла шће њи ма и над ле жно сти ма. Пра во пред ла га ња за ко на је пед-
мет чла на 107. Ов де се уре ђу је да пра во пред ла га ња за ко на, дру-
гих про пи са и оп штих ака та има ју сва ки на род ни по сла ник, Вла да, 
скуп шти на ауто ном не по кра ји не или нај ма ње 30.000 би ра ча. За-
штит ник гра ђа на и На род на бан ка Ср би је има ју пра во пред ла га ња 
за ко на из сво је над ле жно сти.

Про пи си о Ре фе рен ду му се ре гу ли шу у чла ну 108. На зах тев 
ве ћи не свих на род них по сла ни ка или нај ма ње 100.000 би ра ча На-
род на скуп шти на рас пи су је ре фе рен дум, о пи та њу из сво је над ле-
жно сти, у скла ду са Уста вом и за ко ном. Пред мет ре фе рен ду ма не 
мо гу би ти оба ве зе ко је про из ла зе из ме ђу на род них уго во ра, за ко ни 
ко ји се од но се на људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, по ре ски и 
дру ги фи нан сиј ски за ко ни, бу џет и за вр шни ра чун, уво ђе ње ван-
ред ног ста ња и ам не сти ја, као ни пи та ња ко ја се ти чу из бор них 
над ле жно сти На род не скуп шти не.

Ко нач но, чла ном 109. пред ви ће не су нор ме и пра ви ла око 
Рас пу шта ња На род не скуп шти не. По том чла ну, Пред сед ник Ре-
пу бли ке мо же, на обра зло же ни пред лог Вла де, рас пу сти ти На род-
ну скуп шти ну. Вла да не мо же пред ло жи ти рас пу шта ње На род не 
скуп шти не, ако је под нет пред лог да јој се из гла са не по ве ре ње или 
ако је по ста ви ла пи та ње сво га по ве ре ња. На род на скуп шти на се 
рас пу шта ако у ро ку од 90 да на од да на кон сти ту и са ња не иза бе-
ре Вла ду. На род на скуп шти на не мо же би ти рас пу ште на за вре-
ме рат ног или ван ред ног ста ња. Пред сед ник Ре пу бли ке ду жан је 
да ука зом рас пу сти На род ну скуп шти ну у слу ча је ви ма од ре ђе ним 
Уста вом. Исто вре ме но са рас пу шта њем На род не скуп шти не пред-
сед ник Ре пу бли ке рас пи су је из бо ре за на род не по сла ни ке, та ко да 
се из бо ри окон ча ју нај ка сни је за 60 да на од да на рас пи си ва ња. На-
5) Исто, чл. 106
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род на скуп шти на ко ја је рас пу ште на вр ши са мо те ку ће или нео д-
ло жне по сло ве, од ре ђе не за ко ном. У слу ча ју про гла ше ња рат ног 
или ван ред ног ста ња по но во се ус по ста вља ње на пу на над ле жност, 
ко ја тра је до окон ча ња рат ног, од но сно ван ред ног ста ња.6)

На кра ју овог устав ног де ла о скуп шти ни, угра ђен је и по се бан 
оп шти члан о да љем ре гу ли са њу про бле ма ти ке у ве зи овог ор га на. 
По чла ну 110, пред ви ђа се За кон о На род ној скуп шти ни од но сно, 
као што је од ре ђе но о На род ној скуп шти ни се до но си за кон.7)

ПРЕД СЕД НИК РЕ ПУ БЛИ КЕ

Основ но свој ство пред сед ни ка Ре пу бли ке је ис ка за но у чла ну 
111 Уста ва. 

Пред сед ник Ре пу бли ке из ра жа ва др жав но је дин ство Ре пу-
бли ке Ср би је.8) По том, сле де ње го ве над ле жно сти. Над ле жност 
пред сед ник Ре пу бли ке пре ма Члан 112 је сле де ћа: 1. пред ста вља 
Ре пу бли ку Ср би ју у зе мљи и ино стран ству, 2. ука зом про гла ша ва 
за ко не, у скла ду с Уста вом, 3. пред ла же На род ној скуп шти ни кан-
ди да та за пред сед ни ка Вла де, по што са слу ша ми шље ње пред став-
ни ка иза бра них из бор них ли ста, 4. пред ла же На род ној скуп шти ни 
но си о це функ ци ја, у скла ду са Уста вом и за ко ном, 5. по ста вља и 
опо зи ва ука зом ам ба са до ре Ре пу бли ке Ср би је на осно ву пред ло га 
Вла де, 6. при ма акре ди тив на и опо зив на пи сма стра них ди пло мат-
ских пред став ни ка,  7. да је по ми ло ва ња и од ли ко ва ња, 8. вр ши и 
дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом. Пред сед ник Ре пу бли ке, у скла ду 
са за ко ном, ко ман ду је Вој ском и по ста вља, уна пре ђу је и раз ре ша ва 
офи ци ре Вој ске Ср би је.9)

Као што је, да ље, пре ци зи ра но у на ред ном чла ну 113, Пред-
сед ник Ре пу бли ке је ду жан да нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на 
из гла са ва ња за ко на, од но сно нај ка сни је у ро ку од се дам да на ако 
је за кон до нет по хит ном по ступ ку, до не се указ о про гла ше њу за-
ко на или да за кон, уз пи сме но обра зло же ње, вра ти На род ној скуп-
шти ни, на по нов но од лу чи ва ње. Ако На род на скуп шти на од лу чи 
да по но во гла са о за ко ну ко ји је пред сед ник Ре пу бли ке вра тио на 
од лу чи ва ње, за кон се из гла са ва ве ћи ном од укуп ног бро ја по сла ни-
ка. Пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да про гла си по нов но из гла са ни 
6) Исто, чл. 109
7) Исто, чл. 110
8) Исто, чл. 111
9) Исто, чл. 112
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за кон. Ако пред сед ник Ре пу бли ке не до не се указ о про гла ше њу за-
ко на у Уста вом пред ви ђе ном ро ку, указ до но си пред сед ник На род-
не скуп шти не.

Са гла сно чла ну 114, нор ми ра се из бор пре сед ни ка. Пред сед-
ник Ре пу бли ке би ра се на не по сред ним из бо ри ма, тај ним гла са-
њем, у скла ду са за ко ном. Из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке рас-
пи су је пред сед ник На род не скуп шти не 90 да на пре ис те ка ман да та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, та ко да се из бо ри окон ча ју у на ред них 60 
да на, у скла ду са за ко ном. При ли ком сту па ња на ду жност, пред сед-
ник Ре пу бли ке, пред На род ном скуп шти ном по ла же за кле тву ко ја 
гла си: ″За кли њем се да ћу све сво је сна ге по све ти ти очу ва њу су-
ве ре но сти и це ли не те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, уку љу чу ју ћи и 
Ко со во и Ме то хи ју као њен са став ни део, као и оства ри ва њу људ-
ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, по што ва њу и од бра ни Уста ва и 
за ко на, очу ва њу ми ра и бла го ста ња свих гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је 
и да ћу са ве сно и од го вор но ис пу ња ва ти све сво је ду жно сти.″10)

Чла ном 115 Уста ва од ре ђу је се прав на не спо ји вост функ ци ја 
пред сед ни ка и дру гих по ло жа ја. Пред сед ник Ре пу бли ке не мо же 
оба вља ти дру гу јав ну функ ци ју или про фе си о нал ну де лат ност.11)

По чла ну 116, утвр ђе но је да ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке 
тра је пет го ди на и по чи ње да те че од да на по ла га ња за кле тве пред 
На род ном скуп шти ном. Ако ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке ис ти че 
за вре ме рат ног или ван ред ног ста ња, про ду жа ва се, та ко да тра је 
до ис те ка три ме се ца од да на пре стан ка рат ног, од но сно ван ред ног 
ста ња. Ни ко не мо же ви ше од два пу та да бу де би ран за пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. Ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке пре ста је ис те ком 
вре ме на на ко је је иза бран, остав ком или раз ре ше њем. Пред сед ник 
Ре пу бли ке под но си остав ку пред сед ни ку На род не скуп шти не.12)

Сход но чла ну 117, угра ђу је се пра ви ло о остав ци на функ ци ју. 
Кад пред се дик Ре пу бли ке под не се остав ку, он о то ме оба ве шта-
ва јав ност и пред сед ни ка На род не скуп шти не. Да ном под но ше ња 
остав ке, пред сед ни ку Ре пу бли ке пре ста је ман дат.

По чла ну 118. пред сед ник Ре пу бли ке раз ре ша ва се због по вре-
де Уста ва, од лу ком На род не скуп шти не, гла со ви ма нај ма ње две 
тре ћи не на род них по сла ни ка. По сту пак за раз ре ше ње мо же да по-
кре не На род на скуп шти на, на пред лог нај ма ње јед не тре ћи не на-
10) Исто, чл. 114
11) Исто, чл. 115
12) Исто, чл. 116
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род них по сла ни ка. Устав ни суд је ду жан да по по кре ну том по ступ-
ку за раз ре ше ње, нај ка сни је у ро ку од 45 да на, од лу чи о по сто ја њу 
по вре де Уста ва.

Иму ни тет пред се ни ка је на општ на чин ре гу ли сан чла ном 119. 
Пред сед ник Ре пу бли ке ужи ва иму ни тет као на род ни по сла ник. О 
иму ни те ту пред сед ни ка Ре пу бли ке од лу чу је На род на скуп шти на.

За ме њи ва ње пред сед ни ка Ре пу бли ке је пред мет чла на 120 ак-
та. Ка да је пред сед ник Ре пу бли ке спре чен да оба вља ду жност или 
му ман дат пре ста не пре ис те ка вре ме на на ко је је би ран, за ме њу је 
га пред сед ник На род не скуп шти не. Пред сед ник На род не скуп шти-
не мо же да за ме њу је пред сед ни ка Ре пу бли ке нај ду же три ме се ца. 
Из бо ре за пред сед ни ка Ре пу бли ке пред сед ник На род не Скуп шти-
не је оба ве зан да рас пи ше та ко да се одр же нај ка сни је три ме се ца 
од на стан ка спре че ност пред сед ни ка Ре пу бли ке од но сно пре стан ка 
ман да та на ко ји је би ран.

На по слет ку, укљу чу је се и пра ви ло о За ко ну о пред сед ни ку 
Ре пу бли ке. Ту се ка же у чла ну 121, да се о пред сед ни ку Ре пу бли ке 
до но си за кон.13)

ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По ло жај Вла де је нај оп шти је опи сан у чл.122. Уста ва. Као што 
се ов де од ре ђу је, Вла да је но си лац из вр шне вла сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

По том, над ле жност Вла де је из ло же на у чла ну 123. Вла да: 1. 
утвр ђу је и во ди по ли ти ку, 2. из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те 
На род не скуп шти не, 3. до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из-
вр ша ва ња за ко на, 4. пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге 
оп ште ак те и да је о њи ма ми шље ње кад их под не се дру ги пред-
ла гач, 5. усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жав не упра ве и вр-
ши над зор над њи хо вим ра дом, 6. вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не 
Уста вом и за ко ном.14)

Од го вор ност Вла де је, за тим, по себ но од ре ђе на у чла ну124. 
Вла да је од го вор на На род ној скуп шти ни за по ли ти ку Ре пу бли ке 
Ср би је, за из вр ша ва ње за ко на, про пи са и дру гих оп штих ака та На-
род не скуп шти не и за рад ор га на др жав не упра ве.15)

13) Исто, чл. 121
14) Исто, чл. 123
15) Исто, чл. 124
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Са став овог ор га на је, да ље, пред мет чла на 125. Вла ду чи не 
пред сед ник Вла де, је дан или ви ше пот пред сед ни ка и ми ни стри. 
Пред сед ник Вла де во ди и усме ра ва рад Вла де, ста ра се о ујед на-
че ном по ли тич ком де ло ва њу Вла де, ускла ђу је рад чла но ва Вла де 
И пред ста вља Вла ду. Ми ни стри су за свој рад и за ста ње у обла сти 
из де ло кру га ми ни стар ства од го вор ни пред сед ни ку Вла де, Вла ди и 
На род ној скуп шти ни.16)

По том, сле ди оп шти члан о не спо ји во сти функ ци ја, слич но као 
код пред сед ни ка Ре пу бли ке. По чла ну 126, Члан Вла де не мо же би-
ти на род ни по сла ник у На род ној скуп шти ни, по сла ник скуп шти ни 
ауто ном не по кра ји не и од бор ник у скуп шти ни је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, ни ти члан из вр шног ве ћа ауто ном не по кра ји не или из-
вр шног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. За ко ном се уре ђу је 
ко је су дру ге функ ци је, по сло ви или при ват ни ин те ре си у су ко бу 
са по ло жа јем чла на Вла де.17)

Члан 127 про пи су је из бор Вла де. Кан ди да та за пред сед ни ка 
Вла де На род ној скуп шти ни пред ла же пред сед ник Ре пу бли ке, по-
што са слу ша ми шље ње пред став ни ка иза бра них из бор них ли ста. 
Кан ди дат за пред сед ни ка Вла де На род ној скуп шти ни из но си про-
грам Вла де и пред ла же њен са став. На род на скуп шти на исто вре-
ме но гла са о про гра му Вла де и из бо ру пред сед ни ка и чла но ва Вла-
де. Вла да је иза бра на ако је за њен из бор гла са ла ве ћи на од укуп ног 
бро ја на род них по сла ни ка.18)

На да ље, члан 128 утвр ђу је по че так и пре ста нак ман да та Вла де 
и чла но ва Вла де. Ман дат Вла де тра је до ис те ка ман да та На род не 
скуп шти не ко ја ју је иза бра ла. Ман дат Вла де по чи ње да те че да-
ном по ла га ња за кле тве пред На род ном скуп шти ном. Ман дат Вла-
де пре ста је пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бра на, из гла са ва њем 
не по ве ре ња, рас пу шта њем На род не скуп шти не, остав ком пред-
сед ни ка Вла де и у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним Уста вом. Вла-
да ко јој је пре стао ман дат мо же да вр ши са мо по сло ве од ре ђе не 
за ко ном, до из бо ра но ве Вла де. Вла да ко јој је пре стао ман дат не 
мо же да пред ло жи рас пу шта ње На род не скуп шти не. Чла ну Вла де 
ман дат пре ста је пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран, кон ста то-
ва њем остав ке, из гла са ва њем не по ве ре ња у На род ној скуп шти ни 
16) Исто, чл. 125
17) Исто, чл. 126
18) Исто, чл. 127
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и раз ре ше њем од стра не На род не скуп шти не, на пред лог пред сед-
ни ка Вла де.

Ин тер пе ла ци ја је пред мет ре гу ли са ња у чл. 129. Нај ма ње 50 
на род них по сла ни ка мо же под не ти ин тер пе ла ци ју у ве зи са ра дом 
Вла де или по је ди ног чла на Вла де. Вла да је ду жна да од го во ри на 
ин тер пе ла ци ју у ро ку од 30 да на.На род на скуп шти на рас пра вља и 
гла са о од го во ру ко ји су на ин тер пе ла ци ју под не ли Вла да или члан 
Вла де ко ме је ова ин тер пе ла ци ја упу ће на. Из гла са ва њем при хва-
та ња од го во ра На род на скуп шти на на ста вља да ра ди по усво је ном 
дне ном ре ду. Ако На род на скуп шти на гла са њем не при хва ти од го-
вор Вла де или чла на Вла де, при сту пи ће се гла са њу о не по ве ре њу 
Вла ди или чла ну Вла де, уко ли ко прет ход но, по не при хва та њу од-
го во ра на ин тер пе ла ци ју, пред сед ник Вла де, од но сно члан Вла де 
не под не су остав ку О пи та њу ко је је би ло пред мет ин тер пе ла ци је 
не мо же се по но во рас пра вља ти пре ис те ка ро ка од 90 да на.19)

ГЛА СА ЊЕ О НЕ ПО ВЕ РЕ ЊУ ВЛА ДИ ИЛИ ЧЛА НУ ВЛА ДЕ

Као што је од ре ђе но у на ред ном устав ном чла ну 130, омо гу ћу-
је се и гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или по је ди ном чла ну Вла де. 
Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или по је ди ном чла ну Вла де мо же за-
тра жи ти нај ма ње 60 на род них по сла ни ка. Пред лог за гла са ње о не-
по ве ре њу Вла ди или по је ди ном чла ну Вла де На род на скуп шти на 
раз ма тра на пр вој на ред ној сед ни ци, а нај ра ни је пет да на по под но-
ше њу пред ло га. На кон окон ча ња рас пра ве при сту па се гла са њу о 
пред ло гу. На род на скуп шти на је при хва ти ла пред лог за из гла са ва-
ње не по вре ња Вла ди или чла ну Вла де ако је за ње га гла са ло ви ше 
од по ло ви не од свих на род них по сла ни ка. Ако На род на скуп шти на 
из гла са не по ве ре ње Вла ди, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да по-
кре не по сту пак за из бор но ве Вла де. Ако На род на скуп шти на не 
иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од из гла са ва ња не по ве ре ња, 
пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп шти ну и 
рас пи ше из бо ре. Ако На род на скуп шти на из гла са не по ве ре ње чла-
ну Вла де, пред сед ник Вла де је ду жан да по кре не по сту пак за из бор 
но вог чла на Вла де, у скла ду са за ко ном. Ако Вла ди или чла ну Вла-
де не бу де из гла са но не по ве ре ње, пот пи сни ци пред ло га не мо гу 
под не ти но ви пред лог за гла са ње о не по ве ре њу пре ис те ка ро ка од 
180 да на.20)

19) Исто, чл. 129
20) Исто, чл. 130
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 Кон се квент но, по сто ји и прав на мо гућ ност гла са ња о по ве ре-
њу Вла ди. У скла ду са чла ном 131, Вла да мо же за тра жи ти гла са-
ње о свом по ве ре њу. Пред лог за гла са ње о по ве ре њу Вла ди мо же 
се, на зах тев Вла де, раз ма тра ти и на сед ни ци На род не скуп шти не 
ко ја је у то ку, а ако Вла да ни је под не ла та кав зах тев, пред лог се 
раз ма тра на пр вој на ред ној сед ни ци, а нај ра ни је пет да на од ње го-
вог под но ше ња. На кон окон ча ња рас пра ве при сту па се гла са њу о 
пред ло гу. На род на скуп шти на је при хва ти ла пред лог за из гла са ва-
ње по вре ња Вла ди ако је за ње га гла са ло ви ше од по ло ви не од свих 
на род них по сла ни ка. Ако На род на скуп шти на не из гла са по ве ре ње 
Вла ди, Вла ди пре ста је ман дат, а пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да 
по кре не по сту пак за из бор но ве Вла де. Ако На род на скуп шти на не 
иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на од да на не из гла са ва ња по ве-
ре ња, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп-
шти ну и рас пи ше из бо ре.21)

Да ља сти пу ла ци ја се од но си на остав ку пред сед ни ка Вла де. 
Сход но чла ну 132. пред сед ник Вла де мо же под не ти остав ку На-
род ној скуп шти ни. Пред сед ник Вла де остав ку под но си пред сед ни-
ку На род не скуп шти не и исто вре ме но о њој оба ве шта ва пред сед-
ни ка Ре пу бли ке и јав ност. На род на скуп шти на на пр вој на ред ној 
сед ни ци кон ста ту је остав ку пред сед ни ка Вла де. Вла ди пре ста је 
ман дат да ном кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Вла де. Ка да На-
род на скуп шти на кон ста ту је остав ку пред сед ни ка Вла де, пред сед-
ник Ре пу бли ке је ду жан да по кре не по сту пак за из бор но ве Вла де. 
Ако На род на скуп шти на не иза бе ре но ву Вла ду у ро ку од 30 да на 
од да на кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Вла де, пред сед ник Ре-
пу бли ке је ду жан да рас пу сти На род ну скуп шти ну и рас пи ше из-
бо ре.22)

Ко се квент но, утвр ђе на је и нор ма о остав ци и раз ре ше њу чла-
на Вла де. След стве но чла ну 133, члан Вла де мо же под не ти остав-
ку пред сед ни ку Вла де. Пред сед ник Вла де до ста вља оства ку чла на 
Вла де пред сед ни ку На род не скуп шти не, а На род на скуп шти на на 
пр вој на ред ној сед ни ци кон ста ту је остав ку. Пред сед ник Вла де мо-
же пред ло жи ти На род ној скуп шти ни раз ре ше ње по је ди ног чла на 
Вла де. На род на скуп шти на раз ма тра и гла са о пред ло гу за раз ре-
ше ње чла на Вла де на пр вој на ред ној сед ни ци. Од лу ка о раз ре ше њу 
чла на Вла де до не та је ако је за њу гла са ла ве ћи на од укуп ног бро ја 
21) Исто, чл. 131
22) Исто, чл. 132
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на род них по сла ни ка. Чла ну Вла де ко ји је под нео остав ку ман дат 
пре ста је да ном кон ста та ци је остав ке, а чла ну Вла де ко ји је раз ре-
шен, да ном до но ше ња од лу ке о раз ре ше њу. По ло жај и овла шће ња 
чла на Вла де ко ји је под нео остав ку или у од но су на ко га је под нет 
пред лог за раз ре ше ње, до пре стан ка ман да та, уре ђу ју се за ко ном. 
Пред сед ник Вла де је ду жан да по пре стан ку ман да та чла на Вла де 
због под но ше ња остав ке или раз ре ше ња, у скла ду са за ко ном, по-
кре не по сту пак за из бор но вог чла на Вла де.23)

Иму ни тет пред сед ни ка и чла на Вла де је утвр ђен у чл. 134. 
Пред сед ник Вла де, и члан Вла де не од го ва ра ју за ми шље ње из не-
то на сед ни ци Вла де или На род не скуп шти не, или за гла са ње на 
сед ни ци Вла де. Пред сед ник и члан Вла де ужи ва ју иму ни тет као 
на род ни по сла ник. О иму ни те ту пред сед ни ка и чла на Вла де, од лу-
чу је Вла да.24)

На по слет ку, по сто ји и по се бан За кон о Вла ди. След стве но чла-
ну 135, о Вла ди се до но си за кон .

ДР ЖАВ НА УПРА ВА

По ло жај др жав не упра ве је нај оп штје оре ђен пре ма чла ну 136. 
Др жав на упра ва је са мо стал на, ве за на Уста вом и за ко ном, а за свој 
рад од го вор на је Вла ди. По сло ве др жав не упра ве оба вља ју ми ни-
стар ства и дру ги ор га ни др жав не упра ве од ре ђе ни за ко ном. По сло-
ви др жав не упра ве и број ми ни стар ста ва од ре ђу ју се за ко ном. Уну-
тра шње уре ђе ње ми ни стар ства и дру гих ор га на др жав не упра ве и 
ор га ни за ци ја про пи су је Вла да.

По ве ра ва ње јав них овла шће ња и јав не слу жбе је угр ђе но у 
члан 137. Пре ма чла ну 137, у ин те ре су ефи ка сни јег и ра ци о нал-
ни јег оства ри ва ња пра ва и оба ве за гра ђа на и за до во ља ва ња њи-
хо вих по тре ба од не по сред ног ин те ре са за жи вот и рад, за ко ном 
се мо же по ве ри ти оба вља ње од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти 
Ре пу бли ке Ср би је ауто ном ној по кра ји ни и је ди ни ци ло кал не са-
мо у пра ве. По је ди на јав на овла шће ња се мо гу за ко ном по ве ри ти 
и пред у зе ћи ма, уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма. Јав на 
овла шће ња се мо гу за ко ном по ве ри ти и по себ ним ор га ни ма пре ко 
ко јих се оства ру је ре гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла сти ма 
или де лат но сти ма. Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по кра ји не и је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу осно ва ти јав не слу жбе. Де лат но сти 
23) Исто, чл. 133
24) Исто, чл. 134
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и по сло ви због ко јих се осни ва ју јав не слу жбе, њи хо во уре ђе ње и 
рад про пи су је се за ко ном.

За штит ник гра ђа на ни је кла сич ни део упра ве. Ње гов по се бан 
ста тус је утвр ђен чла ном 138. За штит ник гра ђа на је по ту но не за-
ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад 
ор га на др жав не упра ве, ор га на над ле жног за прав ну за шти ту имо-
вин ских пра ва и ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, као и дру гих ор га на и 
ор га ни за ци ја, пред у зе ћа и уста но ва ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња. За штит ник гра ђа на ни је овла шћен да кон тро ли ше рад На-
род не скуп шти не, пред сед ни ка Ре пу бли ке, Вла де, Устав ног су да, 
су до ва и јав них ту жи ла шта ва. За штит ни ка гра ђа на би ра и раз ре ша-
ва На род на скуп шти на, у скла ду са Уста вом и за ко ном. За штит ник 
гра ђа на за свој рад од го ва ра На род ној скуп шти ни. За штит ник гра-
ђа на ужи ва иму ни тет као на род ни по сла ник. О иму ни те ту за штит-
ни ка гра ђа на од лу чу је На род на скуп шти на. О За штит ни ку гра ђа на 
до но си се за кон.

 Вој ска Ср би је се мо же сма тра ти де лом упра ве од но сно кла-
сич не из вр шне вла сти. Над ле жност Вој ске је оп ште од ре ђе на сход-
но чла ну 139. Вој ска Ср би је бра ни зе мљу од ору жа ног угро жа ва ња 
спо ља и из вр ша ва дру ге ми си је и за дат ке, у скла ду са Уста вом, за-
ко ном и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва ко ји ре гу ли шу упо тре бу 
си ле. Упо тре ба Вој ске Ср би је ван гра ни ца је др фи ни са на у чл.140. 
Вој ска Ср би је се мо же упо тре би ти ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је 
са мо по од лу ци На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. Кон тро ла 
над Вој ском Ср би је је нај оп шти је уре ђе на у чла ну 141. Вој ска Ср-
би је је под де мо крат ском и ци вил ном кон тро лом. Нај зад, као И у 
ве зи го ре по ме ну тих глав них те ла, о Вој сци Ср би је до но си се за-
кон.25)

СУД СТВО У СИ СТЕ МУ ВЛА СТИ СР БИ ЈЕ

На че ла суд ства су оп шти је из ра же на у чла ну 142. Суд ска власт 
је је дин стве на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Су до ви су са мо-
стал ни и не за ви сни у свом ра ду и су де на осно ву Уста ва, за ко на и 
дру гих оп штих ака та, ка да је то пред ви ђе но за ко ном, оп ште при-
хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе них ме ђу на род-
них уго во ра. Рас пра вља ње пред су дом је јав но и мо же се огра ни-
чи ти са мо у скла ду с Уста вом. У су ђе њу уче ству ју су ди је и су ди је 
по рот ни ци, на на чин утвр ђен за ко ном. За ко ном се мо же про пи са ти 

25) Исто, чл. 139
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да у од ре ђе ним су до ви ма и у од ре ђе ним ства ри ма су де са мо су ди-
је. Суд су ди у ве ћу, а за ко ном се мо же пред ви де ти да у од ре ђе ним 
ства ри ма су ди су ди ја по је ди нац.26)

Вр сте су до ва се од ре ђу ју у чла ну 143. Суд ска власт у Ре пу бли-
ци Ср би ји при па да су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти. Осни-
ва ње, ор га ни за ци ја, над ле жност, уре ђе ње и са став су до ва уре ђу ју 
се за ко ном. Не мо гу се осни ва ти при вре ме ни, пре ки или ван ред ни 
су до ви. Вр хов ни ка са ци о ни суд је нај ви ши суд у Ре пу бли ци Ср би-
ји. Се ди ште Вр хов ног ка са ци о ног су да је у Бе о гра ду.27)

За тим, у на ред ном чла ну 144, из ло же не су од ред бе о пред-
сед ни ку Вр хов ног ка са ци о ног су да. Пред сед ни ка Вр хов ног ка са-
ци о ног су да, на пред лог Ви со ког са ве та суд ства, по при ба вље ном 
ми шље њу оп ште сед ни це Вр хов ног ка са ци о ног су да и над ле жног 
од бо ра На род не скуп шти не, би ра На род на скуп шти не. Пред сед ник 
Вр хов ног ка са ци о ног су да би ра се на пе ри од од пет го ди на и не 
мо же би ти по но во би ран. Пред сед ни ку Вр хов ног ка са ци о ног су да 
пре ста је функ ци ја пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран на ње гов 
зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва за пре ста нак су-
диј ске функ ци је или раз ре ше њем из за ко ном про пи са них раз ло-
га за раз ре ше ње пред сед ни ка су да. Од лу ку о пре стан ку функ ци је 
пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да до но си На род на скуп шти-
на, у скла ду са за ко ном, при че му од лу ку о раз ре ше њу до но си на 
пред лог Ви со ког са ве та суд ства.

Суд ске од лу ке су пред мет чла на 145. Суд ске од лу ке се до но се 
у име на ро да.

Суд ске од лу ке су за сни ва ју на Уста ву, за ко ну, по твр ђе ном ме-
ђу на род ном уго во ру и про пи су до не том на осно ву за ко на. Суд ске 
од лу ке су оба ве зне за све и не мо гу би ти пред мет ван суд ске кон-
тро ле. Суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у 
за ко ном про пи са ном по ступ ку. По ми ло ва њем или ам не сти јом из-
ре че на ка зна мо же се, без суд ске од лу ке, опро сти ти у це ли ни или 
де ли мич но.28)

Стал ност су диј ске функ ци је нај оп шти је де фи ни са на је чла ном 
146. Суд ска функ ци ја је стал на. Из у зет но, ли це ко је се пр ви пут 
би ра за су ди ју би ра се на три го ди не. Из бор су ди ја, је сти пу ли сан 
нор ма ма чла на 147. На род на скуп шти на, на пред лог Ви со ког са-

26)  Исто, чл. 142
27)  Исто, чл. 143
28)  Исто, чл. 145
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ве та суд ства, би ра за су ди ју ли це ко је се пр ви пут би ра на су диј-
ску функ ци ју. Ман дат су ди ји ко ји је пр ви пут иза бран на су диј ску 
функ ци ју тра је три го ди не. Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са за-
ко ном, би ра су ди је за трај но оба вља ње су диј ске функ ци је, у истом 
или дру гом су ду. Ви со ки са вет суд ства од лу чу је и о из бо ру су ди ја 
ко ји су на стал ној су диј ској функ ци ји у дру ги или ви ши суд.

Пре ста нак су диј ске функ ци је је ре гу ли сан по чл. 148. Су ди-
ји пре ста је су диј ска функ ци ја на ње гов зах тев, на сту па њем за ко-
ном про пи са них усло ва или раз ре ше њем из за ко ном пред ви ђе них 
раз ло га, као и ако не бу де иза бран на стал ну функ ци ју. Од лу ку о 
пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви со ки са вет суд ства. Про-
тив ове од лу ке су ди ја има пра во жал бе Устав ном су ду. Из ја вље на 
жал ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње Устав не жал бе. По сту пак, 
осно ви и раз ло зи за пре ста нак су диј ске функ ци је, као и раз ло зи 
за раз ре ше ње од ду жно сти пред сед ни ка су да, уре ђу ју се за ко ном.

Не за ви сност су ди је је на чел но утвр ђе на сход но чл. 149. Су ди ја 
је у вр ше њу су диј ске функ ци је не за ви сан и пот чи њен са мо Уста ву 
и за ко ну. Сва ки ути цај на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ ци је је 
за бра њен.29)

Не пре ме сти вост су ди је је пред мет чла на 150. Су ди ја има пра-
во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за ко ји је иза бран и са мо уз 
сво ју са гла сност мо же би ти пре ме штен или упу ћен у дру ги суд. 
У слу ча ју уки да ња су да или пре те жног де ла над ле жно сти су да за 
ко ји је иза бран, су ди ја из у зет но мо же без сво је са гла сно сти би ти 
трај но пре ме штен или упу ћен у дру ги суд, у скла ду са за ко ном.30)

Иму ни тет су ди ја је прав но утвр ђен са гла сно нор ми чла на 151. 
Су ди ја не мо же би ти по зван на од го вор ност за из ра же но ми шље ње 
или гла са ње при ли ком до но ше ња суд ске од лу ке, осим ако се ра ди 
о кри вич ном де лу кр ше ња за ко на од стра не су ди је. Су ди ја не мо же 
би ти ли шен сло бо де у по ступ ку по кре ну том због кри вич ног де ла 
учи ње ног у оба вља њу су диј ске функ ци је без одо бре ња Ви со ког са-
ве та суд ства.31)

Не спо ји вост су диј ске функ ци је је да та у чла ну 152. За бра ње-
но је по ли тич ко де ло ва ње су ди ја. За ко ном се уре ђу је ко је су дру ге 
функ ци је, по сло ви или при ват ни ин те ре си не спо ји ви са су диј ском 
функ ци јом.32)

29)  Исто, чл. 149
30)  Исто, чл. 150
31)  Исто, чл. 151
32) Исто, чл. 152
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Ви со ки са вет суд ства је по се бан ор ган у си сте му Уста ва Ср би-
је. По чла ну 153, Ви со ки са вет суд ства је не за ви сан и са мо ста лан 
ор ган ко ји обез бе ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су-
до ва и су ди ја. Ви со ки са вет суд ства има 11 чла но ва.У са став Ви-
со ког са ве та суд ства ула зе пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног су да, 
ми ни стар над ле жан за пра во су ђе и пред сед ник над ле жног од бо-
ра На род не скуп шти не, као чла но ви по по ло жа ју и осам из бор них 
чла но ва ко је би ра На род на скуп шти на, у скла ду са за ко ном. Из-
бор не чла но ве чи не шест су ди ја са стал ном су диј ском функ ци јом, 
од ко јих је је дан са те ри то ри је ауто ном них по кра ји на, и два углед-
на и ис так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди на ис ку ства у стру-
ци, од ко јих је је дан адво кат, а дру ги про фе сор прав ног фа кул те та.  
Пред сед ни ци су до ва не мо гу би ти из бор ни чла но ви Ви со ког са ве та 
суд ства. Ман дат чла но ва Ви со ког са ве та суд ства тра је пет го ди на, 
осим за чла но ве по по ло жа ју. Члан Ви со ког са ве та суд ства ужи ва 
иму ни тет као су ди ја.33)

На по слет ку, у Уста ву се од ре ђу ју и над ле жно сти Ви со ког са ве-
та суд ства. Пре ма чла ну 154, Ви со ки са вет суд ства би ра и раз ре ша-
ва су ди је, у скла ду са Уста вом и за ко ном, пред ла же На род ној скуп-
шти ни из бор су ди ја при ли ком пр вог из бо ра на су диј ску функ ци ју, 
пред ла же На род ној скуп шти ни из бор пред сед ни ка Вр хов ног ка са-
ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, у скла ду са Уста вом и за ко ном, 
уче ству је у по ступ ку за пре ста нак функ ци је пред сед ни ка Вр хов ног 
ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, на на чин пред ви ђен Уста-
вом и за ко ном, вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном. Као што 
је про пи са но у чла ну 155, про тив од лу ке Ви со ког са ве та суд ства 
мо же се уло жи ти жал ба Устав ном су ду, у слу ча је ви ма про пи са ним 
за ко ном.34)

На ред ни део устав ног тек ста од но си се на нор ме и пра ви ла о 
Јав ном ту жи ла штву. По ло жај и над ле жност је ту жи ла штва је утвр-
ђе на чла ном 156. Јав но ту жи ла штво је са мо ста лан др жав ни ор ган 
ко ји го ни учи ни о це кри вич них и дру гих ка жњи вих де ла и пред у зи-
ма ме ре за за шти ту устав но сти и за ко ни то сти. Јав но ту жи ла штво 
вр ши сво ју функ ци ју на осно ву Уста ва, за ко на, по твр ђе ног ме ђу на-
род ног уго во ра и про пи са до не тог на осно ву за ко на.35)

Осни ва ње и ор га ни за ци ја ор га на је да та у чла ну 157. Осни-
ва ње, ор га ни за ци ја и над ле жност јав ног ту жи ла штва уре ђу ју се 
33) Исто, чл. 153
34) Исто, чл. 155
35) Исто, чл. 156
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за ко ном. Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво је нај ви ше јав но ту жи ла-
штво у Ре пу бли ци Ср би ји. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац је по себ но 
пред мет чла на 158. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац вр ши над ле жност 
јав ног ту жи ла штва у окви ру пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке Ср би је. 
Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, на пред лог Вла де, по при ба вље ном 
ми шље њу над ле жног од бо ра На род не скуп шти не, би ра На род на 
скуп шти на. Ре пу блич ки јав ни ту жи лац би ра се на пе ри од од шест 
го ди на и мо же би ти по но во би ран. Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу 
пре ста је функ ци ја ако не бу де по но во иза бран, ка да сам то за тра-
жи, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва или раз ре ше њем из 
за ко ном пред ви ђе них раз ло га. Од лу ку о пре стан ку функ ци је Ре пу-
блич ком јав ном ту жи о цу до но си На род на скуп шти на, у скла ду са 
за ко ном, при че му од лу ку о раз ре ше њу до но си на пред лог Вла де. 

Пре ма чла ну 159 функ ци ју јав ног ту жи ла штва вр ши јав ни ту-
жи лац. Јав ног ту жи о ца би ра На род на скуп шти на, на пред лог Вла-
де. Ман дат јав ног ту жи о ца тра је шест го ди на и мо же би ти по но-
во би ран. За ме ник јав ног ту жи о ца за ме њу је јав ног ту жи о ца при 
вр ше њу ту жи лач ке функ ци је и ду жан је да по сту па по ње го вим 
упут стви ма. На род на скуп шти на, на пред лог Др жав ног ве ћа ту жи-
ла ца, би ра за за ме ни ка јав ног ту жи о ца ли це ко је се пр ви пут би ра 
на ову функ ци ју. Ман дат за ме ни ку јав ног ту жи о ца ко ји је пр ви пут 
иза бран на функ ци ју тра је три го ди не. Др жав но ве ће ту жи ла ца, у 
скла ду са за ко ном, би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца за трај но оба-
вља ње функ ци је, у истом или дру гом јав ном ту жи ла штву. Др жав-
но ве ће ту жи ла ца од лу чу је и о из бо ру за ме ни ка јав них ту жи ла ца 
ко ји су на стал ној функ ци ји у дру го или ви ше јав но ту жи ла штво. 
Од го вор ност овог ор га на је опи са на у чла ну 160.Ре пу блич ки јав-
ни ту жи лац од го во ран је за рад јав ног ту жи ла штва и за свој рад 
На род ној скуп шти ни. Јав ни ту жи о ци од го ва ра ју за рад јав ног ту-
жи ла штва и за свој рад Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу и На род ној 
скуп шти ни, а ни жи јав ни ту жи о ци и не по сред но ви шем јав ном 
ту жи о цу. За ме ни ци јав ног ту жи о ца од го ва ра ју за свој рад јав ном 
ту жи о цу.36) Пре ста нак функ ци је јав ног ту жи о ца и за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца је ре гу ли сан у чла ну 161.Јав ном ту жи о цу и за ме ни ку ту-
жи о ца пре ста је функ ци ја на њи хов зах тев, на сту па њем за ко ном 
про пи са них усло ва или раз ре ше њем из за ко ном про пи са них раз-
ло га. Јав ном ту жи о цу функ ци ја пре ста је и ако не бу де по но во иза-
бран, а за ме ни ку јав ног ту жи о ца, ако не бу де иза бран на стал ну 
функ ци ју. Од лу ку о пре стан ку функ ци је јав ног ту жи о ца, у скла ду 

36) Исто, чл. 156
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са за ко ном до но си На род на скуп шти на, при че му од лу ку о раз ре-
ше њу до но си на пред лог Вла де. Од лу ку о пре стан ку функ ци је за-
ме ни ка јав ног ту жи о ца, у скла ду са за ко ном, до но си Др жав но ве ће 
ту жи ла ца. Про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је јав ни ту жи лац и 
за ме ник јав ног ту жи о ца мо гу уло жи ти жал бу Устав ном су ду. Из ја-
вље на жал ба ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе.

По сту пак, осно ви и раз ло зи за пре ста нак функ ци је јав ног ту-
жи о ца и за ме ни ка јав ног ту жи о ца, уре ђу ју се за ко ном.

Иму ни тет ту жи о ца и ње го вог за ме ни ка је по себ но ре гу ли сан у 
чла ну 162. Јав ни ту жи лац и за ме ник јав ног ту жи о ца не мо гу би ти 
по зва ни на од го вор ност за из ра же но ми шље ње у вр ше њу ту жи лач-
ке функ ци је, осим ако се ра ди о кри вич ном де лу кр ше ња за ко на 
од стра не јав ног ту жи о ца, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца. Јав-
ни ту жи лац, од но сно за ме ник јав ног ту жи о ца не мо же би ти ли шен 
сло бо де у по ступ ку по кре ну том због кри вич ног де ла учи ње ног у 
вр ше њу ту жи лач ке функ ци је, од но сно слу жбе, без одо бре ња над-
ле жног од бо ра На род не скуп шти не.

Слич но као у слу ча ју по ме ну тих бит них глав них ор га на, сти-
пу ли ше се и не спо ји вост ту жи лач ке функ ци је. Сход но чла ну 163, 
за бра ње но је по ли тич ко де ло ва ње јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав-
них ту жи ла ца. За ко ном се уре ђу је ко је су дру ге функ ци је, по сло ви 
или при ват ни ин те ре си не спо ји ви са ту жи лач ком функ ци јом.37)

На по слет ку у овом де лу Уста ва се ре гу ли ше и по ло жај, са став 
и из бор Др жав ног ве ћа ту жи ла ца. Пре ма чла ну 164, Др жав но ве ће 
ту жи ла ца је са мо ста лан ор ган ко ји обез бе ђу је и га ран ту је са мо-
стал ност јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца у скла ду 
са Уста вом. Др жав но ве ће ту жи ла ца има 11 чла но ва.38) У са став 
Др жав ног ве ћа ту жи ла ца ула зе Ре пу блич ки јав ни ту жи лац, ми ни-
стар над ле жан за пра во су ђе и пред сед ник над ле жног од бо ра На-
род не скуп шти не, као чла но ви по по ло жа ју и осам из бор них чла-
но ва ко је би ра На род на скуп шти на, у скла ду са за ко ном. Из бор не 
чла но ве чи не шест јав них ту жи ла ца или за ме ни ка јав них ту жи ла ца 
са стал ном функ ци јом, од ко јих је је дан са те ри то ри је ауто ном них 
по кра ји на, и два углед на и ис так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди-
на ис ку ства у стру ци, од ко јих је је дан адво кат, а дру ги про фе сор 
прав ног фа кул те та. Ман дат чла но ва Др жав ног ве ћа ту жи ла ца тра је 
пет го ди на, осим за чла но ве по по ло жа ју. Члан Др жав ног ве ћа ту-
37)  Исто, чл. 163
38)  Исто, чл. 164
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жи ла ца ужи ва иму ни тет као јав ни ту жи лац. Над ле жност Др жав ног 
ве ћа ту жи ла ца одр ђе на пре ма чла ну 165. Др жав но ве ће ту жи ла ца 
пред ла же На род ној скуп шти ни кан ди да те за пр ви из бор за за ме ни-
ка јав ног ту жи о ца, би ра за ме ни ке јав них ту жи ла ца за трај но оба-
вља ње функ ци је за ме ни ка јав ног ту жи о ца, би ра за ме ни ке јав них 
ту жи ла ца ко ји су на стал ној функ ци ји за за ме ни ке јав ног ту жи о-
ца у дру гом јав ном ту жи ла штву, од лу чу је у по ступ ку за пре ста нак 
функ ци је за ме ни ка јав них ту жи ла ца, на на чин пред ви ђен Уста вом 
и за ко ном, вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

ЗА КЉУ ЧАК

У тек сту Уста ва по сто ји уоби чај на струк ту ра по де ле вла сти ко-
ја је кон се квент но спо ве де на. Но се ћа те ла вла сти су по де ље на у три 
ка те го ри је ко ји ма су до да те екс тен зи је из вр шне од но сно управ не 
вла сти и сусдске вла сти, са си сте мом ту жи ла штва. Ор га ни или ти-
по ви вла сти су од ре ђе ни са основ ном на ме ном – ци љем, на че ли ма, 
за тим, са ста вом, над ле жно сти ма, прав ним ста ту сом и за шти ће ном 
по ло жа јем. Опис де лат них функ ци ја и од го ворн сти је при до дат 
основ ним над ле жно сти ма или овал шће њи ма. Опис и нор ми ра ње 
раз гра ни че ња над ле жно сти и пра ва је из ве ден на уоби ча јен на чин 
за срод не уста ве. Не до у ми цу пред ста вља ве за по сла нич ке функ ци-
је са па тиј ским рас пол га њем ман да ти ма. Ка же се на и ме у чл. 102 
да је по сла ник је сло бо дан да, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, 
нео по зи во ста ви свој ман дат на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци 
на чи ји пред лог је иза бран за на род ног по сла ни ка. Овај део тек ста 
је чи ни се су ви шан и, мо гао је би ти пред мет по себ ног за ко на из ван 
Уста ва. С овим у ве зи, Устав је мо гао да иде и у дру гом сме ру и 
да пот пу но учи ни по сла ни ка не за ви сним од пар тиј ског при пад ни-
штва, афир ми шу ћи на при мер пред став ни штво на ро да, а не ре ла-
ци ју пре ма пар ти ји.
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I.ВЛАДАКАООРГАНИЗВРШНЕВЛАСТИ

Vла да (goverment) је на зив за зва нич ну, во де ћу и од го вор ну 
струк ту ру др жа ве ко ри шћен, пре све га, у ан гло сак сон ској, од-

но сно аме рич кој прав но по ли ти ко ло шкој тер ми но ло ги ји.1) У пред-
сед нич ком си сте му не по сто ји ми мо пред сед ни ка по се бан др жав-
ни ор ган из вр шне вла сти. По сло ви из вр шне вла сти „ста вље ни су у 
ру ке јед ног чи нов ни ка“2) ко ме по ма жу са рад ни ци (др жав ни се кре-
та ри), чла но ви не фор мал ног те ла – ка би не та, ру ко во ди о ци управ-
них ре со ра – де парт ма на. Ино ко сни мо дел ор га ни за ци је вла сти по-
го ду је ње ној ефи ка сно сти и ста бил но сти.3) 

Вла да је, у ужем зна че њу, ко лек тив ни др жав ни ор ган из вр шне 
вла сти с пред сед ни ком вла де, пре ми је ром или кан це ла ром. Из вр-
шна власт је дво дел на (дво гла ва или би це фал на) и чи ни је, по ред 
вла де, и шеф др жа ве (пред сед ник или мо нарх). На ста нак вла де је 
по род ен гле ске устав не тра ди ци је. Ка би нет ко ји је на стао у XVII 
ве ку, као са ве то дав ни ор ган, оса мо ста љен од мо нар ха, пред ста-
вља „из раз во ље Пар ла мен та“.4) Вла да је оп ста ја ла под усло вом 
да ужи ва по ве ре ње Пар ла мен та, па је уста но вља ва њем ми ни стар-
ске од го вор но сти на стао и пар ла мен та ри зам. Као ко ле ги јал но те-
ло (вла да, ми ни стар ски са вет, ка би нет), за раз ли ку од ино ко сног 
ше фа др жа ве, вла да је по ли тич ки не ста би лан део ег зе ку ти ве чи ји 
1) Вла да је на зив за це ло ку пан си стем ор га ни за ци је вла сти. Ви де ти: P. E. Col lin, Rječnik

vladeipolitike, Be sje da, Ba nja Lu ka, Ars li bri, Be o grad, 2002, стр. 143–4. Упо ре ди ти и: З. 
Р. То мић, „Пред го вор“, ЗаконоВлади,ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 8–9.

2)  В. Вил сон, ВладаСједињенихАмеричкихДржава,Ге ца Кон, Бе о град, 1930, стр. 255.
3) Шарл Мон те скје је сма трао да из вр шном вла шћу, по што „зах те ва тре нут но де ло ва ње, 

бо ље упра вља по је ди нац не го ли ви ше њих“, док је по Алек сан дру Ха мил то ну та ква 
власт и „сна жна“. Упо ре ди ти: А. Ха мил тон, „Пре до а је у при лог ино ко сне из вр шне вла-
сти, пред но сти и не до ста ци плу рал но сти из вр шне вла сти“ (пи смо број 70), у: А. Ха-
мил тон, Џ. Ме ди сон, Џ. Џеј, Федералистичкисписи,Рад нич ка штам па, Бе о град, 1981, 
стр. 397.

4) О то ме код М. Јо ви чи ћа, Великиуставнисистеми,ИРО „Све то зар Мар ко вић“, 1984, 
стр. 45 и да ље. Та ко ђе: Jürgen Hart mann, PolitičkisustaviVelikeBritanije,SADiFrancu
ske,Po li tič ka kul tu ra, Za greb, 2006, 49–50.
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је нај ва жни ји за да так усме ра ва ње и ко ор ди ни ра ње др жав не по ли-
ти ке. Ра ди спро во ђе ња др жав не по ли ти ке, Вла да пред ла же и из вр-
ша ва за ко не, ру ко во ди др жав ном упра вом и оба вља дру ге по сло ве. 
Њен кон сти ту ци о нал ни по ло жај, ор га ни за ци ја и са став ни су исти 
у свим пар ла мен тар ним си сте ми ма. У тзв. по лу пред сед нич ким ре-
жи ми ма на чел но има сла би ји устав ни по ло жај у од но су на вла ду у 
кла сич ном пар ла мен тар ном си сте му, па је сим пли фи ко ва на оце на 
да та да по сто ји „пред сед нич ка вла да“.5) 

Пар ла мен та ри зам је об но вљен у Ср би ји, на кон по лу ве ков-
не со ци ја ли стич ке устав но сти, усва ја њем Уста ва од 1990. го ди не. 
Устав је, сход но ли бе рал но де мо крат ској тра ди ци ји, при хва ће ном 
на че лу по де ле вла сти и мо де лу по лу пред сед нич ког си сте ма вла сти 
пред ви део вла ду пар ла мен тар ног ти па. Основ ни не до ста ци устав-
ног мо де ли ра ња срп ске вла де су: прин цип ме шо ви те вла де, не по-
сто ја ње не спо ји во сти члан ства у вла ди с вр ше њем дру гих јав них 
функ ци ја или про фе си о нал них де лат но сти, не пре ци зно уре ђи ва-
ње ро ко ва за обра зо ва ње вла да на кон из бо ра, не по сто ја ње ор га ни-
за ци о не са мо стал но сти Вла де и не до вољ ност ин сти ту ци о нал них 
сред ста ва пар ла мен тар не кон тро ле Вла де.6) 

Срп ске вла де су de facto„пред сед нич ке вла де“,7) у сен ци не-
при ко сно ве ног ше фа др жа ве (С. Ми ло ше вић) то ком по след ње де-
це ни је ХХ ве ка. Че ста је по ја ва да узур пи ра ју за ко но дав ну над-
ле жност пар ла мен та за ко но дав ном ини ци ја ти вом и уред бо дав ним 
за ко но дав ством, не у став ним уред ба ма и оба вља њем по сло ва из ван 
ње не над ле жно сти.8) Њи хо ва скуп штин ска кон тро ла је сла ба, а она 
не ће би ти зна чај но уна пре ђе на ни на кон 2000. го ди не.9) Ме ђу тим, 
5) Упо ре ди ти: M. S. Shu gart, J. M. Ca rey, PresidentandAssemblies,New York, 1992; H. Do-

ring, ParliamentsandMayorityRuleinWesternEurope,Frank furt, 1995.
6) Ви де ти: Ју го сло вен ско удру же ње за устав но пра во, Влада–положајусистему;оства

ривањеупраксифункцијавладе;штаваљамењати?–материјалсаокруглогстола
организованог16.априла1998.године,Бе о град, 1998, стр. 5. Та ко ђе и: З. То мић, „Вла-
да и ми ни стар ства, decontitutioneferenda“, у: М. Пе тро вић (ур.), Уставнопитањеу
Србији (зборникрадова),Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у 
Ни шу, Ниш, 2004, стр. 119–139.

7) Упо ре ди ти: M. S. Shu gart, J. M. Ca rey, PresidentandAssemblies,New York, 1992; H. Do-
ring, ParliamentsandMayorityRuleinWesternEurope,Frank furt, 1995.

8) Ви ше о то ме: С. Ву че тић, Дугарукапрошлости,Сту бо ви кул ту ре, 2004, Бе о град, стр. 
12 и 52; Д. Па вло вић, С. Ан то нић, КонсолидацијадемократскихустановауСрбији
после2000.године,ЈП Слу жбе ни гла сник, 2007, стр. 91–103; М. Ра до је вић, „Пар ла мен-
та ри зам у Ср би ји“, у: В. Ва со вић, в. Па вло вић, (прир.), Посткомунизамидемократске
промене,Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке на у ке, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе-
о град, 2002, стр. 255.

9) Та ко ђе: С. Ор ло вић, ПолитичкиживотСрбије–измеђупартократијеидемократије,
ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 135 и да ље.
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у на ред ном пе ри о ду је из ме ње на по ли тич ка осно ва по де ле вла сти 
по ја вом ко ха би та ци је из ме ђу пред сед ни ка Ре пу бли ке и Вла де. Ко-
ха би та ци ја је при вид на, јер пред сед ник Ре пу бли ке (М. Ми лу ти но-
вић) не ужи ва по др шку јав но сти и пар ла мен та од 2001. до дру ге 
по ло ви не 2004. го ди не, па и Вла да има цен трал но ме сто у си сте му 
ор га ни за ци је вла сти. С по вре ме ним су ко би ма на ре ла ци ји пред-
сед ник Ре пу бли ке (Б. Та дић) – Вла да, ко ха би та ци ја је функ ци о ни-
са ла од сре ди не 2004. до из бо ра на ред не вла де у ма ју 2007. го ди не. 
Ова вла да је крат ког ве ка, за не пу них де сет ме се ци по тре са ле су 
је афе ре и раз ми ри це из ме ђу ми ни ста ра из Де мо крат ске стран ке 
и Де мо крат ске стран ке Ср би је. У но вој вла ди (од 2008), ме ђу тим, 
стран ка пред сед ни ка Ре пу бли ке има ве ћи ну по сла ни ка, па се, по 
из ве сним ми шље њи ма, Ср би ја по но во при бли жа ва „но вој пре зи-
ден ци ја ли стич кој фа зи по лу пред сед нич ког си сте ма“.10) Устав не 
про ме не у си сте му ор га ни за ци је вла сти нај ви ше су се од но си ле на 
Вла ду, а њен по ло жај је знат но оја чан.11) 

 II.ВЛАДАУНОВОМУСТАВУСРБИЈЕ

1.Положај,изборимандат

Пар ла мен тар ни мо дел вла де је јед но од обе леж ја Уста ва Ср би-
је. Вла да је но си лац из вр шне вла сти (члан 122. Уста ва). Њен од нос 
са суд ском и за ко но дав ном вла шћу по чи ва на по де ли вла сти, рав-
но те жи и ме ђу соб ној кон тро ли (члан 4. ст. 2. и 3. Уста ва). Вла да 
је од го вор на На род ној скуп шти ни у окви ру сво јих устав них над-
ле жно сти (члан 123). На род на скуп шти на би ра и опо зи ва Вла ду. 
Из бор но ве вла де је устав на оба ве за на кон сва ког кон сти ту и са ња 
На род не скуп шти не. 

Устав на но ви на је да пред сед ник Ре пу бли ке пред ла же кан ди-
да та за пред сед ни ка Вла де по што са слу ша ми шље ње пред став ни ка 
иза бра них из бор них ли ста (члан 127. став 1), а не ми шље ње пред-
став ни ка по сла нич ке ве ћи не (члан 83. став 1. тач ка 1. Уста ва од 
1990). Овим ре ше њем су жа ва се про стор дис кре ци о не оце не пред-
сед ни ка Ре пу бли ке да утвр ђу је по сла нич ку ве ћи ну. Пред сед ник са-
10)  С. Ор ло вић, нав. де ло, стр. 121.
11) Р. Мар ко вић, „Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006 – кри тич ки по глед“, АналиПравног

факултетауБеограду,број 2/2006, стр. 20; М. Јо ва но вић, „Но ви Устав Ср би је – ма ни-
пу ла тив ни или не у трал ни устав ни ди зајн“, Политичкаревија,број 4/2007, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 675; Д. Си мо вић, Полупредседничкисистемвласти,
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 
313; С. Ор ло вић, НачелоподелевластиууставномразвојуСрбије,Прав ни фа кул тет 
уни вер зи те та у Бе о гра ду, Из да вач ки цен тар, Бе о град, 2008, стр. 151.
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мо из лу чу је, кон ста ту је а не од ре ђу је по сла нич ку ве ћи ну по треб ну 
за из бор Вла де. 

Устав је од ре дио и ро ко ве до ка да се Вла да мо ра иза бра ти у 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма и по сле ди це ње ног не из бо ра. На род на 
скуп шти на је ду жна да иза бе ре но ву вла ду у ро ку од 90 да на од 
свог кон сти ту и са ња (члан 109. став 3),12) у ро ку од 30 да на од да-
на кон ста та ци је остав ке пред сед ни ка Ре пу бли ке (члан 130. став 4), 
од но сно 30 да на од да на не из гла са ва ња по ве ре ња (члан 131. став 
4). На род на скуп шти на се рас пу шта ако се не иза бе ре но ва вла да у 
пред ви ђе ним ро ко ви ма.13) Утвр ђи ва њем устав них ро ко ва за из бор 
Вла де пред у пре ђу је се, као што су то би ло у на шој пар ла мен тар ној 
прак си (1994. и 2004. го ди не), мо гућ ност да у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду не ма ле ги тим ног но си о ца из вр шне вла сти.14)

Ман дат Вла де ни је фик сно оро чен. У ре дов ним при ли ка ма ве-
зан је за суд би ну На род не скуп шти не, тра је до ис те ка ње ног ман-
да та, а у ван ред ним окол но сти ма пре ста је: из гла са ва њем не по ве ре-
ња, рас пу шта њем На род не скуп шти не, остав ком Вла де, остав ком 
пред сед ни ка Вла де и не из гла са ва њем по ве ре ња (члан 128. Уста ва). 
Вла да ко јој је пре стао ман дат оба вља са мо „те ку ће по сло ве“.15) 

2.Саставиположајминистара

Вла да је ко ле ги јал ни, збор ни ор ган. У са ста ву вла де су: њен 
пред сед ник, пот пред сед ни ци и ми ни стри (члан 125. став 1). Устав-
ном од ред бом је пре ци зи ра но да Вла да мо же има ти и јед ног пот-
пред сед ни ка (упо ре ди ти с чла ном 91. став 1. Уста ва од 1990). Устав 
не од ре ђу је број чла но ва Вла де, већ се он утвр ђу је на кон сва ког 
кон сти ту и са ња На род не скуп шти не или на сед ни ци на ко јој је јед-
на од та ча ка днев ног ре да из бор и раз ре ше ње чла но ва Вла де. 

Пред сед ник вла де за у зи ма, ка ко твр ди Ла зар Мар ко вић, „цен-
трал но ме сто у вла ди“, а од „ње го вог др жа ња и вред но сти за ви-
12) Уста во тво рац је пред ви део дуг рок за обра зо ва ње Вла де на кон кон сти ту и са ња На род не 

скуп шти не, у од но су на упо ред но прав на ре ше ња, има ју ћи у ви ду ком пли ко ва ну по ли-
тич ку сце ну у Ср би ји и те шко ће при ли ком фор ми ра ња пар ла мен тар них ко а ли ци ја, јер 
у на шем по ли тич ком си сте му ни су не по зна те ма њин ске вла де (Пр ва вла да В. Ко шту-
ни це, од 2004. до 2007)

13) Ви де ти: члан 127. Уста ва и чл. 191–194. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је (пре чи шћен текст), СлужбенигласникРС, број 14/09.

14) О то ме ви ше: М. Ра до је вић, Применатеоријеподелевластиуполитичкомсистему
РепубликеСрбије(ма ги стар ски рад), Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2005, 
стр. 226–228.

15)  Упо ре ди ти члан 128. став 3. и 4. и За кон о Вла ди (17. члан ЗоВ). 
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си умно го ме успех вла де и вла ди не по ли ти ке“.16) Ње гов по ло жај, 
ме ђу тим, ни је исти у свим пар ла мен тар ним си сте ми ма. Ђо ва ни 
Сар то ри раз ли ку је три мо де ла од но са пред сед ни ка и дру гих чла-
но ва вла де.17) У пр вом, он је primussolus–пр ви из над не јед на ких 
јер има пра во да би ра и сме њу је ми ни стре ко ји су му под ре ђе ни, 
као што је то слу чај с бри тан ским пре ми је ром (си стем ка би нет ске 
вла де). Пред сед ник, ко ји је и ли дер стран ке, го спо да ри чла но ви-
ма свог ка би не та. У кан це лар ском ти пу вла де, кан це лар (Kanzler–
нем. пред сед ник вла де) име ну је и раз ре ша ва чла но ве вла де и о то-
ме оба ве шта ва пар ла мент (Не мач ка, Аустри ја, Швед ска), али он је 
ви ше пр ви ме ђу не јед на ки ма, јер не мо ра да бу де стра нач ки ли дер, 
али мо же да ме ња сво је ми ни стре.18) У кла сич ном пар ла мен тар ном 
си сте му, пред сед ник вла де је primusinterpares–пр ви ме ђу јед на-
ки ма, ко ји не мо же да кон тро ли ше сво је ми ни стре, не ма сло бо ду 
да их би ра, по ре чи ма Сар то ри ја, „го спо да ри али не вла да: не ма 
ко ман ду у пра вом сми слу“.19) Ипак, и у овом по след њем кла сич ном 
пар ла мен тар ном си сте му по ло жај пред сед ни ка Вла де мо же би ти 
ја чи или сла би ји.

Пред сед ник Вла де Ср би је се, пре ма сво јим над ле жно сти ма и 
од но су пре ма дру гим чла но ви ма Вла де, мо гао ран ги ра ти у ка те-
го ри ју primusinterparesa, с ни ским сте пе ном ути ца ја у раз до бљу 
од 1990. до 2006. го ди не. Пи та ње ње го вог нор ма тив ног ста ту са је 
про бле ма ти зо ва но на кон 2001. го ди не, кон цен тра ци јом ве ћег сте-
пе на по ли тич ког ауто ри те та и мо ћи код пред сед ни ка Вла да и ли де-
ра стра на ка (З. Ђин ђи ћа и В. Ко шту ни ца) и зах те ви ма да се оја ча 
ње гов уло га.20) 
16) Л. Мар ко вић, Парламентарноправо,Еко прес, Зре ња нин, 1991, стр. 88.
17) Ђ. Сар то ри, Упоредниуставниинжињеринг,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 123–

124.
18) Иако Сар то ри твр ди да су кри те ри ју ми раз ли ко ва ња ове три фор му ле пре ци зни и ве о ма 

раз ли чи ти, сма тра мо да они не ка да не од го ва ра ју ствар но сти. Ти пи чан при мер је слу-
чај Мар га рет Та чер ко ја је под при ти ском сво јих ми ни стра под не ла остав ку.

19) Сар то ри, нав. де ло, стр. 126.
20) Тим нор ве шких струч ња ка оба вио екс пер ти зу у ко јој је кон ста то ва но да је по ло жај 

пред сед ни ка Вла де Ре пу бли ке слаб у од но су на дру ге чла но ве Вла де. Пред сед ник 
Вла де ни је имао мо гућ ност да са мо стал но до но си од лу ке и да рас по ла же ин сти ту-
ци о нал ним сред стви ма ути ца ја на ми ни стар ства и Вла ду. Сто га су они пред ла га ли да 
се омо гу ћи ја ча ње ње го вог по ло жа ја ка ко би се омо гу ћи ло ускла ђе но де ло ва ње ми ни-
стар ства, оја ча ло је дин ство уну тар Вла де и осна жи ло ли дер ство, по треб но у зе мља ма 
у тран зи ци ји. К. Хо ланд, С. Ерик сен, Изазовиреформе(дијагностичкастудијаоргана
државнеуправеРепубликеСрбије–препорукегрупеексператаКраљевинеНорвешке),
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Аген ци ја за уна пре ђе ње др жав не упра ве, Бе о град, 2002, стр. 
44–53.
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Устав од 2006. го ди не је уло гу пред сед ни ка Вла де учи нио ве-
ћом и ин ди ви ду а ли зо вао ње гов по ло жај, што ни је био слу чај у 
прет ход ном уста ву. Као из раз устав ног ја ча ња уло ге пред сед ни ка 
Вла де, „пред сед ник Вла де во ди и усме ра ва рад Вла де, ста ра се о 
ујед на че ном по ли тич ком де ло ва њу Вла де, ускла ђу је рад чла но ва 
Вла де и пред ста вља Вла ду“ (члан 126. став 2),21) а но ви на је и да 
ми ни стри од го ва ра ју и пред сед ни ку Вла ди, од но сно Вла ди (члан 
126, став 3). Члан Вла де мо же да ти остав ку и пред сед ни ку Вла-
де (члан 133. став 1). Пред сед ник Вла де мо же оста лим чла но ви-
ма Вла де да ва ти оба ве зна упут ства и по себ на за ду же ња, сход но 
про гра му и по ли ти ци Вла де. Пред сед ник Вла де мо же зах те ва ти да 
Вла да од лу чи да ли је том при ли ком пред сед ник Вла де пре ко ра-
чио сво ја овла шће ња. Пред сед ник Вла де рас по ла же и тзв. злат ним 
гла сом,22) па у слу ча ју да „Вла да има па ран број чла но ва, од лу ка 
Вла де је до не та и ако је за њу гла са нај ма ње по ло ви на свих чла но ва 
Вла де, под усло вом да је за од лу ку гла сао пред сед ник Вла де“ (члан 
26. став 2. ЗоВ). У скло пу ових овла шће ња је и пра во пред сед ни-
ка Вла де да од ре ди чла на ко ји ће га за ме њи ва ти у слу ча ју ње го ве 
од сут но сти или спре че но сти – тзв. пр ви пот пред сед ник (члан 13а. 
ЗоМ).23) Пред сед ник Вла де има и по себ но овла шће ње у слу ча ју 
про гла ше ња ван ред ног и рат ног ста ња, као и при ли ком про пи си-
ва ња ме ра ко ји ма се од сту па од људ ских и ма њин ских пра ва у слу-
ча ју ка да На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не.24)

Из у зев нор ма тив них ре ше ња, по ло жај пред сед ни ка Вла-
де опре де љу је и при ро да стра нач ког си сте ма, ње гов од нос пре ма 
пред сед ни ку Ре пу бли ке и по ло жа ју у стра нач кој но мен кла ту ри. Та-
ко дво пар тиј ски си сте ми по го ду ју ста бил ним вла да ма, са сна жним 
пре ми је ром ко ји је и ли дер вла да ју ће пар ти је, као што је то слу чај 
у по ли тич ком си сте му Ве ли ке Бри та ни је. Ви ше стра нач ки си сте ми, 
по пра ви лу, не про из во де сна жне пред сед ни ке вла да. 

По ред пред сед ни ка, Вла ду чи не пот пред сед ни ци и ми ни стри. 
Пот пред сед ни ци су за кон ска ка те го ри ја, по ма жу пред сед ни ку Вла-
21) При то ме је у устав ни текст пре у зе та члан 12. став 1. За ко на о Вла ди од 2005. го ди не 

(СлужбенигласникРС, број 55/05).
22) Р. Мар ко вић, Уставноправо–при руч ник за по ла га ње пра во суд ног ис пи та, Прав ни фа-

кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 153.
23) Пр ви пот пред сед ник, у слу ча ју за ме њи ва ња пред сед ни ка Вла де, не ма пра во да пред ло-

жи из бор или раз ре ше ње дру гих чла но ва Вла де.
24) У слу ча ју ка да На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не, од лу ку о уво ђе њу 

ван ред ног ста ња или рат ног ста ња до но се за јед но пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник 
На род не скуп шти не и пред сед ник Вла де (члан 200. став 5; члан 201. став 2. Уста ва).
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де у оба вља њу ње го вих функ ци ја, ко ор ди ни ра ју ра дом ор га на др-
жав не упра ве у обла сти ма ко је од ре ди пред сед ник Вла де. Пред-
сед ник Вла де мо же овла сти ти пот пред сед ни ка Вла де да ру ко во ди 
про јек том из де ло кру га ви ше ор га на др жав не упра ве (члан 13. 
ЗоМ). За ко но да вац ни је пред ви део за кон ски мак си мум, па је њи хов 
број ва ри рао од јед ног (Пр ва вла да В. Ко шту ни це) до се дам пот-
пред сед ни ка Вла де (Вла да Зо ра на Ђин ђи ћа), ко ји су исто вре ме но 
би ли и ли де ри стра на ка. 

Пар ла мен тар на прак са у Ср би ји по зна је три гру пе ми ни ста ра: 
ре сор не, без порт фе ља и ко ми ни стре. Ко ми ни стри су по сто ја ли у 
Пре ла зној вла ди од 24. ок то бра 2000. го ди не до 25. мар та 2001. го-
ди не, ка да је обра зо ва на Вла да Зо ра на Ђин ђи ћа. Та да су ре со ри ма 
пра во су ђа, ин фор ми са ња, уну тра шњих по сло ва и фи нан си ја упра-
вља ли ко ле ги ју ми ми ни ста ра са ста вље ни од пред став ни ка Со ци ја-
ли стич ке пар ти је Ср би је, Срп ског по кре та об но ве и Де мо крат ске 
опо зи ци је Ср би је. На на че лу кон сен зу са усва ја не су од лу ке у пре-
ла зној Вла ди, до го во ром пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Вла де, а у 
ми ни стар стви ма са гла сно шћу стра нач ких пред став ни ка. Сва ка од 
три стра не је рас по ла га ла пра вом ве та, та ко да је мо гла да бло ки ра 
до но ше ње од лу ка у по ме ну тим ми ни стар стви ма.25)

Ми ни стри су чла но ви Вла де ко ји упра вља ју ра дом ми ни стар-
ства, али мо гу би ти и без ре со ра (без порт фе ља), од но сно ми ни-
стри „ко ји не упра вља ју ни ка квим ми ни стар ством“.26) Ми ни стри 
по се ду ју две гру пе пра ва: као чла но ви вла де и ста ре ши не управ-
них ре со ра. Као чла но ви Вла де, ми ни стри су овла шће ни да уче-
ству ју у рас пра вља њу свих пи та ња ко ја се по ста вља ју на сед ни-
ца ма Вла де, да по кре ну ини ци ја ти ву за до но ше ње за ко на, дру гих 
про пи са и оп штих ака та и да зах те ва ју од Вла де да се из ја сни или 
да од лу чи о пи та њи ма од зна ча ја за во ђе ње по ли ти ке и из вр ша ва ње 
прав них про пи са. Ми ни стри има ју пра во гла са на сед ни ца ма вла да 
и, као ње ни пред став ни ци, уче ству ју у сед ни ца ма рад них те ла, да-
ју од го во ре на по сла нич ка пи та ња, из ла жу сво ја ста но ви шта. Као 
ше фо ви ре со ра др жав не упра ве, ми ни стри ру ко во де ра дом ми ни-
стар ста ва.27) 
25) О то ме ви ше: С. Ор ло вић, Политичкиживотизмеђупартократијеидемократије,ЈП 

Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 162–163.
26) С. Јо ва но вић, Држава,стр. 362.
27) Члан 23. За ко на о др жав ној упра ви, СлужбенигласникРС, бр. 79/05 и 101/07.
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Број ми ни стар ста ва се од ре ђу ју За ко ном о ми ни стар стви ма,28) 
а број пот пред сед ни ка Вла де и ми ни ста ра без порт фе ља од ре ђу-
је На род на скуп шти на при ли ком сва ког из бо ра Вла де на пред лог 
пред сед ни ка Вла де (члан 10. став 2. ЗоМ). Број чла но ва вла де у 
пар ла мен тар ној прак си Ср би је се кре тао од 17 (Пр ва вла да В. Ко-
шту ни це) до 35 (Дру га вла да М. Мар ја но ви ћа), а по след ња Вла да 
фор ми ра на 7. ју ла 2008. го ди не има 27 чла но ва.29) Ове вла де би ле 
су ре зул тат ко а ли ци о них до го во ра, али са ста но ви шта ње не ефи-
ка сно сти, опе ра тив но сти и еко но мич но сти је по треб но пре и спи-
та ти тре ну тан са став ак ту ел не вла де.30) У са вре ме ним по ли тич ким 
си сте ми ма по сто ји ди ле ма да ли је бо ља ма ња вла да, по ли тич ки 
кон цен три са на са фик сно утвр ђе ним бро јем чла но ва ко ја за до во-
ља ва по тре бе за ра ци о на ли за ци јом и нај ну жни ја ми ни стар ства или 
ве ли ка вла да с ве ћим бро јем ре со ра, што је у скла ду са све сло же-
ни јим и по ве ћа ним оби мом по сло ва у мо дер ној др жа ви.31) 

Устав од 2006. го ди не је уста но вио непосланичкувладу. Вла да 
је би ла ме шо ви тог ка рак те ра по Уста ву од 1991. го ди не, па су ми-
ни стри мо гли би ти и на род ни по сла ни ци (члан 91). Та кво ре ше ње 
је нео др жи во са ста но ви шта по де ле вла сти, јер „јед на иста ли ца 
не би мо гла јед но вре ме но вр ши ти и управ не и за ко но дав не функ-
ци је.32)“ Дру ги раз лог про тив ме шо ви те вла де је да би, ако би чла-
но ви вла де би ли исто вре ме но и по сла ни ци, то до ве ло до раз ли ка 
у ста ту су чла но ва вла да, што би „мо гло иза зва ти про бле ме у при-
ме ни“.33) На по слет ку, нај сна жни ји ар гу мент је у чи ње ни ци да се 
не по сла нич ком вла дом ума њу је сте пен ути ца ја из вр шне вла сти на 
за ко но дав но те ло, од но сно кон тро ла ле ги сла ти ве над ег зе ку ти вом.
28) Ср би ја има 24 ми ни стар ства. Ви де ти: За кон о ми ни стар стви ма, СлужбенигласникРС, 

број 65/08.
29) Пред сед ник, че ти ри пот пред сед ни ка (пр ви пот пред сед ник и два пот пред сед ни ка има ју 

и сво је ре со ре) 24 ре сор них ми ни ста ра и јед ног ми ни стра без порт фе ља.
30) Ини ци ја ти ва пред сед ни ка Ре пу бли ке за сма ње њем бро ја ми ни стар ста ва ни је на и шла 

на одо бра ва ње свих ко а ли ци о них парт не ра, па та ко ни је ни до шло до ре кон струк ци је 
Вла де у пр вој по ло ви ни 2009. го ди не.

31) У упо ред ној прак си по сто је ве ли ке (са пре ко 40 чла но ва), сред ње (од 20 до 40) и ма ле 
вла де (до 20). У про се ку, вла де у све ту има ју од 19 до 22 чла на. Срп ска Вла да је нај ве ћа 
вла да у ре ги о ну (Ма ђар ска има 13 чла но ва вла де, Хр ват ска – 16, Сло ве ни ја, Бо сна и 
Хер це го ви на – 17, Цр на Го ра и Бу гар ска – 18, Ма ке до ни ја – 21, Ру му ни ја – 22) и јед на 
од нај ве ћих у Евро пи (Не мач ка – 14, Фран цу ска – 19, Шпа ни ја – 22). Та ко ђе: Р. Мар ко-
вић, Уставноправо–приручникзаполагањеправосудногиспита,стр. 157.

32) С. Јо ва но вић, „Др жа ва“,у: СабранаделаСлободанаЈовановића,том8,БИГЗ, Ју го сла-
ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 257.

33) М. Пај ван чић, „Вла да Ре пу бли ке Ср би је“, у: Ју го сло вен ско удру же ње за устав но пра во, 
Влада–положајусистему;остваривањеупраксифункцијавладе;штаваљамења
ти?–материјалсаокруглогстолаорганизованог16.априла1998.године,стр. 37.
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Устав од 2006. го ди не је утвр дио и неспојивостфункцијепред
седникаВладеичлановаВладесдругимјавнимфункцијама и дру-
гим про фе си о нал ним ду жно сти ма. До усва ја ња За ко на о спре ча-
ва њу су ко ба ин те ре са од 2004. го ди не, по зи тив но прав на ре ше ња 
у Ср би ји у по гле ду ин ком па ти бил но сти функ ци ја чла но ва Вла де 
с дру гим јав ним функ ци ја ма би ла су „у за о стат ку“.34) Та ко су ми-
ни стри оба вља ли функ ци је ди рек то ра др жав них пред у зе ћа или са-
ку пља ли члан ства у управ ним од бо ри ма јав них пред у зе ћа. Прак са 
спа ја ња при ват них и јав них ин те ре са под сти ца ла је по ја ву зло у по-
тре бе вла сти и по ли тич ке ко руп ци је.

Про пуст уста во твор ца је де ли мич но от кло њен усва ја њем За
конаоспречавањусукобаинтересапривршењу јавнихфункција
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 43/04).35) Устав од 2006. го ди не је 
за бра нио да чла но ви Вла де мо гу би ти и на род ни по сла ни ци у На-
род ној скуп шти ни, по сла ни ци у скуп шти ни ауто ном не по кра ји-
не и од бор ни ци у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ни ти 
чла но ви Из вр шног ве ћа ауто ном не по кра ји не или из вр шног ор га-
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (члан 126. став 1). За кон о Вла-
ди про ши ру је круг за бра ње них јав них функ ци ја про пи си ва њем да 
члан Вла де не мо же би ти на дру гој јав ној функ ци ји у др жав ном 
ор га ну, ор га ну ауто ном не по кра ји не, оп шти ни, гра ду и гра ду Бе-
о гра ду. Он не мо же вр ши ти де лат ност ко ја је по за ко ну не спо ји ва 
с ду жно шћу чла на Вла де, ни ти ство ри ти мо гућ ност су ко ба јав ног 
и при ват ног ин те ре са (члан 11. став 1. ЗоВ). Иако су про пи си ко ји 
уре ђу ју област за бра не су ко ба ин те ре са пре ци зни, они се че сто и 
кр ше од чла но ва Вла де.36) 

Имунитетпред сед ни ка и чла но ва Вла де по оби му је ујед на-
чен са по сла нич ким иму ни те том. Пред сед ник и чла но ви Вла де 
ужи ва ју иму ни тет нео д го вор но сти и иму ни тет од кри вич ног го ње-
34) Д. М. По по вић, „Ср би ја под вла да ви ном ди рек то ра“, у: Влада–положајусистему;

остваривањеупраксифункцијавладе;штаваљамењати, стр. 64. Ви ше о то ме и: М. 
Ра до је вић, ПоделавластиуполитичкомсистемиРепубликеСрбије,стр. 234.

35) У За ко ну о др жав ној упра ви (члан 49. став. 1) по сто ја ла је уоп ште на од ред ба ко ја је за-
бра њи ва ла ми ни стри ма да оба вља ју дру ге јав не или про фе си о нал не ду жно сти не спо-
ји ве с њи хо вом функ ци јом. З. То мић, „Вла да и ми ни стар ства, deconstitutioneferenda“, 
у: М. Пе тро вић (ур.), УставнопитањеуСрбији,стр. 131–2.

36) По је ди ни чла но ви Вла де ни су се при др жа ва ли устав них и за кон ских про пи са, по себ но 
у по гле ду за др жа ва ња ме ста у управ ним од бо ри ма и на кон сту па ња на сна гу прав них 
про пи са ко ји ре гу ли шу област за бра не су ко ба ин те ре са. Ре пу блич ки од бор за ре ша ва-
ње о су ко бу ин те ре са је у фе бру а ру 2009. го ди не пре по ру чио ми ни стар ски прав де да 
под не се остав ку на члан ство у Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји, а јед ном од пот пред-
сед ни ка Вла де је у ју ну 2009. го ди не из ре као и ме ру јав ног об ја вљи ва ња пре по ру ке 
да под не се остав ку јер ни је у скла ду са за кон ским ро ко ви ма до ста вио свој из ве штај о 
имо ви ни. 
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ња.37) Они не од го ва ра ју за ми шље ње из не то на сед ни ци Вла де или 
На род не скуп шти не или за гла са ње на сед ни ци Вла де (члан 134. 
став 1. Уста ва). Ме ђу тим, устав но ре ше ње о ор га ну ко ји од лу чу-
је о иму ни те ту чла но ва Вла де је кон фу зно и ре зул тат је, по све му 
су де ћи, „ре дак тор ске гре шке“.38) На и ме, пре ма чла ну 134. став 2, о 
иму ни те ту од лу чу је Вла да, што је у скла ду с на че лом по де ле вла-
сти, док је у чла ну 105. став 2. тач ка 7. уре ђе но да На род на скуп-
шти на ве ћи ном гла со ва свих на род них по сла ни ка уки да иму ни тет 
чла но ви ма Вла де. 

3.НадлежностиактиВладе

Устав Ср би је је так са тив но на вео овла шће ња Вла де (члан 123. 
Уста ва) и она се у на че лу не раз ли ку ју од над ле жно сти у прет ход-
ном уста ву (члан 90). Ове над ле жно сти се на ла зе у гра ни ца ма на-
че ла по де ле вла сти и пар ла мен тар ног си сте ма вла сти. 

(1) Нај зна чај ни је овла шће ње Вла де је да утвр ђу је и во ди по-
ли ти ку. Ова над ле жност об у хва та де лат но сти усме ре не на ор га ни-
зо ва ње, во ђе ње и ре гу ли са ње за јед нич ког жи во та љу ди и др жав не 
ак тив но сти у ко ји ма су кон цен три са не оста ла овла шће ња Вла де. 
Ова ком плек сна функ ци ја са сто ји се од рад њи пла ни ра ња и фор-
му ли са ња, упра вља ња, од но сно ре а ли за ци је др жав не по ли ти ке. У 
прет ход ном уста ву Ср би је (члан 90. тач ка 1) Вла ди ни је би ла по-
ве ре но и ге не рал но устав но овла шће ње да од ре ђу је оп шти пра вац 
по ли ти ке, што је би ло у скла ду с ње ним ста ту сом фе де рал не је ди-
ни це. Утвр ђи ва ње спољ не по ли ти ке би ло је у над ле жно сти са ве зне 
др жа ве, а уну тра шње у ру ка ма ре пу бли ка.39) 

Утвр ђи ва ње и во ђе ње по ли ти ке је Вла ди на суп стан ци јал на 
над ле жност осло ње на на дру ге гру пе овла шће ња и са сто ји се од 
из вр ша ва ња за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та; пред ла га ња 
за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та; до но ше ња уред би и дру-
гих ака та за из вр ша ва ње за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та 
На род не скуп шти не (под за ко но дав ство), да ва ња ми шље ња о пред-
ло гу за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та и ру ко во ђе ња упра-
вом. У окви ру по сло ва ко ји ма се утвр ђу је и во ди по ли ти ка Ре пу-
37) Упо ре ди ти члан 103. Уста ва Ср би је.
38) Р. Мар ко вић, Уставноправо,приручникзаполагањеправосудногиспита,стр. 155.
39) Упо ре ди ти: члан 77. тач ка 6; члан 99. тач ка 1. Уста ва СРЈ од 1992; члан 33. али не ја 1. 

Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, СлужбенилистСрбијеиЦрне
Горе, број 1/03.
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бли ке Ср би је, Вла да је ду жна да се при др жа ва на че ла устав но сти и 
за ко ни то сти и од го вор на је На род ној скуп шти ни.40)

(2) Вла да је па сив на власт, ка да раз ра ђу је и кон кре ти зу је од лу-
ке ко је је до не ла На род на скуп шти на, али је и ак тив на ка да до но си 
од лу ке за из вр ша ва ње за ко на. Из вр ша ва ње за ко на и (под за ко но-
дав ство, члан 123. став 1. тач. 2–5) и ње но пра во за ко но дав не ини-
ци ја ти ве су нај ва жни ја сред ства Вла де у во ђе њу по ли ти ке. Вла да 
до но си уред бе и дру ги оп ште и по је ди нач не прав не ак те и пред у зи-
ма дру ге ме ре због из вр ша ва ња за ко на.41) Осим уред би, Вла да усва-
ја и по слов ник, од лу ке, ре ше ња, за кључ ке, ме мо ран дум о бу џе ту, 
стра те ги ју раз во ја и де кла ра ци је.42)

Уред бе су нај ва жни ји и основ ни под за кон ски акт, ко ји ма се 
уре ђу је од нос пред ви ђен за ко ном. Вла да је на осно ву ге не рал ног 
устав ног овла шће ња над ле жна да до но си из вр шне уред бе, али не 
и уред бе са за ко но дав ном сна гом.43) До но ше њем уред би са за ко но-
дав ном сна гом, што је би ла прак са, узур пи ра на је за ко но дав на над-
ле жност На род не скуп шти не и на ру ше но на че ло по де ле вла сти.44) 

(3) Вла да је је дан од овла шће них но си ла ца за ко но дав не ини-
ци ја ти ве, а она при пре ма и пред ла же На род ној скуп шти ни и до но-
ше ње бу џе та и дру гих оп штих и по је ди нач них ака та. Од по нов ног 
уво ђе ња ви ше пар тиј ског си сте ма у на шој зе мљи, од 1990. го ди не 
при мет на је тен ден ци ја да ра сте удео Вла де као но си о ца за ко но-
дав не ини ци ја ти ве у од но су на дру ге овла шће не пред ла га че.45) 
За бри ња ва ју ће по ја ве су да се иг но ри шу за ко но дав не ини ци ја ти-
ве дру гих пред ла га ча, као и да Вла да про цен ту ал но ве ли ки број 

40) Ви де ти: члан 2. став 1; члан 7. став 1. ЗоВ. 
41) Члан 123. став 1. тач ка 3. Уста ва; члан 2. став 2. ЗоВ. 
42) Члан 42–46. ЗоВ.
43) Ове уред бе, по зна те и као ауто ном не или са мо стал не уред бе по сто је у Ита ли ји (де кре-

ти-за ко ни) и Фран цу ској (ор до нан се).
44) О то ме оп шир ни је: М. Ра до је вић, Применатеоријеподелевластиуполитичкомси

стемуРепубликеСрбије,стр. 240–241.
45) Њен удео у укуп ном бро ју пред ло же них за ко на је 56,5 % у пе ри о ду од 1991. до 2004. 

го ди не. Он ра сте у раз до бљу од око 65 % од 1996. до 2000. го ди не, а за тим на око 70 
% од 2001. до 2004. го ди не (Ви де ти: М. Ра до је вић, Применатеоријеподелевластиу
политичкомсистемуРепубликеСрбије,стр. 177). Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, са 
сај та На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, у ју лу 2009. го ди не, од 96 пред ло же них 
за ко на 81 је пред ло жи ла Вла да Ср би је. Упо ре ди ти: http://www.par la ment.sr.gov.zu7con-
tent/cir/ak ta/pre za ko ni.asp/18.7.2009/

  Пра во пред ла га ња за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та има ју и сва ки на род ни по-
сла ник, скуп шти на ауто ном на по кра ји не, нај ма ње 30.000 би ра ча, а пра во да пред ло же 
за ко не има ју и За штит ник гра ђа на и На род на бан ка Ср би је из сво је над ле жно сти (члан 
107. Уста ва).
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пред ло га за ко на до ста вља за од лу чи ва ње На род ној скуп шти ни по 
хит ном по ступ ку чи ме се из о ста вља фа за јав не рас пра ве, а ти ме 
и ути че на ква ли тет за кон ског тек ста. Вла да до ста вља ми шље ње 
На род ној скуп шти ни о пред ло же ним за ко ни ма и дру гим оп штим 
ак ти ма у слу ча ју ка да она ни је пред ла гач.

(4) Вла да усме ра ва и ускла ђу је рад ор га на др жа ве упра ве и вр-
ши над зор над њи хо вим ра дом. Овла шће ња Вла де у од но су на др-
жав ну упра ву су ор га ни за ци о на, над зор на и ко ор ди на тив на. Вла да 
као нај ви ша управ на власт утвр ђу је управ ну по ли ти ку и по де лу 
управ них по сло ва на ми ни стар ства. За сво је по тре бе, она осни ва 
рад на те ла и ко ми си је, струч не слу жбе и ор га ни за ци је.46)

Над зор на овла шће ња Вла де над др жав ном упра вом са сто је се 
од оба вља ња кон тро ле над ра дом ми ни стар ства и ор га на др жав не 
упра ве у по гле ду це лис ход но сти и за ко ни то сти. У оба вља њу ове 
над ле жно сти Вла да има два по себ на овла шће ња: пр во, она усва ја 
про пис, ако то ни је учи нио ор ган др жав не упра ве и ако би не до но-
ше ње про пи са мо гло иза зва ти штет не про пи се по жи вот и здра вље 
љу ди, жи вот ну сре ди ну, при вре ду или имо ви ну ве ће вред но сти 
(члан 8. став 2. ЗоВ). Дру го, Вла да по ни шта ва или уки да про пис 
ор га на др жав не упра ве ко ји је у су прот но сти са за ко ном или про-
пи сом Вла де и од ре ђу је рок за до но ше ње но вог про пи са (члан 
8. став 3). Ово дру го овла шће ње Вла де је спор но са ста но ви шта 
устав но сти.47) Вла да усме ра ва и ко ор ди ни ра са рад њу ми ни стар-
ста ва и по себ них ор га ни за ци ја у ци љу ефи ка сни јег ра да др жав не 
упра ве. При то ме из да је смер ни це и упут ства ко ји ма од ре ђу је ре-
жим њи хо вог ра да.

(5) По ред тра ди ци о нал них, већ на бро ја них по сло ва, Вла да вр-
ши и дру ге по сло ве пред ви ђе не За ко ном о вла ди. Нај пре, Вла да 
за сту па Ре пу бли ку Ср би ју као прав но ли це. При то ме вр ши пра ва 
и оба ве зе ко је Ре пу бли ка Ср би ја има као осни вач јав них пред у зе ћа, 
уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја, ако за ко ном ни је што дру го од ре-
ђе но (члан 4. ЗоВ). За тим, Вла да рас по ла же имо ви ном Ре пу бли ке 

46) Др жав на упра ва је од го вор на вла ди, а Вла да про пи су је уну тра шње уре ђе ње ми ни стар-
ста ва и дру гих ор га на др жав не упра ве и ор га ни за ци ја. Ви де ти члан 136. став 1 и 4.

47) О овом овла шће њу Вла де у на шој струч ној јав но сти по сто ја ла су опреч на ту ма че ња. 
Та ко је из не та тврд ња да се овом над ле жно шћу Вла де на ру ша ва на че ло по де ле вла сти, 
јер се огра ни ча ва над ле жност Устав ног су да и ре ме ти рав но те жа суд ске и из вр шне вла-
сти. Упра во је из ових раз ло га пред сед ник Ре пу бли ке упо тре био ве то на За кон о Вла ди 
(2005. го ди не), али је На род на скуп шти на у по нов ном гла са њу усво ји ла без из ме на овај 
акт. Ви де ти и су прот но гле ди ште: Р. Мар ко вић, Уставноправо–приручникзаполага
њеправосудногиспита,стр. 15.
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Ср би је (члан 5. ЗоВ), ста ра се о устав но сти и за ко ни то сти (члан 6. 
ЗоВ). У окви ру овог овла шће ња ду жна је да до не се ре ше ње ко јим 
об у ста вља од из вр ше ња оп шти акт оп шти не, гра да и гра да Бе о гра-
да за ко ји сма тра да ни је са гла сан Уста ву или за ко ну. Ре ше ње о об-
у ста ви од из вр ше ња пре ста је да ва жи ако Вла да у ро ку од пет да на 
од об ја вљи ва ња ре ше ња не по кре не по сту пак за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти оп штег ак та (члан 7. ЗоВ). 

4.ОдговорностВладе

Устав Ср би је по зна је обе вр сте од го вор но сти Вла де – ко лек-
тив ну или со ли дар ну (члан 124) и ин ди ви ду ал ну или по је ди нач-
ну од го вор ност (ми ни стар ска од го вор ност). Вла да је, као це ли на, 
од го вор на На род ној скуп шти ни за по ли ти ку ко ју утвр ђу је и во ди, 
из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са пар ла мен та и рад ор га на др-
жав не упра ве. Устав је у по гле ду од го вор но сти Вла де по о штрио 
усло ве за гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или чла ну Вла де, док је с 
дру ге стра не кон сти ту ци о на ли зо вао ин сти тут ин тер пе ла ци је. Ове 
про ме не ишле су у прав цу да ље ра ци о на ли за ци је пар ла мен та ри-
зма, од но сно ус по ста вља ња ста бил ни је вла де. Основ ни ин стру-
мен ти ко лек тив не од го вор но сти вла де су: гла са ње о не по ве ре њу 
вла ди или чла ну вла де, ин тер пе ла ци ја и по сла нич ко пи та ње. 

Предлог за гласање о неповерењу Влади или члану Владе је 
кла сич но сред ство за по кре та ње по ли тич ке од го вор но сти вла де 
пред пар ла мен том. Ње на по сле ди ца је нај не по сред ни ја санк ци ја: 
од го вор ност вла де пред пар ла мен том. То је из ја ва по сла ни ка да се 
не сла жу с по ли ти ком вла де и пред ла жу да се она раз ре ши у це-
ли ни или да се из ме ни њен са став. Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди 
или по је ди ном чла ну Вла де Ср би је мо же за тра жи ти уме сто 20 на-
род них по сла ни ка по Уста ву од 1990. го ди не, нај ма ње 60 на род них 
по сла ни ка. Пред лог за гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или по је ди-
ном чла ну Вла де раз ма тра се на пр вој на ред ној сед ни ци, нај ра ни је 
пет (по ста ром уста ву три да на) по под но ше њу пред ло га. Уста вом 
се уре ђу је још два огра ни че ња, не по зна та Уста ву од 1990. го ди не. 
Ако На род на скуп шти на не иза бе ре но ву вла ду у ро ку од 30 да на 
од да на из гла са ва ња не по ве ре ња, пред сед ник Ре пу бли ке је ду жан 
да рас пу сти На род ну скуп шти ну и рас пи ше из бо ре. Ако Вла ди или 
чла ну Вла де не бу де из гла са но не по ве ре ње, но ви пред лог се не мо-
же под не ти пре ис те ка ро ка од 180 да на. 
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Интерпелација је нов устав ни ин сти тут (члан 129), по себ но 
сред ство над зо ра над из вр шном вла шћу,48) пре у зет из пар ла мен-
тар ног По слов ни ка.49) За раз ли ку од по сла нич ког пи та ња, ин тер пе-
ла ци јом се по кре ће пар ла мен тар на де ба та ко ја мо же до ве сти и до 
остав ке или гла са ња о не по ве ре њу пред сед ни ку Вла де или чла на 
Вла де. По кре та ње ин тер пе ла ци је у На род ној скуп шти ни је оте жа-
но уто ли ко што је под но си нај ма ње пе ти на (50) од укуп ног бро-
ја на род них по сла ни ка. Вла ди је оста вље на мо гућ ност да у ду гом 
вре мен ском ро ку од 30 да на од го во ри на ин тер пе ла ци ју. На род на 
скуп шти на је оба ве зна да рас пра вља и гла са о од го во ру ко ји су на 
ин тер пе ла ци ју под не ли Вла да или члан Вла де ко ме је упу ће на ин-
тер пе ла ци ја. На род на скуп шти на мо же при хва ти ти од го вор и она 
на ста вља да ра ди по усво је ном днев ном ре ду. Ако На род на скуп-
шти на не при хва ти од го вор, при сту па се гла са њу о не по ве ре њу 
Вла ди или чла ну Вла де. Устав огра ни ча ва пра во на по нов но под-
но ше ње ин тер пе ла ци је, та ко да се о пи та њу ко је је би ло пред мет 
ин тер пе ла ци је не мо же по нов но рас пра вља ти пре ис те ка ро ка од 
90 да на (члан 129. Уста ва). Уста вом ни је про пи сан по че так ра чу на-
ња ро ка за по нов но рас пра вља ње по ин тер пе ла ци ји.

По сла нич ко пи та ње ни је устав на ка те го ри ја, већ је ре гу ли са-
но По слов ни ком На род не скуп шти не.50) Устав Ср би је је уста но вио 
и дру ге ме ха ни зме над зо ра над из вр шном вла шћу (ом буд сман и 
Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја) ко јих ни је би ло у прет ход ном 
пе ри о ду. Про кла мо ван је и сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја чи ји је циљ да се омо гу ћи тран спа рент ност ра да др-
жав них ор га на вла сти. Ме ђу тим, на ве де ни ин стру мен ти пар ла мен-
тар ног над зо ра из вр шне вла сти и да ље не да ју ре зул та та, за хва љу-
ју ћи окол но сти да ни су ни оства ре не усло ви за њи хо во не сме та но 
функ ци о ни са ње, та ко да су у јав но сти че сте оце не да над Вла дом 
не ма кон тро ле.

III.ЗАКЉУЧАК

Вла да је мо тор на ин сти ту ци о нал на сна га у мо дер ним дру-
штви ма. Под ути ца јем „пар ти зан ства“51) и нео п ход но сти до но ше-

48) Ву чић Оли ве ра, „Ин тер пе ла ци ја – ути цај по сла ни ка на од го вор но по сту па ње Вла де“, 
Правнаријеч, бр. 14/2008, Ба ња Лу ка, стр. 87–96; Упо ред но прав на ре ше ња ин тер пе ла-
ци је код: З. Кр стић, Политичкаулогаимоћпарламентаупарламентарнимсистеми
ма,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 138–156.

49) Упо ре ди ти: чл. 218–226. По слов ни ка На род не скуп шти не.
50) Ви де ти: чл. 199–211. По слов ни ка На род не скуп шти не.
51) Ви де ти: С. Ло, Енглескипарламентаризам,Ге ца Кон, Бе о град, 1929, стр. 18. 
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ња и из вр ша ва ња мно го број них и промпт них др жав них од лу ка ра-
сте кон сти ту ци о нал на уло га и по ли тич ка моћ вла да на уштрб пар-
ла мен та. Ове про ме не се са гле да ва ју у прав цу „ра ци о на ли за ци је 
пар ла мен та ри зма“ – оте жа ва њу усло ва за из гла са ва ње не по ве ре-
ња вла ди и про ши ри ва њу над ле жно сти из вр шне вла сти. Кон сти-
ту ци о нал ни иде ал, пак, на ла же да вла да бу де од го вор на, а ње на 
ефи ка сност по тре бу за ра ци о нал ним ли дер ством. У раз ви је ним 
де мо крат ским си сте ми ма, ка ко Карл Фри дрих лу цид но за кљу чу је, 
по сто ји „по гон“... – од го вор на др жав на упра ва ко ја има кон ти ну и-
тет и ком пе тен ци ју спо соб ну да ре а гу је кад за та ји вођ ство и пре-
мо сти сла бо сти ин сти ту ци о нал них обра за ца и об ли ка вла да ви не.52)

У Уста ву Ср би је је оства ре на иде ја о ја ча њу по ло жа ја Вла де. 
Она је мо ти ви са на те жњом, под ути ца јем не га тив них исто риј ских 
ис ку ста ва, спу та ва ња евен ту ал ног ауто ри та ри зма пред сед ни ка 
Ре пу бли ке и бло ка да у слу ча ју ко ха би ти ра ња. Кон сен зус струч-
не јав но сти и по ли тич ких фак то ра о по тре би да се по ло жај вла де 
осна жи на ра чун над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке при хва ћен 
је у Уста ву од 2006. го ди не, пре све га пу тем ре ше ња о ван ред ном и 
рат ном ста њу. Дру ги, ва жни ји узрок је да су пред сед ни ци Вла да и 
ли де ри во де ћих стра на ка (З. Ђин ђић и В. Ко шту ни ца), на кон 2001. 
го ди не, оче ки ва ли да се ла год ни је кон тро ли ше ин сти ту ци о нал на 
моћ Вла де у игри пар ла мен тар ног жон гли ра ња. На ро чи то, јер ни су 
мо гли да обез бе де по др шку јав но сти за из бор ше фа др жа ве. Ква-
зин сти ту ци о нал ни ма не вар је при ме тан и у сна же њу ин сти ту ци је 
пред сед ни ка Вла де у Уста ву од 2006. го ди не ко јим је уста но вље-
на не по сла нич ка вла да. До би ла је ге не рал ну устав ну над ле жност 
Вла де да од ре ђу је оп шти пра вац др жав не по ли ти ке, а усло ви за 
ње но из гла са ва ње не по ве ре ња су оте жа ни.

Ста бил ност вла да је на ред ни, се ри о зан про блем у по ли тич ком 
си сте му Ср би је. При хва та њем про пор ци о нал ног из бор ног си сте-
ма, у не по год ном ам би јен ту, сти му ли са но је „екс трем но ви ше стра-
нач је“ чи ја су ди рект не по сле ди це не ста бил не ко а ли ци о не вла де. 
За све га 18 го ди на, у раз до бљу од 1991. до 2009. го ди не, обра зо ва но 
је 11 вла да у Ср би ји, та ко да њи хов про се чан век из но си тек не што 
ду же од го ди ну и по да на. Са из у зет ком пр ве три вла де (Зе ле но ви-
ће ва 1991, вла да Ра до ма на Бо жо ви ћа 1991–1993. и вла да Ни ко ле 
Ша и но ви ћа 1993–1994) ко је су би ле јед но стра нач ке, са ста вље не 
од ми ни ста ра из ре до ва Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, пре о ста-
ле вла де су ко а ли ци о ног ка рак те ра. За по след њих се дам го ди на, 
52)  К. Фри дрих, Конституционалнадемократија,ЦиД, Под го ри ца, 2005, стр. 338.
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на по ли тич кој по зор ни ци су де фи ло ва ле че ти ри вла де.53) Про се чан 
век ових вла да је го ди ну и по да на. По сред на по сле ди ца не ста бил-
них вла да су не кон зи стент не дру штве не про ме не и пад по ве ре ња 
јав но сти у по ли тич ке ин сти ту ци је. Оне су по ка за тељ и да Ср би ји 
не до ста ју од го вор но вођ ство, ефи ка сна вла да и ком пе тент на ад ми-
ни стра ци ја, али и упо зо ре ње да су устав не про ме не пу ко сло во на 
па пи ру ако ни су по др жа не озбиљ ним дру штве ним ре фор ма ма.
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STATUSOFGOVERNMENTINNEW

CONSTITUTIONOFSERBIA
Summary

In this article author analyzed constitutional provisions
regarding regulationof the status, organization andau
thorityof theGovernmentofSerbia.Regarding this, the
authornotonlymadeanexegeticanalysisofthenorma
tive text, but also explained in depthsignificance and
meaningoftheconstitutionalchanges.In2006Constitu
tionofSerbiatherehavebeenacceptedaparliamentary
modelofgovernment.Governmentistheholderofexecu
tivepower.RelationofGovernmentwithJurisdictionand
Legislationisbasedonpowersharing,butitsstatushas
beenstrengthenedincomparisonwith1990Constitution.
TheGovernmenthasbeenassignedthegeneralconstitu
tionalauthoritytodeterminegeneraldirectionofthestate
politics,andtheconditionsforpassingavoteofnoconfi
denceinthegovernmenthavebeenmadecomplicated.By
theConstitutionthereisdeclarednondeputyGovernment
andconnectionlessoftheGovernmentmemberswithper
formanceofotherpublicfunctionsorprofessionalactivi
ties, thedeadlines forestablishmentof theGovernments
are precisely defined, their organizational independence
isstrengthened,newinstitutionalmechanismsforparlia
mentary control of the Government established and the
status of the President of the Government made distin
guished.ThestatusoftheGovernmentisstrengthened,but
itisfacedwiththeimperativeofefficiencyaswellasthe
challengesofthelackofresponsiblepoliticalleadership
andcompetentStateadministration.
Key Words: government, presidential system, executive
power, parliamentary system, power sharing, Constitu
tion, president of the Republic, National Assembly, au
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thorityof thegovernment, selectionand structureof the
government, constitutionality and legality, responsibility
ofthegovernment,interpellation
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Сажетак
 У овом тексту аутор разматра проблем модерни
зацијеидемократизације уорганизацији локалнеса
моуправеуСрбијииокружењунапочеткуXXI.века.
Ауторнаглашавадајепринуђењусмерницаимогућих
решењазабољуорганизацијуимодернизацијуинсти
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ниразвој уСрбији потребно узети у обзир стањаи
проблеме демографске, социјалне, економске, марке
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модернизација, демографија, маркетинг, екологија,
заштитапротивприроднихнепогода

U раз ма тра њу уло ге ло кал них са мо у пра ва у про це су одр жи во сти 
и рав но мер но сти ре ги о нал ног раз во ја у Ср би ји, као и ка рак те-

ри сти ка раз во ја ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји кроз исто ри ју, уоч-
љи во је да су за ра ни је мо де ле ло кал не са мо у пра ве по вре мен ским 
епо ха ма би ле ка рак те ри стич не ве ли ке ме ђу соб не су прот но сти по 
пи та њу по ли тич ке ор га ни за ци је и де мо кра ти за ци је и њи хо ве не за-
ви сно сти у од но су на цен трал ну др жав ну власт.1)  По сто је ду го ве-
ков ни раз ло зи за то у сми слу успо ра ва ња мо дер ни за циј ског раз во ја 
* Ис тра жи вач-са рад ник ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Пе тар Ма тић,„Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, бр. 
3/2006, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 393-410.
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на то по граф ском и кул тур ном „рас кр шћу“ ци ви ли за ци ја, има ју ћи у 
ви ду да је под руч је Бал кан ског по лу о стр ва, због мно го број них ра-
то ва, им пе ри јал них за во је ва ња ка рак те ри са ло по ли тич ко, кул тур-
но и ге о граф ско ра се ја ње на ро да.2) 

Ипак, већ кра јем ХVIII и по чет ком ХIХ ве ка у Ср би ји је ре ла-
тив но раз ви јен и со лид но ор га ни зо ван си стем ло кал не са мо у пра ве, 
ко ју су у те ри то ри јал ним је ди ни ца ма чи ни ле на хи је, кне жи не, оп-
шти не и се ла, са ста ре ши на ма (кне зо ви, кме то ви, итд.) и уре ђе не 
уста но ве тра ди ци о нал ног упра вља ња ко лек тив ним по сло ви ма (за-
дру га, мо ба, по зај ми ца, и слич но), што се ка сни је успе шно од ра зи-
ло у по ли тич ком, вој ном и дру штве ном жи во ту др жа ве.3) 

Пре ла зак ХХ ве ка у ХХI век, пе ри од ка да је на сна гу сту пио 
За кон о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. го ди не,4) до нео је но ве ди-
ле ме и про бле ме у ор га ни за ци ји и спро во ђе њу мо дер ни за ци је и 
де мо кра ти за ци је ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји. На по чет ку ХХI 
ве ка Ср би ја се су о ча ва, осим са про на ла же њем фор му ле ујед на ча-
ва ња де мо кра ти за ци је ло кал не и јав не вла сти, од но сно не по сред не 
де мо кра ти за ци је, ко ју по је ди ни со ци о ло зи и по ли ти ко ло зи ис ти чу 
као мо гу ћу смер ни цу за одр жи вост раз во ја ло кал них за јед ни ца,5) 
та ко ђе и са спе ци фич ним про бле ми ма раз ли чи те по ли тич ке, еко-
2) Жи во јин Ђу рић,Модернизацијаидруштвенепромене–огледиизсавременесоциоло

гије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004.
3) Пе тар Ма тић,„Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, стр. 395: Aутономија 

и зна чај ло кал не са мо у пра ве би ли су на гла ше ни ји у пр вим фа за ма раз во ја ста ре срп ске 
др жа ве, те су та ко по сто ја ли раз ли чи ти те ри то ри јал ни об ли ци на род не са мо у пра ве и 
де цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла, гра до ви са до де ље ним ауто ном ним 
пра ви ма, као и ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног жи во та на ро да са сво јим уста ље ним пра-
ви ма и оби ча ји ма де мо крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) и уза јам но сти. Ка ко 
су по ли тич ка и вој на ор га ни за ци ја, од но сно моћ др жа ве ја ча ли, та ко су те са мо у прав-
не фор ме по сте пе но под вр га ва не ауто ри те ту цен трал не вла сти, ко ја је глав не управ не 
и суд ске функ ци је по ве ра ва ла др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте лин стви ма, од но сно 
овла шће ним но си о ци ма хи је рар хиј ске, фе у дал не вла сти.

4) Но ви За кон о ло кал ној са мо у пра ви у Ре пу бли ци Ср би ји, об ја вљен 25. фе бру а ра 2002. 
го ди не у СлужбеномгласникуРепубликеСрбије, бр. 9/2002, тран зи ци о ни про пис ко-
ји је на стао у скло пу на по ра да се пра ви про пи си Ср би је хар мо ни зу ју са Европ ским 
пра вом, осла ња се у по гле ду од ред ни ца за ре фор ми са ње прав ног си сте ма на Европ ску 
по ве љу о ло кал ној са мо у пра ви ко ја је усво је на у Са ве ту Евро пе 15.10.1985. го ди не, и 
ти ме пред ста вља је дан ко рак ви ше пре ма члан ству Ср би је у Са ве ту Евро пе. Је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве има свој ство прав ног ли ца (чл. 10 и 11), што зна чи да је са мо стал-
ни су бјект пра ва и оба ве за. Бу ду ћи да је Бе о град глав ни град др жа ве, у свој ству је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве Бе о град има по се бан за кон (чл. 24). 

5) Дра ган Мар ко вић,„Ло кал на са мо у пра ва у европ ским ин те гра ци ја ма“, Политичкаре
вија, бр. 1/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 160-161: За раз вој 
ло кал не при вре де и ње но укљу чи ва ње у ме ђу на род ну по де лу и раз ме ну ра да, од из у-
зет не је ва жно сти да се на ро чи то пу тем из вор ног за дру гар ства раз ви ја не по сред на и 
екви ва лент на раз ме на и рас по де ла пре ма еко ном ској вред но сти и ре ла тив ном до при но-
су но во ство ре ној вред но сти. Укљу чи ва ње у ме ђу на род ну са рад њу и раз ме ну тре ба ло 
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ном ске и кул тур не при ро де. Ме ђу са вре ме ним со ци о ло зи ма Вла-
ди мир Цвет ко вић се у свом раз ма тра њу по ве за но сти дру штве ног 
си сте ма и раз во ја по љо при вре де и еко но ми је у јед ној др жа ви освр-
нуо на ра до ве ан тро по ге о гра фа, еко но ми ста и со ци о ло га из дру ге 
по ло ви не ХIХ. ве ка и пр ве по ло ви не ХХ. ве ка Фре де ри ка Ле Пле ја, 
Фри дри ха Ра це ла, Јо ва на Цви ји ћа или Мир ка Ко си ћа. Са жи ма ју-
ћи њи хо ве ста во ве са тре нут ком раз во ја „по лу мо дер ног“ дру штва 
у свом окру же њу, он је кон ста то вао да је у Ср би ји на де лу не за-
вр ше ни про цес мо дер ни за ци је, „еклек тич ка сме ша тра ди ци о нал-
но-па три јар хал ног, псе у до тра ди ци о нал ног и екс трем них ва ри јан ти 
мо дер ног, и да је про блем тај што се до вођ ства или ели те нај че шће 
до ла зи ква зи де мо крат ским пу тем, што до во ди до не рав но мер ног 
раз во ја и не у рав но те же но сти и успо ра ва ња мо дер ни за циј ског раз-
во ја.“6) 

Сва ка ко нај у оч љи ви ји и нај ва жни ји ме ђу про бле ми ма по ли-
тич ке, еко ном ске и кул тур не при ро де у Ср би ји је де мо граф ски про-
блем и со ци јал на ди мен зи ја, за ко је је још кра јем ХIХ ве ка не мач ки 
еко но ми ста и со ци о лог Макс Ве бер из ра зио став да су нај ва жни ји 
фак то ри у еко ном ској по ли ти ци јед не др жа ве.7) Ова кву тврд њу по-
твр ђу је чи ње ни ца да се у  Ср би ји на по чет ку ХХI ве ка, као нај зна-
чај ни је ка рак те ри сти ке и од ред ни це у ак ту ел ном и бу ду ћем пла-
ни ра њу раз во ја ло кал них са мо у пра ва, уоча ва ју про бле ми (од но сно 
по сле ди це) од у ми ра ња ста нов ни штва, ими гра ци је љу ди из ру рал-
них и ма њих град ских сре ди на у све га не ко ли ко ур ба них цен та ра 
у Ср би ји, као и еми гра ци је нај о бра зо ва ни јег де ла ста нов ни штва у 
ино стран ство.8) Уз тај про блем не рав но мер ног раз во ја, у Ср би ји је 

би да се од ви ја пр вен стве но пу тем не по сред не са рад ње са стра ним за дру жним ор га ни-
за ци ја ма, али на рав но прав ној осно ви и са дру гим при вред ним су бјек ти ма.“ 

6) Вла ди мир Цвет ко вић,СоциологијаМодернарефлексијаисторијскогзбивања, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994.

7) Ric hard Swed berg (Ur.), EssaysineconomicsociologyByMaxWeber, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, USA, 1999.

8) Д. Сте ва но вић, “Ван Ср би је 5.000 док то ра на у ка”, Politika, 18. ав густ, 2008.: „Ди ја спо-
ра је по ста ла ва жан фак тор у еко ном ском раз во ју Ин ди је, Ки не или Пољ ске, ко ја је 
одав но пре ста ла да де ли на род на ма ти цу и ди ја спо ру. И да ље за о ста је мо за зе мља ма 
као што су Грч ка, Изра ел, Ир ска или Јер ме ни ја“, ка же др Јо ван Фи ли по вић, про фе сор 
Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка и из вр шни ди рек тор ор га ни за ци је ГЕПС („Гру па екс-
пе ра та за про спе ри тет Ср би је“ ко ја је на ста ла на ини ци ја ти ву по врат ни ка из ино стран-
ства). Ка да је про фе сор Фи ли по вић јед но вре ме био др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству за ди ја спо ру, по кре нуо је про јек те об је ди ња ва ња по тен ци ја ла ма ти це и ди ја спо ре, 
осни ва ња цен та ра за ди ја спо ру при ре ги о нал ним ко мо ра ма и ко ри шће ња са вре ме них 
ин фо/те ле ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја за ко му ни ка ци ју са ди ја спо ром. Ме ђу ве ли ким 
бро јем ви со ко о бра зо ва них љу ди ко ји ра де у тех но ло шки над моћ ни јим си сте ми ма у 
све ту има ви ше од пет хи ља да док то ра на у ка, од ко јих мно ги ра де у вр хун ским на уч-
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на тр жи шту ра да, пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње о не за по сле ним ли ци ма у мар ту и апри лу 2009. го ди не, зва-
нич но ре ги стро ва но ви ше од се дам сто ти на хи ља да не за по сле них 
гра ђа на, од то га на под руч ју Бе о гра да у апри лу ове го ди не 99,662 
не за по сле на ли ца, што по зи ва на по тре бу од го ва ра ју ћег ре ша ва-
ња по сто је ћег про бле ма не за по сле но сти и пла ни ра ња стра те ги је 
про из вод ње и при вре ђи ва ња. На ве ли ке раз ли ке и не рав но мер ност 
у раз во ју ло кал них са мо у пра ва у ур ба ним и ру рал ним сре ди на ма 
ука зу ју ре зул та ти нај но ви јег ис тра жи ва ња де мо гра фа док то ра Вла-
ди ми ра Ни ки то ви ћа из Цен тра за де мо граф ска ис тра жи ва ња Ин-
сти ту та дру штве них на у ка. Пре ма ре зул та ти ма тог ис тра жи ва ња, 
упо ре до са сма њи ва њем ста нов ни ка у по гра нич ним ре ги о ни ма др-
жа ве, по го то во у ис точ ној, ју го и сточ ној Ср би ји и у Ба на ту, удео 
ста нов ни штва Бе о гра да, Ни ша и Но вог Са да у укуп ној по пу ла ци ји 
др жа ве ра стао је ви ше од 50 по сто од по чет ка де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, и ду пло ве ћом бр зи ном од 2002. го ди не на о ва мо.9) 
Но ва ис тра жи ва ња ука зу ју та ко ђе на чи ње ни цу да око 200,000 де це 
у Ср би ји жи ви на гра ни ци си ро ма штва и не у хра ње но сти, са ма лим 
из гле ди ма да ће се њи хов ста тус у еко ном ском, кул тур ном и здрав-
стве ном по гле ду по пра ви ти.10) Ка да се узму у об зир ове алар мант-
не чи ње ни це, на пр ви по глед за чу ђу је по да так да је ове го ди не на 
ло кал ним из бо ри ма у не ким оп шти на ма, при ли ком ко јих гра ђа ни 
има ју из бор да не по сред но ути чу гла са њем на про ме ну при ли ка 
у свом окру же њу, за бе ле жен ма њи ода зив би ра ча не го у слу ча ју 
пред сед нич ких из бо ра. То упу ћу је на за кљу чак да је, уз оста ле 
про бле ме ве за не за ло кал не за јед ни це, про стор ко ји се да је зна ча ју 
и ак тив но сти ло кал них за јед ни ца у сред стви ма јав ног ин фор ми са-
ња у др жа ви ре ла тив но ма ли, или пак нео д го ва ра ју ће пред ста вљен 
и при бли жен гра ђа ни ма. Про блем се не кри је са мо у то ме, већ и у 

ним ин сти ту ци ја ма, на раз во ју но вих тех но ло ги ја – укљу чу ју ћи ге нет ски ин же ње ринг, 
ис тра жи ва ња но вих ма те ри ја ла и ком пју тер ских тех но ло ги ја, но ве из во ре енер ги је, за-
шти ту при ро де, нај но ви ја ме ди цин ска до стиг ну ћа итд. Са вре ме ни парт нер ски од нос 
из ме ђу ма ти це и ди ја спо ре ни је мо гу ће оства ри ти без де фи ни са ња прав ног ста ту са 
при пад ни ка ди ја спо ре у ма ти ци, њи хо вих гра ђан ских и дру гих пра ва. Она те жи да се 
са мо ор га ни зу је, што не осло ба ђа од го вор но сти др жа ву и над ле жно ми ни стар ство ко је 
би тре ба ло да пру жи по др шку ди ја спо ри ка ко би пре по зна ла сво је ве зе са ма ти цом.“

9) Н. Ко ва че вић, „Бе о град, Но ви Сад и Ниш – оазе у де мо граф ској пу сти њи“,Политика, 
12. мај, 2009. 

10) На да Ерац,“У Ср би ји 150.000 не у хра ње не де це“, Blic, 12.12.2007.: У Ср би ји жи ви око 
150.000 не у хра ње не де це, а јед на тре ћи на де це пред школ ског уз ра ста је ане мич на, ре-
зул та ти су ис тра жи ва ња ко ји су ју че пред ста вље ни на окру глом сто лу у Скуп шти ни 
Ср би је. Чак 200.000 де це жи ви на иви ци си ро ма штва, а 15 од сто њих сва ко днев но ко-
ри сти ци га ре те. Нај у гро же ни ја су ром ска де ца, за тим де ца из бе гли ца, де ца са се о ског 
под руч ја и де ца не за по сле них ро ди те ља. 
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чи ње ни ци да гра ђа ни у ве ли ком бро ју слу ча је ва не по зна ју прав-
не од ред бе ко је им омо гу ћа ва ју ан га жман у де ло ва њу ло кал не са-
мо у пра ве у свом не по сред ном окру же њу, че сто из раз ло га што су 
не за ин те ре со ва ни за рад тих ин сти ту ци ја, или због то га што по сто-
је про бле ми у ко му ни ка циј ском ни воу, сти лу из ра жа ва ња и са мом 
при сту пу но си о ца и пре но си о ца ак тив но сти ло кал них са мо у пра ва 
у ту ма че њу прав них од ред би по мо ћу ко јих гра ђа ни мо гу да оства-
ру ју сво ја пра ва и оба ве зе на ни воу ло кал них је ди ни ца. Пре ма Чла-
ну 71. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (Службенигласник) ор га ни 
и слу жбе је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду жни су да оба ве шта ва ју 
јав ност о свом ра ду пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и на дру-
ги при кла дан на чин, те да гра ђа ни ма у оства ри ва њу њи хо вих пра ва 
и оба ве за да ју по треб не по дат ке, об ја шње ња и оба ве ште ња, те да 
им омо гу ће под но ше ње при ту жби на свој рад и не пра ви лан од нос 
за по сле них. Ме ђу тим, прав не од ред бе по мо ћу ко јих гра ђа ни мо гу 
да оства ру ју сво ја пра ва и оба ве зе на ни воу ло кал них је ди ни ца, 
од но сно за ко ни и дру ги про пи си, јав на овла шће ња и управ не рад-
ње, че сто су пре до че не гра ђа ни ма не ра зу мљи вим лин гви стич ким 
и стил ским из ра жа ва њем и ту ма че њем ра да ло кал них са мо у пра ва, 
што их обес хра бру је, под се ћа на вре ме сед ни ца и за се да ња би ро-
кра та из бив ших по ли тич ких си сте ма и не при вла чи их да не по-
сред но уче ству ју у ак тив но сти ма сво јих је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве. Сход но то ме де ша ва се да мно ги ста нов ни ци у ру рал ним и 
у ур ба ним под руч ји ма и не зна ју ка ква су њи хо ва пра ва по пи та њу 
не по сред ног уче шћа у ра ду ло кал них са мо у пра ва,11) илиосе ћа ју 
апа ти ју или чак ани мо зи тет пре ма по ли тич ком и би ро крат ском 
11) Пре ма Закону о локалној самоуправи, об ли ци не по сред ног уче шћа гра ђа на у оства-

ри ва њу ло кал не са мо у пра ве су ко лек тив на гра ђан ска ини ци ја ти ва, збор гра ђа на и ре-
фе рен дум... „За ко ном и ста ту том утвр ђу ју се слу ча је ви и на чин на ко ји се рас пи су-
је ре фе рен дум (Чл. 68 и 69).Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ра ди оства ри ва ња сво јих 
пра ва и ду жно сти и за за до во ља ва ње по тре ба ло кал ног ста нов ни штва мо же осни ва ти 
пред у зе ће, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је ко је вр ше јав ну слу жбу, у скла ду са за ко ном 
и ста ту том, а мо же по ве ри ти оба вља ње по је ди них од тих по сло ва и уго во ром, прав ном 
или фи зич ком ли цу на осно ву јав ног кон кур са, уко ли ко је то еко но мич ни је и уко ли ко 
пру жа га ран ци је за бо љи ква ли тет услу га (кон ку рен ци ју) – Чл. 6. Ра ди за до во ља ва-
ња оп штих, за јед нич ких и сва ко днев них по тре ба ста нов ни штва на од ре ђе ном ужем 
под руч ју, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же да обра зу је ме сну за јед ни цу или дру ги 
об лик ме сне са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном и ста ту том – Чл. 7 (на при мер, је ди ни це 
за ко ор ди на ци ју по сло ва и ин те ре са скуп шти не ста на ра и кон тро лу утро шка сред ста ва 
од за куп ни не и дру гих за јед нич ких сред ста ва, на од ре ђе ним ло ка ци ја ма, објек ти ма и 
др.)“ Ове од ред ни це се у те ку ћем тре нут ку бор бе за за шти ту око ли не од при род них 
не по го да мо гу од но си ти на област на пред не тех но ло ги за ци и је у обла сти рав но мер не 
ме ли о ра ци је и про чи шћа ва ња по сто је ћих из во ра во де по треб них за ту свр ху, а уз то 
ло кал не са мо у пра ве мо ра ју да омо гу ће да ва ње не по сред них са ве та и по моћ ло кал ном 
ста нов ни штву у ве зи са тим. 
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устрој ству и окру же њу ко је је за ду же но да им уре ди и олак ша жи-
вот, те се та ко до га ђа да су у по је ди ним град ским и се о ским сре-
ди на ма ак тив но сти ло кал них за јед ни ца за не ма ре не, од но сно од нос 
на ре ла ци ји ло кал на за јед ни ца – гра ђа ни не функ ци о ни ше до бро. 
Пре вла да ва ју ће осе ћа ње апа ти је и бес пер спек тив но сти гра ђа на, 
не рав но ме ран раз вој, од у ми ра ње ста нов ни штва или за не ма ри ва-
ње при вред них и кул тур них по тре ба ста нов ни штва у по гра нич ним 
ре ги о ни ма про бле ми су ко ји се мо ра ју узе ти у об зир при ана ли зи-
ра њу и пла ни ра њу раз во ја ло кал не упра ве и са мо у пра ве, од но сно 
у пру жа њу ре ле вант не струч не по мо ћи вла сти ма на цен трал ном и 
ло кал ном ни воу, као и у на по ри ма да се по бољ ша ква ли тет услу га 
ло кал ном ста нов ни штву на по чет ку XXI ве ка у Ср би ји. Си гур но 
је да би се труд слу жбе ни ка и фи нан сиј ска и ма те ри јал на сред ства 
ко је јав на упра ва ула же у обу ку у ве зи са по кре та њем соп стве ног 
би зни са или про на ла же ња по сла, или у бес плат ну обу ку на ра чу-
на ри ма и бес плат не шко ле стра ног је зи ка у ло кал ним за јед ни ца ма, 
мно го ви ше ис пла ти ли ка да би на чин огла ша ва ња ин фор ма ци ја о 
њи ма био пре не сен гра ђа ни ма на не по сред ни ји и при сту пач ни ји 
на чин не го до са да, од но сно ка да би они би ли уна пред, не по сред но 
и на ра зу мљи ви ји на чин оба ве ште ни и по зва ни на уче шће у та квим 
ак тив но сти ма ло кал них за јед ни ца. За то је по тре бан и ра зу мљи ви-
ји мар ке тин шки при ступ и кон цепт у ко му ни ка ци ји са гра ђа ни ма, 
по зна ва ње по тре ба са мих гра ђа на, и пре ва зи ла же ње по сто је ћих 
ко му ни ка циј ских и дру штве них ба ри је ра ко је оне мо гу ћа ва ју ефек-
тив ност ра да ло кал них за јед ни ца на мно гим ни во и ма на свом под-
руч ју де ло ва ња. 

За раз ли ку од ова квог ста ња у Ср би ји, у ви со ко раз ви је ним 
зе мља ма гра ђа ни су за до вољ ни ква ли те том услу га ко је до би ја ју 
од сво јих оп шти на, што прав ник Здрав ко Зло ка па об ја шња ва чи-
ње ни цом да они у нај ве ћем бро ју слу ча је ва до би ја ју оно што оче-
ку ју, а по не кад су оп штин ске услу ге бр же и бо ље од про пи са ног 
стан дар да. За хва љу ју ћи раз ви је ном си сте му пла ни ра ња и обил ним 
фи нан сиј ским и ка дров ским ре сур си ма ко ји ма рас по ла жу, ло кал не 
за јед ни це чак мо гу да се так ми че у то ме ко ја ће пру жа ти ви ше по-
год но сти гра ђа ни ма и ло кал ној при вре ди оп шти не, та ко што при-
вла че од ре ђе не ка те го ри је љу ди и раз ви ја ју спе ци фи чан ути сак у 
јав но сти, не ке су по зна те као си гур не и мир не сре ди не те отуд при-
влач не по ро ди ца ма с ма лом де цом, дру ге раз ви ја ју за бав не са др жа-
је и при вла че бон ви ва не и бо га те љу де, ве ћи на оп шти на је, сва ка ко, 
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по све ће на са мо ин ду стриј ском раз во ју и ра зним олак ши ца ма и по-
год но сти ма при вла че ин ве сти то ре. У сва ком слу ча ју, ка ква год да 
је стра те ги ја раз во ја ошти не, ло кал на упра ва на сто ји да се по на ша 
до слов но као „сер вис“, што за по сле ди цу има сти ца ње по ве ре ња 
код гра ђа на и чак по сто ја ње тзв. ло кал па три о ти зма. У тран зи ци о-
ним зе мља ма још увек не ма си сте мат ског и трај ног пра ће ња за до-
вољ ства ко ри сни ка услу га ма ко је до би ја ју од сво јих оп шти на, што 
је још је дан знак ко ли ко је да ва о ци ма услу га, би ла то пред у зе ћа 
или оп шти не, ста ло до ми шље ња гра ђа на.12)

Са да шње ге не ра ци је ко је од лу чу ју о пла ни ра њу стра те ги ја 
раз во ја на др жав ном, ре ги о нал ном и ло кал ном пла ну мо ра ју да 
да ју од го ва ра ју ћи до при нос про на ла же њу стра те ги је раз во ја еко-
но ми је и дру штва ко ја омо гу ћа ва кон ти ну и тет и одр жи вост раз во-
ја, и мо гућ ност бу ду ћим ге не ра ци ја ма да одр жа ва ју и уна пре ђу ју 
ква ли тет жи во та у сре ди на ма ко ји ма при па да ју. У Ср би ји је јед на 
од че стих при мед би да не ма до вољ но кон крет них из во зно ори јен-
ти са них про из вод них про гра ма у свим ре ги ја ма. Ту је и по тре ба за 
обра зо ва њем ста нов ни штва о за шти ти њи хо вих основ них људ ских 
и еко ном ских пра ва, али и за шти та фи зич ких ли ца и при род них 
и при вред них до ба ра од све уче ста ли јих при род них не по го да. Уз 
та кве еви дент не про бле ме, по сто ји и про блем про ве ре обра зо ва-
но сти и струч но сти ка дра ко ји је за ду жен за оспо со бља ва ње ло-
кал них са мо у пра ва за ула зак у свет ске са вре ме не мо дер ни за циј ске 
и ин те гра циј ске то ко ве. У про це су ства ра ња стра те ги је одр жи вог 
раз во ја по ло кал ним за јед ни ца ма под јед на ко су бит ни кри те ри ју ми 
при ступ ра ду и струч ност, од нос струч ног ка дра пре ма ло кал ном 
ста нов ни штву, као и, што је од из ним не ва жно сти, свр сис ход на по-
ве за ност си сте ма обра зо ва ња и ра да ло кал них за јед ни ца.По го то во 
је раз вој по љо при вре де ва жан у од ре ђи ва њу стра те ги је еко ном ског 
раз во ја и за шти те од све ак ту ел ни јих и про бле ма тич ни јих при род-
них не по го да. У слу ча ју про бле ма раз во ја се о ских ло кал них за-
12) Здрав ко Зло ка па, „Мо де ли ор га ни за ци је ло кал не са мо у пра ве – Сло ве ни ја, Хр ват ска, 

Бо сна и Хер це го ви на, Ма ке до ни ја и Ср би ја“,  Пал го цен тар, Бе о град, 2008, стр. 238-
239: Та ко, на при мер, у Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма на ла зи ма аген ци је PrismResearch, 
чак 82% ис пи та ни ка ве ру је да од лу ке ло кал них вла сти ни ка да или ско ро ни ка да не 
од ра жа ва ју њи хо ве при о ри те те, 80% сма тра да ло кал не вла сти не кон сул ту ју гра ђа не 
у де фи ни са њу при о ри те та раз во ја, а са мо 1,2, % ис пи та ни ка сма тра да ло кал не од лу ке 
има ју за циљ да по бољ ша ју жи вот си ро ма шних. Здрав ко Зло ка па на по ми ње да ис тра-
жи ва ња на ко ја се по зи ва ју ауто ри при ло га го во ре да ста во ви гра ђа на ни у дру гим 
зе мља ма у окру же њу и ни су мно го дру га чи ја, с ра зу мљи вим из у зет ком Сло ве ни је. Гра-
ђа ни с та квим ста во ви ма има ју ми ни мал но по ве ре ње у ло кал ну упра ву и јав ну власт 
уоп ште, па ће сва ка ре фор ма ових обла сти на и ћи на зид не ве ри це и спо ти ца ти се на 
ра ни је из не ве ре на оче ки ва ња. 
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јед ни ца, по ста вља се и ре ша ва ње пи та ња не по сред не де мо кра ти је 
у њи ма. Со ци о ло зи, по ли ти ко ло зи и прав ни ци Дра ган Мар ко вић, 
Пе тар Ма тић и Вла дан Стан ко вић ис ти чу да је по треб но ин сти ту-
ци о нал но ја ча ње је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је би у на до ла зе-
ћем вре ме ну би ле стуб рав но мер ног при вред ног раз во ја и мо дер-
ни за ци је при вре де у зе мљи. 

У тек сту пре ам бу ле Европ ске по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви 
Са ве та Евро пе до не ше не у Страс бу ру 1985. го ди не, афир ми ше се 
став да је пра во гра ђа на да оба вља ју јав не по сло ве, а ко је се нај не-
по сред ни је мо же оства ри ти на ло кал ном ни воу, јед но од основ них 
де мо крат ских на че ла ко је при па да др жа ва ма чла ни ца ма Са ве та 
Евро пе. Ти ме се прав но по твр ђу је нео дво ји вост мо дер ни за ци је и 
де мо кра ти за ци је, од но сно став да би мо дер ни за ци ја без де мо кра-
ти за ци је зна чи ла оту ђе ње вла сти од дру штва, а де мо кра ти за ци ја 
без мо дер ни за ци је не би га ран то ва ла ду го роч ни и ста би лан раз вој 
де мо крат ских ин сти ту ци ја.13) 

Дра ган Мар ко вић ис ти че чи ње ни цу да је ло кал на са мо у пра ва 
пот па ла под до ми на ци ју др жав не упра ве, те да се ин ди ви ду ал ност 
и дру штве ност ста нов ни штва оту ђу ју у ко рист ја ча ња ин ди ви ду ал-
но сти и дру штве но сти вла да ју ћих по ли тич ких ели та. Мар ко вић као 
ре ше ње за сло бод ни раз вој људ ске ин ди ви дуе и људ ске за јед ни це 
не ви ди ни у јед но стра нач кој, ни у ви ше стра нач кој вла да ви ни, већ 
у де мо крат ском за јед ни штву ко је би олак ша ло и уна пре ди ло жи-
вот и рад љу ди ма и при до не ло успе шни јем про во ђе њу тран зи ци је 
и мо дер ни за ци је у про це су из град ње ин сти ту ци ја ло кал не и др-
жав не вла сти.14) На то упу ћу ју и од ред ни це из европ ских прав них 
до ку ме на та ко ји се од но се на уче шће гра ђа на у ства ра њу здра вих 
и ква ли тет них сре ди на за жи вот и рад.15)С дру ге стра не, Вла дан 
13) Пе тар Ма тић, „Мо дер ни за ци ја си сте ма ло кал не упра ве у Ср би ји - при ме на европ ских 

стан дар да“, Политичкаревија, бр. 1-2 / 2006, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2006, стр. 78.

14) Дра ган Мар ко вић,„Про бле ми и пер спек ти ве раз во ја се о ске са мо у пра ве“,Политичка
ревија бр. 3/2006, стр. 518-519.

15) He althy Ci ti es and ur ban go ver nan ce, http://www, euro.who.int/he althy-ci ti es/in tro du-
cing/20050202_4: „Асо ци ја ци ја здра вих гра до ва Евро пе“, чи ји је Бе о град члан од ок то-
бра 2007. го ди не, про кла мо ва ла је сле де ће од ред ни це ква ли те та здра вог гра да: 

 • Чи ста, не за га ђе на и без бед на фи зич ка и град ска сре ди на (укљу чу ју ћи ту и по бољ-
ша ње ква ли те та ста но ва ња),  • Ста бил ни и ду го роч но одр жи ви еко си стем, • Сна жна 
за јед ни ца за сно ва на на ме ђу соб ној по др шци и за јед нич ким ин те ре си ма, • Ви сок сте пен 
пар ти ци па ци је и кон тро ле јав но сти ка да се ра ди о од лу ка ма ко је ути чу на жи вот, здра-
вље и до бро бит гра ђа на, • Обез бе ђи ва ње основ них по тре ба (хра на, во да, ста но ва ње, 
при ход, без бед ност, по сао) за све гра ђа не, • При ступ ши ро ком спек тру ре сур са и ак-
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Стан ко вић на во ди агро би знис као на чин пу не оп ти ми за ци је по љо-
при вред не про из вод ње фар мер ског ти па, и у том сми слу по зи ва на 
ак ти ви ра ње ме наџ мент слу жби у ци љу оства ри ва ња пла сма на на 
ино стра на тр жи шта, што је са мо пр ви у лан цу услу га ко ји про из во-
де са се ла тре ба да до ве ду до тр пе за по тро ша ча. Ме ђу тим, ка ко он 
ис ти че, у бу ду ћем пла ни ра њу ре ги о нал ног одр жи вог раз во ја, ефи-
ка сне слу жбе ло кал не са мо у пра ве би мо ра ле да ре ше про бле ме по-
љо при вред не про из вод ње као што су за ста ре ла ме ха ни за ци ја, по-
мањ ка ње по вољ них кре ди та, не до ста так си сте ма за на вод ња ва ње 
и не по сто ја ње ефи ка сних и при ла го дљи вих от куп них ста ни ца.16)  
Због то га је уло га ло кал них је ди ни ца у др жа ва ма бо га тим при род-
ним ре сур си ма као што је Ср би ја из у зет но ва жна, из ме ђу оста лих 
сво јих ак тив но сти, и у про це су удру жи ва ња, ор га ни за ци је и по-
спе ши ва ња по љо при вре де и оста лих про прат них гра на у ру рал ним 
кра је ви ма. Те ку ћа ди ле ма ме ђу по је ди ним струч ња ци ма о то ме у 
ко јем прав цу тре ба да се пра ви стра те ги ја одр жи вог раз во ја, да ли 
у прав цу раз во ја агра ра или у прав цу раз во ја но вих ин фор ма ци о-
них тех но ло ги ја, мо же да се ре ши прин ци пом ком пле мен тар но сти 
у прав цу ујед на че ног раз во ја оба ова под јед на ко ва жна сек то ра по 
одр жи ви раз вој др жа ве. Као до бар при мер за то мо же да по слу жи 
по ве зи ва ње раз во ја агра ра са под сти ца њем град ње но вих тех но-
ло шких си сте ма, као што су со лар ни си сте ми, што се већ уве ли ко 
ра ди у др жа ва ма За пад не, Се вер не и Ју жне Евро пе, од но сно са рад-
ња др жав них, ре ги о нал них и ло кал них јав них упра ва са струч ним 
ин сти ту ци ја ма и фир ма ма ко је се ба ве про јек то ва њем и уград њом 
ал тер на тив ног си сте ма со лар не енер ги је у јав ним уста но ва ма и до-
ма ћин стви ма.17) Иако је аграр на ин ду стри ја јед на од нај ста ри јих и 
нај ва жни јих ин ду стри ја у све ту, на њу да нас ути чу, без об зи ра о ко-
јим се дру штве ним си сте ми ма ра ди у др жа ва ма, про бле ми фи нан-
си ра ња или кли мат ских про ме на у све ту. Али, сход но сво јој уло зи 

тив но сти, ко ји омо гу ћа ва ју раз не вр сте су сре та ња, ин тер ак ци ја и ко му ни ка ци ја, • Ра-
зно вр сна, ви тал на и ино ва тив на при вре да, • Спрем ност за по ве зи ва ње са тра ди ци јом, 
са кул тур ним на сле ђем ста нов ни штва, као и дру гих гру па и по је ди на ца,. • Ин сти ту ци о-
нал ни аран жма ни по год ни за обез бе ђи ва ње и уна пре ђи ва ње свих прет ход них свој ста ва 
здра вог гра да, • Оп ти мал ни ни во рас по ло жи вих еле ме на та јав ног здра вља, до ступ ност 
здрав стве не за шти те и до бро здрав стве но ста ње (ви сок ни во по зи тив ног здра вља и ни-
зак ни во бо ле сти), • Стал но уна пре ђи ва ње ква ли те та жи во та 

16) Вла дан Стан ко вић, „Ло кал на са мо у пра ва и рав но ме ран при вред ни раз вој Ср би је“, По
литичкаревија, бр. 3/2006, стр. 485.

17) Град ска вла да Се ви ље, глав ног гра да Ан да лу зи је у Шпа ни ји, од ре ди ла је 2003. го ди не  
да сва ка но ва или ре но ви ра на згра да мо ра да има угра ђен со лар ни па нел у свр ху штед-
ње енер ги је и очу ва ња ам би јен та. 
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и зна ча ју у дру штву, по љо при вред ник би тре ба ло да бу де вред но-
ван и по мог нут у раз во ју агра ра на ни воу др жа ве. 


УЛОГАЛОКАЛНИХВЛАСТИ

УОДРЕЂИВАЊУМОДЕЛАВЛАСТИ

Спе ци фич не мо дер ни за циј ске про ме не да на шњег вре ме на из-
не ле су на ви де ло ди ле ме да ли у про це су пра вље ња стра те ги је 
о раз во ју у не кој др жа ви тре ба да се при ме ни мо дел де цен тра ли-
за ци је, ре ги о на ли за ци је, де мо кра ти за ци је и слич но. У Сло ве ни ји 
је др жа ва при хва ти ла по ли ти ку по ли цен трич ног раз во ја зе мље 
ин тен зив но раз ви ја ју ћи све об ли ке ин фра струк ту ре ко ји омо гу ћа-
ва ју љу ди ма да ужи ва ју по год но сти ур ба ног жи во та у нај за ба че-
ни јим де ло ви ма зе мље, док је у Хр ват ској очи глед на ори јен та ци ја 
на ре ги о нал ни раз вој.18) У Хр ват ској су по је ди ни по сло ви др жав не 
упра ве де цен тра ли зо ва ни и пре не ти на ло кал не и под руч не (ре ги-
о нал не) са мо у пра ве,19) а де ло круг ло кал не са мо у пра ве од ре ђен на 
на чин вр ло бли зак тзв. ге не рал ној кла у зу ли, а не ре ги о нал ној. Та ко 
се у тим ло кал ним је ди ни ца ма фи нан си ра ње од ре ђу је пре ма кри те-
ри ју ми ма ко ји се углав ном ти чу хо мо ге но сти, при вред них ка па ци-
те та ло кал не за јед ни це и гра ви ти ра ња од ре ђе ним ин сти ту ци ја ма 
ко је су од ви тал не ва жно сти за ње но функ ци о ни са ње. Де ло ва ње 
ло кал не за јед ни це за ви си од фи нан сиј ских сред ста ва ко је она сти-
18) Здрав ко Зло ка па, Моделиорганизацијелокалнесамоуправе–Словенија,Хрватска,Бо

снаиХерцеговина,МакедонијаиСрбија, стр. 238, та ко ђе стр. 232: До бар са вре ме ни 
узор кон тро ла бил но сти те ри то ри јал ног аспек та ло кал не са мо у пра ве пру жа, на при мер, 
Дан ска ко ја је про шле го ди не за вр ши ла сво је тра га ње за оп ти мал ном ве ли чи ном оп-
штин ске те ри то ри је. Ра ди се о ско ро па ра диг ма тич ном при ме ру со ци јал ног ин жи ње-
рин га на дје лу... У Дан ској се по шло од над ле жно сти за ко је се сма тра ло да тре ба да 
по кри ва ју од ре ђе ну те ри то ри ју, од но сно по шло се од со ци јал них функ ци ја за ко је се 
тра жио оп ти ма лан те ри то ри јал ни оквир. Дру гим ре чи ма, тра га ло се за та квом ве ли чи-
ном те ри то ри јал них је ди ни ца у ко јој би се нај бо ље, нај е ко но мич ни је и нај оп ти мал ни је 
мо гле из вр ша ва ти од ре ђе не со ци јал не и по ли тич ке над ле жно сти. Бу ду ћи да су по сто је-
ће ошти не би ле про стор но, еко ном ски, де мо граф ски и управ но пре ма ле не, при сту пи ло 
се њи хо вом при ла го ђа ва њу. Иако је ад ми ни стра тив на по дје ла зе мље у над ле жно сти 
цен трал них др жав них ор га на, ко ји су но ву оп штин ску ма пу мо гли да на цр та ју бр зо и 
на пре чац, ипак је по дје ла те ри то ри је ра ђе на по сте пе но и ре ла тив но по ла га но, уз по-
шти ва ње свих де та ља де мо крат ске про це ду ре, ка ко се у те ри то ри јал ној пре ком по зи ци-
ји зе мље ни ко не би на шао по ври је ђен или оште ћен. 

19) Те о дор Ан тић,http://www.ijf.hr/FDI/an tic.pdf : У Хр ват ској је на кон по чет не цен тра ли-
за ци је ло кал не са мо у пра ве од 1992. го ди не ре фор ма са мо у пра ве усме ре на на отва ра ње, 
ди фе рен ци ја ци ју и ја ча ње опе ра тив не не за ви сно сти упра ве, де кон цен тра ци ју (функ ци-
о нал но или те ри то ри јал но раз два ја ње вла сти на ви ше раз ли чи тих су бје ка та или ме ста) 
вла сти те де цен тра ли за ци је у по ли тич ком и управ ном си сте му, те на ја ча ње ло кал не и 
ре ги о нал не са мо у пра ве ко ја би по сте пе но по ста ла де ло мич на за ме на за де ло ва ње сре-
ди шње др жав не вла сти, те про ту те жа сре ди шњој др жав ној вла сти. 



стр:6786.

- 77 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

че из из вор них при хо да, али и из др жав ног бу џе та, с об зи ром да, 
по ред из вор них по сло ва од не по сред ног ин те ре са за ње не чла но ве, 
она из вр ша ва и по сло ве по ве ре не за ко ном.20) Ме ђу тим, про цес де-
цен тра ли за ци је ло кал них је ди ни ца отво рио је мно ге ди ле ме, ка ко 
објек тив не, та ко и су бјек тив не при ро де, ве за не за про блем обра зо-
ва ња слу жбе ни ка ко ји ни су оспо со бље ни за по себ на ис тра жи вач ка 
и упра вљач ка зна ња и спо соб но сти у во ђе њу про це са.21) С дру ге 
стра не, у Ср би ји, пре ма не дав но за вр ше ној јав ној рас пра ви о За-
ко ну о ре ги о нал ном раз во ју Ср би је, као јед на од ме ра усме ре них 
ка по бољ ша њу раз во ја, пред ви ђа се уво ђе ње се дам еко ном ских ре-
ги о на од ре ђе них пре ма европ ским NUTS или NUTS 2 стан дар ди-
ма. Без об зи ра на ка кав на чин ће се спро ве сти ре ги о на ли за ци ја у 
Ср би ји, у сми слу са ни ра ња до са да утвр ђе них про бле ма ве за них 
за раз ли ке у раз во ју по по је ди ним ре ги о ни ма, мо ра се ра ди ти на 
20) Те о дор Ан тић,http://www.ijf.hr/FDI/an tic.pdf: Ло кал на са мо у пра ва уре ђе на је че ти ри ма 

за ко ни ма: о ло кал ној са мо у пра ви и упра ви, под руч ји ма жу па ни ја (по кра ји на), гра до ва 
и оп шти на у Ре пу бли ци Хр ват ској, фи нан си ра њу је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и упра-
ве, те од ре ђи ва њу по сло ва из са мо у прав ног де ло кру га је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
и упра ве. По сло ви ло кал не са мо у пра ве об у хва та ју под руч ја про стор ног пла ни ра ња и 
уре ђе ња на се ља, ко му нал них де лат но сти, за шти те око ли не, пред школ ског од го ја, кул-
ту ре, спор та и со ци јал не за шти те. За да так жу па ни ја је ускла ђи ва ње ин те ре са и ста ја-
ли шта оп шти на и гра до ва на њи хо вом под руч ју, те њи хов рав но мер ни раз вој. Исто вре-
ме но, по сто је ћи си стем фи нан си ра ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ни је од го ва ра ју ћи, 
али то се мо же ре ши ти ако се др жав на упра ва у оба вља њу по сло ва из свог де ло кру га 
по сте пе но тран сфор ми ше у ин стру мент за ре ша ва ње ак ту ел них про бле ма у дру штву, 
те по ста не упра ва јав ног сек то ра уме сто тра ди ци о нал не др жав не упра ве. Сто га се на-
мет ну ла по тре ба за по чи ња ња про це са пре но ше ња управ них по сло ва и пре ме шта ња 
осо бља из др жав не упра ве у ши ре под си сте ме, по себ но на ор га не ло кал не са мо у пра ве 
ко ји су нај бли жи гра ђа ни ма.

21) Те о дор Ан тић,http://www.ijf.hr/FDI/an tic.pdf : Ве ли ки број ло кал них је ди ни ца јед но-
став но не ма до вољ но ка па ци те та за оба вља ње свих по сло ва ко је би ло кал на са мо у-
пра ва тре ба ла оба вља ти. При то ме се не ми сли са мо на фи нан сиј ски ка па ци тет, већ 
и на ка дров ски по тен ци јал. По сто ји про блем не до стат ка оп штег до ку мен та или ви ше 
до ку ме на та, као и чи ње ни ца да су у про во ђе ње де цен тра ли за ци је укљу че ни сви, али 
за тај про цес ни је за ду жен у це ло сти ни је дан су бјект, та ко да се ак тив но сти у про це су 
де цен тра ли за ци је не рет ко „од ра ђу ју“ као тех нич ки за да так, а не као стра те гиј ска ак-
тив ност. Уз то, пр ва фа за де цен тра ли за ци је је при пре мље на у вр ло крат ком ро ку ко ји 
ни је омо гу ћио пот пу ну ана ли зу по сто је ћег ста ња, та ко да је за основ ну ме то ду би ла 
иза бра на ме то да по ку ша ја и по гре шке. Про цес де цен тра ли за ци је је на ви де ло из нео и 
про блем спе ци ја ли за ци је слу жбе ни ка ко ји ни су би ли об у че ни за та кве но ве не ти пич-
не ак тив но сти, не го за ру тин ско оба вља ње за да та ка, та ко да су че сто мо ра ли да тра же 
по моћ и са ве те од стра них екс пе ра та, а у то ме је че сто не по зна ва ње је зи ка би ло ве ли ка 
пре пре ка. Та ко су они по је дин ци ко ји су има ли по себ на зна ња и ве шти не (од зна ња 
стра них је зи ка до спо соб но сти во ђе ња од ре ђе них про це са) би ли пре оп те ре ће ни, уз 
ре дов не ак тив но сти, и но вим до дат ним про јек ти ма, се ми на ри ма и слич ним об ли ци ма 
ор га ни зо ва ња, а у чи та вом про це су је до ла зи ло до гу бит ка вре ме на и енер ги је... По-
чет ни от по ри про це суде цен тра ли за ци је су би ли, уз по чет не не до у ми це и бо ја зни слу-
жбе ни ка ве за не за но ви кон цепт ра да, и кон крет но ве за ни за не до ста так фи нан сиј ског 
ка па ци те та и ка дров ског по тен ци ја ла за оба вља ње по сло ва ло кал не са мо у пра ве, те за 
пре ква ли фи ка ци ју, од но сно пре о ри јен та ци ју слу жбе ни ка у број ним ло кал ним (по себ-
но ма њим) је ди ни ца ма са ру тин ских по сло ва на но ве од го вор не за дат ке.
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ре ви та ли за ци ји жи во та и ра да на се лу, од но сно ра ни је по ме ну тих 
за не ма ре них по гра нич них ре ги о на у др жа ви. То мо же да се оства-
ри ус по ста вља њем или ожи вља ва њем ра зних гра на при вре де као 
што су ра тар ство и сто чар ство, пче лар ство, шу мар ство или раз ли-
чи те вр сте ту ри зма, већ пре ма мо гућ но сти ма и по тре ба ма ста нов-
ни штва тог ре ги о на. 

По сто ји и про блем про ве ре обра зо ва но сти и струч но сти ка дра 
ко ји је за ду жен за оспо со бља ва ње ло кал них са мо у пра ва за ула зак у 
свет ске са вре ме не мо дер ни за циј ске и ин те гра циј ске то ко ве. У про-
це су ства ра ња стра те ги је одр жи вог раз во ја по ло кал ним за јед ни ца-
ма под јед на ко су бит ни кри те ри ју ми при ступ ра ду и струч ност, од-
нос струч ног ка дра пре ма ло кал ном ста нов ни штва, као и, што је од 
из ним не ва жно сти, свр сис ход на по ве за ност си сте ма обра зо ва ња 
и ра да ло кал них за јед ни ца.22) Уз про блем не до стат ка и не до вољ не 
струч но сти др жав них слу жбе ни ка у ло кал ним за јед ни ца ма, у слу-
ча ју ста нов ни ка ру рал них пре де ла у Ср би ји по сто ји про блем нео-
бра зо ва но сти, од но сно про блем нео ба ве ште но сти тих ста нов ни ка 
о уоп ште по сто ја њу ма те ри јал них, ор га ни за ци о них, еко ном ских и 
тех нич ких усло ва по ко ји ма се њи хо ва пра ва мо гу оства ри ва ти, те 
про блем не мо гућ но сти оства ри ва ња кон так та са струч ним ка дром 
ко ји је за ду жен за њи хов про блем. У мно гим слу ча је ви ма по сто ји 
про блем и у при сту пу и од но су тог ка дра пре ма ста нов ни ци ма тих 
под руч ја, као и чи та вог ути ска у јав но сти о ста нов ни ци ма ру рал-
них под руч ја. Овај про блем је до дат но оте жан и чи ње ни цом да ће, 
пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња де мо гра фа Ни ки то ви ћа, за пет до 
де сет го ди на се о ски пре де ли би ти де мо граф ски го то во опу сте ли 
и на ли ко ва ће на мре жу „до мо ва пен зи о не ра“, чи ји су ста нов ни ци 
не моћ ни да про из во де и омо гу ћа ва ју жи вот бу ду ћим ге не ра ци ја ма. 
Сек тор по пу ла ци о не по ли ти ке у Ми ни стар ству за со ци јал ни рад и 
по ли ти ку по ку ша ва да ре ви та ли зу је ра се ље на на се ља и ре ха би ли-
ту је ра ђа ње, од но сно зна ча јан при лив ста нов ни штва у ре про дук-
тив ном пе ри о ду ру рал не ло кал не за јед ни це.23) 

22) Бран ка Па вло вић, Порукевременапрошлих–Историјаитрадицијафилантропије
уСрбијиуXIXиXXвеку, Бал кан ски фонд за ло кал не ини ци ја ти ве, Бе о град, Ср би ја, 
2007: Ср би ја је 1896. го ди не до не ла За кон о за ду жби на ма, ко ји је за то вре ме био вр-
ло на пре дан („Тре ћи сек тор у Ср би ји – ста ње и пер спек ти ве“ у: Непрофитнисектор
уСрбијииЦрнојГори)... Да ро да вац је те ста мен том или Основ ним пи смом из ра жа вао 
шта је мо тив фор ми ра ња за ду жби не. Обич но је мо тив уста но вља ва ња за ду жби не био 
бр жи раз вој про све те, мо рал но вас пи та ње на ро да или про све ћи ва ње нај ши рих сло је ва 
(Ба та ко вић, Д. Т. (2004) „Про све том до сло бо де: об но ва за ду жби на“).

23) С. Р. “Опу сте ла Ср би ја – ни се ла, ни се ља ка“, По ли ти ка, 29. јул, 2008: Пре ма нај но ви-
јем ис тра жи ва њу Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић“ СА НУ, у Ср би ји има 19 се ла 
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СПРЕГАЛОКАЛНИХСАМОУПРАВАИМАРКЕТИНГАУ

ПРОМОВИСАЊУОДРЖИВОГРАЗВОЈА

Кроз чи тав два де се ти век на под руч ју Бал кан ског по лу о стр-
ва ру рал ни пре де ли су би ли за по ста вље ни у пла но ви ма раз во ја 
др жа ве. Раз ви је не др жа ве су сли чан про блем ре ши ле ме ња њем 
дру штве не све сти кроз по моћ не ме ха ни зме мар ке тин га, што је 
ре зул ти ра ло еко ном ским и кул тур ним про цва том по је ди них њи-
хо вих по гра нич них ре ги о на. У  раз ви је ним др жа ва ма као што су 
Фран цу ска, Ита ли ја или Ен гле ска тренд за по ста вље но сти се ла у 
дру штву се раз ви јао у су прот ном прав цу од ми гра ци о них про це са 
на Бал кан ском по лу о стр ву, за што до бар при мер пред ста вља мар-
ке тин шки кон цепт ре кла ми ра ња ре ги о на Про ван се у Фран цу ској у 
по след ње две де це ни је два де се тог ве ка. Ка да је у Фран цу ској ше-
зде се тих го ди на до шло до ма сов них ми гра ци ја љу ди из се ла у гра-
до ве и до од у ми ра ња ма њих на се ља у ју жном де лу Фран цу ске, на 
пре ла ску из осам де се тих у де ве де се те го ди не Фран цу зи су од лу-
чи ли да по све те па жњу об но ви опу сте лих под руч ја. Мла ди брач ни 
па ро ви су мо гли да по по вољ ним це на ма ку пе ку ће и има ња, а др-
жа ва је обез бе ди ла из град њу пу те ва и те ле ко му ни ка ци о них ве за. 
Даљ ни тренд при ка зи ва ња жи во та у ру сти кал ном ам би јен ту у се-
о ским пре де ли ма Фран цу ске, ре кла ми ра ње про ван сал ског ди зај на 
и сти ла жи вље ња у ју жним фран цу ским се ли ма би ли су до дат ни 
под стрек да по зна ти умет ни ци и при пад ни ци ви со ко ран ги ра ног 
дру штве ног сло ја би ра ју то под руч је за свој стал ни бо ра вак, што 
је да ло до дат ну мар ке тин шку вред ност при род ним по тен ци ја ли ма 
се о ских пре де ла Фран цу ске. Сли чан тренд и мар ке тин шки кон цепт 
о пред но сти ма жи вље ња и ства ра ња у ди зај ну, гра ђе ви нар ству, ко-
зме тич кој ин ду стри ји, ту ри зму и уго сти тељ ству при су тан је и у 
слу ча ју ожи вља ва ња ма лих гра до ва и се ла у Ис три (Хр ват ска) или 
у жи во пи сним гра ди ћи ма на се ве ру Ита ли је, као и у пла нин ским 
ски ја ли шти ма и ле то ва ли шти ма у Швед ској, Фран цу ској, Швај-
цар ској, Аустри ји, Сло вач кој или Бу гар ској. Обич но се у при ка зи-
ва њу ле по та тог кра ја по себ на па жња при да је ле по ти ло кал не тра-
ди ци о нал не ар хи тек ту ре и уоп ште ди зај на ко ји се тра ди ци о нал но 
при ме њу је у том под руч ју, на ба вље ње спор том и на спе ци фич не 
кул тур но-умет нич ке ак тив но сти у тим под руч ји ма, што су ге ри ше 

са ма ње од де сет ста нов ни ка и 226 се ла ко ја има ју ма ње од че тр де сет ста нов ни ка ста-
ри јих од 60 го ди на. 
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јед но ста бил но, пред ви дљи во и за жи вот угод но дру штво. Ова кви 
мар ке тин шки по те зи вла да нај ра зви је них др жа ва су ра зу мљи ви, 
ако се зна да је од дав ни на раз вој по љо при вре де у ру рал ним под-
руч ји ма као по пра ви лу пот по ма гао раз вој оста лих при вред них 
гра на и до при но сио це ло куп ном раз во ју да на шњих нај ра зви је ни-
јих др жа ва све та.24) Уз раз вој по љо при вре де, у мо дер ном све ту је 
на це ни и раз вој ту ри зма, као и раз вој оста лих при вред них гра на и 
де лат но сти ко је тај про цес у од ре ђе ном ре ги о ну или ло кал ној за-
јед ни ци под ра зу ме ва.25)Још пре ви ше хи ља да го ди на на под руч ју 
Ме зо по та ми је, Егип та, Ки не или Ја па на ста нов ни штво је схва та ло 
да су успе шна ор га ни за ци ја уз го ја, рас по ре ђи ва ња и скла ди ште-
ња хра не и раз вој тех ни ка ме ли о ра ци је, одр жа ва ња и об ра ђи ва ња 
зе мљи шта би ли пре суд ни фак то ри за раз вој та да шњих дру шта ва. 
Ка ко је при ме тио се вер но а ме рич ки би о ге о граф и ево лу ци о ни ста 
Ja red Di a mond у свом раз ма тра њу узро ка раз во ја свет ских ци ви-
ли за ци ја и дру шта ва кроз исто ри ју, древ ни али и да на шњи свет 
у по де ли на по љо при вред ни ке и лов це-са ку пља че ка рак те ри сао 
је дру штве ни фе но мен тран сфор ма ци је не ка да шњих ло ва ца-са ку-
пља ча у еко но ми сте, за на тли је или би ро кра те, али и у „не ку вр сту 
па ра зи та“ ко је је хра нио дру штве ни слој по љо при вред ни ка, та ко да 
у да на шњим раз ви је ним дру штви ма у ко ји ма је сек тор по љо при-
вре де вр ло про фи та би лан, је дан по љо при вред ник чи ји дру штве ни 
слој чи ни нај ви ше 10 % по пу ла ци је у ви со ко ра зви је ном све ту, у 
про се ку мо же да пре хра њу је и до 130 љу ди. С дру ге стра не, раз-
вој по љо при вре де до при нео је раз во ју на у ке, ра зним тех но ло шким 
от кри ћи ма, уна пре ђи вао еко но ми ју и по ли тич ку ор га ни за ци ју дру-
штва и по сред но ути цао на раз вој но вих тех но ло ги ја, но вих при-
24) Ал фред Клајн берг, Европскакултурановогви је ка – На црт исто ри је со ци јал ног и кул-

тур ног раз вит ка, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1959, стр. 224: У до ба ка да је жи вео и 
ра дио Макс Ве бер, у Не мач кој је, на при мер, из ме ђу 1880. и 1910. го ди не по рас тао при-
нос по љо при вред них пре храм бе них на мир ни ца од 70 до 92 %, број сто ке по рас тао је у 
истом пе ри о ду про сеч но за 98 %, по раст по љо при вред ног и сточ ног при но са оства рен 
је упр кос чи ње ни ци да се број по љо при вред но ста нов ни штва вид но сма њио у др жа ви, 
а об ра ди ва по вр ши на са мо је не знат но про ши ре на. Др жа ве као САД и Ру си ја, ко је су у 
дру гој по ло ви ни ХIХ. ве ка упе те ро стру чи ле или уче тве ро стру чи ле при нос жи та, Ин-
ди ја, Ка на да и Ар ген ти на би ле су глав ни из во зни ци жи та, др жа ве САД, Ар ген ти на и 
Аустра ли ја из во зни ци ме са и сточ них про из во да, као и по је ди не бал тич ке и бал кан ске 
др жа ве, док су ви но и стол но во ће уве ли ко из во зи ле Фран цу ска и Ма ђар ска.

25) За то сли ко вит при мер пред ста вља по ме нут мар ке тин шки кон цепт Про ван се у Фран-
цу ској – у јед ну це ли ну об је ди ње ни су до бра са о бра ћај на и те ле ко му ни ка ци о на ин-
фра струк ту ра, при род не ле по те кра ја, га стро ном ски спе ци ја ли те ти, итд. Је дан од кон-
крет них при ме ра за то је по зна ти ту ри стич ки и пред у зет нич ки гра дић Gras se ко ји је, 
уз по год ност да је све га пар де се ти на ки ло ме та ра уда љен од Ка на и дру гих по зна тих 
фран цу ских обал ских гра до ва, по зна ти свет ски цен тар за уз гој цве ћа и ра зних вр ста 
би ља ка,  те свет ски по зна ти цен тар за пар фу ме ри ју и аро ма те ра пи ју.
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вред них гра на и ин ду стри ја.26)У скла ду с тим, по љо при вред ник би 
тре ба ло да за до би је бо ље усло ве за жи вот и рад у дру штву, а спре га 
ло кал них за јед ни ца, др жав не вла сти, мар ке тин га, при вред них за-
јед ни ца и сред ста ва за јав но ин фор ми са ње мо же да бу де од ве ли ке 
по мо ћи у то ме.    

МЕЊАЊЕДРУШТВЕНЕСВЕСТИУГРАДСКИМ
ИРУРАЛНИМСРЕДИНАМАКАОПРЕДУСЛОВ

ОДРЖИВОГРАЗВОЈА

Ве ли ке раз ли ке у усло ви ма жи во та у ур ба ним и ру рал ним сре-
ди на ма зах те ва ју спе ци фи чан при ступ и ме ре у ре ша ва њу про бле-
ма ло кал них за јед ни ца. Ло кал на са мо у пра ва у са мој сво јој де фи ни-
ци ји, а и по од ред ба ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, под ра зу ме ва 
по што ва ње људ ских пра ва ста нов ни ка ло кал них је ди ни ца и од ли ке 
груп но сти ко ју под ра зу ме ва жи вот у за јед ни ци у по ме ну тим обла-
сти ма. У оства ри ва њу ци ље ва и пред ло га у ре ша ва њу про бле ма 
ло кал них за јед ни ца мо же да бу де од по мо ћи са рад ња ви ше од се-
дам сто ти на хи ља да по ме ну тих не за по сле них гра ђа на ко ји има ју 
ви ше од 45 или 50 го ди на, од но сно од го ва ра ју ћа пре ра спо де ла уло-
га не за по сле них гра ђа на у упра вља њу људ ским ре сур си ма у свр-
ху раз во ја ло кал них за јед ни ца. На кон из вр ше не при ва ти за ци је и 
ре струк ту ри ра ња ра ни јег при вред ног си сте ма, у ко ме су са да шњи 
не за по сле ни гра ђа ни про ве ли нај ве ћи део свог рад ног ве ка у јед-
ној фир ми, они ни су би ли у мо гућ но сти да стек ну но ва зна ња и 
ве шти не ко је су да нас по треб не на тр жи шту ра да, ни ти да по ну-
де не ка дру га сво ја зна ња и ве шти не дру штву. Мно ги од њих су 
до шли у град ске сре ди не у по тра зи за бо љим жи во том, оста вља-
ју ћи жи вот на се лу због он да шњих те шких усло ва, не мо гућ но сти 
оства ри ва ња пра ва на шко ло ва ње и пра ва на здрав стве не услу ге, 
и због не мо гућ но сти да пла си ра ју сво је про из во де на при вред ном 
тр жи шту. Ви ше де це ниј ски тренд ми гра ци ја из се ла у град, и из ма-
њих ур ба них у ве ће ур ба не сре ди не, нео ме та но је на ста вљан због 
по ме ну тог про бле ма за не ма ри ва ња по тре ба ста нов ни ка ма њих и 
по гра нич них ре ги о на у Ср би ји.У ре ша ва њу са да шњег про бле ма 
не за по сле но сти, као и про бле ма пре ква ли фи ка ци је не за по сле них и 
за по сле них ли ца на тр жи шту ра да, мо же да бу де од ве ли ке по мо ћи 
раз вој ур ба них и ру рал них ло кал них са мо у пра ва, из ме ђу оста лог, и 
на ор га ни за ци о ном и ко му ни ка циј ском ни воу де ло ва ња управ них 
26) Ja red Di a mond, Guns,GermsandSteelTheFatesofHumahnSocieties, W.W. Nor ton & 

Com pany, New York, Lon don, 2005. 
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др жав них, оп штин ских и ме сних ор га на. Но ви по сло ви, без об зи-
ра да ли се ра ди о за ба че ним кра је ви ма са не так ну тим при род ним 
ре сур си ма, или о  град ским цен три ма, мо гли би да се од но се на 
област основ ног и сред њег школ ства, здрав ства, кул ту ре, со ци јал-
не за шти те, за шти те од при род них не по го да, на гра ђе ви нар ство и 
ар хи тек ту ру, од но сно еко тек ту ру27), на област ин ду стри је ра све те 
и ис ко ри шта ва ња ал тер на тив них из во ра енер ги је, као и на но ве 
на чи не њи хо вог спа ја ња са ар хи тек ту ром, гра ђе ви нар ством и ин-
фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма, за тим на им пле мен та ци ју тра ди ци о-
нал не гра ди тељ ске функ ци о нал но сти и есте ти ке у но ве стам бе не 
објек те,28) био-еко ко зме ти ку29), ре ци кла жу30), уз гој здра ве хра не, 

27) КућаСтил, “Еко тек ту ра”, мај 2002. го ди не: Из раз „еко тек ту ра“ је у упо тре би у Ка на ди 
од 1993. го ди не, и у се би са жи ма кон цепт очу ва ња при род ног окру же ња, ко ри шће ња 
ал тер на тив не енер ги је, ре ци кла же и но вих тех но ло ги ја др ве них кон струк ци ја (при род-
на ди на ми ка, здра ви ма те ри ја ли, би о ло шки прин ци пи и ху ма на ер го но ми ја, у скла ду са 
по што ва њем кул ту ре и пла не тар них ре сур са  као по тре ба свих жи вих би ћа, а не са мо 
љу ди).

28) Сне жа на То ше ва, БожидарПетровић:Кућакаоотисактрајања, Гра фо принт, Гор њи 
Ми ла но вац, 2003: Пре ма Јо ва ну Цви ји ћу, зна ме ни том ге о гра фу и ан тро по ло гу ко ји је, 
из ме ђу оста лог, про у ча вао и ти по ве и ти по ве ку ћа, у тра ди ци о нал ној ар хи тек ту ри на 
овим про сто ри ма по сто је ста ро вла шке брв на ре, мо рав ске ку ће, ма чван ке, шу ма дин ке, 
бо га тин ке, ер дељ ке, а пре ма по ре клу гра ди те ља, би ле су то осе ђан ке, пи ро ћан ке и цр-
но трав ке. О њи хо вој ре ста у ра ци ји и ожи вља ва њу у но вим ар хи тек тон ским по ду хва ти-
ма ви де ти у ра до ви ма са вре ме ног ар хи тек те Бо жи да ра Пе тро ви ћа. Та ко ђе о зна ча ју др-
ве та и шу ме у ар хи тек ту ри, ма ни ри ма, оби ча ји ма и ве ро ва њи ма у све у куп ној кул ту ри и 
тра ди ци ји у Ср би ји ви де ти у Дра ган Бо снић, „Зна ме ни та ста бла у Ср би ји“, Политика, 
29. март, 2009. 

29) До га ђа се да не ки пред у зет нич ки по ду хва ти, ко је ло кал них ста нов ни ци шре ду зи ма ју 
у са рад њи са ло кал ним оп шти на ма у за ба че ним пре де ли ма Ср би је, у по чет ку иза зи-
ва ју не ве ри цу или под смех око ли не.Та ко, на при мер, у са ста ву при род ног ре зер ва та 
За са ви ца код Срем ске Ми тро ви це од 1.800 хек та ра, (са рет ким вр ста ма реч них ме ду за, 
ал ги, пти ца, ри ба и си са ра у скло пу уз га ја ња аутох то них вр ста жи во ти ња, о ко ме до 
пре пет на ест го ди на ни су зна ли ни сви гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це, и из ко јег тв ка нал 
Nationalgeographic еми ту је спе ци јал не еми си је), по сто ји и фар ма бал кан ских ма га ра-
ца (equusasinusasinus). Чи тав ком плекс се фи нан си ра сред стви ма оп шти не Срем ска 
Ми тро ви ца, али и про да јом про из во да на пра вље них од рет ког и ску по це ног ма га ре ћег 
мле ка на фар ми -  од са пу на и кре ма за ли це руч но пра вље них по фран цу ском ре цеп ту, 
ли ке ра по бел гиј ском ре цеп ту и ко ба си ца по ре цеп ту ри из Ита ли је. 

30) Не бој ша Ра ди шић, „На сме ћу из гу бе два ми ли о на ди на ра ме сеч но“, Blic, 12. мај, 2009:
Пре ма тврд ња ма ди рек то ра кра гу је вач ког ЈКП „Чи сто ћа“, сва ког ме се ца се кроз от пад 
ба ци и око два ми ли о на ди на ра чи стог про фи та, јер не по сто ји си сте мат ско са ку пља ње 
и пре ра да се кун дар них си ро ви на, иако од све га што гра ђа ни из ба це из сво јих до мо ва 
мо же да се ис ко ри сти по ло ви на, и да се ре ци кла жом по но во упо тре би. Ме ре њем и ана-
ли зом днев не ко ли чи не и са ста ва утвр ђе но је да днев но са мо на деч је пе ле не от па да око 
де вет то на, ли мен ке од со ко ва од оста лих пи ћа 500 ки ло гра ма и го то во 40 то на па пи ра... 
Тим струч ња ка у том пред у зе ћу по чео је да при пре ма про јек те за ре ци кла жу от па да 
ко ји ће, ако др жа ва схва ти њи хов зна чај и из дво ји но вац, до но си ти огром не уште де, 
за ра де и но ва рад на ме ста. С дру ге стра не, у су сед ној Хр ват ској је број де по ни ја дра-
стич но сма њен због по ве ћа ња бро ја по го на ко ји пре у зи ма ју от пад и од мах га пре ра ђу ју. 
Уз то, ва жно је ис так ну ти као по зи ти ван при мер од лу ку вла сти у Хр ват ској да гра ђа ни 
за са ку пља ње пра зних фла ша до би ја ју нов ча ну на док на ду, што ука зу је на раз вој све сти 
о очу ва њу при род не сре ди не, а ујед но по ма же и дру штве но угро же ним ка те го ри ја ма 
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уна пре ђе ње те ле ко му ни ка ци о не и са о бра ћај не ин фра струк ту ре, 
на из град њу и уса вр ша ва ње ин фра струк ту ре, на пре ко по треб ну 
естет ску ко рек ци ју са да шњег из гле да стам бе них фа са да и пу те ва, 
про чи шћа ва ње ре ка, је зе ра, по то ка, чи шће ње де по ни ја сме ћа, по-
шу мља ва ње, по ри бља ва ње и за са ђи ва ње но вих сор ти здра ве хра не, 
за тим на по ма га ње кул ту ре пред у зет ни штва, отва ра ње за нат ских 
ра ди о ни ца, и слич но. У овом од по мо ћи мо гу да бу ду не ка за не ма-
ре на ис ку ства из про шло сти, као што су раз ли чи те вр сте за ду жби-
нар ства и осни ва ња ра зних вр ста фон до ва, сти пен ди ја, ле га та или 
обра зов них уста но ва, ка ко од стра не јав не вла сти та ко и ис так ну-
тих по је ди на ца. Раз ли чи те вр сте за ду жби нар ства су у Ср би ји од 
кра ја XIX и по чет ком XX. ве ка до жи ве ле про цват, јер су о до бру 
бу ду ћих ге не ра ци ја у том сми слу ми сли ли при пад ни ци свих дру-
штве них сло је ва, без об зи ра да ли су би ли по љо при вред ни ци, на-
уч ни ци или чла но ви кра љев ских по ро ди ца.31)

ста нов ни штва, и ти ме је са мо ова јед на од лу ка у се би успе шно спо ји ла со ци јал ну и 
еко ло шку ком по нен ту бри ге за раз вој и очу ва ње дру штва и жи вот не сре ди не.

31) Бран ка Па вло вић,Порукевременапрошлих–Историјаитрадицијафилантропијеу
СрбијиуXIXиXXвеку, Бал кан ски фонд за ло кал не ини ци ја ти ве, Бе о град, 2007: „Пр ве 
фор ме фи лан тро пи је у Ср би ји ве за не су за тра ди ци о нал не об ли ке со ли дар но сти, по-
себ но у се о ским за јед ни ца ма. Јед на од нај по зна ти јих је мо ба, до бро вољ ни рад ко јим 
се по ма же јед ном чла ну се о ске за јед ни це, нај че шће у са ку пља њу ле ти не или из град њи 
ку ће. Ва жна фор ма фи лан тро пи је би ле су за ду жби не. Ре ли гиј ске за ду жби не – цр кве 
и ма на сти ри – ја ви ле су се по чет ком сред њег ве ка и њих су оста вља ли вла да ри. Пр-
ве при ват не за ду жби не по ја ви ле су се сре ди ном XIХ ве ка. Ба та ко вић (2004) го во ри о 
за ду жби нар ству као тра ди ци ји у срп ском на ро ду ко ја, уз сла вље ње по ро дич ног све ти-
те ља, има нај ду жи кон ти ну и тет. Још по чет ком сред њег ве ка срп ски вла да ри, вла сте ла 
и вер ски ве ли ко до стој ни ци, угле дав ши се де лом на ви зан тиј ске оби ча је, по ди за ли су 
за ду жби не, ма на сти ри ма по кла ња ли ве ли ке по се де за њи хо во одр жа ва ње, осни ва ли 
бол ни це, нов ча но по ма га ли пре пи си ва ње и укра ша ва ње ру ко пи са. У мо дер ној Ср би-
ји, кне же ви ни и кра ље ви ни, за ду жби нар ска тра ди ци ја до би ла је све же под сти ца је и 
са вре ме ну про све ти тељ ску мо ти ва ци ју. Осни ва чи фон до ва и за ду жби на, фор ми ра них 
нај че шће при глав ним уста но ва ма срп ске кул ту ре – Ака де ми ји на у ка (Срп ска кра љев-
ска ака де ми ја) и Уни вер зи те ту (Ве ли кој шко ли) – би ли су љу ди из свих дру штве них 
сло је ва Ср би је и дру гих срп ских кра је ва – успе шни ве ле тр гов ци и ин ду стри јал ци, ми-
ни стри, про фе со ри, офи ци ри, вла ди ке, по ли ти ча ри, али и скром ни ср би јан ски зе мљо-
рад ни ци или вој во ђан ски па о ри. За јед нич ко им је би ло то што су фи нан сиј ску пот по ру 
кул тур ним дру штви ма, школ ским за во ди ма и на уч ним уста но ва ма сма тра ли сво јом 
ро до љу би вом оба ве зом.“ Та ко, пре ма по да ци ма ко је на во ди Со фро ни је вић (1995), на 
спи ску да ро да ва ца Бе о град ског уни вер зи те та до 1939. го ди не на ла зи се 76 осо ба и гру-
па, по чев од кра љев ске по ро ди це до обич них гра ђа на... Со фро ни је вић (1995) ис ти че да 
до бро чин ство у ви ду за ду жби нар ства до сти же код Ср ба свој про цват у пе ри о ду раз-
ви је ног гра ђан ског дру штва, кра јем XIX и по чет ком XX ве ка. Осни ва ње за ду жби на, 
пре ма овој аутор ки, пред ста вља ула га ње лич ног ка пи та ла за оп ште до бро ра ди ове ко-
ве ча ва ња соп стве ног име на, у на ди да ће за ду жби на или фонд на ста ви ти не до вр ше но 
кул ту р но пред у зет ни штво да ро дав ца. „Обим и де лат ност ра да за ду жби на и фон до ва 
за ви си ли су нај че шће од лич не ини ци ја ти ве до бро тво ра, али је че сто на ме ну сред ста ва 
би ра ла уста но ва ко јој је по ве ре но упра вља ње над за ве шта ним сред стви ма. Да ро дав ци 
су за ве шта ва ли ота че ству сво ја има ња, го тов но вац, као и раз ли чи те ко лек ци је књи га, 
сли ка или ру ко пи са. Ср би ја је 1896. го ди не до не ла За кон о за ду жби на ма, ко ји је за то 
вре ме био вр ло на пре дан.“...
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У про шло сти, у Ср би ји су би ле осни ва не на хи је или ма ле кне-
жи не ко је су у ру рал ним под руч ји ма, као што је био оби чај и у 
дру гим др жа ва ма на раз ли чи тим кра је ви ма све та, има ле ре ги стре 
и по пи се ста нов ни штва у ста рим цр кве ним књи га ма и ло кал ним 
је ди ни ца ма вла сти, те рас по ре ђи ва ле ду жно сти ло кал них ста нов-
ни ка. Та ко се у Ср би ји вре ме ном из дво ји ла ин сти ту ци ја се о ског 
за дру жни штва, за сно ва ног на прак тич ним ак тив но сти ма про ис те-
клим из утвр ђе них ма ни ра и оби ча ја за јед ни це. Мо ти ви за по ди за-
ње ни воа ква ли те та жи во та у при па да ју ћим ло кал ним за јед ни ца ма, 
би ло да се ра ди ло о обич ним ло кал ним ста нов ни ци ма, би ро кра та-
ма или на уч ни ци ма ко ји по зна ју стру ку и ста ње на те ре ну у тим 
за јед ни ца ма, би ло је раз ми шља ње о до бру бу ду ћих ге не ра ци је. О 
та квом ви зи о нар ству и ен ту зи ја зму све до че и за ду жби не по зна тих 
на уч ни ка и пред у зет ни ка Ми ше Ана ста си је ви ћа, Ми хај ла Пу пи на, 
Јо ва на Жи ва но ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа или Или је Ми ло са ље ви ћа – 
Ко лар ца у сво јим род ним ме сти ма и ши ре. Све то је до при но си ло 
ме ња њу дру штве не све сти у гра ђа на, под сти ца ло фи лан тро пи ју и 
кул ту ру пред у зет ни штва и по кре та ло дру штве ни еко ном ски и кул-
тур ни раз вој гра до ва, ре ги о на и чи та ве др жа ве. У те ку ћем те шком 
еко ном ском и кул тур ном пе ри о ду по др жа ву мо гу ћа је об но ва 
слич них те ко ви на и ин сти ту ци ја, али све му то ме је по треб на и не-
ка вр ста над град ње у сми слу по ре ских олак ши ца и дру гих ви до ва 
под сти ца ња пред у зет ни штва, бо љег обра зо ва ња и раз во ја на у ке и 
умет но сти на од ре ђе ним под руч ји ма.

Ме ња ње дру штве не све сти је пре ко по треб но и у слу ча ју све 
ак ту ел ни је за шти те од кли мат ских про ме на. Стра те ги ја агра ра тре-
ба да се раз ви ја има ју ћи у ви ду те ку ћи про блем гло бал ног за гре-
ва ња и све уче ста ли ји про блем су ша, по жа ра и по пла ва.У бли зи-
ни ур ба них под руч ја, као и у под руч ји ма где је пре о ста ло се о ског 
ста нов ни штва, раз вој аграр не ин ду стри је до дат но оп те ре ћу ју вр-
ста и ко ли чи не еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху, та ко да је 
по треб но у стра те ги ји за раз вој по љо при вре де обра ти ти па жњу на 
про из вод њу и кон тро лу ин ду стриј ског ђу бри ва и на уград њу и кон-
тро лу нео п ход них фил те ра за за шти ту жи вот не сре ди не у по сто је-
ћим и бу ду ћим фа брич ким по стро је њи ма, а што још увек ни је де-
фи ни са но прав ним до ку мен ти ма, ни ти је ло кал ном ста нов ни штву 
пре до че на на од го ва ра ју ћи на чин ва жност до но ше ња и при ме не 
та кве стра те ги је.Као што је на ја вио би о ге о граф Ja red Di a mond у 
сво јим књи га ма „Оруж је, бак те ри је и че лик“ и „Крах – за што не ка 
дру штва успе ва ју или про па да ју“, у ХХI ве ку нај ва жни ји про бле ми 
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за оп ста нак др жа ва и ста нов ни штва би ће про бле ми на вод ња ва ња 
зе мљи шта, по шу мља ва ња, те пре вен ци ја и за шти та од за га ђи ва ња 
пла не те и за шти та од при род них ка та стро фа као што су су ше, по-
жа ри, по пла ве, зе мљо тре си и вре мен ске не по го де. Уз те про бле ме, 
у Ср би ји ће ло кал не са мо у пра ве мо ра ти да ре ше до дат не про бле-
ме као што су лош ква ли тет во де због из ли ва ња ка на ли за ци о них и 
от пад них во да и за га ђи ва ња сме ћем (мно ги ло кал ни за во ди упо зо-
ра ва ју да у ло кал ним је ди ни ца ма не ма од го ва ра ју ће кон тро ле де по-
ни ја сме ћа и пре чи шћа ва ња во да, иако је пре чи шћа ва ње за кон ска 
оба ве за32)), те лош ква ли тет це ста, не до вр ше не и иша ра не фа са де 
у по је ди ним сре ди на ма и слич ни про бле ми. У про це су успе шног 
обра зо ва ња ста нов ни штва о ме ра ма за шти те њи хо вих основ них 
дру штве них пра ва, али и за шти те фи зич ких ли ца и при род них и 
при вред них до ба ра од све уче ста ли јих при род них не по го да ло-
кал не за јед ни це мо гу да има ју ве ли ку уло гу. У де фи ни са њу ме-
ра за шти те при род не око ли не ну жно је ме ња ти уста ље не жи вот не 
на ви ке и свест ло кал них ста нов ни ка, под сти ца ти раз вој струч них 
про је ка та и ис тра жи ва ња о уна пре ђе њу ква ли те та жи во та у од-
ре ђе ним ре ги о ни ма, али и осло ни ти се на ин ту и тив ност и ино ва-
тив ност ло кал ног ста нов ни штва и омо гу ћи ти им да се ре а ли зу ју у 
окви ру ме ра за шти те на ни воу ло кал них са мо у пра ва. 

У све му ово ме на ве де ном ва жно је да ло кал не за јед ни це успе-
шни је не го до са да оба ве шта ва ју гра ђа не о њи хо вим дру штве ним 
пра ви ма и ду жно сти ма, и да тај од нос бу де ко му ни ка циј ски успе-
шан и усме рен на ду го роч но одр жи ви раз вој за јед ни це. Нај ва жни ји 
пред у слов за то је ме ња ње дру штве не све сти у прав цу по ди за ња 
ни воа са мо по што ва ња ста нов ни ка при па да ју ће ло кал не за јед ни це 
(ка ко гра ђа на та ко и но си ла ца ло кал не вла сти) и по што ва ња дру-
гих, те вред но ва ња свог и ту ђег жи во та, ра да, сло бо да, пра ва и оба-
ве за, за што је ва жна пра вил но кон ци пи ра на стра те ги ја све у куп ног 
раз во ја за јед ни це, као и раз во ја ин сти ту ци ја и про је ка та ко ји про-
во де ту стра те ги ју. 
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Сажетак
Економски и привредни развој последњих деценија
каоиубрзанаиндустријализацијаитехничкотехно
лошкинапредакузприменуновихтехнологијаипове
зивање свих земаља у европске и светске економске,
привредне,саобраћајнеидругетоковезаснованим,у
првом реду, на достигнућиматехнике и науке довео
је до одређеног степена и нивоа загађеностиоснов
них природних ресурсаживог света. То је наметну
лопотребудасваовазбивањаипроменеморајубити
обухваћенеисадржајемодређеногсистема правних
норми каодела укупног друштвеног система.Тај би
системправнихнормиутврдиоуслове,начин,поступ
кеикритеријумезакоришћењеновихтехнологијабез
чеганемапривредногидруштвеногразвојасвакепо
јединеземље,каоинапреткацелогчовечанства,али
којибидовеодосмањењаилиограничењаобликаиви
довазагађењаилиугрожавањаживотнесрединеуце
линиилипојединихњенихсегмената,односнокојиби
довеодо“одрживогразвоја’’.

Uпра во због ве ли ког зна ча ја уре ђи ва ња, уна пре ђе ња и за шти те 
жи вот не сре ди не у це ло сти или по је ди них ње них сег ме на та: 

во де, ва зду ха, зе мљи шта, фло ре и фа у не и ме ђу на род на за јед ни ца 

* Редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу.
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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је пу тем ви ше уни вер зал них (под окри љем ОУН) или ре ги о нал них 
(Са вет Евро пе и Европ ска уни ја) прав них ака та по ста ви ла прав не 
стан дар де у овој обла сти ко је су по је ди не зе мље, па та ко и на ша зе-
мља, ду жне да ин пле мен ти ра ју у сво је на ци о нал но за ко но дав ство 
као је дан од атри бу та прав не др жа ве. То је осно ва за од ре ђе ње Ср-
би је као др жа ве у ко јој се чвр сто шти ти прин цип одр жи вог раз во ја. 
Упра во о овим прав ним стан дар ди ма ко је је и на ша др жа ва ин пле-
мен ти ра ла то ком 2005. го ди не до но ше њем но вог ''еко ло шког'' за-
ко но дав ства.

Кључ не ре чи: за кон, жи вот на сре ди на, уре ђе ње, за шти та, др-
жав ни ор га ни, по сту пак

1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ло ви ном пр ве де це ни је тре ћег ми ле ни ју ма спро во де ћи све о-
бу хват ну дру штве ну, по ли тич ку, еко ном ску и прав ну ре фор му, 

у Ре пу бли ци Ср би ји се при сту пи ло и до но ше њу но вог еко ло шког 
за ко но дав ства1). На и ме, кра јем 2004. го ди не  до не то је ви ше за ко на 
из ове обла сти ко ји ма је си стем уре ђи ва ња, уна пре ђе ња  и за шти те 
жи вот не сре ди не у це ло сти и по је ди них ње них сег ме на та по ста-
вљен на ква ли тет но ви ши и ра ди кал но дру га чи ји ни во не го што је 
то до та да био слу чај2). На и ме, те је го ди не до не то ви ше за ко на из 
обла сти жи вот не сре ди не. Сви ти за ко ни су обе ле жи ли но ву еру у 
обла сти  еко ло шког за ко но дав ства3) чи ме се на ша зе мља при бли-
жи ла ве ли ком бро ју зе ма ља ко је су сво је еко ло шке про пи се ускла-
ди ле на ни зом ре ле вант них ме ђу на род но прав них ака та, у пр вом 
ре ду уни вер зал ног ка рак те ра чи ме се ства ра ју осно ве за одр жи-
ви раз вој свих би о ло шких ре сур са у функ ци ји еко ном ског раз во ја 
дру штва. То су сле де ћи за ко ни : 1. За кон о за шти ти жи вот не сре ди-
не4), 2. За кон о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 3. 
За кон о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не и 4.  За кон о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
1) М. Ра кић, М. Ђор ђе вић, Д. Јо ва ше вић, Де мо кра ти ја и жи вот на сре ди на, Бе о град, 2008, 

стр. 197-211.
2) В. Бе за ре вић, Ре струк ту ри ра ње упра вља ча за шти ће них при род них до ба ра и на ци о нал-

не стра те ги је, Прав ни жи вот, Бе о град, бр. 9/2008, стр. 485-497.
3) Д. Јо ва ше вић, За шти та жи вот не сре ди не, Бе о град, 2005, стр. 78-92.
4) Сви но ви еко ло шки за ко ни су об ја вље ни у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је бр.  

135/2004.
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2.КАРАКТЕРИСТИКЕСИСТЕМА
ЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

За кон о за шти ти жи вот не сре ди не уре ђу је ин те грал ни си стем 
за шти те жи вот не сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва 
чо ве ка на жи вот и раз вој у здра вој жи вот ној сре ди ни и урав но те-
жен од нос при вред ног раз во ја и жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср-
би ји5). При то ме је од ре ђе но да си стем за шти те жи вот не сре ди не 
чи не ме ре, усло ви и ин стру мен ти6) ко ји су нео п ход но по треб ни за: 
1) одр жи во упра вља ње и очу ва ње при род не рав но те же, це ло ви то-
сти, ра зно вр сно сти и ква ли те та при род них вред но сти и усло ва за 
оп ста нак свих жи вих би ћа и 2) спре ча ва ње, кон тро лу, сма њи ва ње 
и са на ци ју свих об ли ка за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. 

Сам је за кон ски текст као основ ни еко ло шки за кон у на шој 
зе мљи од ре дио по јам и са др жи ну нај зна чај ни јих ин сти ту та и пој-
мо ва ко ји пред ста вља ју област пра ва о жи вот ној сре ди ни. На и ме, 
жи вот на сре ди на7) је де фи ни са на као скуп при род них и ство ре них 
вред но сти чи ји ком плек сни ме ђу соб ни од но си чи не окру же ње, 
од но сно про стор и усло ве за жи вот8). Она се нај че шће из ра жа ва 
пу тем сво га ква ли те та. То зна чи да је ква ли тет жи вот не сре ди не 
за пра во ста ње жи вот не сре ди не ко је се ис ка зу је фи зич ким, хе миј-
ским, би о ло шким, естет ским и дру гим ин ди ка то ри ма. Као основ ни 
кон сти ту тив ни еле мен ти жи вот не сре ди не сма тра ју се : 1. при род-
не вред но сти, 2. за шти ће но при род но до бро, 3. јав но при род но до-
бро, 4. ге о ди вер зи тет и 5. би о ди вер зи тет.

При род не вред но сти је су при род на бо гат ства ко ја чи не: ва-
здух, во да, зе мљи ште, шу ме, ге о ло шки ре сур си, биљ ни и жи во-
тињ ски свет. Нај че шће се као збир на име ни ца за ове вред но сти 
упо тре бља ва и по јам жи вот на сре ди на у сво јој све у куп но сти. За-
шти ће но при род но до бро је сте очу ва ни део при ро де по себ них 
вред но сти и од ли ка (ге о ди вер зи те та, би о ди вер зи те та, пре де ла, пеј-
за жа и др), ко ји има трај ни еко ло шки, на уч ни, кул тур ни, обра зов-
ни, здрав стве но-ре кре а тив ни, ту ри стич ки и дру ги зна чај, због че га 
5) Збор ник ра до ва, Чо век и жи вот на сре ди на у СР Ср би ји, СА НУ, Бе о град, 1977, стр. 136-

173.
6) A.S. Bo ug htley, Man and En vi ron ment, New York, Lon don, 1971, str. 78-92.
7) Ф. Ван чи на, Чо вје ко ва око ли на, За греб, 1982, стр. 76-82.
8) С. Про шић, Без бед ност и жи вот на сре ди на, Прав ни жи вот, Бе о град, бр. 9/2008, стр. 

499-505.
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као до бро од оп штег ин те ре са ужи ва по себ ну за шти ту9). Као јав но 
при род но до бро сма тра се уре ђе ни или не у ре ђе ни део при род ног 
бо гат ства, од но сно ва зду ха, вод них до ба ра, при о ба ља, под зем них 
до ба ра, шум ских до ба ра, пре де ла или про сто ра, јед на ко до сту пан 
сви ма.

За раз ли ку од при род не вред но сти и при род ног до бра,  ге о-
ди вер зи тет (ге о ло шка ра зно вр сност) је сте при су ство или рас про-
стра ње ност ра зно вр сних еле ме на та и об ли ка ге о ло шке гра ђе, ге о-
ло шких струк ту ра и про це са, ге о хро но ло шких је ди ни ца, сте на и 
ми не ра ла раз ли чи тог са ста ва и на чи на по стан ка и ра зно вр сних па-
ле о е ко си сте ма ме ња них у про сто ру под ути ца ји ма уну тра шњих и 
спо ља шњих ге о ди на мич ких чи ни ла ца то ком ге о ло шког вре ме на10). 
Та ко ђе и  би о ди вер зи тет (би о ло шка ра зно вр сност) об у хва та ра зно-
вр сност ор га ни за ма у окви ру вр сте, ме ђу вр ста ма и ме ђу еко си сте-
ми ма и об у хва та укуп ну ра зно вр сност ге на, вр ста и еко си сте ма на 
ло кал ном, на ци о нал ном, ре ги о нал ном и гло бал ном ни воу11). 

1.Субјектисистемазаштитеживотнесредине

Као су бјек ти си сте ма за шти те жи вот не сре ди не ко ји су ду жни 
да чу ва ју и уна пре ђу ју жи вот ну сре ди ну  у Ре пу бли ци Ср би је од ре-
ђе ни су: 1. Ре пу бли ка; 2. ауто ном на по кра ји на; 3. оп шти на, од но сно 
град (је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве); 4. пред у зе ћа, дру га до ма ћа и 
стра на прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји у оба вља њу при вред не и 
дру ге де лат но сти ко ри сте при род не вред но сти, угро жа ва ју или за-
га ђу ју жи вот ну сре ди ну; 5. на уч не и струч не ор га ни за ци је и дру ге 
јав не слу жбе и 6. гра ђа нин, гру пе гра ђа на, њи хо ва удру же ња, про-
фе си о нал не или дру ге ор га ни за ци је. 

У оства ри ва њу си сте ма за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли-
ка, ауто ном на по кра ји на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, прав на и 
фи зич ка ли ца од го вор на су за сва ку ак тив ност ко јом ме ња ју или 
мо гу про ме ни ти ста ње и усло ве у жи вот ној сре ди ни, од но сно за 
не пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не, у скла ду са за ко-
ном12). И прав на и фи зич ка ли ца та ко ђе су ду жна  да у оба вља њу 
9) Ј. Кла рер, М. Па па фа ра, Бо љи око лиш и бо ље го спо дар ство, Szen ten dre, 1999, стр. 112-

132.
10)  B. Glu šče vić, S. Ma ri čić, B. Pe ro vić, Sci en ce, man and his Envirоnment, Be o grad, 1971, str. 

278-371.
11)  О. Лон ча рић Хор ват, Бу дућ ност еко ло шких да ва ња, зна ност и дру штве не про мје не, 

За греб, 2000, стр. 305-314.
12)  Б. Јел чић, Ко ли ко су еко ло шки по ре зи еко ло шки, Збор ник ра до ва, Тен ден ци је у раз во-

ју фи нан циј ских ак тив но сти др жа ве, За греб, 2000, стр. 193-205.
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сво јих де лат но сти обез бе де13): 1. ра ци о нал но ко ри шће ње при род-
них бо гат ста ва, 2. ура чу на ва ње тро шко ва за шти те жи вот не сре ди-
не у окви ру ин ве сти ци о них и про из вод них тро шко ва и 3. при ме ну 
про пи са, од но сно пред у зи ма ње ме ра за шти те жи вот не сре ди не, у 
скла ду са за ко ном. 

Та ко ђе су др жав ни ор га ни, на уч не уста но ве, уста но ве у обла-
сти обра зо ва ња, здрав ства, ин фор ми са ња, кул ту ре и дру ге уста но-
ве, као и дру ги об ли ци удру жи ва ња, у окви ру сво јих де лат но сти 
оба ве за ни да пер ма нент но пред у зи ма ју раз ли чи те ме ре, рад ње и 
по ступ ке ко ји има ју за циљ да под сти чу, усме ра ва ју и обез бе ђу ју 
ја ча ње све сти о зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не14). Ја ча ње све-
сти о зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не обез бе ђу је се кроз си стем 
обра зо ва ња15) и вас пи та ња, на уч но-ис тра жи вач ког и тех но ло шког 
раз во ја, уса вр ша ва ња у про це су ра да, јав ног ин фор ми са ња и по пу-
ла ри за ци је за шти те жи вот не сре ди не16). 

Удру же ња гра ђа на у обла сти за шти те жи вот не сре ди не при-
пре ма ју, про па ги ра ју и ре а ли зу ју сво је про гра ме за шти те, шти те 
сво ја пра ва и ин те ре се у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, пред-
ла жу ак тив но сти и ме ре за шти те, уче ству ју у по ступ ку до но ше-
ња од лу ка у скла ду са за ко ном, до при но се или не по сред но ра де 
на ин фор ми са њу о жи вот ној сре ди ни17). Су бјек ти си сте ма за шти-
те жи вот не сре ди не ду жни су да ме ђу соб но са ра ђу ју, обез бе ђу ју 
ко ор ди на ци ју и ускла ђи ва ње у до но ше њу и спро во ђе њу од лу ка,  
док Ре пу бли ка Ср би ја , од но сно ње ни ор га ни оства ру је са рад њу у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не са дру гим др жа ва ма и ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма. 

2.Начелаеколошкогправа

Као што и у обла сти ме ђу на род ног еко ло шког пра ва, од но сно 
европ ског еко ло шког пра ва мо же мо уочи ти ви ше ру ко вод них прин-
ци па18) или на че ла на ко ји ма се оно за сни ва, та ко и но ви си стем еко-
13)  A.H. Es ser, Be ha vi or and En vi ron ment, New York, Lon don, 1971, str. 351-395.
14)  А. Де ка но вић, Не ка но ва еко ло шка сви јест, Збор ник ра до ва, Зна ност и дру штве не про-

мје не, За греб, 2000, стр. 407-411.
15)  Д. Га ра шић, Од гој и обра зо ва ње за око лиш и одр жи ви раз вој у сви је ту, Го спо дар ство и 

око лиш, За греб, бр. 52/2001, стр. 435-436.
16)  П. Ста и нов, За шчи та на при ро да та, Со фиа, 1970, стр. 218-241.
17)  А. Кирн, Не ко ли ко те мељ них ди ле ма еко ло шке ети ке, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 

3/1998, стр. 157-170.
18)  А. Ча во шки, Осно ви еко ло шког пра ва Европ ске уни је, Бе о град, 2007, стр. 13-21.



- 92 -

СИСТЕМУРЕЂЕЊАИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ...ДраганЈовашевић

ло шког пра ва Ре пу бли ке Ср би је ја сно ина у гу ри ше ви ше на че ла19). 
Ме ђу тим еко ло шким на че ли ма по себ но се ис ти чу сле де ћи20): 1.на-
че ло ин те грал но сти, 2. на че ло пре вен ци је и пре до стро жно сти, 3. 
на че ло очу ва ња при род них вред но сти, 4. на че ло одр жи вог раз во ја, 
5. на че ло од го вор но сти за га ђи ва ча и ње го вог прав ног след бе ни ка, 
6. на че ло “за га ђи вач пла ћа”, 7. на че ло “ко ри сник пла ћа”, 8. на че ло 
суп си ди јар не од го вор но сти, 9. на че ло при ме не под сти цај них ме ра, 
10. на че ло ин фор ми са ња и уче шћа јав но сти и 11.  на че ло за шти те 
пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну и при сту па пра во су ђу 

На че ло ин те грал но сти21) зна чи да над ле жни др жав ни ор га ни, 
ор га ни ауто ном не по кра ји не и ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве обез бе ђу ју ин те гра ци ју за шти те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре-
ди не22) у све сек тор ске по ли ти ке и то на сле де ћи на чин : а) спро во-
ђе њем ме ђу соб но уса гла ше них пла но ва и про гра ма и б) при ме ном 
про пи са кроз си стем до зво ла, тех нич ких и дру гих стан дар да и нор-
ма ти ва, в) фи нан си ра њем и  г) под сти цај ним и дру гим ме ра ма за-
шти те жи вот не сре ди не. 

На че ло пре вен ци је и пре до стро жно сти23) под ра зу ме ва да сва ка 
ак тив ност мо ра би ти пла ни ра на и спро ве де на на на чин да: а) про-
у зро ку је нај ма њу мо гу ћу про ме ну у жи вот ној сре ди ни; б) пред ста-
вља нај ма њи ри зик по жи вот ну сре ди ну и здра вље љу ди; в) сма њи 
оп те ре ће ње про сто ра и по тро шњу си ро ви на и енер ги је у из град њи, 
про из вод њи, ди стри бу ци ји и упо тре би; г) укљу чи мо гућ ност ре-
ци кла же и д) спре чи или огра ни чи ути цај на жи вот ну сре ди ну на 
са мом из во ру за га ђи ва ња. 

На че ло пре до стро жно сти оства ру је се про це ном ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну и ко ри шће њем нај бо љих рас по ло жи вих и до-
ступ них тех но ло ги ја, тех ни ка и опре ме. Не по сто ја ње пу не на уч не 
по у зда но сти, пре ма са да шњим про пи си ма, не мо же да пред ста вља 
раз лог за не пред у зи ма ње ме ра спре ча ва ња де гра да ци је жи вот не 
сре ди не у слу ча ју мо гу ћих или по сто је ћих зна чај них ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну24). 
19) Ф. Кри то вац, Из ме ђу еко ло шких на че ла и зби ље, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 

2/1996, стр. 229-242.
20) S. Wolf, A. Whi te, N. Stan ley, Prin ci ples of En vi ron men tal Law, Lon don, 2002, str. 421-442
21) M.F. Strong, De ve lop ment and En vi ron ment, Pa ris, 1972, str. 167-192.
22) И. Ци фрић, Би ос и етос – око лиш у би о е тич кој па ра диг ми, Фи ло зоф ска ис тра жи ва ња, 

За греб, бр. 4/1998, стр. 763-774.
23) S. Ball, S. Bell, En vi ron men tal Law, Lon don, 1991, str. 321-354.
24) С. По по вић, За шти та во де и ва зду ха од за га ђи ва ња, Бе о град, 1975, стр. 178-192. 
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На че ло очу ва ња при род них вред но сти под ра зу ме ва да  се при-
род не вред но сти (об но вљи ве или нео б но вљи ве) ко ри сте под усло-
ви ма и на на чин ко ји ма се обез бе ђу је очу ва ње вред но сти ге о ди вер-
зи те та, би о ди вер зи те та, за шти ће них при род них до ба ра и пре де ла. 
Об но вљи ви при род ни ре сур си ко ри сте се та ко ђе под усло ви ма ко ји 
обез бе ђу ју њи хо ву трај ну и ефи ка сну об но ву и стал но уна пре ђи-
ва ње ква ли те та. Нео б но вљи ви при род ни ре сур си ко ри сте се под 
усло ви ма ко ји обез бе ђу ју њи хо во ду го роч но еко но мич но и ра зум-
но ко ри шће ње, укљу чу ју ћи огра ни ча ва ње ко ри шће ња стра те шких 
или рет ких при род них ре сур са и суп сти ту ци ју дру гим рас по ло жи-
вим ре сур си ма, ком по зит ним или ве штач ким ма те ри ја ли ма25). 

На че ло одр жи вог раз во ја зна чи да је одр жи ви раз вој  за пра во 
ускла ђе ни си стем тех нич ко-тех но ло шких, еко ном ских и дру штве-
них ак тив но сти у укуп ном раз во ју у ко јем се на прин ци пи ма еко-
но мич но сти и ра зум но сти ко ри сте при род не и ство ре не вред но сти 
Ре пу бли ке Ср би је са ци љем да се са чу ва и уна пре ди ква ли тет жи-
вот не сре ди не за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је. Одр жи ви раз вој 
оства ру је се до но ше њем и спро во ђе њем од лу ка ко ји ма се обез бе-
ђу је ускла ђе ност ин те ре са за шти те жи вот не сре ди не и ин те ре са 
еко ном ског раз во ја. 

На че ло од го вор но сти за га ђи ва ча и ње го вог прав ног след бе-
ни ка озна ча ва да прав но или фи зич ко ли це ко је сво јим не за ко ни-
тим или не ис прав ним ак тив но сти ма до во ди до за га ђе ња жи вот не 
сре ди не у сва ком кон крет ном слу ча ју од го ва ра за про у зро ко ва ну 
ште ту у скла ду са за ко ном26). За га ђи вач је од го во ран за за га ђи ва ње 
жи вот не сре ди не и у слу ча ју ли кви да ци је или сте ча ја пред у зе ћа 
или дру гих прав них ли ца, у скла ду са за ко ном27). То зна чи да су 
за га ђи вач или ње гов прав ни след бе ник оба ве зни да от кло не узро-
ке за га ђе ња и по сле ди це ди рект ног или ин ди рект ног за га ђе ња жи-
вот не сре ди не. Про ме не вла сни штва пред у зе ћа и дру гих прав них 
ли ца или дру ги об ли ци про ме не сво ји не оба ве зно укљу чу ју про це-
ну ста ња жи вот не сре ди не и од ре ђи ва ње од го вор но сти за за га ђе ње 
жи вот не сре ди не, као и на ми ре ње ду го ва (те ре та) прет ход ног вла-
25) Ј. Оме јац, Увод на и основ на пи та ња пра ва око ли ша, Осно ве пра ва око ли ша, За греб, 

1997, стр. 78-91.
26) B. Bax ter, A the ory of eco lo gi cal ju sti ce, Lon don, 2005, str. 148-217.
27) М. Па тер наи, Прав ни аспек ти за шти те би о ло шке ра зно вр сно сти, Прав ни вје сник, Оси-

јек, бр. 1-2/2000, стр. 185-204.
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сни ка за из вр ше но за га ђи ва ње и/или ште ту на не ту жи вот ној сре-
ди ни28). 

На че ло “за га ђи вач пла ћа” озна ча ва да  за га ђи вач пла ћа на кна-
ду за за га ђи ва ње жи вот не сре ди не ка да сво јим ак тив но сти ма про-
у зро ку је или мо же про у зро ко ва ти оп те ре ће ње жи вот не сре ди не, 
од но сно ако про из во ди, ко ри сти или ста вља у про мет си ро ви ну, 
по лу про и звод или про из вод ко ји са др жи штет не ма те ри је по жи-
вот ну сре ди ну. За га ђи вач, у скла ду са про пи си ма, сно си укуп не 
тро шко ве ме ра за спре ча ва ње и сма њи ва ње за га ђи ва ња ко ји укљу-
чу ју тро шко ве ри зи ка по жи вот ну сре ди ну и тро шко ве укла ња ња 
ште те на не те жи вот ној сре ди ни. Сле де ће је на че ло да “ко ри сник 
пла ћа” пре ма ко ме сва ко фи зич ко или прав но ли це ко је ко ри сти 
при род не вред но сти,  ду жно је да пла ти ре ал ну це ну за њи хо во ко-
ри шће ње, али и за ре кул ти ва ци ју про сто ра. На че ло суп си ди јар не 
од го вор но сти под ра зу ме ва да др жав ни ор га ни, у окви ру сво јих фи-
нан сиј ских мо гућ но сти, от кла ња ју по сле ди це за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не и сма ње ња ште те у слу ча је ви ма ка да је за га ђи вач не по-
знат, као и ка да ште та по ти че услед за га ђи ва ња жи вот не сре ди не 
из из во ра ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је. 

И на че ло при ме не под сти цај них ме ра зна чи да др жав ни ор-
га ни, од но сно ор га ни ауто ном не по кра ји не, као и ор га ни је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве пред у зи ма ју све нео п ход но по треб не ме ре 
за очу ва ње и одр жи во упра вља ње ка па ци те том жи вот не сре ди не, 
а по себ но на сле де ћи на чин29): а) сма ње њем ко ри шће ња си ро ви-
на и енер ги је, б) спре ча ва њем или сма ње њем за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не, в) при ме ном еко ном ских ин стру ме на та и дру гих ме ра, г) 
из бо ром нај бо љих до ступ них тех ни ка, по стро је ња и опре ме ко ја 
не зах те ва пре ко мер не тро шко ве и д) из бо ром про из во да и услу га. 

На че ло ин фор ми са ња и уче шћа јав но сти зна чи да у оства ри ва-
њу уста вом за га ран то ва ног пра ва на здра ву жи вот ну сре ди ну сва ко 
има пра во да бу де оба ве штен о ста њу жи вот не сре ди не и да уче-
ству је у по ступ ку до но ше ња од лу ка чи је би спро во ђе ње мо гло да 
ути че на жи вот ну сре ди ну. По да ци о ста њу жи вот не сре ди не су 
јав ни, а њи хо во кр ше ње пред ста вља ка жњи во де ло за чи јег су учи-
ни о ца за пре ће не ка зне30). По след ње еко ло шко на че ло у но вом прав-
ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је је на че ло за шти те пра ва на здра ву 
жи вот ну сре ди ну и при сту па пра во су ђу. Пре ма овом на че лу гра-
28) Ви ше: Збор ник ра до ва : За шти та жи вот не сре ди не, Ниш, 1976, стр. 167-199.
29) M.Lee, EU En vi ro ne men tal Law, Ox ford, 2005, str. 78-112.
30) Г. Ни ко лиш, Чо век, дру штво, жи вот на сре ди на, Бе о град, 1981, стр. 189-219.
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ђа нин или гру пе гра ђа на, њи хо ва удру же ња, про фе си о нал не или 
дру ге ор га ни за ци је има ју мо гућ ност да сво је пра во на здра ву жи-
вот ну сре ди ну оства ру ју пред над ле жним ор га ном, од но сно су дом, 
у скла ду са за ко ном. 

3.УПРАВЉАЊЕИКОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХВРЕДНОСТИ

Упра вља ње при род ним вред но сти ма у Ре пу бли ци Ср би ји по-
чев од 2005. го ди не оства ру је се пла ни ра њем одр жи вог ко ри шће ња 
и очу ва ња њи хо вог ква ли те та и ра зно вр сно сти31), у скла ду са усло-
ви ма и ме ра ма за шти те жи вот не сре ди не ко ји су утвр ђе ни ни зом 
за ко на (ко ји за пра во и чи не област еко ло шког пра ва на ше зе мље)32). 
Као при род не вред но сти ко је пред ста вља ју пред мет по себ не за кон-
ске за шти те од ре ђе ни су: 1) при род ни ре сур си као об но вљи ве или 
нео б но вљи ве ге о ло шке, хи дро ло шке и би о ло шке вред но сти ко је 
се, ди рект но или ин ди рект но, мо гу ко ри сти ти или упо тре би ти, а 
има ју ре ал ну или по тен ци јал ну еко ном ску вред ност; 2) за шти ће на 
при род на до бра и 3) јав на при род на до бра. 

Одр жи во ко ри шће ње и за шти та при род них вред но сти33) обез-
бе ђу ју се у окви ру Стра те ги је про стор ног раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је и На ци о нал не стра те ги је одр жи вог ко ри шће ња при род них 
ре сур са и до ба ра. На ци о нал ну стра те ги ју одр жи вог ко ри шће ња 
при род них ре сур са и до ба ра, за пе ри од од нај ма ње де сет го ди на, 
до но си На род на скуп шти на. Ова ко утвр ђе на На ци о нал на стра те-
ги ја се ре а ли зу је пу тем пла но ва, про гра ма и осно ва за сва ки по је-
ди нач ни при род ни ре сурс или до бро ко је до но си Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је. 

На осно ву по да та ка и еви ден ци ја о из вр ше њу пла но ва, про-
гра ма и осно ва, Вла да Ре пу бли ке Ср би је  је дан пут у две го ди не 
под но си из ве штај На род ној скуп шти ни о ре а ли за ци ји На ци о нал не 
стра те ги је. Ако се из по да та ка о ре а ли за ци ји На ци о нал не стра те ги-
је утвр ди да се ко ри шће њем при род них бо гат ста ва зна чај но угро-
жа ва при род на рав но те жа еко си сте ма Вла да мо же, на пред лог над-
ле жног или дру гог ми ни стар ста ва, при вре ме но огра ни чи ти обим 
ко ри шће ња при род них вред но сти на од ре ђе ном под руч ју. Усво је на  
31) P.W. Gorm ley, Hu man Rights and En vi ron ment, Leyden, 1976, str. 178-193. 
32) М. Цр но бр ња, Чо ве ко ва жи вот на сре ди на и еко ло шки раз вој, Бе о град, 1984, стр. 178-

203.
33) Б. Га лић, По ли тич ка еко ло ги ја и зе ле на по ли ти ка, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 

1-2/2002, стр. 1-14.
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На ци о нал на стра те ги ја одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са и 
до ба ра тре ба да са др жи, на ро чи то сле де ће по дат ке: 

1) на че ла одр жи вог раз во ја у на ци о нал ној по ли ти ци упра-
вља ња при род ним ре сур си ма и до бри ма34);

2) ана ли зу ста ња и до са да шњег сте пе на ис тра же но сти при-
род них ре сур са и до ба ра по вр ста ма, про стор ном рас по-
ре ду, ра зно вр сно сти, оби му и ква ли те ту35); 

3) би лан сне ка те го ри је (про стор не и вре мен ске функ ци је, 
ко ли чи не, ква ли тет, угро же ност, об но вљи вост, стра те шке 
ре зер ве и сл.) и пред ви ђа ње трен до ва про ме не ста ња; 

4) на чин вред но ва ња и усло ве одр жи вог ко ри шће ња при род-
них ре сур са и до ба ра; 

5) план ско-раз вој ну и со ци о е ко ном ску ана ли зу стра те шких 
при о ри те та ис тра жи ва ња и ко ри шће ња при род них ре сур-
са36); 

6) еко ло шко-про стор не осно ве о по тен ци ја ли ма при род ног 
ре сур са или до бра; 

7) усло ве за по сте пе ну суп сти ту ци ју при род них ре сур са и 
8) смер ни це за да ља ис тра жи ва ња у обла сти по је ди нач них 

при род них ре сур са и до ба ра и за по тре бе пла ни ра ња, од-
но сно до но ше ње пла но ва и про гра ма. 

По ред то га и ауто ном на по кра ји на као и је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве, у окви ру над ле жно сти утвр ђе них за ко ном, до но се сво је 
пла но ве и про гра ме упра вља ња при род ним ре сур си ма и до бри ма, 
у скла ду са усво је ном На ци о нал ном ста те ги јом за од ре ђе ни вре-
мен ски пе ри од. Кон тро лу ко ри шће ња и за шти ту при род них ре сур-
са и до ба ра37) обез бе ђу ју ор га ни и ор га ни за ци је Ре пу бли ке, ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са овим 
и по себ ним за ко ни ма, а на ро чи то38): 

1) спро во ђе њем На ци о нал не стра те ги је, пла но ва, про гра ма 
и осно ва; 

2) при ме ном стан дар да, нор ма ти ва и про пи са о ко ри шће њу 
и за шти ти при род них ре сур са и до ба ра; 

3) стра те шком про це ном ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пла-
но ва, про гра ма, осно ва и дру гих ака та ко ји ма се уре ђу је 

34) П. Ше па ро вић, Пра во и за шти та око ли ша, Со ци јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 1-2/1997, 
стр. 71-80.

35) В. В. Пе тро ва, Пра во ва ја охра на при ро ду, Мо сква, 1980, стр. 178-192.
36)  К. Фи ли по вић, По ре зи у функ ци ји за шти те око ли ша, За греб, 2002 (ма ги стар ски рад, 

нео бја вљен), стр. 78-83.
37)  С. Кру шлев, Еко ло ги ја и ка пи та ли зам, Со фиа, 1985, стр. 236-268. 
38)  Ј. Ле дић, Тре ћи сек тор – оквир за раз вој ци вил ног дру штва у под руч ју око ли ша, Со ци-

јал на еко ло ги ја, За греб, бр. 1/1995, стр. 37-46.



стр:87110.

- 97 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

ко ри шће ње при род них вред но сти и за шти та жи вот не сре-
ди не; 

4) про це ном ути ца ја про је ка та на жи вот ну сре ди ну на свим 
ни во и ма ис тра жи ва ња и екс пло а та ци је; 

5) ин те гри са ним спре ча ва њем и кон тро лом за га ђи ва ња жи-
вот не сре ди не; 

6) ускла ђе ним си сте мом до зво ла, одо бре ња и са гла сно сти; 
7) во ђе њем ка та стра ко ри шће ња при род них бо гат ста ва и до-

ба ра; 
8) ор га ни зо ва њем мо ни то рин га ко ри шће ња при род них ре-

сур са и до ба ра, ста ња жи вот не сре ди не при ку пља њем, 
об је ди ња ва њем и ана ли зом по да та ка и кван ти фи ко ва њем 
трен до ва. 

Над ле жни ор ган не мо же из да ти одо бре ње за ко ри шће ње при-
род них ре сур са или до ба ра без са гла сно сти на про је кат ко ји са-
др жи ме ре за шти те и са на ци је жи вот не сре ди не. Ову са гла сност 
да је над ле жно ми ни стар ство ко јом се утвр ђу је ис пу ње ност усло ва 
и ме ра одр жи вог ко ри шће ња при род них ре сур са, од но сно до ба ра и 
за шти те жи вот не сре ди не у то ку и по сле пре стан ка оба вља ња ак-
тив но сти, а на осно ву оце не о усло ви ма над ле жних струч них ор га-
ни за ци ја39). Прав но и фи зич ко ли це ко је ко ри сти при род не ре сур се, 
од но сно до бра ду жно је да, у то ку из во ђе ња ра до ва и оба вља ња 
ак тив но сти, као и по њи хо вом пре стан ку, пла ни ра и спро во ди ме ре 
ко ји ма се спре ча ва угро жа ва ње жи вот не сре ди не40). То је и ло гич но 
јер сва ко ко де гра ди ра (уни шти, оште ти, на ру ша ва или угро жа ва 
жи вот ну сре ди ну у ве ћем или ма њем сте пе ну је ду жан да из вр ши 
ре кул ти ва ци ју или на дру ги на чин да са ни ра де гра ди ра ну жи вот-
ну сре ди ну, у скла ду са по сто је ћим за ко ни ма41). На ове про јек те  
ми ни стар ство да је са гла сност при че му ми ни стар про пи су је ме то-
до ло ги ју за утвр ђи ва ње при о ри те та за са на ци ју жи вот не сре ди не. 

За шти ће на при род на до бра ко ри сте се и уна пре ђу ју на на чин 
ко ји омо гу ћа ва њи хо во трај но очу ва ње и уна пре ђи ва ње, у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та при ро де. У за шти ће ном при-
род ном до бру не мо гу се оба вља ти ак тив но сти ко ји ма се угро жа ва 
ка па ци тет жи вот не сре ди не, при род на рав но те жа, би о ди вер зи тет, 
хи дро граф ске, ге о мор фо ло шке, ге о ло шке, кул тур не и пеј за жне 
вред но сти или на би ло ко ји на чин де гра ди ра ква ли тет и свој ства 
39)  Ј. Оме јец, Управ но прав ни аспект пра ва око ли ша, Пра во око ли ша, За греб, 1996, стр. 

3-35.
40)  С. Ви зјак, Прет по став ке од го вор но сти за на док на ду ште те због оне чи шће ња око ли ша, 

Хр ват ска прав на ре ви ја, За греб, бр.2/2007, стр. 38-41.
41)  Љ. Бе гић, Обли га ци о но пра во и за шти та чо вје ко ве око ли не, Са ра је во, 1988, стр. 33-42.
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при род ног до бра42). Јав на при род на до бра, као до бра од оп штег ин-
те ре са, ко ри сте се на на чин и под усло ви ма ко ји ма се омо гу ћа ва 
раз вој и трај ност њи хо вих при род них, фи зич ких, здрав стве них или 
естет ских вред но сти у скла ду са про пи си ма. Раз вој ним и про стор-
ним пла ном утвр ђу ју се зо не из град ње на од ре ђе ним ло ка ци ја ма 
за ви сно од ка па ци те та жи вот не сре ди не и сте пе на оп те ре ће ња, као 
и ци ље ва из град ње уну тар од ре ђе них де ло ва на тим ло ка ци ја ма. 
У по је ди ним зо на ма у ко ји ма је утвр ђе на за штит на уда ље ност или 
под руч је, до зво ље но је оба вља ње ак тив но сти на на чин утвр ђен по-
себ ним про пи си ма у скла ду са при ро дом оп те ре ћи ва ња жи вот не 
сре ди не43). 

Јав не зе ле не по вр ши не у на се ље ним ме сти ма и пре де ли ма об-
у хва ће ним про стор ним и ур ба ни стич ким пла но ви ма по ди жу се и 
одр жа ва ју на на чин ко ји омо гу ћа ва очу ва ње и уна пре ђи ва ње при-
род них и ство ре них вред но сти. Ако се због из град ње објек та уни-
ште јав не зе ле не по вр ши не, оне се мо ра ју на док на ди ти под усло ви-
ма и на на чин ко ји од ре ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Оп шти 
усло ви за шти те, на чин по ди за ња и одр жа ва ња, об но ве уни ште них 
јав них зе ле них по вр ши на и во ђе ња по да та ка о јав ним зе ле ним по-
вр ши на ма уре ђу ју се по себ ним за ко ном44). 

4.MOНИТОРИНГСТАЊАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве у окви ру сво је над ле жно сти утвр ђе не за ко ном обез бе ђу ју 
кон ти ну ал ну кон тро лу и пра ће ње ста ња жи вот не сре ди не ( мо-
ни то ринг), у скла ду са за ко ном. Мо ни то ринг је са став ни део је-
дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма жи вот не сре ди не. При то ме 
је од ре ђе но да Вла да до но си про грам мо ни то рин га за пе ри од од 
две го ди не. Ауто ном на по кра ји на, од но сно је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве до но си та ко ђе про грам мо ни то рин га на сво јој те ри то ри ји 
ко ји мо ра би ти у скла ду са ре пу блич ким про гра мом мо ни то рин га. 
Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у 
сва ком слу ча ју обез бе ђу ју по треб на фи нан сиј ска сред ства за оба-
вља ње мо ни то рин га45). 

42)  M. Stal lworhy, Su sta i na bi lity, Land Use and En vi ron ment, Lon don, 2002, str. 315-339. 
43) I. Fetscher, Увје ти пре жи вља ва ња чо вје чан ства, За греб, 1985, стр. 89-102.
44) Д. Сто ја но вић, Гра ђан ско прав на сред ства у бор би про тив за га ђи ва ња ва зду ха и во де, 

Бе о град, 1975, стр. 115-128. 
45) Д. Ми лен ко вић, Збир ка про пи са из обла сти за шти те жи вот не сре ди не, Бе о град, 2008, 

стр. 78-94.
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Мо ни то ринг жи вот не сре ди не се вр ши си сте мат ским ме ре-
њем, ис пи ти ва њем и оце њи ва њем ин ди ка то ра ста ња и за га ђе ња 
жи вот не сре ди не ко је об у хва та пра ће ње при род них фак то ра, од но-
сно про ме на ста ња и ка рак те ри сти ка жи вот не сре ди не, укљу чу ју-
ћи и пре ко гра нич ни мо ни то ринг, и то46): ва зду ха, во де, зе мљи шта, 
шу ма, би о ди вер зи те та, фло ре и фа у не, еле ме на та кли ме, озон ског 
омо та ча, јо ни зу ју ћег и не јо ни зу ју ћег зра че ња, бу ке, от па да, ра ну 
на ја ву уде са са пра ће њем и про це ном раз во ја за га ђе ња жи вот не 
сре ди не, као и пре у зе тих оба ве за из пот пи са них и ра ти фи ко ва них 
ме ђу на род них уго во ра. Вла да при то ме у сва ком слу ча ју утвр ђу је 
кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње бро ја и рас по ре да мер них ме ста, мре-
жу мер них ме ста, обим и уче ста лост ме ре ња, кла си фи ка ци ју по ја-
ва ко је се пра те, ме то до ло ги ју ра да и ин ди ка то ре за га ђе ња жи вот не 
сре ди не и њи хо вог пра ће ња, ро ко ве и на чин до ста вља ња по да та-
ка47). 

Мо ни то ринг48) мо же да оба вља и овла шће на ор га ни за ци ја ако 
ис пу ња ва усло ве у по гле ду ка дро ва, опре ме, про сто ра, акре ди та-
ци је за ме ре ње да тог па ра ме тра и ЈУС-ИСО стан дар да у обла сти 
узор ко ва ња, ме ре ња, ана ли за и по у зда но сти по да та ка, у скла ду са 
за ко ном. Ми ни стар за жи вот ну сре ди ну, по прет ход но при ба вље-
ној са гла сно сти ми ни стра над ле жног за од ре ђе ну област, про пи су-
је бли же усло ве ко је мо ра да ис пу ња ва овла шће на ор га ни за ци ја. Од 
по себ ног зна ча ја за ква ли тет ну, ефи ка сну, бла го вре ме ну и за ко ни-
ту за шти ту жи вот не сре ди не је сте и пи та ње мо ни то рин га за га ђи-
ва ча : у че му се он са сто ји, ко га вр ши, на ко ји на чин и др. Прав но 
и фи зич ко ли це ко је је вла сник, од но сно ко ри сник по стро је ња ко је 
пред ста вља из вор еми си ја и за га ђи ва ња жи вот не сре ди не ду жно 
је да, у скла ду са за ко ном, пре ко над ле жног ор га на или ор га ни за-
ци је: 1) оба вља мо ни то ринг еми си је; 2) обез бе ђу је ме те о ро ло шка 
ме ре ња за ве ли ке ин ду стриј ске ком плек се или објек те од по себ ног 
ин те ре са за Ре пу бли ку, ауто ном ну по кра ји ну или је ди ни цу ло кал-
не са мо у пра ве; 3) уче ству је у тро шко ви ма ме ре ња ими си је у зо ни 
ути ца ја, по по тре би и 4) пра ти и дру ге ути ца је сво је ак тив но сти на 
ста ње жи вот не сре ди не. 
46) T. Stro jin, Uvod v pra vo oko lja, Lju blja na, 1987, str. 15-26.
47) Д. Ву ло вић, Са мо у прав но дру штво и еко ло ги ја, Бе о град, 1987, стр. 189-218.
48) Ј. Иг ња то вић, С. Ђор ђе вић, При руч ник за пред став ни ке јав не вла сти о при сту пу ин-

фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја у обла сти во да и жи вот не сре ди не, Бе о град, 2006, стр 
.41-64.



- 100 -

СИСТЕМУРЕЂЕЊАИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ...ДраганЈовашевић

Вла да утвр ђу је вр сте еми си је и дру гих по ја ва ко је су пред мет 
мо ни то рин га за га ђи ва ча, ме то до ло ги ју ме ре ња, узи ма ња узо ра ка, 
на чин еви ден ти ра ња, ро ко ве до ста вља ња и чу ва ња по да та ка. За-
га ђи вач пла ни ра и обез бе ђу је фи нан сиј ска сред ства за оба вља ње 
мо ни то рин га еми си је, као и за дру га ме ре ња и пра ће ња ути ца ја 
сво је ак тив но сти на жи вот ну сре ди ну49). Др жав ни ор га ни, од но-
сно ор га ни за ци је, ор га ни ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве, овла шће не ор га ни за ци је и за га ђи ва чи ду жни су да 
тра же не по дат ке до ста вља ју но во о сно ва ној Аген ци ји за за шти ту 
жи вот не сре ди не на про пи сан на чин. Ра ди ефи ка сног иден ти фи-
ко ва ња, кла си фи ко ва ња, об ра де, пра ће ња и еви ден ци је при род них 
вред но сти и упра вља ња жи вот ном сре ди ном50) у Ре пу бли ци ус по-
ста вља се и во ди ин фор ма ци о ни си стем за шти те жи вот не сре ди не. 
Овај ин фор ма ци о ни си стем обез бе ђу је фор ми ра ње, кла си фи ко ва-
ње, одр жа ва ње, пре зен та ци ју и ди стри бу ци ју ну ме рич ких, опи-
сних и про стор них ба за по да та ка о: ква ли те ту ме ди ју ма жи вот не 
сре ди не, пра ће њу ста ња и за шти ти жи вот не сре ди не, за ко но дав-
ним, ад ми ни стра тив ним и ор га ни за ци о ним и стра те шким ме ра ма, 
на уч но-тех нич ким ин фор ма ци ја ма о план ским ме ра ма пре вен ци је 
и раз ме ну ин фор ма ци ја са дру гим ин фор ма ци о ним си сте ми ма и 
др. Ова ко ус по ста вље ни ин фор ма ци о ни си стем во ди Аген ци ја за 
за шти ту жи вот не сре ди не. 

Ин фор ма ци о ни си стем жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји51) 
обез бе ђу је при ступ дру гим ин фор ма ци о ним си сте ми ма и хар мо ни-
за ци ју свих ре ле вант них ин фор ма ци ја и по да та ка на на ци о нал ном 
и ме ђу на род ном ни воу. У сва ком слу ча ју Вла да бли же про пи су је 
са др жи ну и на чин во ђе ња ин фор ма ци о ног си сте ма, ме то до ло ги ју, 
струк ту ру, за јед нич ке осно ве, ка те го ри је и ни вое са ку пља ња по да-
та ка, као и са др жи ну ин фор ма ци ја о ко ји ма се ре дов но и оба ве зно 
оба ве шта ва јав ност. Ра ди пра ће ња ква ли та тив них и кван ти та тив-
них про ме на у жи вот ној сре ди ни и пред у зи ма ња ме ра за шти те у 
жи вот ној сре ди ни Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не во ди  ин-
те грал ни ка та стар за га ђи ва ча. 
49) О. Лон ча рић Хор ват, Фи скал на уло га еко ло шких по ре за, Прав но го спо дар ска ре ви ја, 

За греб, бр. 14/1997, стр. 36-37.
50) Р. Д. Ми ли са вље вић, При род на сре ди на, иде о ло ги ја и на у ка, Бе о град, 1988, стр. 189-

201.
51) Д. Јо ва ше вић, За шти та жи вот не сре ди не, op.cit. стр. 46-59.
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Ко ли ки је зна чај мо ни то рин га жи вот не сре ди не ко ји је ус по-
ста вљен но вим еко ло шким за ко но дав ством52) у Ре пу бли ци Ср би ји 
од 2004. го ди не го во ри и чи ње ни ца да Вла да је дан пут го ди шње 
под но си На род ној скуп шти ни из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не. 
Та ко ђе над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни 
ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве је дан пут у две го ди не под но-
си скуп шти ни ауто ном не по кра ји не, од но сно скуп шти ни је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не на сво јој 
те ри то ри ји. Ова ко усво је ни из ве шта ји о ста њу жи вот не сре ди не 
об ја вљу ју се у слу жбе ним гла си ли ма Ре пу бли ке, ауто ном не по кра-
ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. На ве де ни из ве шта ји на ро чи-
то са др же сле де ће по дат ке о53): 1) ста њу и про ме на ма у жи вот ној 
сре ди ни; 2) спро во ђе њу Стра те ги је, На ци о нал ног про гра ма и ак-
ци о них пла но ва; 3) са на ци о ним пла но ви ма и дру гим пред у зе тим 
ме ра ма; 4) фи нан си ра њу си сте ма за шти те жи вот не сре ди не; 5) 
при о ри тет ним оба ве за ма и ме ра ма у обла сти си сте ма за шти те жи-
вот не сре ди не и 6) дру гим по да ци ма зна чај ним за упра вља ње при-
род ним вред но сти ма и за шти том жи вот не сре ди не. 

5.ЗАШТИТАПРИРОДНИХВРЕДНОСТИ

Но ви си стем уре ђи ва ња и за шти те жи вот не сре ди не у Ре пу-
бли ци Ср би ји про мо ви ше си стем ин те гри са не за шти те при род-
них вред но сти54). Та ко се за шти та при род них вред но сти оства ру-
је  спро во ђе њем ши ро ке ле пе зе раз ли чи тих ме ра и по сту па ка за 
очу ва ње њи хо вог ква ли те та, ко ли чи на и ре зер ви, као и при род них 
про це са, од но сно њи хо ве ме ђу за ви сно сти и при род не рав но те же 
у це ли ни55). Ова се за шти та оства ру је пре ко сле де ћих еле ме на та 
те за шти те56): 1. за шти та тла и зе мљи шта, 2. за шти та во да, 3. за-
шти та ва зду ха, 4. за шти та и очу ва ње шу ма, 5. за шти та би ос фе ре 
и би о ди вер зи те та, 6. за шти та и ко ри ће ње фло ре и фа у не (биљ ног 
52) J. Mo rand De vil ler, Le dro it de l'en vi ron ne ment, Pa ris, 1987, str. 102-111.
53) Ј. Иг ња то вић, С. Ђор ђе вић, При руч ник за пред став ни ке јав не вла сти о при сту пу ин-

фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја у обла сти во да и жи вот не сре ди не, Бе о град, 2006, стр. 
24-39.

54) В. Мрч ков, Прав ни про бле ми на ка че ство, Со фиа, 1987, стр. 78-103.
55) C. Whip ple, V.T. Co vel lo, Risk Analysis in the Pri va te Sec tor, New York, 1985, str.  219-268.
56) З. Вук ми ро вић, Ре зул та ти на уч них ис тра жи ва ња из обла сти за шти те и уна пре ђе ња жи-

вот не сре ди не, Бе о град, 1996, стр. 65-78.
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и жи во тињ ског све та), 7. за шти та од опа сних ма те ри ја и от па да, 8. 
за шти та од бу ке и ви бра ци је и 9. за шти та од зра че ња57).

1) За шти та, ко ри шће ње и уре ђе ње тла, по љо при вред ног и 
шум ског зе мљи шта и до ба ра од оп штег ин те ре са об у хва та очу ва ње 
про дук тив но сти, струк ту ре, сло је ва, фор ма ци ја сте на и ми не ра ла, 
као и њи хо вих при род них и пре ла зних об ли ка и про це са. На по вр-
ши ни или ис под по вр ши не зе мљи шта мо гу се вр ши ти ак тив но сти 
и од ла га ти ма те ри је ко је не за га ђу ју или оште ћу ју зе мљи ште. У 
то ку ре а ли за ци је про је ка та, као и пре ње го вог из во ђе ња (из град ње, 
екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, и др), обез бе ђу је се за шти та 
тла и зе мљи шта. 

2) Во де се мо гу ко ри сти ти и оп те ре ћи ва ти, а от пад не во де ис-
пу шта ти у во де уз при ме ну од го ва ра ју ћег трет ма на, на на чин и до 
ни воа ко ји не пред ста вља опа сност за при род не про це се или за 
об но ву ква ли те та и ко ли чи не во де и ко ји не ума њу је мо гућ ност 
њи хо вог ви ше на мен ског ко ри шће ња. За шти та и ко ри шће ње во да 
оства ру је се у окви ру ин те грал ног упра вља ња во да ма спро во ђе-
њем ме ра за очу ва ње по вр шин ских и под зем них во да и њи хо вих 
ре зер ви, ква ли те та и ко ли чи на, као и за шти том ко ри та, обал них 
под руч ја и сли во ва, у скла ду са по себ ним за ко ном. Ме ре за шти-
те во да обез бе ђу ју спре ча ва ње или огра ни ча ва ње уно ше ња у во де 
опа сних, от пад них и дру гих штет них ма те ри ја, пра ће ње и ис пи ти-
ва ње ква ли те та по вр шин ских и под зем них во да, као и ква ли те та 
от пад них во да и њи хо во пре чи шћа ва ње. 

3) За шти та ва зду ха оства ру је се пред у зи ма њем ме ра си сте мат-
ског пра ће ња ква ли те та ва зду ха, сма ње њем за га ђи ва ња ва зду ха за-
га ђу ју ћим ма те ри ја ма ис под про пи са них гра нич них вред но сти и 
пред у зи ма њем тех нич ко-тех но ло шких и дру гих по треб них ме ра за 
сма ње ње еми си је, пра ће њем ути ца ја за га ђе ног ва зду ха на здра вље 
љу ди и жи вот ну сре ди ну. Ме ре за шти те ва зду ха обез бе ђу ју очу ва-
ње ат мос фе ре у це ли ни са свим ње ним про це си ма и кли мат ским 
обе леж ји ма. 

4) Ра ди за шти те и уна пре ђи ва ња шум ских еко си сте ма58), шу-
ма ма се га зду је та ко да се обез бе ђу је ра ци о нал но упра вља ње шу-
ма ма, очу ва ње ге нет ског фон да, по бољ ша ње струк ту ре и оства ри-
ва ње при о ри тет них функ ци ја шу ма. Др жав ни ор га ни, вла сни ци и 
57) В. Прав дић, Ети ка за шти те око ли ша, Хр ват ска прав на ре ви ја, За греб, бр. 3/1999, стр. 

731-737.
58)  П. Ста и нов, За шчи та на при ро да та, Со фиа, 1970, стр. 113-132.
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ко ри сни ци шу ма ду жни су да пред у зи ма ју по треб не ме ре за очу-
ва ње и одр жи во ко ри шће ње шу ма, ме ре об на вља ња, по ди за ња и 
њи хо вог уна пре ђи ва ња, као и кон тро ле и за шти те шу ма у слу ча ју 
пре ко гра нич ног за га ђи ва ња. 

5) Очу ва ње би ос фе ре об у хва та за шти ту ор га ни за ма, њи хо вих 
за јед ни ца и ста ни шта, укљу чу ју ћи и очу ва ње при род них про це-
са и при род не рав но те же уну тар еко си сте ма, уз обез бе ђи ва ње њи-
хо ве одр жи во сти. Би о ди вер зи тет и би о ло шки ре сур си шти те се и 
ко ри сте на на чин ко ји омо гу ћа ва њи хов оп ста нак, ра зно вр сност, 
об на вља ње и уна пре ђи ва ње у у слу ча ју на ру ше но сти. За шти та би-
о ди вер зи те та, ко ри шће ње би о ло шких ре сур са, ге не тич ки мо ди фи-
ко ва них ор га ни за ма и би о тех но ло ги је вр ши се на осно ву за ко на 
као и оба ве за пре у зе тих ме ђу на род ним уго во ри ма. 

6) Ра ди за шти те би о ди вер зи те та и би о ло шких ре сур са, од-
но сно аутох то них биљ них и жи во тињ ских вр ста и њи хо вог рас-
про сти ра ња59), Ми ни стар ство у пр вом ре ду као и дру ги над ле жни 
др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је кон тро ли шу уно ше ње и га је ње у 
Ре пу бли ци Ср би ји биљ них и жи во тињ ских вр ста стра ног по ре кла. 
Од ре ђе не вр сте ди вље фло ре и фа у не, њи хо ви раз вој ни об ли ци и 
де ло ви мо гу се са ку пља ти и ста вља ти у про мет на на чин и под 
усло ви ма утвр ђе ним у до зво ли ко ју из да је Ми ни стар ство, по прет-
ход но при ба вље ном ми шље њу ор га ни за ци је ко ја је над ле жна за за-
шти ту при ро де. 

При то ме су из ри чи то про кла мо ва не две вр сте за бра на. То су: 
а) да се уз не ми ра ва, зло ста вља, озле ђу је и уни шта ва  ди вља фа у на 
и да се ра за ра ју ње на ста ни шта и б) да се уни шта ва, ки да или на 
дру ги на чин пу сто ши ди вља фло ра, од но сно да се уни шта ва ју и 
ра за ра ју ње на ста ни шта. 

Прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко је вр ши про мет раз ли чи-
тих, али до зво ље них вр ста ди вље фло ре и фа у не ду жно је да др жа-
ви пла ћа на кна ду60). Ви си на на кна де се утвр ђу је  ак том о ста вља-
њу под кон тро лу ко ри шће ња и про ме та ди вље фло ре и фа у не ко ји 
до но си Вла да. Сред ства оства ре на од на ве де не на кна де  пред ста-
вља ју при ход бу џе та Ре пу бли ке и ко ри сте се на мен ски за за шти ту 
и уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не у скла ду са за ко ном. У окви ру 
по ја ча не за шти те фло ре и фа у не по себ на је па жња по све ће на про-
59)  В. Ра кић Во ди не лић, Пра во за шти те жи вот не око ли не, Бе о град, 1997, стр. 245-265.
60)  Д. Јур ли на Али бе го вић, Ж. Кор деј де Ви ла, Фи нан ци ра ње за шти те око ли ша, Фи нан-

циј ска прак са, За греб, бр. 4/1994, стр. 507-521.



- 104 -

СИСТЕМУРЕЂЕЊАИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ...ДраганЈовашевић

ме ту угро же них и за шти ће них вр ста ди вље фло ре и фа у не61). Та ко 
су увоз и из воз угро же них и за шти ће них вр ста ди вље фло ре и фа-
у не, њи хо вих раз вој них об ли ка и де ло ва вр ши се под усло вом да 
увоз, од но сно из воз ни је за бра њен, од но сно да из ве зе на ко ли чи на 
или број при ме ра ка угро же них и за шти ће них вр ста ди вље фло ре и 
фа у не не ће угро зи ти оп ста нак те вр сте у Ре пу бли ци Ср би ји, као и 
под дру гим усло ви ма про пи са ним за ко ном, на осно ву до зво ле ко ју 
из да је Ми ни стар ство. Тран зит угро же них и за шти ће них вр ста ди-
вље фло ре и фа у не, њи хо вих раз вој них об ли ка и де ло ва вр ши се 
под усло вом да је из да та из во зна до зво ла. 

7) Упра вља ње опа сним ма те ри ја ма, од но сно за шти та од ор ган-
ских и нео р ган ских ма те ри ја са опа сним свој стви ма, као и пла ни-
ра ње, ор га ни зо ва ње и пред у зи ма ње пре вен тив них и са на ци о них 
ме ра вр ши се у на шој Ре пу бли ци под усло ви ма и на на чин ко јим 
се обез бе ђу је сма ње ње ри зи ка од уде са и пру жа ње аде кват ног од-
го во ра на удес62). Прав но и фи зич ко ли це ко је упра вља опа сним 
ма те ри ја ма или ко је при ме њу је тех но ло ги је штет не по жи вот ну 
сре ди ну, ду жно је да пред у зи ма све по треб не за штит не и си гур-
но сне ме ре ко ји ма се ри зик од опа сно сти по жи вот ну сре ди ну и 
здра вље љу ди на од ре ђе ном про сто ру или у од ре ђе ном вре мен ском 
пе ри о ду  сво ди на нај ма њу мо гу ћу ме ру. У окви ру но вог си сте ма 
за шти те, уре ђе ња и обез бе ђе ња жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср-
би ји по се бан зна чај има ју ак тив но сти ко је су ве за не за упра вља ње 
от па дом63). То је и ло гич но јер тех нич ко тех но ло шки раз вој ко ји је 
за по чет у два де се том ве ку и на ста вљен у тре ћем ми ле ни ју му као 
ну жну по сле ди цу са со бом но си  све ви ше и све опа сни је вр сте 
от па да и от пад них ма те ри ја у чвр стом, теч ном и га со ви том ста њу. 
А ра ди се о ма те ри ја ма ко ји ма се опа сно на ру ша ва, од но сно угро-
жа ва жи вот на сре ди на у це ло сти или по је ди ни ње ни ви до ви (во да, 
ва здух, зе мљи ште)64).  

8) Ко ри сник из во ра бу ке мо же ста вља ти у про мет и упо тре бља-
ва ти из во ре бу ке по про пи са ним усло ви ма уз при ме ну про пи са них 
ме ра за шти те ко ји ма се сма њу ју еми си је бу ке, од но сно упо тре ба 
по стро је ња, уре ђа ја, ма ши на, тран спорт них сред ста ва и апа ра та 
61)  L. Kra e mer, EC En vi ron men tal Law, Lon don, 2007, 317-361.
62) Р. Пе та ко вић, Збир ка про пи са о за шти ти жи вот не сре ди не, Бе о град, 1997, стр. 167-189.
63) В. Бе лај, Об ли ци прав не за шти те чо вје ко ве око ли не од еко ло шких штет них утје ца ја, 

Прав ни вје сник, Оси јек, бр. 4/1988, стр. 433-439.
64) P. Sands, P. Ga liz zi, Do cu ments in Euro pean Com mu nity En vi ron men tal Law, Cam brid ge, 

2005, str. 121-153.
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ко ји про у зро ку ју бу ку. Ов де та ко ђе спа да и за шти та од ви бра ци ја. 
Та ко се за шти та од ви бра ци ја спро во ди пред у зи ма њем од го ва ра ју-
ћих ме ра ко ји ма се спре ча ва и от кла ња угро жа ва ње жи вот не сре-
ди не од деј ства ме ха нич ких, пе ри о дич них и по је ди нач них по тре са 
иза зва них људ ском де лат но шћу. 

9) За шти та од зра че ња спро во ди се при ме ном си сте ма ме ра 
ко ји ма се спре ча ва угро жа ва ње жи вот не сре ди не и здра вље љу ди 
од деј ства зра че ња ко ја по ти чу из јо ни зу ју ћих и не јо ни зу ју ћих из-
во ра и от кла ња ју по сле ди це еми си ја ко је из во ри зра че ња еми ту ју 
или мо гу да еми ту ју. Прав но и фи зич ко ли це мо же про из во ди ти, 
вр ши ти про мет и ко ри сти ти из во ре јо ни зу ју ћих и не јо ни зу ју ћих 
зра че ња ис кљу чи во по про пи са ним усло ви ма и на про пи сан на чин 
уз прет ход но при ба вље но одо бре ње над ле жног др жав ног ор га на. 

6.МЕРЕИУСЛОВИЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

За шти та жи вот не сре ди не од свих об ли ка уни ште ња, оште ће-
ња, на ру ша ва ња, од но сно де гра да ци је мо же се оства ри ти на раз-
ли чи те на чи не, раз ли чи тим сред стви ма и по ступ ци ма и од стра не 
раз ли чи тих су бје ка та65). У окви ру ова кве све о бу хват не еко ло шке 
за шти те раз ли ку ју се ње на два основ на ви да. То су66): 1. си стем 
пре вен тив них ме ра  - ме ре ко ји ма се пред у пре ђу је и спре ча ва на-
ру ша ва ње жи вот не ср ди е не у би ло ком об ли ку, ви ду или ме ри и 
2. си стем ре пре сив них (ка зне них) ме ра у нај ши рем сми слу ре чи 
– си стем у ко ме се утвр ђу је по сто ја ње ка зне не од го вор но сти ли ца 
(фи зич ких и прав них) за на ру ша ва ње жи вот не сре ди не у би ло ком 
об ли ку ка да је до ње га већ до шло и у ко ме се из ри чу од го ва ра ју ће 
вр сте и ме ре ка зне них санк ци ја од за то за ко ном од ре ђе них др жав-
них ор га на. 

Ов де се раз ли ку ју три ви да ка зне не од го вор но сти67).То су: а) 
кри вич на од гвор ност68) – од го вор ност фи зич ког ли ца за учи ње на 
еко ло шка кри вич на де ла као нај те же об ли ке на ру ша ва ња и де гра-
да ци је жи вот не сре ди не, б) при вред но пре ступ на од го вор ност69)  
65) С. Кер чов, Раз вој ур ба ни стич ке ре гу ла ти ве у САП Вој во ди ни са по себ ним освр том на 

за шти ту при ро де, ма ги стар ски рад, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 1983 (нео бја вљен)
66) Б .Че јо вић, Не ки аспек ти за шти те жи вот не сре ди не, Обе леж ја, При шти на, бр. 2/1976, 

стр. 251-260.
67) Д. Јо ва ше вић, Кри вич но пра во, Оп шти део, Бе о град, 2006, стр. 178-179.
68) Д. Јо ва ше вић, Лек си кон кри вич ног пра ва, Бе о град, 2006, стр. 472.
69) Д. Јо ва ше вић, Ко мен тар За ко на о при вред ним пре сту пи ма са суд ском прак сом, Бе о-

град, 2001, стр. 17-29.
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- од го вор ност прав ног ли ца и ње го вог од го вор ног ли ца, од но сно 
пред у зет ни ка за учи ње не еко ло шке при вред не пре сту пе  и в) пре-
кр шај на од го вор ност70) – од го вор ност фи зич ког и прав ног ли ца, 
ње го вог од го вор ног ли ца или пред у зет ни ка за учи ње не еко ло шке 
пре кр ша је као нај бла же вр сте де гра да ци је или на ру ша ва ња жи вот-
не сре ди не у ма њем оби му или у кра ћем тра ја њу.

У окви ру си сте ма за шти те жи вот не сре ди не по се бан се зна-
чај у Ре пу бли ци Ср би ји при да је упра во пре вен тив ним ме ра ма71). 
То је и ра зу мљи во јер оне спре ча ва ју да уоп ште до ђе до на ру ша-
ва ња, угро жа ва ња или де гра да ци је жи вот не  сре ди не или пак ако 
до ње ипак до ђе, да она не узме ве ће раз ме ре,  ве ћи обим или да не 
за хва ти ве ћу про вр ши ну. На пр вом ме сту у окви ру пре вен тив них 
ме ра се из два ја ју оне ме ре ко је су ве за не за пла ни ра ње и из град њу 
обје ка та. Уре ђе ње про сто ра, као и ко ри шће ње при род них ре сур са 
и до ба ра од ре ђе но је у на шој зе мљи про стор ним и ур ба ни стич ким 
пла но ви ма, али и дру гим пла но ви ма (пла но ви уре ђе ња и осно ве 
ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта, шум ске, во до при вред не, 
лов но при вред не осно ве и про гра ми уна пре ђе ња ри бар ства на ри-
бар ским под руч ји ма и дру ги пла но ви). 

У осно ви ових план ских ак тив но сти на ла зи се  за ко ном од ре-
ђе на оба ве за да се72): 1) при род ни ре сур си и дру га при род на до бра 
очу ва ју и уна пре ђу ју и у нај ве ћој ме ри об на вља ју, а ако су нео б но-
вљи ви да се ра ци о нал но ко ри сте; 2) обез бе ди за шти та и не сме та но 
оства ри ва ње функ ци ја за шти ће них при род них до ба ра са њи хо вом 
за шти ће ном око ли ном и у нај ве ћој мо гу ћој ме ри очу ва ју ста ни шта 
ди вљих биљ них и жи во тињ ских вр ста и њи хо ве за јед ни це; 3) обез-
бе ди очу ва ње из гра ђе ног про сто ра; 4) обез бе де усло ви за од мор и 
ре кре а ци ју чо ве ка; 5) од ре де ме ре за шти те жи вот не сре ди не и 6) 
при ка же по сто је ће ста ње као и пла ни ра но ста ње са ме ра ма по треб-
ним да се пла но ви оства ре. 

Прав на и фи зич ка ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је су ду-
жни да у оба вља њу сво је ре дов не  ак тив но сти обез бе де за шти ту 
жи вот не сре ди не73), и то:  1) при ме ном и спро во ђе њем про пи са о 
70) Д. Јо ва ше вић, Пре кр ша ји ко ји ма се по вре ђу ју са ве зни про пи си, Бе о град, 2000, стр. 

5-18.
71) M. Geč Ko ro šec, Prav no var stvo sku pin skih in te re sov lju di za zdra vo oko lje, Ma ri bor, 1996, 

str. 311-326.
72)  Р. Ми ли са вље вић, При род на сре ди на, иде о ло ги ја и на у ка, Бе о град, 1988, стр. 87-98. 
73)  Слич на је си ту а ци ја и у зе мља ма у на шем окру же њу, нпр. Ре пу бли ци Хр ват ској : Ј. 

Оме јец, Про пи си  Ре пу бли ке Хр ват ске ва жни за за шти ту око ли ша, Пра во око ли ша, За-
греб, 1997, стр. 263-281. 
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за шти ти жи вот не сре ди не; 2) одр жи вим ко ри шће њем при род них 
ре сур са, до ба ра и енер ги је; 3) уво ђе њем енер гет ски ефи ка сни-
јих тех но ло ги ја и ко ри шће њем об но вљи вих при род них ре сур са; 
4) упо тре бом про из во да, про це са, тех но ло ги ја и прак се ко ји ма-
ње угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну; 5) пред у зи ма њем ме ра пре вен-
ци је или от кла ња ња по сле ди ца угро жа ва ња и ште те по жи вот ну 
сре ди ну; 6) во ђе њем еви ден ци је на про пи са ни на чин о по тро шњи 
си ро ви на и енер ги је, ис пу шта њу за га ђу ју ћих ма те ри ја и енер ги-
је, кла си фи ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и ко ли чи на ма от па да, као и о 
дру гим по да ци ма и њи хо во до ста вља ње над ле жним ор га ни ма; 7) 
кон тро лом ак тив но сти и ра да по стро је ња ко ји мо гу пред ста вља ти 
ри зик или про у зро ко ва ти опа сност по жи вот ну сре ди ну и здра вље 
љу ди и 8) дру гим про пи са ним ме ра ма у скла ду са за ко ном. 

7.ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

На пред на ве де не ме ре за шти те жи вот не сре ди не сва прав на 
и фи зич ка ли це оба вља ју са мо стал но или пре ко овла шће не ор га-
ни за ци је. При то ме за га ђи вач ко ји про у зро ку је за га ђе ње жи вот не 
сре ди не од го ва ра за на ста лу ште ту по на че лу објек тив не од го вор-
но сти74), што је ина че уоби ча је но у са вре ме ним еко ло шким си сте-
ми ма раз ви је них  др жа ва. Та ко ђе за  за га ђи ва ње жи вот не сре ди не у 
сва ком слу ча ју је од го вор но и прав но и ње го во од го вор но фи зич ко 
ли це (си стем па ра лел не од го вор но сти) ко је је не за ко ни тим или не-
пра вил ним де ло ва њем омо гу ћи ло или до пу сти ло за га ђи ва ње жи-
вот не сре ди не (гра ђан ска од го вор ност или од го вор ност за на кна ду 
ште те ко ју тре ба раз ли ко ва ти од ка зне не од го вор но сти за га ђи ва-
ча)75). 

За га ђи вач ко ји сво јим чи ње њем или не чи ње њем про у зро ку је 
за га ђи ва ње жи вот не сре ди не ду жан је да, без од ла га ња, пре ду зме 
ме ре утвр ђе не пла ном за шти те од уде са и са на ци о ним пла ном, од-
но сно да пре ду зме нео п ход не ме ре ра ди сма ње ња ште та у жи вот-
ној сре ди ни или укла ња ња да љих ри зи ка, опа сно сти или са на ци је 
ште те у жи вот ној сре ди ни76). Ако ште та на не та жи вот ној сре ди ни 
не мо же да се са ни ра од го ва ра ју ћим ме ра ма, ли це ко је је про у зро-
ко ва ло ште ту од го вор но је за на кна ду у ви си ни вред но сти уни ште-

74) И. Ба бић, Лек си кон обли га ци о ног пра ва, Бе о град, 2008, стр. 398-399.
75) Д. Сто ја но вић, Гра ђан ско прав на сред ства у бор би про тив за га ђи ва ња ва зду ха и во да, 

Бе о град, 1975, стр. 56-71.
76) И. Ци фрић, Раз вој и око лиш у Хр ват ској - про цје на ста ња и оче ки ва ње, Со ци јал на еко-

ло ги ја, За греб, бр. 2-3/1995, стр. 149-170.
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ног до бра. Та ко ђе је за ко ном из ри чи то од ре ђе но да је за га ђи вач 
од го во ран за сву про у зро ко ва ну ште ту (у ви ду ствар не ште те, од-
но сно у ви ду про пу ште не до би ти), а ко ја је на не та жи вот ној сре-
ди ни и про сто ру. Та ко он сно си тро шко ве про це не ште те и ње ног 
укла ња ња77).

За га ђи вач жи вот не сре ди не (би ло фи зич ко или прав но ли це) 
је та ко ђе ду жан да пру жи фи нан сиј ске или дру ге вр сте га ран ци ја 
за обез бе ђе ње пла ћа ња на кна де про у зро ко ва них тро шко ва у то ку 
и по сле оба вља ња при вред не ак тив но сти.  Да би се овај ни во за-
шти те по ди гао на ква ли та тив но ви ши ни во, за ко ном је про пи са но 
да ре пу блич ка Вла да од ре ђу је вр сту га ран ци ја, ви си ну сред ста ва и 
вре ме тра ја ња га ран ци је ко ју обез бе ђу ју за га ђи ва чи. За га ђи вач чи-
је по стро је ње или ак тив ност пред ста вља ви сок сте пен опа сно сти 
по здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну мо ра се оси гу ра ти од од го-
вор но сти за слу чај ште те при чи ње не тре ћим ли ци ма услед уде са. 
То уоста лом про из и ла зи из основ ног прин ци па гра ђан ског (имо-
вин ског) пра ва од нај ста ри јих вре ме на – да сва ко ко пре тр пи ште ту 
има пра во на ње ну на кна ду78). У та квом слу ча ју зах тев за на кна ду 
ште те се мо же под не ти не по сред но за га ђи ва чу или оси гу ра ва чу, 
од но сно фи нан сиј ском га ран ту за га ђи ва ча код ко га је на стао удес, 
ако та кав оси гу ра вач, од но сно фи нан сиј ски га рант по сто ји79). 

У слу ча ју да по сто ји ви ше  за га ђи ва ча, та да су сви они од го-
вор ни за ште ту на не ту жи вот ној сре ди ни, а удео по је ди них за га ђи-
ва ча ни је мо гу ће од ре ди ти, тро шко ве сно се со ли дар но и по себ но80). 
По кре та ње по ступ ка за на кна ду ште те пре ма до ма ћим про пи си ма  
за ста ре ва за три го ди не од ка да је оште ће ник са знао за ште ту и 
учи ни о ца ште те (су бјек тив ни рок за ста ре ло сти). У сва ком слу ча ју 
ово по тра жи ва ње за ста ре ва у ро ку од два де сет го ди на од да на ка-
да је ште та на ста ла (објек тив ни рок за ста ре ло сти). По сту пак пред 
над ле жним су дом за на кна ду ова ко про у зро ко ва не еко ло шке ште те 
је хи тан при че му Ре пу бли ка Ср би ја за др жа ва пра во на на кна ду 
ште те ако не ма дру гих ли ца ко ја има ју то пра во. 

77) М. Нин ко вић, За шти та жи вот не сре ди не и еко ло шке пар ни це у САД, Бе о град, 2004, 
стр. 76-96.

78) Ј. Чи чек, Со ци јал но еко ном ске по сље ди це оне чи шће ња око ли не у Ре пу бли ци Хр ват-
ској, Вје штак, За греб, бр. 1/1997, стр. 33-41.

79) A. Kiss, D. Shel ton, In ter na ti o nal En vi ron men tal Law, Ar dsley, 2004, str. 76-97.
80) О. Лон ча рић Хор ват, Еко ло шка да ва ња  у пра ву Европ ске уни је, Пра во и по ре зи, За-

греб, број 10/2004. го ди не, стр. 78-81
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SYSTEMOFARRANGEMENTANDPROTECTIONOFLIFE
ENVIRONMENTINTHEREPUBLICOFSERBIA

Summary
Duringlastseveraldecadesdevelopmentineconomyand
trade,aswellasrapidindustrializationandtechnological
development,alongwithimplementationofnewtechnolo
giesandintegrationofallstatesintoEuropeanandworld
economical, trade, transportation and other integration
processesbasedontechnicalandscientificachievements
inthefirstplace,havecausedacertainlevelandstateof
pollution of basic natural resources in the livingworld.
Thishasbroughtaboutaneedtoencompassandintegrate
alltheseprocessesandchangesbyacertainsystemofle
galnormsthatwastobeapartofawholesocialsystem.
Such systemof legalnormsought tomakea foundation
forpreconditions,methods,proceduresandcriteriaforthe
useofnewtechnologiesnecessary foreconomicandso
cialdevelopmentofeachstateandthemankindingeneral.
However,thiscouldleadtodecreaseorlimitationofthe
formsandwaysofpartialorcompletepollutionorimper
ilmentoflifeenvironmentand“sustainabledevelopment”.
It is thegreatsignificanceofarrangement, improvement
andprotectionofliveenvironmentingeneral,oritssepa
ratesegmentssuchas:thewater,air,soil,floraandfauna,
thathadmadeinternationalcommunitytoconstitutelegal
standardsinthisfieldthroughbringingseveraluniversal
(underjurisdictionoftheOUN)orregional(underjuris
dictionoftheCouncilofEuropeandEuropeanUnion)le
galacts.Certainstates,includingourstate,areobligedto
implementtheseactsintotheirnationallegislationsasone
of theattributesof legalstate. It isexactly theseabove
mentioned legal standardswhichhadbeen implemented
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intonationallegislationbypassingofanew“ecological”
legislationin2005thatpresentedabasisfordefinitionof
Serbiaas thestatethatprotects theprincipleofsustain
abledevelopment.
KeyWords: law, life environment, arrangement, protec
tion,statebodies,procedure

 Овај рад је примљен 13. фебруара 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку 
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Сажетак
Ураду јеизнетпрегледсвихнајважнијихставоваи
политичко-правних одлука и докуменатао положају
Војводине у првој и другој Југославији.Непорецивим
историјским документима је доказано да је „пита-
њеВојводине“подгреваноиподстицаноизХрватске
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„Војвођанери“,започетак,заговарајустатусВојво-
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иизгледа,несхватајусвуопасносткојуносипредло-
жениСтатутВојводине.Овеидеједолазесастране
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** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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Кључне речи: ХСС-ова политика према Војводини,
Радић, Мачек, „Војвођански фронт“, Душан Дуда
Бошковић, Брозова политика, аутономија Војводи-
не,Србија,Устав1974,НацртСтатутаВојводине,
„Војвођанери“

ПРОБЛЕМАТИЗОВАЊЕ„ВОЈВОЂАНСКОГПИТАЊА“
УМЕЂУРАТНОМПЕРИОДУИНСТРУМЕНТХРВАТСКЕ

ПОЛИТИКЕНАСЛАБЉЕЊУСРБИЈЕ

 С ка квим оду ше вље њем је срп ски на род у Бач кој, Ба на ту, Ба-
ра њи и Сре му до че као осло бо ди лач ку срп ску вој ску 1918. го ди не, 
све до че ре чи др Слав ка Жу пан ског, пред сед ни ка Срп ског на род ног 
од бо ра у Ве ли ком Беч ке ре ку. Он је та да ре као: „Дич ни срп ски со-
ко ло ви бра ћо ро ђе на! Про би ли сте се кроз огањ и ки шу кур шу ма; 
од Со лу на до Ве ли ког Беч ке ре ка, сва ки пе даљ зе мљена то пи ли сте 
кр вљу и сла вом, из ди гли сте име срп ско из над свих на ци ја и по но-
сно сте до је зди ли и у наш град, у ста ру пре сто ни цу Ђур ђа Бран ко-
ви ћа, у ср це пи то мог, плод ног и на ци о нал но све сног, срп ског Ба-
на та. Оста ви ли сте ус пут сво је раз ру ше не до мо ве, сво је ого ле ле 
по ро ди це и као ви хор ју ри ли сте да ље, к на ма, да и са нас ски не те 
око ве. Зве зда во ди ља би ла вам је срп ска за вет на ми сао: брат-бра ту, 
род-ро ду. Њу су ва ма обе ле жи ли, уз ви ше ни Го спо дар, Ње го во кра-
љев ско ви со чан ство Пре сто ло на след ник Ре гент Алек сан дар и наш 
пи је монт, мај ка Ср би ја. Ви, бра ћи ва шој, у Ве ли ком Беч ке ре ку, до-
но си те дав но же ље ну сло бо ду, отрг ну ту од вас пре 300 го ди на. Ми 
смо у овим кра је ви ма жи ве ли те шке да не, сно си ли гор ке пат ње, 
али на ше име смо чу ва ли, на шу на род ну свест одр жа ли. Ни кад ми 
на ше на род не све ти ње из не ве ри ли ни смо. У на ма је, и у нај ве ћим 
ис ку ше њи ма, ва зда жи ве ла свест да смо јед но и да ће мо се опет 
сто пи ти у јед ну за јед ни цу. Ва ша бра ћа Беч ке ре ча ни ли ју су зе ра-
до сни це, бла го си ља ју вас и љу бе ва ше све тло оруж је и за ри чу вам 
се све ча но и од луч но да ће сте че ну сло бо ду, сад већ са ва ма, ра ме 
уз ра ме, кроз ки шу кур шу ма и сво јим жи во ти ма ју нач ки бра ни ти 
и да ће их тек са мо ју нач ка смрт мо ћи да отрг не из ва шег то плог 
за гр ља ја...“1)

По зна ти исто ри чар и пи сац ве о ма зна чај них књи га о исто ри ји 
Ср ба у Вој во ди ни, про фе сор др Ду шан По по вић, по во дом де се то-
го ди шњи це осло бо ђе ња и ује ди ње ња Вој во ди не са Ср би јом, пи ше: 
1) Ва си ли је Кре стић, Срп ска Вој во ди на не кад и сад, по здрав на реч у Ма ти ци срп ској по-

во дом де ве де се то го ди шњи це ује ди ње ња Вој во ди не са Ср би јом
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„Ни је по треб но ис ти ца ти, ко ли ко је срп ски део на шег на ро да био 
је дин ствен у свим иоле ва жни јим мо мен ти ма оп штег на род ног жи-
во та. Срп ски део на шег на ро да у Вој во ди ни је сте део оног нај ви ше 
исто риј ског и пре ма то ме при род но на ци о нал но нај све сни јег де ла 
на шег на ро да. Са мо се та ко и мо же рас ту ма чи ти оно без гра нич но 
оду ше вље ње, ко јим је наш на род у Вој во ди ни до че као дан Ује ди-
ње ња и Осло бо ђе ња. И по ред свег си сте мат ског ра да бив ше др жа-
ве да уни зи углед Ср би је и срп ског на ро да уоп ште, срп ски на род 
у Угар ској ни је ни кад из гу био на ду, да ће се јед ном ује ди ни ти са 
сво јом бра ћом у Ср би ји. На ро чи то је то узда ње у Ср би ју по ра сло 
од вла де Кра ља Пе тра I. Онај ле пи број љу ди пр во кла сних вред но-
сти, ко ји су во ди ли Ср би ју до Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца учи нио је, да се код на шег на ро да у Вој во ди ни ство ри ла ми сао 
о Ср би ји као иде а лу сло бо де, че сти то сти, бла го ста ња. На да ло се, 
да ће се, ка да се ство ри на ша др жа ва, мо ћи у крај њој ме ри раз ви ти 
све сна ге, те да ће се по ка за ти и жи вот на сна га и ве ћа спо соб ност 
на шег на ро да и на ше др жа ве а та ко и раз би ти оно пре зи ра ње Ср би-
је и на шег на ро да уоп ште. Што је на ро чи то ва жно, ве ро вао је наш 
на род у Вој во ди ни, да ће се од мах по ка за ти, ко ли ко је др жав ни и 
дру штве ни по ре дак у Ср би ји бо љи, пра вед ни ји и леп ши од про-
шлог“.2)

Да би смо на од го ва ра ју ћи на чин ра све тли ли тзв. вој во ђан-
ско пи та ње у ме ђу рат ном пе ри о ду, по треб но је да кон ста ту је мо 
не ко ли ко ства ри. Основ ује ди ње ња у пр ву ју го сло вен ску др жа ву 
пред ста вља ла је те за о јед ном „тро и ме ном“ на ро ду, од но сно на че-
ло на ци о нал ног је дин ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца-Штро сма је-
ро ва иде ја ју го сло вен ства, ко ју је срп ска дру штве на и по ли тич ка 
ели та ма сов но при хва ти ла, за раз ли ку од нај ве ћег де ла Хр ва та и 
Сло ве на ца, ко ји су за јед нич ку др жа ву сма тра ли про ви зо ри ју мом и 
„тран зит ном по ста јом“ на пу ту вла сти те др жав не са мо стал но сти. 
У за јед нич ку др жа ву са Ср би ма ушли су да би оп ста ли, а Хр ва ти и 
да би, на ра чун Ср ба, про ши ри ли сво је те ри то ри је.3) У не же ље ној 
др жа ви хр ват ски по ли ти ча ри су пи та ње об ли ка др жав ног уре ђе ња 
и те ри то ри јал но про бле ма ти зо ва ње срп ских зе ма ља бив ше Двој не 
мо нар хи је стал но др жа ли отво ре ним. Раз у ме се, то се од но си и на 
срп ску Вој во ди ну.
2) Ва си ли је Кре стић, исто
3) Ви ди ши ре: Ва си ли је Кре стић, Ср би и Хр ва ти-узро ци су ко ба, Ча чак, 1997; Мом чи ло 

Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри мент - пр ва, дру га, тре-
ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004; Мом чи ло Су бо тић, По ли тич ки и устав но-прав ни 
аспек ти ус по ста вља ња и не стан ка дру ге Ју го сла ви је, Политичкаревија, 1/2004, ИПС, 
Бе о град, 2004, 139-157.
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Иде је о ауто ном ном по ло жа ју Вој во ди не у са ста ву пр ве ју го-
сло вен ске др жа ве ја ви ле су се од мах по сле ње ног обра зо ва ња, у 
вре ме до но ше ња Ви дов дан ског уста ва 1921, и у пе ри о ду по сле то-
га. За ни мљи во је да су све иде је о устрој ству ју го сло вен ске др жа ве 
и по ло жа ју Вој во ди не до но си ли по ли ти ча ри из ван Вој во ди не. У 
устав ном на цр ту Сто ја на Про ти ћа, из 1920, пред ви ђе но је де цен-
тра ли зо ва но уре ђе ње ју го сло вен ске др жа ве, са де вет ши ро ко по-
ли тич ки и ад ми ни стра тив но ауто ном них по кра ји на (или обла сти), 
од ко јих би јед ну чи ни ли Срем и Бач ка, а дру гу са мо Ба нат. Сло-
ве нач ки по ли ти чар, ри мо ка то лич ки све ште ник, Ан тон Ко ро шец, 
пред сед ник Ју го сло вен ског клу ба у пар ла мен ту Кра ље ви не СХС, 
ме ђу шест по кра ји на фе де ра тив но уре ђе не Ју го сла ви је, по ми ње и 
Вој во ди ну.4) Стје пан Ра дић је за го ва рао фе де ра тив ну ју го сло вен-
ску др жа ву ко ју би чи ни ле: Ср би ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, Бо сна и 
Хер це го ви на, Ма ке до ни ја, Цр на Го ра и Вој во ди на. Он је до ула ска 
у вла ду 1925. го ди не, био на по зи ци ја ма „не у трал не се љач ке хр-
ват ске ре пу бли ке“. У из ја ви Daily News-u Ра дић фал си фи ку је ка да 
ка же-„ три обла сти-Бач ка, Ба ра ња и Ба на-ко је не ра зум но и не ло-
гич но на зи ва ју Вој во ди ном и у ко ји ма су Ср би пре ма Хр ва ти ма у 
по све не знат ној ма њи ни-не сми ју се упра вља ти као чи сто срп ске 
зе мље, већ се у њи ма мо ра спро ве сти пле би сцит (под кон тро лом 
Ли ге на ро да), с пи та њем:“Ср би ја-Бе о град или Хр ват ска-За греб“.5) 
По зна те су „за слу ге“ Све то за ра При би ће ви ћа у ства ра њу ју го сло-
вен ске др жа ве, не то ли ко за сам чин ује ди ње ња ко ли ко за на чин на 
ко ји је до ње га до шло. И ка сни је је овај пре чан ски Ср бин (Ли ча-
нин), ме ња ју ћи сво ја по ли тич ка уве ре ња и прав це де ло ва ња, на-
но сио ве ли ку ште ту срп ском пи та њу у це ли ни. У по чет ку не по ко-
ле бљи ви цен тра ли ста, за тим нај љу ћи фе де ра ли ста ја вља се и као 
бо рац за са мо бит ност Вој во ди не. Ова ње го ва ак тив ност по себ но је 
до шла до из ра жа ја ка да је са Ра ди ћем ство рио Се љач ко-де мо крат-
ску ко а ли ци ју (СДК), на кон по ве зи ва ња СДС и ХСС-а и јун ског 
атен та та у Скуп шти ни Ју го сла ви је 1928. го ди не. СДК је 5. но вем-
бра 1932, у За гре бу до не ла за гре бач ке пунк та ци је, чи ји про грам је 
на пи сао Ан те Трум бић, а при хва тио скуп на ко јем су би ли: Влат-
ко Ма чек, Ј. Пре да вец, Ј. Шу теј и А. Трум бић из ХСС-а, Д. Кец-
ма но вић, Д. Бо шко вић, С. Ко са но вић, В. Вил дер и Х. Кри зман из 
СДС-а, те фа мо зни Ми ле Бу дак, пред став ник ХСП-а, ко га је по звао 
сам Ма чек. „Нај же шћи у осу ди хе ге мо ни зма „оних пре ко Дри не“ и 
4) Види: Бранко Петрановић/Момчило Зечевић, Југославија 1918-1984, Зборник 

докумената, Рад, Београд, 1985, 165.
5) Исто, 222.
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нај ра ди кал ни ји у за сту па њу срп ско-хр ват ског је дин ства у „пре чан-
ским кра је ви ма“ на за гре бач ком ску пу би ли су баш Ср би-Ду шан 
Кец ма но вић из Бо сне и Ду шан -Ду да Бо шко вић из Вој во ди не“.6) 

По пут свог прет ход ни ка Ра ди ћа на че лу хр ват ског по кре та, и 
Влат ко Ма чек је за го ва рао фе де ра тив но уре ђе ње ју го сло вен ске др-
жа ве са сле де ћим је ди ни ца ма: Ср би ја, Цр на Го ра, Хр ват ска, Сло ве-
ни ја и Вој во ди на. У пи сму Си то ну Вот со ну , ко ји се пред ста вљао 
као при ја тељ Ју го сла ви је, Ма чек ће по но ви ти свој зах тев за се дам 
је ди ни ца: Сло ве ни ја, Хр ват ска, БиХ, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја, Ср-
би ја и Вој во ди на (ко ја би об у хва та ла са мо Ба нат и Бач ку). Срем 
и Ба ра њу Ма чек је „ре зер ви сао“ за Хр ват ску. Си тон Вот сон ће из 
овог раз го во ра, као и из раз го во ра са Ду ша ном Ду дом Бо шко ви-
ћем, „нај до след ни јим Ма че ко вим след бе ни ком из Вој во ди не“ из-
не ти про це ну „ да 90 про це на та Ср ба и сви при пад ни ци на ци о-
нал них ма њи на же ле фор ми ра ње соп стве не фе де рал не је ди ни це и 
да је то у да том тре нут ку уто ли ко лак ше јер Хр ва ти „са да ви ше не 
же ле“ да се би при по је це лу Вој во ди ну, већ са мо Срем до Зе му на“.7)

По чет ком 1930-тих го ди на ја вља се „Вој во ђан ски фронт (по-
крет), са ста вљен од раз ли чи тих стра на ка и при пад ни ка ра зних 
на ци о нал но сти, „ин спи ри са них исто риј ским раз ло зи ма и ет нич-
ким плу ра ли змом Вој во ди не“. Ње гов по кре тач и ли дер био је члан 
Де мо крат ске стран ке Ду шан Ду да Бо шко вић, адво кат из Пан че ва 
. Исто ри чар Кон чар сма тра да су иде је Вој во ђан ског фрон та би-
ле „ал тер на ти ва Срп ској Вој во ди ни... Тим опре де ље њи ма по се бан 
со ци јал ни сми сао да ва ће ко му ни сти ко ји су нај ви ше ис ти ца ли ет-
нич ку плу рал ност Вој во ди не, као осно ву ње не мо гу ће ауто ном но-
сти“.8) От пор ра ди ка ла овим иде ја ма Кон чар обра зла же стра хом 
од ма јо ри за ци је не сло вен ског ста нов ни штва, бу ду ћи да су Ср би у 
Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи има ли ре ча тив ну ве ћи ну (33,7%) ста нов-
ни штва.

 Је дан дру ги исто ри чар, Ба на ћа нин, Јо ван Пе јин има дру га чи-
ји став. Он ка же: „Ауто но ма ши су Ср би рав но ду шни пре ма свом 
на ро ду, ње го вој тра ди ци ји и кул тур ним вред но сти ма ко ји, ду хов но 
оту ђе ни, ви ше ли че на стран це или на ци о нал не ма њи не у све му, 
осим по је зи ку и по ре клу. ...Ве зан за Ка унд ка (цар ски и кра љев-
6) Ран ко Кон чар, Гра ђан ска опо зи ци ја и по ли тич ко-устав не кон цеп ци је о Вој во ди ни 

1929-1941, док тор ска ди сер та ци ја, Љу бља на, 1990, 72-73, пре ма: Че до мир и Је ле на По-
пов, Ауто но ми ја Вој во ди не - срп ско пи та ње, Кровови, Срем ски Кар лов ци, 2000, 40. 

7) Исто, 42.
8) Ран ко Кон чар, Исто риј ски иден ти тет Вој во ди не, у: Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио: 

Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 16.
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ски) мо нар хи ју...Ср бин Вој во ђа нин на по чет ку 20. ве ка, на ро чи то 
онај шко ло ван у ма ђар ским шко ла ма, ни је умео да се сна ђе у осло-
бо ђе ној зе мљи и на ци о нал ној др жа ви...Ср би Вој во ђа ни би ли су 
из не на ђе ни, на ци о нал ним осло бо ђе њем... Раз ми шља ња о да љем 
еко ном ском раз во ју свог кра ја и зе мље за ме ни ли су по ли тич ким 
су ро га том из Хр ват ске о екс пло а та ци ји Вој во ди не од стра не Бе о-
гра да. Због то га, збу ње ни ствар но шћу, по је дин ци, по ли тич ки пр ва-
ци при хва ти ли су са рад њу са Хр ва ти ма пру жа ју ћи им по инер ци ји 
по др шку у бор би про тив цен трал них вла сти као што су то чи ни ли 
у мо нар хи ји ка да су их по др жа ва ли у пе штан ском пар ла мен ту...
Ова стру ја ме ђу Ср би ма, углав ном ин те лек ту ал ци ма у Вој во ди ни, 
по ста ла је глав ни осло нац де ло ва ња ХСС и КПЈ већ кра јем два-
де се тих го ди на у бор би про тив је дин ства др жа ве и на ци о нал ног 
је дин ства срп ског на ро да... Са рад ња не ких по ли ти ча ра из Вој во ди-
не, као што је пред став ник Де мо крат ске стран ке Ду шан Бо шко вић, 
са Хр ва ти ма би ла је за о кру же на За гре бач ким пунк та ци ја ма 1932. 
ко је су по ни шти ле све ве ков не те жње ко је је срп ски на род по сти-
гао но вем бра 1918. „Вој во ђан ски фронт“ био је ко ри стан за хр ват-
ску иде ју и због то га што је до зво лио де на ци о на ли за ци ју Бу ње-
ва ца и Шо ка ца и мо гућ ност ши ре ња хр ват ске исто риј ске фик ци је 
др жав но-исто риј ског пра ва на Срем, Бач ку и Ба ра њу. Са мим тим, 
по ли тич ки по крет „Вој во ђан ски фронт“, ко ји се ја вио три де се тих 
го ди на, на са мом по чет ку свог де ло ва ња по ста је ору ђе за гре бач ке 
се па ра ти стич ке по ли ти ке про тив срп ског на ци о нал ног и др жав ног 
је дин ства. У ове од но се уме ша ла се и иле гал на КПЈ већ 1936. и 
по ну ди ла Вој во ђа ни ма сво је услу ге у бор би про тив „ср би јан ског 
хе ге мо ни зма“ ра ди од бра не Ср ба од Ср ба и за шти те дру гих на ро да 
на тлу Вој во ди не“.9)

„Вој во ђан ски фронт“ је из не дрио две ре зо лу ци је, сом бор ску и 
но во сад ску, у ју ну и но вем бру 1932. го ди не, у ко ји ма су узе ли уче-
шће и сом бор ски ра ди ка ли на че лу са Јо цом Ла ло ше ви ћем. У Сом-
бор ској ре зо лу ци ји је , у тач ки 3 ста ја ло: „Тра жи мо да се у окви ру 
да на шњих гра ни ца на ше др жа ве нео д ло жно спро ве де у жи вот на-
че ло Вој во ди на Вој во ђа ни ма, са истим она квим пра ви ма ка ква ће 
ужи ва ти и дру ге по кра ји не“.10) У Но во сад ској ре зо лу ци ји се зах те-
9) Јо ван М. Пе јин, Ауто но ми ја Вој во ди не - ко шмар срп ског на ро да, ИП Бе о град-Зре ња-

нин, 2002, 78.
10) Ран ко Кон чар, Гра ђан ска опо зи ци ја..., пре ма: Че до мир и Је ле на По пов, Ауто но ми ја 

Вој во ди не - срп ско пи та ње, Кровови, Срем ски Кар лов ци, 2000, 42-43.
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ва: „У бу ду ћем уре ђе њу др жа ве, Вој во ди на са Сре мом за се бе тра-
жи исти по ло жај ко ји ће има ти оста ле по кра ји не“.11)

Исто ри чар про фе сор Алек са Ивић, пр вак су бо тич ких ра ди ка-
ла, же сто ко је кри ти ко вао овај не ра зу ман по ку шај сво јих стра нач-
ких ко ле га, ко ји су хте ли да „се де на две сто ли це“, до да ју ћи: „Ми 
Вој во ђа ни не сме мо и не мо же мо пре ма Бе о гра ду би ти у истом по-
ло жа ју у ко ме се на ла зе Хр ва ти. На ма је ду жност да во ди мо бри гу 
о бо љој бу дућ но сти Вој во ди не, али при том не сме мо за бо ра ви ти 
да смо у пр вом ре ду и пре све га Ср би“.12) Још оштри је про тив Но-
во сад ске ре зо лу ци је ре а го ва ли су не ки дру ги ис так ну ти ра ди ка ли 
из Вој во ди не: Слав ко Ми ле тић, Сте ван Стан ко вић, Ла зар Шу ва ко-
вић, др Бран ко Илић, Бран ко То мић. С „Фрон том“ су Бо шко вић и 
ње го ви са рад ни ци по ку ша ли да по пут Хр ва та и на њи хов под сти-
цај отво ре тзв вој во ђан ско пи та ње. Тра жи ли су фе де ра тив но уре-
ђе ње ју го сло вен ске др жа ве, где би „јед на од фе де рал них је ди ни-
ца има ла би ти Вој во ди на ( Ба нат, Бач ка и Ба ра ња са Сре мом)“, са 
истим пра ви ма као и оста ле је ди ни це. Њом би упра вља ли „до мо-
ро ци“. То је су шти на „Вој во ђан ског фрон та“. „Хо ће мо да го спо да-
ри мо на сво јој гру ди“-ис ти цао је Ду да Бо шко вић ис пред „Фрон та“. 
При пад ни ци Вој во ђан ског по кре та ду го ни су мо гли да уоче да је 
пи та ње Вој во ди не еми нен тан про блем срп ско-хр ват ских од но са и 
да га хр ват ска по ли ти ка у том сми слу и по сма тра. За ла га ње за Вој-
во ди ну би ло је, на и ме, у тој по ли ти ци у нај ве ћој ме ри на ме ње но 
сла бље њу Ср би је и срп ске пре мо ћи у Ју го сла ви ји. Због Ма че ко вог 
из бе га ва ња да се од ре ди пре ма гра ни ца ма уну тар др жа ве, на де-
цем бар ским из бо ри ма1938, у На род ну скуп шти ну Ју го сла ви је ни је 
ушао ни је дан кан ди дат Вој во ђан ског фрон та; про пао је чак и сам 
ње гов ли дер Ду да Бо шко вић, и то ниг де дру где до у сво јој пан че-
вач кој „твр ђа ви“.

БРОЗОВКОМУНИСТИЧКИРЕЖИМ
НАСТАВЉАПОЛИТИКУХСС-АПРЕМАВОЈВОДИНИ

Иде је о др жав но сти се вер не срп ске по кра ји не из ме ђу пр вог 
и дру гог свет ског ра та до ла зи ле су, да кле, из За гре ба. Во ђе хр ват-
ског на ци о нал ног по кре та оли че ног у ХСС-у-Ра дић и Ма чек увек 
су ис ти ца ли Вој во ди ну одво је ну од Ср би је. Зна ме ни та лич ност у 
исто ри ји Вој во ди не и Ма ти це срп ске Ва са Ста јић за ла гао се по-
сле Пр вог свет ског ра та да Вој во ди на тре ба пр во да се при кљу чи 
11) Исто.
12) Исто, 44.
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Хр ват ској, па да се у окви ру Хр ват ске на ђе у са ста ву Ју го сла ви-
је. Ва са Ста јић, Ду да Бо шко вић и дру ги у сво јој ауто но ма шко-се-
па ра ти стич кој по ли ти ци тра жи ли су по моћ од За гре ба. Хр ват ска 
по ли ти ка на из два ја њу Вој во ди не ко ре спон ди ра ла је са по ли ти-
ком Ко мин тер не, ко ја се на Пе том кон гре су 1924. го ди не од лу чи ла 
за раз би ја ње Ју го сла ви је. Ову по ли ти ку ће до след но спро во ди ти 
КПЈ, чак и на кон про ме не по ли ти ке КИ по ло ви ном 1930-их го ди-
на, ка да је за пре ти ла опа сност од фа ши зма и КИ по че ла да за го ва-
ра оп ста нак ју го сло вен ске др жа ве. Че твр ти кон грес КПЈ, одр жан у 
Дре зде ну 1928. го ди не, до нео је од лу ку о ства ра њу не за ви сних др-
жа ва: Хр ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре (пр ви пут у зва-
нич ним пар тиј ским до ку мен ти ма), док би Ко смет био при кљу чен 
не за ви сној и ује ди ње ној Ал ба ни ји, а пра во на от це пље ње да то је и 
ма ђар ској на ци о нал ној ма њи ни у се вер ној Вој во ди ни.13) У пар тиј-
ским до ку мен ти ма из 1932. го ди не, осим на бро ја них, по ми њу се и 
сло бод не фе де рал не је ди ни це Бо сна, Вој во ди на и Ср би ја.14) Јо сип 
Броз Ти то у то ку ра та је из ја вљи вао : Знам да Вој во ди на тре ба да 
до би је ауто но ми ју. Тек тре ба да се од лу чи да ли у окви ру Ср би је 
или Хр ват ске. Што зна чи да ни та да ни је од у ста јао од оп ци је Ва се 
Ста ји ћа. Ва су Ста ји ћа су по сле ра та ко му ни стич ке вла сти по ста ви-
ле за пред сед ни ка Ма ти це срп ске. Умро је 1947. го ди не.15) 

По ме ну та Бро зо ва ди ле ма огле да ла се у то ку Дру гог свет ског 
ра та у спо ре њу из ме ђу Хр ват ске и Вој во ди не око при пад но сти 
Сре ма и тра ја ла је до по ло ви не 1943. го ди не. Та да је ЦК КПЈ од-
лу чио да „ за кључ но са ли ни јом Ву ко вар-Вин ков ци-Жу па ња па све 
ис точ но укљу чив ши и Зе мун при па да не са мо као вој но-опе ра тив-
но под руч је ГШ Вој во ди не, не го и као под руч је ПК Вој во ди не на 
ко ме ће исти раз ви ти сво ју де лат ност“.16) Броз на јед ном ме сту ка-
же да ће „... Вој во ди на, као и дру ге по кра ји не ко је пре тен ду ју на то, 
до би ти нај ши ру ауто но ми ју, али пи та ње ауто но ми је и пи та ње ко јој 
ће фе де рал ној је ди ни ци до тич на по кра ји на би ти при по је на за ви си 
од са мог на ро да, од но сно од ње го вих пред став ни ка ка да се по сли је 
ра та бу де рје ша ва ло о де фи ни тив ном др жав ном уре ђе њу“.17) Броз 
ов де об ма њу је, јер је у про ле ће 1944. от кло нио сва ку мо гућ ност 
13) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Пра во на са мо о пре де ље ње и ју го сло вен ски екс пе ри мент. Пр-

ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004, 77.
14) Ви ди: Че до мир и Јеленa По пов, Ауто но ми ја Вој во ди не-срп ско пи та ње, Кровови, Срем-

ски Кар лов ци, 2000, 56.
15) Ви ди: Бо јан Ра дић, Раз го во ри са Пе тром Ми ло са вље ви ћем. О Но во сад ском ску пу, Ми-

рослав, Бе о град, Књи го твор ни ца Ло гос Ва ље во-Ло гос Бач ка Па лан ка, 2008, 103.
16) Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 68.
17) Ј. Б. Ти то, Го во ри и члан ци, књ. I, За греб, 1959, 189-190.
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Ср ба у Хр ват ској да до би ју ауто но ми ју, за ко ју се за ла гао Мо ша 
Пи ја де, као што ће пре се ћи и раз го во ре о ауто но ми ји Дал ма ци је 
1945.18) 

Јо ван Ве се ли нов ко му ни стич ки ру ко во ди лац из Вој во ди не, у 
ви ше на вра та је из ри чи то за го ва рао што те шњу ве зу Вој во ди не и 
Ср би је: „....Али наш на род, на ро чи то Ср би у Вој во ди ни, ко ји су 
чвр сто по ве за ни са сво јом бра ћом с ове стра не Са ве и Ду на ва, же ле 
да бу ду у што бо љим од но си ма са бра ћом Ср би јан ци ма, са сло бод-
ном де мо крат ском Ср би јом“.19) На дру гом ме сту Ве се ли нов ка же: 
„Већ из на ци о нал ног са ста ва Вој во ди не ја сно се ви ди да на ша Вој-
во ди на тре ба да бу де у скло пу фе де рал не Ср би је, јер Ср би чи не 
ре ла тив ну ве ћи ну у Вој во ди ни“.20) 

Вој во ди на је од 1946. го ди не ауто ном на по кра ји на у Ре пу бли-
ци Ср би ји . Ре пу блич ки Устав из 1947. го ди не оста вљао је у над ле-
жно сти АПВ до ста ши ро ка овла шће ња у обла сти суд ства, при вре-
де, фи нан си ја, про све те, по ли ти ке на ци о нал не рав но прав но сти, 
кул ту ре, здрав ства, со ци јал не за шти те.21) 

Ран ко Кон чар ис ти че „опре де ље ње за устав ни су бјек ти ви тет 
Вој во ди не и рав но прав ност на ро да у њој, ко ји Вој во ди ну ви де као 
ауто ном ну је ди ни цу ју го сло вен ске фе де ра ци је и по себ ну исто риј-
ску, ет нич ку и ге о граф ску по кра ји ну....Та ко се, за раз ли ку од опре-
де ље ња ис кљу чи во сло вен ских на ро да на Ве ли кој на род ној скуп-
шти ни 1918. го ди не, на Скуп шти ни иза сла ни ка на ро да Вој во ди не, 
одр жа ној 31. Ју ла 1945. го ди не, о Вој во ди ни из ја шња ва ју сви ње ни 
на ро ди, иако то чи не у знат но де ли кат ној по ли тич кој и на ци о нал-
ној си ту а ци ји, ко ја је на ста ла по сле Дру гог свет ског ра та“. „...За-
пра во, пот пу но се из гу би ло срп ско схва та ње ауто но ми је Вој во ди не 
и јед но на ци о нал но по сре до ва ње у ње ном раз ви ја њу-реч ју по че ла 
се афир ми са ти под јед на ка од го вор ност свих ње них на ро да за ауто-
но ми ју.“22) .. Кон чар сто ји на ста но ви шту да је „јо гурт-ре во лу ци јом 
18) Ви ди: Б. Пе тра но вић - М. Зе че вић, Аго ни ја две Ју го сла ви је, Бе о град, 1991, 280-281.
19) Пре ма: Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 77.
20) Исто, 78. На ци о нал ни са став ста нов ни штва у Вој во ди ни у то вре ме био је ова кав: Ср ба 

је би ло 33%, Ма ђа ра 26%, Не ма ца 21% и Хр ва та 7%. Пре ма по пи су из 2002. у Вој во-
ди ни има 2,2 ми ли о на ста нов ни ка, од то га Ср ба 6.212.838, Ма ђа ра 293.299, Бо шњак 
136.087, Ро ма 108.193, Ју го сло ве на 80.721, Хр ва та 70,602, Цр но го ра ца 69.049,, Сло ва ка 
59.021.

21) Др Ми лан Ма ли, Со ци ја ли стич ка Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на, Но ви Сад, 1980, 
190.

22) Ран ко Кон чар, Исто риј ски иден ти тет Вој во ди не, у: Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио: 
Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 16-17.
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и Ми ло ше ви ће вом устав ном агре си јом на Вој во ди ну, Вој во ди ни 
по но во дат из ра зи ти је срп ски ка рак тер“.23)

Ме ђу срп ским исто ри ча ри ма и по ли ти ко ло зи ма пре вла да ва 
дру га чи је ми шље ње. По сле Бри он ског пле ну ма, ка да су по бе ду 
од не ле сна ге ко је су за го ва ра ле дез ин те гра ци ју ју го сло вен ске др-
жа ве, устав ним аманд ма ни ма од 1968, и ка сни је Уста вом 1974, по-
кра ји не у Ср би ји по при ма ће атри бу те др жа ва-ра ди сла бље ња Ср-
би је и лак шег рас ту ра ња ју го сло вен ске др жа ве. По кра ји не по ста ју 
„кон сти ту тив ни еле мент Фе де ра ци је“. Ср би ја и Ср би на па да ни 
су као „уни та ри сти и хе ге мо ни сти“. Уста во пи сац Јо ван Ђор ђе вић 
је ис ти цао да је упра во ја ча ње ауто но ми ја „услов за да љи де мо-
крат ски пре о бра жај зе мље“ По кра ји не по ста ју па ра ре пу бли ке. Да 
је ја ча ње вој во ђан ске ауто ном но сти би ло на ште ту Ср би је го во ри 
и чи ње ни ца да је аманд ман XVI II од 1968. ис кљу чио мо гућ ност 
фор ми ра ња би ло ко је но ве ауто но ми је у Ју го сла ви ји, чи ме је Ср бе 
из ван Ср би је ( на при мер у Хр ват ској, где је за то би ло и на ци о нал-
них и исто риј ских осно ва) ли шио мо гућ но сти ле гал ног ауто ном-
ног ор га ни зо ва ња“.24)

 У књи зи Војвођанскиидентитет, у из да њу Хел син шког од-
бо ра за људ ска пра ва у Ср би ји (2006), не ки ма ње или ви ше отво ре-
ни за го вор ни ци са мо стал но сти Вој во ди не упи њу се да до ка жу по-
сто ја ње вој во ђан ског иден ти те та. Та ко пред сед ни ца ове не вла ди не 
ор га ни за ци је кри ти ку је те зу „срп ских на ци о на ли ста, ко ји твр де да 
ће са мо Ср би при хва ти ти вој во ђан ски иден ти тет, али не и Ма ђа ри, 
Сло ва ци, Хр ва ти и оста ли. При то ме, она не на во ди ни је дан до каз 
ко ји би го во рио дру га чи је. 

Еко ном ски пу бли ци ста Ди ми три је Бо а ров по на вља оми ље ну 
те зу ауто но ма ша, да Вој во ди на, ко ја има 27 од сто ста нов ни штва у 
Ср би ји, без Ко сме та, оства ру је 35 од сто дру штве ног про из во да.25)

Про фе сор Јо ван Ком шић пи ше о вој во ђан ском иден ти тет у 
тран зи ци ји, и у члан ку из но си по дат ке ЦЕ СИ ДА из 2006. го ди не 
по ко ји ма 48,30% Вој во ђа на сма тра да по сто ја ње ауто ном них по-
кра ји на не под ри ва је дин ство др жа ве и њен су ве ре ни тет, 19% сма-
тра да под ри ва, а 32,80% Вој во ђа на је нео д луч но. За тим , 57,10% 
ста нов ни ка Вој во ди не сма тра да Вој во ди на тре ба са мо стал но да 
23) Исто, 17.
24) Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 99-104.
25) Ви ди: Ди ми три је Бо а ров, Еко ном ски аспек ти ауто но ми је Вој во ди не, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 25.
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до но си по кра јин ске за ко не, 26% је нео д луч них, а про тив ни ка по-
ли тич ко-за ко но дав них над ле жно сти 17%.26)

Пре ма ис тра жи ва њу Мил ке Пу зи га ће, ди рек то ра аген ци је 
„SCAN“, нај ви ше Но во са ђа на се из ја сни ло за ауто но ми ју Вој во ди-
не ка ква је да нас, њих 31,3 %, за тим за ауто но ми ју из 1974, 22,1%, 
за ауто но ми ју ви ше не го да нас, ма ње од 1974-18,85, за уки да ње 
сва ке ауто но ми је 9,3% итд.27) Пре ма овом ис тра жи ва њу сва ки че-
твр ти ста нов ник Но вог Са да је по ре клом из Бо сне и Хер це го ви не.

Па вел До мо њи у Вој во ди ни ви ди три про јек та: ет но на ци о на-
ли стич ки, мул ти кул тур ни и ли бе рал ни. Пр ви ве же за срп ски на-
ци о на ли зам, дру ги за на ци о нал не ма њи не, за тре ћи сма тра да је 
сла бо за сту пљен у јав но сти. „Две за јед ни це ко је су ди рект но би ле 
из ло же не уда ру срп ског ет но на ци о на ли зма се, или не иден ти фи ку-
ју, или се у ве о ма ма лом по стот ку иден ти фи ку ју са Ср би јом. Реч 
је, на рав но, о Бо шња ци ма и Хр ва ти ма. Иден ти фи ка ци ју са Ср би-
јом не ма ју ни Сло ва ци, ни Ма ђа ри, иако су и они, до ду ше у ма њој 
ме ри не го што је то био слу чај са Бо шња ци ма и Хр ва ти ма, би ли 
из ло же ни при ти сци ма. Сло ва ци и Ма ђа ри се у ве ли кој ме ри иден-
ти фи ку ју са Вој во ди ном, и то ин те ре сно ве зи ва ње за По кра ји ну 
ни је слу чај но. Реч је о ма њи на ма ко је има ју ја ку на ци о нал ну свест 
и њи хо во ве зи ва ње за Вој во ди ну при зла зи из по тре бе за очу ва њем 
иден ти те та. Сло ва ци и Ма ђа ри пре у Вој во ди ни, не го у Ср би ји, 
ви де онај ин сти ту ци о нал ни оквир уну тар ко га се у ве ћој ме ри ре-
спек ту ју њи хо ви ви тал ни ин те ре си“.28) Те за о не ка квим при ти сци-
ма Ср ба пре ма Хр ва ти ма и Бо шња ци ма, а по го то во пре ма Ма ђа-
ри ма и Сло ва ци ма, на ро чи то у кон тек сту раз би ја ња Ју го сла ви је и 
про го на Ср ба из Кра ји не и БиХ, пот пу но је про из вољ на.

Те зу о из ра же ном пре све га ет нич ком иден ти те ту на ци о нал-
них ма њи на у Вој во ди ни из но си Ан тал Бо зо ки, ди рек тор Ци вил-
ног удру же ња Ма ђа ра у Вој во ди ни за пра ва ма њи на-„Ар гус“. За 
раз ли ку од срп ских „Вој во ђа не ра“ко ји би, пот пу но не ра зум но, свој 
срп ски иден ти тет за ме ни ли за „вој во ђан ски“, Ан тал ис ти че : „... 
те за да смо „сви ми Вој во ђа ни“ одр жи ва је са мо ако то не зна чи од-
ри ца ње од на ци о нал не и ет нич ке при пад но сти, сво је кул ту ре, као 
26) Ви ди ши ре: Јо ван Ком шић, Вој во ђан ски иден ти тет у тран зи ци ји, исто, 47-48.
27) Ви ди ши ре: Мил ка Пу зи га ћа, По ве за ност ста во ва Но во са ђа на о над ле жно сти ма Вој во-

ди не са по ре клом и пе ри о ди ма до се ља ва ња у Вој во ди ну, исто, 82.
28) Па вел До мо њи, Кон ку ри ра ју ћи про јек ти и вој во ђан ски иден ти тет, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 89.
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ни ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва ко ја при па да ју на ци о нал-
ним за јед ни ца ма“.29) 

Про фе сор Са ша Ки цо шев, ис тра жу ју ћи де мо граф ске аспек те 
вој во ђан ског иден ти те та утвр ђу је сле де ће: „Вој во ди на је од у век 
тра ди ци о нал но ми гра ци о но под руч је...Због то га је 1991. го ди не у 
Вој во ди ни би ло 54,6% аутох то ног ста нов ни штва, ро ђе ног у Вој-
во ди ни, а 45,4% су чи ни ли ими гран ти“.30) У за кључ ку свог члан ка 
Ки цо шев ис ти че: „ Ка да број ста нов ни штва на не кој те ри то ри ји 
кон стант но опа да и ка да ње го вом евен ту ал ном ра сту ис кљу чи во 
до при но си ими гра ци ја, те шко је го во ри ти о ре ал ним мо гућ но сти-
ма очу ва ња иден ти те та аутох то не по пу ла ци је. Са дру ге стра не, на 
осно ву ана ли зе де мо граф ско-ста ти стич ких по да та ка, мо же се твр-
ди ти да не по сто ји ја сно ис ка за на свест о ре ги о нал ној при пад но-
сти“.31) 

Због ових сво јих на уч но утвр ђе них ар гу ме на та Ки цо шев је из-
ло жен кри ти ци у по ме ну том збор ни ку, у ко јем је тре ба ло про сто да 
се про мо ви ше те за о „вој во ђан ском иден ти те ту“, не оба зи ру ћи на 
на уч ну и исто риј ску не у те ме ље ност та квих на сто ја ња. 

За ни мљи во је да се у збор ни ку о „вој во ђан ском иден ти те ту“ 
ни је по ја вио ни је дан лин гви ста или фи ло лог. По зна то је да је пи-
та ње иден ти те та при мар но ве за но за је зик. Је зик је су штин ска 
ком по нен та на ци о нал ног иден ти те та. Европ ска сла ви стич ка на у ка 
од Фих теа, До бров ског, Ко пи та ра, Ша фа ри ка, До си те ја, Ву ка до 
Ми ло са вље ви ћа, Ко ва че ви ћа и дру гих сто ји на ста но ви шту да се 
на ци о нал ни иден ти тет за сни ва на за јед нич ком је зи ку. Ка ко би то 
функ ци о ни са ло у ви ше је зич кој Вој во ди ни? Ко ја би на ци о нал на 
ма њи на би ла спрем на да се од рек не свог и при хва ти но ви „вој во-
ђан ски је зик“. Ни јед на! То од њих ни ко не тра жи ни ти оче ку је. Та 
уло га ства ра ња но вог је зи ка и но вог на ци о нал ног иден ти те та на-
ме ње на је Ср би ма, по истом обра сцу по ко јем су на ста ли цр но гор-
ска на ци ја и цр но гор ски је зик, или, бо шњач ка на ци ја и бо шњач ки/
бо сан ски је зик. Или, као што су Хр ва ти срп ски је зик пре и ме но ва-
ли у хр ват ски и на тај на чин, уз по др шку Ва ти ка на, Ср бе ка то ли ке 
пре тво ри ли у да на шње Хр ва те. Ни је ис кљу че но да се и ов де по ја-
ви не ки но ви лин гви ста са док то ра том о „вој во ђан ском је зи ку“ , 
као што је Ад нан Тер зић на Осјеч ком све у чи ли шту, на хр ват ском 
(у ства ри срп ском), од бра нио док то рат о цр но гор ском је зи ку. Овај 

29) Ан тал Бо зо ки, Де мо граф ска кре та ња и вој во ђан ски иден ти тет, исто, 102.
30) Са ша Ки цо шев, Де мо граф ски аспек ти вој во ђан ског иден ти те та, исто, 21.
31) Исто, 24.
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Бо шњак је та ко по стао пр ви док тор из обла сти цр но гор ског је зи ка, 
ко ји је на пи сао и бра нио на стра ном (у ства ри на истом, срп ском) 
је зи ку.

Ме ђу нај ра ди кал ни је за го вор ни ке вој во ђан ске са мо бит но сти, 
спа да Жи ван Бе ри са вље вић, ко ји сма тра да је „...„...вој во ђан ско пи-
та ње оста ло је ди но исто риј ски не раз ре ше но пи та ње на под руч ју 
Дру ге Ју го сла ви је“. И ис ти че „...или ће Вој во ди на, на исто риј ску 
ште ту европ ске Ср би је, ду го вре ме на жи ве ти као се вер на про вин-
ци ја Ср би је, ли ше на ауто ном них пра ва и по ли тич ког су бјек ти ви те-
та“.32) Бе ри са вље вић тра жи да се „пи та ње Вој во ди не по ста ви од-
луч но“ јер је „Вој во ди на да нас по ред ге о граф ске Ср би је, је ди на 
исто риј ска и кон сти ту тив на По кра ји на, са про сто ра тзв. „дру ге“ 
Ју го сла ви је, чи ји устав ни ста тус ни је раз ре шен на трај ни јим осно-
ва ма и ко ја има осве до че но, не по ре ци во, не по тро ши во те ко вин ско 
и исто риј ско пра во на сво ју ауто ном ност и свој по ли тич кису бјек-
ти ви тет,као што Ср би ја или Цр на Го ра има ју пра во на сво ју др-
жав ност“.33) 

Сли чан став за сту па и про фе сор Ду шко Ра до са вље вић. По ње-
му је Вој во ди на свој про цват до жи ве ла из ме ђу 1974. и 1988. го-
ди не, а за тим је би ла пр ва жр тва ауто ри тар ног ре жи ма Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа. Ра до са вље вић је не за до во љан по те зи ма до сов ске 
вла сти у по гле ду из ме не ста ту са Вој во ди не. При то ме по ми ње рад 
екс перт ске гру пе ИВ АПВ из де цем бра 2000. го ди не, Плат фор му 
Скуп шти не АПВ из мар та 2001. го ди не, рад на до но ше њу тзв. Ом-
ни бус за ко на, по че так 2002, пред лог Основ ног за ко на из 2003. го-
ди не, Плат фор му ИВ АПВ из 2005. го ди не.34) За ла жу ћи се за пу ну 
устав ну ауто но ми ју Вој во ди не Ра до са вље вић се по зи ва на по ли-
тич ке зах те ве Вој во ђан ске кон вен ци је, одр жа не у Су бо ти ци фе бру-
а ра 2004. го ди не.

УСТАВНЕПРОМЕНЕ1989.
ИУСТАВ2006.-ВОЈВОДИНАУСРБИЈИ

Ета ти стич ке тен ден ци је вој во ђан ских ауто но ма ша са се че не су 
си лом на род не во ље у је сен 1988, а на ред не, 1989. го ди не Вој во-
ди на је вра ће на у устав но-прав ни и по ли тич ки си стем Ре пу бли ке 
32) Жи ван Бе ри са вље вић, Пи та ње Вој во ди не се мо ра од луч но по ста ви ти, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006, 122.
33) Исто, 123.
34) Ви ди: Ду шко Ра до са вље вић, Тра га ње за вој во ђан ским по ли тич ким иден ти те том, исто, 

127.
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Ср би је. С на стан ком ви ше стра нач ког си сте ма по ја ви ле су се у Вој-
во ди ни по ли тич ки ли де ри и стран ке уко ре ње ни у ауто но ма шко-се-
па ра ти стич кој ма три ци из ра ни јег пе ри о да. Ауто но ма шки зах те ви 
за сни ва ју се на ре ше њи ма Уста ва из 1974, пре ма ко ји ма је Вој во ди-
на би ла „кон сти ту тив ни еле мент“ фе де ра ци је, те сход но по сле ди-
ца ма ко је су усле ди ле на кон рас па да СФРЈ, тј. обра зо ва њем но вих 
др жа ва, тра же и да се ре ши пи та ње Вој во ди не као је ди но пре о ста-
ло пи та ње. „Са вре ме ни по ли тич ки при ступ оку пља њу при ста ли ца 
па ра др жав не ауто но ми је и се це си је и њи хо во укљу чи ва ње у рад 
се па ра ти стич ких стра на ка и гру па-Ре форм ске де мо крат ске стран-
ке Вој во ди не, Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во ди не и Вој во ђан ског 
клу ба-по чи ва на про вин ци јал ном осе ћа њу ство ре ним иде о ло шким 
при ти ском ка да су са ових про сто ра по ти сну та уоби ча је на зе маљ-
ска име но ва ња Ба на ћа нин, Ба чва нин и Сре мац и на мет ну то име 
Вој во ђа нин“. 35) За сно ва на су ми шље ња да „ сло ган „Вој во ди на-ре-
пу бли ка“, ко ју је ис ти цао „ли гаш“ Ча нак, у пот пу но сти се укла па у 
кон цеп ци ју Ва ти ка на, Бе ча и Бер ли на о прет ку ма нов ској Ср би ји, а 
да се Вој во ди на при кљу чи „ци ви ли зо ва ној“ Хр ват ској, а пре ко ње 
Евро пи“.36)

На црт Ста ту та Вој во ди не, усво јен у Скуп шти ни По кра ји не 
иде у том прав цу. Кр ши се Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006, ко јим 
је по твр ђе на ауто но ми ја Вој во ди не у окви ру Ср би је. Пре ћут ку је 
се чи ње ни ца да би Вој во ди на као „европ ски ре ги он“ би ла из у зе-
та из Ср би је и по ста ла са став ни део Хр ват ске, али и Ма ђар ске и 
Ру му ни је. Ствар је про ста: сва ки од ових на ро да гра ви ти рао би ка 
сво јој др жа ви ма ти ци. А Ср би! Ср би би би ли на ци о нал на ма њи на 
у сва кој од ових др жа ва.

Исто ри чар Пе јин ис ти че сву бе сми сле ност у зах те ви ма вој во-
ђан ских ауто но ма ша. Та ко ђе, он ис прав но за кљу чу је нео сно ва ност 
вој во ђан ске ауто но ми је у срп ској на ци о нал ној др жа ви. „Ср би су 
ве ћин ско ста нов ни штво ( 75 од сто) . У Вој во ди ни не ма ет нич ких 
Хр ва та, по сто је Бу њев ци и Шок ци ко ји са пра вим Хр ва ти ма ни-
су срод ни ни по по ре клу ни по је зи ку ни по оби ча ји ма. Они су од 
1918. до рас па да СФРЈ кро а ти зо ва ни“.37)

То је ауто но ма штво ко је ра за ра Вој во ди ну, ко је се за до во ља ва 
уза јам ним не по ве ре њи ма Ср ба са ле ве и де сне стра не оба ле ре ке 
Са ве и Ду на ва, то је оно ауто но ма штво ко је се за до во ља ва не по-
35) Јо ван М. Пе јин, нав. де ло, 20.
36) Исто, 28.
37) Јо ван М. Пе јин, нав. де ло, 66.
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што ва њем свих дру гих ко ји ни су Вој во ђа ни, то је оно ауто но ма-
штво ко је се раз ме ће бо гат ством Вој во ди не, а По кра ји на не ма во-
де, не ма угља, не ма др ве та, не ма ру да, не ма елек трич не енер ги је, 
не ма наф те ни за сво је по тре бе, то је оно ауто но ма штво ко је ома ло-
ва жа ва рад дру гих и ре зул та те њи хо вог ра да.38)

Ро до на чел ни ци вој во ђан ске ауто но ми је и се па ра ти зма би ли су 
хр ват ски на ци о нал ни сти и се це си о ни сти, па је и вој во ђан ска ко-
му ни стич ка и би ро крат ска гар ни ту ра би ла ис кљу чи во ан ти срп ски 
на стро је на у скла ду са по ли тич ким ци ље ви ма сво јих ди ри ге на та 
из За гре ба

Оспо ра ва ју ћи исто риј ски и са вре ме ни вој во ђан ски иден ти тет 
исто ри чар Че до мир По пов из ме ђу оста лог пи ше. „ Ет нич ки, вер-
ски, је зич ки и кул тур но-исто риј ски ве о ма ме шо ви та и ра зно род на 
струк ту ра ста нов ни штва Вој во ди не....она ни је има ла ни ка кву др-
жа во твор ну тра ди ци ју и ис ку ство и ни је ни кад сте кла ни на го ве-
шта је вла сти тог иден ти те та...У тој бу ди лач кој и по кре тач кој уло зи 
срп ског на ро да у Вој во ди ни, а и знат но ши ре од ње, на ла зи се јед на 
од кључ них спе ци фич но сти и осо бе но сти ове По кра ји не. Ту уло гу 
у исто ри ји сво јих на ци ја ни су од и гра ли дру ги на ро ди ко ји су за јед-
но са Ср би ма на се ља ва ли овај про стор (Нем ци, Ма ђа ри, Сло ва ци, 
Ру му ни, Ру си ни, Је вре ји, Хр ва ти, Цин ца ри.... А це ло куп на исто ри-
ја кроз ко ју је про стор Вој во ди не про шао по ка зи ва ла је да је та ква 
за јед ни ца у ко јој је ње на ауто ном ност мо гу ћа са мо и је ди но срп ска 
др жа ва и срп ски на ци о нал ни про стор, ко ји се осве до чио као до-
вољ но оспо со бљен за ува жа ва ње и тих спе ци фич но сти Вој во ди не 
и ње не ауто ном но сти као по год ног окви ра за осе ћа ње спо кој ства 
и на ци о нал не си гур но сти не срп ских на ро да ко ји су у њој жи ве ли 
као сво ји на сво ме...Без Ср би је Вој во ди на би јед но став но би ла по-
де ље на из ме ђу су се да и не би по сто ја ла“.39) По пов да ље на во ди: 
„ Сто га је пот пу но про из вољ но и не тач но ту ма че ње по ко јем се 
исто риј ски-још у до ба Хаб сбур шке ца ре ви не-фор ми рао по се бан 
по кра јин ски иден ти тет“.40) По ле ми шу ћи са не ким кон ста та ци ја ма 
из књи ге др Ми ла на Ма лог о ста ту су САП Вој во ди не, из 1980. го-
ди не, По пов ука зу је: „По што се ипак ни су мо гле пот пу но за тво-
ри ти очи пред чи ње ни цом да ни је дан Ма ђар, Сло вак, Ру мун или 
Ру син ни је же лео да сво ју на ци о нал ну при пад ност за ме ни „вој во-
ђан ском“, тај „исто риј ски про цес“ „са мо о пре де љи ва ња“ за вој во-
38) Ви ди: Исто, 55.
39) Че до мир и Је ле на По пов, нав. де ло, 108-109.
40)  Исто, 110.
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ђан ску „на ци о нал ну ску пи ну“ при пи сан је са мо Ср би ма, с тим што 
се ис ти ца ло да је баш то омо гу ћи ло „за ко ни ту тен ден ци ју“ да „до 
из ра жа ја до ђе еко ном ска, ду хов на и по ли тич ка ве за Ср ба у Вој во-
ди ни и њи хо во за јед ни штво“ са дру гим на ро ди ма и на род но сти ма 
у По кра ји ни“.41)

НАЦРТСТАТУТАИЗВОДИВОЈВОДИНУИЗСРБИЈЕ

На црт Ста ту та Вој во ди не ко ји је по кра јин ска Скуп шти на усво-
ји ла и по сла ла на усва ја ње ре пу блич ком пар ла мен ту у су прот но сти 
је са ак ту ел ним срп ским уста вом, јер по ку ша ва да Вој во ди ну што 
ви ше оса мо ста ли и вра ти на ста ње у ко јем је би ла по Уста ву 1974. 
го ди не. То чи не из се бич них, лич них, би ро крат ско-чи нов нич ких 
и ре ги о нал них ин те ре са. У пи та њу су љу ди ко ји се фор мал но и 
при вид но за ла жу за европ ске ин те гра ци је; ра ди се о „Евро пеј ци ма 
пар ти ку лар не све сти“. Она не до се же да ље од пи та ња: „Ди су на-
ши нов ци“?

Кре стић с пра вом ис ти че да се вој во ђан ски „ауто но ма ши“ 
„пре ма Ср би ји по на ша ју она ко ка ко су се Ср би у Угар ској под вођ-
ством Све то за ра Ми ле ти ћа, Ми ха и ла По ли та-Де сан чи ћа и Ја ше 
То ми ћа по на ша ли пре ма Аустро у гар ској же ле ћи да убр за ју ње ну 
про паст, да што пре до ђу до ује ди ње ња са Ср би јом. Због то га На-
црт Ста ту та Вој во ди не она кав ка кав је уоп ште ни је при хва тљив...
Очи глед но је да твор ци Ста ту та Вој во ди не ни су спо соб ни да схва-
те и на до бро на ро да и зе мље ис ко ри сте ве ков но ис ку ство на ших 
пре да ка, да раз у ме ју др жав но по ли тич ки, на ци о нал ни и еко ном ски 
зна чај исто риј ске од лу ке до не те у Но вом Са ду пре де ве де сет го ди-
на“42)

Ни је те шко за кљу чи ти да ин те ре сна ко а ли ци о на власт у Вој во-
ди ни пи та ње ње ног Ста ту та ни је сме ла по ну ди ти на ре фе рен дум, 
зна ју ћи да би он био не у спе шан и да би по љу љао иона ко кли ма ву 
по зи ци ју ак ту ел не ко а ли ци је.

Све од ред бе Ста ту та ко ји ма се утвр ђу ју обе леж ја др жав но сти 
Вој во ди не су про тив у став не. То се од но си на сле де ће: а)пра во Вој-
во ди не је да за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре у обла сти ма из сво је 
над ле жно сти, ко је се сма тра ју обе леж јем др жав не су ве ре но сти; б) 
пра во Вој во ди не је да осни ва пред став ни штва, не са мо у ре ги о ни-
ма Евро пе, не го и у Бри се лу, што зна чи да ће Вој во ди на има ти сво ја 
41)  Исто, 112.
42)  Ва си ли је Кре стић, нав. де ло.
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ди пло мат ска пред став ни штва при ко ман ди Атлант ског пак та, сре-
ди шњим ор га ни ма ЕУ и Вла ди Бел ги је; в) Вој во ђан ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти као об лик не то ли ко др жав но сти, ко ли ко по себ-
ног кул ту ро-исто риј ског, а у пер спек ти ви и на ци о нал ног иден ти-
те та Вој во ди не; г) че твр то обе леж је др жав но сти би ће узур пи ра на 
за ко но дав на над ле жност Скуп шти не АП Вој во ди не; пе то обе леж је 
др жав но сти Вој во ди не пред ста вља ње но сво је вр сно про то ко лар но 
из јед на ча ва ње са Ре пу бли ком Ср би јом у окви ру стал не ме шо ви те 
де ле га ци је, чи ме се ста вља до зна ња да Вој во ди на ни је део Ср би је, 
не го је рав на Ср би ји.

«По себ ну за бри ну тост иза зи ва на чин на ко ји су ус по ста вље ни 
по кра јин ски управ ни окру зи. Они су та ко обра зо ва ни и те ри то ри-
јал но раз гра ни че ни да Ма ђа ри до би ја ју свој на ци о нал ни округ са 
се ди штем у Су бо ти ци. Крај њи циљ те ри то ри јал ног за о кру же ња и 
из два ја ња Ма ђар ског окру га је сте отва ра ње и про бле ма ти зо ва ње 
по ло жа ја ма ђар ске ма њи не у Ср би ји, да би се пре или ка сни је при-
сту пи ло се це си ји су бо тич ког окру га и ње го вог при па ја ња Ма ђар-
ској. 

Још ве ћу за бри ну тост иза зи ва обра зо ва ње са ве та на ци о нал них 
за јед ни ца у окви ру Скуп шти не Вој во ди не. То је по ку шај да се на 
ма ла вра та уве де дво дом ни си стем, за хва љу ју ћи ко јем ће пред став-
ни ци на ци о нал них ма њи на, при ли ком до но ше ња ва жних од лу ка, 
има ти пра во ве та у Скуп шти ни Вој во ди не.

Као на црт но вог ста ту та АП Вој во ди не отва ра две по губ не мо-
гућ но сти-ства ра ње др жа ве Вој во ди не у др жа ви Ср би ји, и се це си је 
Су бо тич ког окру га, а мо жда и це ле Вој во ди не.

Тај ста тут је по сле ди ца да на шњег ко му ни стич ког фал си фи ко-
ва ња исто ри је, чи ји је циљ раз би ја ње срп ског на ро да пу тем ства ра-
ња но вих др жа ва и ве штач ких на ци ја. Вој во ди на Ср би ја са сре ди-
штем у Те ми шва ру, тј. ауто но ми ја Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње, 
ни кад пот пу но сте че на и ви ше сан не го оства ре ње па нон ских Ср-
ба има ла је сми сла у ту ђој ца ре ви ни, као штит од ма ђа ри за ци је, 
гер ма ни за ци је и уни ја ће ња, а из гу би ла је тај сми сао и исто риј ско 
оправ да ње у др жа ви срп ској, јер циљ вој вод ства срп ског ни је био 
ауто но ми ја у др жа ви Ср би ји, не го оства ри ва ње ве ков ног сна-ује-
ди ње ње свих Ср ба“.43) Већ у чла ну 1 На цр та Ста ту та АП Вој во ди не 
на ла зи се спор на од ред ба по ко јој је Вој во ди на „на ста ла на осно ву 
по себ них...исто риј ских, кул тур них и дру гих свој ста ва сво га под-

43) Ко ста Ча во шки, Др жав ност Вој во ди не и мо гућ ност се це си је, Печат, бр. 32, 3. Ок то бар 
2008, 8.
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руч ја“. Про фе сор Ко ста Ча во шки о то ме ка же: „ По сре ди су из-
ве сне при ви ле ги је и осо бе на пр вен ства, кул тур на и вер ска пра ва 
свих Ср ба на те ри то ри ји Хаб збур шке мо нар хи је, укљу чу ју ћи је дан 
об лик њи хо ве пер со нал не ауто но ми је. То је уне ко ли ко би ла осо-
бе на пер со нал на ауто но ми ја пре чан ских Ср ба у свим ду хов ним и 
по је ди ним и све тов ним ства ри ма. Са да се по ста вља пи та ње ка ко 
је та ква ауто но ми ја Ср ба под аустриј ском и аустро у гар ском ту ђин-
ском вла шћу мо гла би ти пре те ча Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не. 
Јер, вој во ђан ски Ср би ви ше не жи ве под ту ђин ском вла шћу не го у 
сво јој др жа ви Ср би ји...“44)

Са вре ме но ауто но ма штво пред ста вља исто риј ски ана хро ни-
зам-оно се из о па чи ло у ан ти срп ство, у ми ну за да ље раз би ја ње 
срп ске др жа ве на осно ва ма де мон ског на че ла: „по де ли па вла-
дај“.45) Про фе сор Рат ко Мар ко вић се по зи ва на по ло жај Вој во ди не 
у Уста ву Ре пу бли ке ко ји је овим На цр том ста ту та пре кр шен: „ Пре-
ма Уста ву Ср би је, Вој во ди на је са став ни део др жа ве Ср би је (На црт 
ста ту та ће, да би ис та као њен су бјек ти ви тет, ре ћи да је „у са ста ву 
Ре пу бли ке Ср би је“), што зна чи да је део др жав не це ли не, а са ма 
ни је др жав на це ли на. И, уме сто да је од ре ди као те ри то ри јал ну је-
ди ни цу (за јед ни цу) др жа ве Ср би је у ко јој ње ни ста нов ни ци оства-
ру ју пра во на по кра јин ску ауто но ми ју, На црт ста ту та је од ре ђу је 
као „ви ше на ци о нал ну, ви ше кул тур ну и ви ше кон фе си о нал ну де мо-
крат ску европ ску ре ги ју, ин те гри са ну у европ ски си стем ре ги о на“. 
Ова ква од ре ђе ња су пу ке кон ста та ци је и про грам ске де кла ра ци је 
ко ји ма, ка ко не ма ју прав но зна че ње, ни је ме сто у прав ном ак ту. 
Ста тут ауто ном не по кра ји не ни је со ци о ло шка сту ди ја о ње ном ста-
нов ни штву, не го је прав ни акт ко јим се, на осно ву по зна ва ња обе-
леж ја ње ног ста нов ни штва, про пи су је ње на ор га ни за ци ја“.46) Ка да 
је реч о европ ском си сте му ре ги о на, Мар ко вић ис ти че: „ С дру ге 
стра не, у ко је ће се „европ ске си сте ме“ ин те гри са ти де ло ви Ср би је, 
од лу чу ју је ти де ло ви, не го др жа ва Ср би ја. Елем, Вој во ди на ни је 
ни ка ква „европ ска ре ги ја“ или „европ ски ре ги он“, не го је она ауто-
ном на по кра ји на у Ре пу бли ци Ср би ји“.

Ра ди се, очи глед но, о ан ти срп ском ге о по ли тич ком про це су, 
су прот ном ве ков ној бор би и те жњи Ср ба за на ци о нал но осло бо-
ђе ње и ује ди ње ње на свом ет но-је зич ком и исто риј ском про сто ру. 
На де лу је уса гла ше но де ло ва ње спољ них и уну тра шњих сна га на 
44) Ко ста Ча во шки, исто
45) Рат ко Мар ко вић, Че жња за др жа вом, Печат, бр. 31, 26. Сеп тем бар 2008, 8-10.
46) Исто
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да љем рас пар ча ва њу срп ског на ро да, као је ди ног исто риј ског на-
ро да на про сто ру бив ше ју го сло вен ске др жа ве (из у зи ма ју ћи Сло-
вен це са ко ји ма Ср би не ма ју ни ка квих спо ро ва), ко ји у очи ма За-
па да пред ста вља «про ду же ну ру ку» Ру си је на Бал ка ну. Сто га је та 
ан ти срп ска по ли ти ка усме ре на пр вен стве но про тив ру ског ути ца ја 
на Бал ка ну. О то ме све до чи и по ку шај За па да, пре вас ход но САД, да 
спре чи пот пи си ва ње га сног аран жма на Ср би је са Ру си јом.Еви ден-
тан је по ку шај ин сти ту ци о нал ног одва ја ња Вој во ди не од Ср би је, 
као и по ку шај ства ра ња за јед ни це ма ђар ских ре ги о нал них оп шти-
на. Не над Ча нак је не дав но из ја вио да ће Скуп шти на Вој во ди не, 
као што је не кад 1918. до не ла од лу ку да при сту пи Ср би ји, до не ти 
ле гал ну од лу ку да иза ђе из ма тич не др жа ве.

Со ци о лог Зо ран Ми ло ше вић сма тра да је “На црт ста ту та-проб-
ни ба лон за са мо стал ну др жа ву и тзв. вој во ђан ску на ци ју”.47) Ми-
ло ше вић ука зу је да се у ин те лек ту ал ним кру го ви ма већ ду го при ча 
о то ме да су не ки од њих “до би ли за ду же ња ис пред “не ких” љу ди 
и по ли тич ких пар ти ја да пра ве пра во пис тзв. вој во ђан ског је зи ка, 
да се сну је сан о фор ми ра њу Вој во ђан ске пра во слав не цр кве, да је 
но ва иде о ло ги ја ко ју тре ба да усво ји тзв. вој во ђан ска на ци ја, про-
ве ре но, ан ти срп ска и ан ти ру ска, он да на ша хи по те за да је циљ На-
цр та ста ту та АП Вој во ди не, за пра во, де на ци фи ка ци ја Ср ба , тре ба 
да за бри не све оне ко ји ма су на род и др жа ва у ср цу”.48)

 Исто ри чар Че до мир По пов, ро ђе ни Ба на ћа нин, то ова ко об-
ја шња ва: «То кри ло се па ра ти ста ко је по сто ји, на жа лост, опет је 
срп ско. Али њи хо ви про гра ми и са ма ре а ли за ци ја, ни је у њи хо вим 
ру ка ма. Они по сво је ми шље ње иду...зна се где и код ко га. Да ли ће 
они би ти ак ти ви ра ни, не за ви си, на рав но, од Чан ка и слич них. Оно 
што ви ше од 20 го ди на по ку ша вам да пла си рам у Вој во ди ни, је сте 
да убе дим Вој во ђа не да без др жав ног је дин ства са Ср би јом, не ће 
би ти ни Вој во ди не. Су тра, ако се отво ри вој во ђан ско пи та ње, и она 
одво ји, ни је дан на род не ће би ти за њен оп ста нак. У та квим окол-
но сти ма сви ће те жи ти сво јој ма ти ци, од Ма ђа ра, Хр ва та, Ру му на 
до дру гих, што је при род но».49)

 Спољ ни ути цај у по ку ша ју одва ја ња Вој во ди не од Ср би је је 
све ви дљи ви ји, го то во се и не скри ва. Али, по што је овај сце на рио 
на и шао на сна жан от пор па три от ске ин те ли ген ци је и јав но сти у 
47) Зо ран Ми ло ше вић, На црт ста ту та Вој во ди не-осно ва за де на ци фи ка ци ју Ср ба у По кра-

ји ни, у: Ср би ја - по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, збор ник ра до ва, при ре ди ли 
Мом чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић,ИПС, Бе о град, 2008, 195.

48) Исто, 199.
49)  Че до мир По пов, По су ста ло срп ство, Хвосно, бр. 58, О Ми хољ да ну 2008, стр. 19.
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Ср би ји, ак ту е ли зо ва на је ста ра иде ја о по де ли Ср би је на се дам ре-
ги о на. Та ко би се за о би ла зно до шло до стра те шког ци ља-из два ја ња 
Вој во ди не. 

Де јан Лу чић, по зна ти пу бли ци ста и ге о по ли ти чар, пи ше: „Ха-
зар Ја нош Бу гај ски, ди рек тор Цен тра за стра те шка ис тра жи ва ња у 
Ва шинг то ну, зва нич но је за ду жен за ства ра ње кри зе у овом де лу 
Ср би је. Он лан си ра но ву на ци ју ме ђу Ср би ма-Вој во ђа не“. Лу чић 
ис ти че да се па ра ти сти ра де јав но под ши фром „Хаб збург“. „ Нај-
о па сни ји су они из ДС -Пај тић. Кре ну ло се ме ко са Ом ни бус за ко-
ном, ко јим је про ме њен са др жај ви ше ре пу блич ких за ко на, та ко да 
су над ле жно сти у мно гим обла сти ма пре не те на по кра ји ну. Са да 
се до но си Ста тут, ко ји по са др жа ју под се ћа на устав по тен ци јал но 
не за ви сне др жа ве.. .Из вр шно ве ће Вој во ди не не кад је има ло се дам 
ре со ра, а са да има се дам на ест, као пра ва др жа ва. Уко ли ко Скуп-
шти на Ср би је по твр ди овај ста тут, из вр ши ће са мо у би ство. Ов де 
има мо вој во ђан ску ака де ми ју ре о сно ва ну 2003. го ди не. Она ра ди 
на пре тва ра њу Ср ба у Вој во ђа не. Јер вој во ђа ни за ци ја Ср ба не под-
ра зу ме ва вој во ђа ни за ци ју Ма ђа ра и дру гих ма њи на. Ср це се па ра-
ти зма је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у НС, глав ну реч во де про-
фе сор Дра го слав Пе тро вић, про фе сор Не ду чин, до цент Ду брав ка 
Ва лић-Не дељ ко вић. За тим про фе сор Ран ко Кон чар , ко ји се отво-
ре но за ла же за Вој во ди ну као ре пу бли ку....Ра ди се на то ме да се 
ство ри ауто ном на по кра јин ска по ли ци ја, тај но и део ДБ, као и да се 
вр бу ју пен зи о ни са ни офи ци ри, ус по ста ви па ра ди пло мат ска мре жа 
и офор ми је згро ВЗК (вој во ђан ски за штит ни кор пус-по узо ру на 
Ко сов ски за штит ни кор пус, то сми шља ју Аме ри кан ци), под стак не 
„вој во ђан ство“ ме ђу Ср би ма као кул тур ни и по ли тич ки обра зац, 
ре о сну је се ма ла кар ло вач ка ми тро по ли ја као вој во ђан ска пра во-
слав на цр ква, умр тви или пре у зме Ма ти ца срп ска, за о штре од но си 
у еко но ми ји са остат ком Ср би је око бу џе та итд. Уоста лом, ви де ли 
сте и ону ак ци ју штам па ња „вој во ђан ских па со ша“ и оних „ка лен-
да ра“. Ни шта ни је слу чај но“. 50) На по губ ну ан ти срп ску се па ра-
ти стич ку по ли ти ку вој во ђан ског ру ко вод ства ука за ла је и Срп ска 
пра во слав на цр ква пи смом чла на Си но да епи ско па Бач ког Ири не ја 
пред сед ни ку Скуп шти не Ре пу бли ку Ср би је Сла ви ци Ђу кић-Де ја-
но вић. 

50)  Де јан Лу чић, Ли ста се па ра ти ста, Гром, 23. април 2009, 4-5. 



стр:113-134.

- 133 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21


ЛИ ТЕ РА ТУ РА

• Бе ри са вље вић Жи ван, Пи та ње Вој во ди не се мо ра од луч но по ста-
ви ти, у: Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 
2006.

• Бо а ров Ди ми три је, Еко ном ски аспек ти ауто но ми је Вој во ди не, у: Вој-
во ђан ски иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006.

• Бо зо ки Ан тал, Де мо граф ска кре та ња и вој во ђан ски иден ти тет, у: 
Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006.

• Броз Јо сип Ти то, Го во ри и члан ци, књи га I, За греб, 1959.
• До мо њи Па вел, Кон ку ри ра ју ћи про јек ти и вој во ђан ски иден ти тет, у: 

Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006.
• Ки цо шев Са ша, Де мо граф ски аспек ти вој во ђан ског иден ти те та, у: 

Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006.
• Ком шић Јо ван, Вој во ђан ски иден ти тет у тран зи ци ји, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006.
• Кон чар Ран ко, Гра ђан ска опо зи ци ја и по ли тич ко-устав не кон цеп ци је 

о Вој во ди ни 1929-1941, Љу бља на, 1990.
• Ран ко Кон чар, Исто риј ски иден ти тет Вој во ди не, у: Вој во ђан ски 

иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006.
• Кре стић Ва си ли је, Срп ска Вој во ди на не кад и сад, по здрав на реч у 

Ма ти ци срп ској по во дом де ве де се то го ди шњи це ује ди ње ња Вој во ди-
не са Ср би јом, Бе о град, 2008.

• Кре стић Ва си ли је, Ср би и Хр ва ти-узро ци су ко ба, Ча чак, 1997.
• Лу чић Де јан, Ли ста се па ра ти ста, Гром, Бе о град, 23. април 2009.
• Ма ли Ми лан, Со ци ја ли стич ка Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на, Но-

ви Сад, 1980.
• Ми ло ше вић Зо ран, На црт ста ту та Вој во ди не-осно ва за де на ци фи-

ка ци ју Ср ба у По кра ји ни, у: Ср би ја-по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни 
иза зо ви, збор ник ра до ва, при ре ди ли Мом чи ло Су бо тић и Жи во јин 
Ђу рић, ИПС, Бе о град, 2008.

• Мар ко вић Рат ко, Че жња за др жа вом, Пе чат, бр. 31, Бе о град, 2008.
• Пе јин Јо ван М., Ауто но ми ја Вој во ди не - ко шмар срп ског на ро да, ИП 

Бе о град-Зре ња нин, 2002.
• Пе тра но вић Бран ко/Зе че вић Мом чи ло, Аго ни ја две Ју го сла ви је, Бе-

о град, 1991.
• Пе тра но вић Бран ко/Зе че вић Мом чи ло, Ју го сла ви ја 1918-1984, Збор-

ник до ку ме на та, Рад, Бе о град, 1985.
• По пов Че до мир/По пов Је ле на, Ауто но ми ја Вој во ди не - срп ско пи та-

ње, Кро во ви, Срем ски Кар лов ци, 2000.
• По пов Че до мир, По су ста ло срп ство, Хво сно, бр. 58. О Ми хољ да ну 

2008.
• Пу зи га ћа Мил ка, По ве за ност ста во ва Но во са ђа на о над ле жно сти ма 

Вој во ди не са по ре клом и пе ри о ди ма до се ља ва ња у Вој во ди ну, у: Вој-
во ђан ски иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 2006.

• Ра дић Бо јан, Раз го во ри са Пе тром Ми ло са вље ви ћем. О Но во сад ском 
ску пу, Ми ро слав, Бе о град, Књи го твор ни ца Ло гос Ва ље во-Ло гос Бач-
ка Па лан ка, 2008.

• Ра до са вље вић Ду шко, Тра га ње за вој во ђан ским по ли тич ким иден ти-
те том, у: Вој во ђан ски иден ти тет, при ре дио Па вел До мо њи, Бе о град, 
2006.



- 134 -

АУТОНОМИЈАВОЈВОДИНЕ-ИСТОРИЈСКИ...МомчилоСуботић

• Су бо тић Мом чи ло, Пра во на са мо о пре де ље ње и „ју го сло вен ски екс-
пе ри мент“. Пр ва, дру га, тре ћа Ју го сла ви ја, ИПС, Бе о град, 2004.

• Су бо тић Мом чи ло, По ли тич ки и устав но-прав ни аспек ти ус по ста-
вља ња и не стан ка дру ге Ју го сла ви је, По ли тич ка ре ви ја, бр 01/2004, 
ИПС, Бе о град, 2004.

• Ча во шки Ко ста, Др жав ност Вој во ди не и мо гућ но сти се це си је, Пе чат, 
бр. 32, Бе о град, 2008.

MomciloSubotic
InstituteforPoliticalStudies,Belgrade

AUTONOMYOFVOJVODINAINHISTORICAL
ANDCONTEMPORARYCONTEXT

–SecondPart–
Summary

Inthisarticleauthorpresentedareviewofallimportant
standpoints and political-legal decisions and documents
regardingthestatusofVojvodinainFirstandSecondYu-
goslavia.Byundisputeddocumentshistoricaldocuments
itisprovedthat“thequestionofVojvodina”wasstirred
upfromCroatiaandthatitwaspermanentCroatianpol-
itics related toweakening of influence of Serbia and its
dominationinbothYugoslavstates.PoliticsofRadicand
Macek’sHSS towardVojvodinawas continued byCom-
munistregimeofBrozwithinitspoliticalconceptbasedon
thethesis“weakSerbia,strongYugoslavia”.Inparticular
thisbecameobvious in caseof1974Constitution,when
Vojvodina became “the constitutive element of Federa-
tion”.
Forbeginning,the“Vojvodinars”supportedthestatusof
Vojvodina from1974.TheyaremainlyofSerbianorigin
anditseemsthattheydonotcomprehendtheimperilment
deriving from the proposed Statute of Vojvodina. These
ideascomefromoutsideasitusedtobeinthepast.Sepa-
rationofVojvodinafromSerbiawouldmeantheendofVo-
jvodina,becauseitsminoritieswouldstrivetolinktotheir
homelands(countriesoforigin),andtheSerbswouldbe-
comenationalminorityineachofthesestates.
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Сажетак
У данашњим условима изложеност социјалнимтех
нологијама значи да се припадници друштва «осло
бађају»одтрадиционалнихстереотипа,анањихово
место«уграђују»нови(дез)интеграциони,већузави
сностиодциљевакојисупоставиликорисницисоци
јалнихтехнологија.Наравно,свеовосемораувитиу
принципе хуманизмаи социјалне правде, а понекад и
религиознихвредности.
Кључне речи: Социјална технологија, стереотипи,
идеологија, политика, наука, институције, модерни
зација

Kа да го во ри мо о нео п ход но сти уношењa иде ја, кон цеп ци ја и 
прин ци па кон крет не иде о ло ги је у са зна ње љу ди, у њи хо ве жи-

вот не по зи ци је и де ло ва ње, глав ни про блем пред ста вља не то да ли 
је то мо гу ће, већ ка ко то ура ди ти. Још од пр вих зах те ва да се у сфе-
ри иде ја при ме не тех но ло шка са зна ња да ло је број на ре а го ва ња са 
раз ли чи тим вред но сним пред зна ци ма. Су шти на је у то ме да се чо-
ве ку, за пра во, при ла зи на тех нич ки на чин. Пр ве иде је у овом сме ру 
из нео је уте ме љи вач пој ма иде о ло ги ја, Де стит д Тра си (De stutt de 
Tracy 1754–1836), ко ји је сма трао да иде о ло ги ја тре ба да по узо ру 
* Виши научни сарадник у ИПС у Београду.
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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на тех ни ку (ко јој је ус пе ло да укро ти при род не за ко не) по мог не у 
уво ђе њу ин же ње рин га ду ша и со ци јал ног ин же ње рин га.1)

За опе ра ци о на ли за ци ју иде ја у по ступ ке од ре ђе них по је ди на-
ца и со ци јал них гру па, да нас, по сто је кон крет ни на чи ни и ме то де, 
ко је се, све за јед но, на зи ва ју социјалнетехнологије, а ко је су по-
ста ле ле ги тим не.

Шта се, да кле, под ра зу ме ва под пој мом со ци јал не тех но ло ги-
је?

Ба ба сов под пој мом «Со ци јал на тех но ло ги ја» под ра зу ме-
ва, пре све га по зна ва ње мно гих ме то да и на чи на по ка зи ва ња 
и до брог ко ри шће ња јав них и тај них мо гућ но сти со ци јал ног 
си сте ма (лич но сти, гру па, ор га ни за ци је и сл.) у са гла сно сти 
са ци ље ви ма и за да ци ма ње го вог функ ци о ни са ња и раз во-
ја».2) У Ен ци кло пе ди ја ма овај по јам се де фи ни ше на сле де ћи 
на чин: «Социjалне тех но ло ги је су ме то де ре ша ва ња со ци јал-
них про бле ма, усме ре не на фор ми ра ње усло ва жи во та и раз-
во ја дру штва, дру штве них од но са, со ци јал не струк ту ре, са 
ци љем обез бе ђе ња по тре ба чо ве ка, ства ра ња усло ва за ре а-
ли за ци ју ње го вих по тен ци јал них спо соб но сти и ин те ре са, са 
на чи ни ма ко ји ни су у су прот но сти са дру штве ним си сте мом 
вред но сти, а ко ји се од но си на дру штве ни про грес и еко ном-
ски раз вој.»3)

У дру гој по ло ви ни XX и по чет ком XXI ве ка у про це су пре ла-
ска дру штва у по стин ду стриј ско (ин фор ма ци о но) со ци јал не тех но-
ло ги је се све ма сов ни је ко ри сте у свим сфе ра ма дру штве ног жи во-
та: еко ном ској, по ли тич кој, со ци јал ној, ду хов ној. Оне се уве ли ко 
при ме њу ју у ор га ни за ци ји и упра вља њу со ци јал ним про це си ма, 
про из вод њи, ис тра жи ва њи ма, обра зо ва њу, со цио-кул тур ној сфе ри 
и дру гим де лат но сти ма. 

Од 1990. го ди не Ср би ја и Ср би су по себ но би ли из ло же ни 
де ло ва њу ме ха ни за ма за пад не и НА ТО со ци јал не тех но ло ги је, али 
то ни је до ве ло до ши рег из у ча ва ња овог про бле ма. Мо жда и за то 
што се још увек при ме њу је на дез ин те гра ци ји и де на ци фи ка ци ји 
1) Альфред С. Майхрович, Идеология, Издательство «Право и экономика», Минск, 2001, 

стр. 14
2) Е. М. Бабосов, Основыидеологиисовременногогосударства, 2-е издание, дополненное, 

Амалфея, Минск, 2004, стр. 323.
3) Социальные технологии, http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;t:l!yl)turu-

joo
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Ср ба? Исто вре ме но, исти ме тод је при ме њен и на Ру си ма и Ру си ји, 
али за раз ли ку од нас они су про блем из у чи ли и из ву кли од ре ђе-
не по у ке.4) Глав ни но си о ци со ци јал не тех но ло ги је, по тра ди ци ји 
ма ни фе сто ва ној у Ср би ји, ка да се ра ди у «опо зи ци ји», од но сно да 
на род и власт по је ди не др жа ве то не при ме те, су при пад ни ци (ве-
ћег?) де ла тзв. не вла ди ног сек то ра, део ли де ра по ли тич ких пар ти-
ја, по је ди ни при вред ни ци, при пад ни ци од ре ђе них дру штавâ, за тим 
тзв. ана ли ти ча ри и по је ди ни про фе со ри уни вер зи те та...

1.СОЦИЈАЛНЕТЕХНОЛОГИЈЕИСТЕРЕОТИПИ

У да на шњим усло ви ма из ло же ност со ци јал ним тех но ло ги ја ма 
зна чи да се при пад ни ци дру штва «осло ба ђа ју» од тра ди ци о нал них 
сте ре о ти па, а на њи хо во ме сто «угра ђу ју» но ви (дез)ин те гра ци о ни, 
већ у за ви сно сти од ци ље ва ко ји су по ста ви ли ко ри сни ци со ци јал-
них тех но ло ги ја. Из со ци јал не пси хо ло ги је је по зна то да ста нов ни-
штво јед не др жа ве, од но сно на ро да мо ра ју да има ју по зи тив не сте-
ре о ти пе о се би, од но сно не га тив не пре ма оно ме што се на пу шта 
или же ли да од ба ци. на рав но, све ово се мо ра уви ти у прин ци пе ху-
ма ни зма и со ци јал не прав де, а по не кад и ре ли ги о зних вред но сти.

Сте ре о ти пи се та ко ђе ја вља ју као по сто ја на пси хо ло шка ка те-
го ри ја, ка ко на ни воу по је дин ца, та ко и на ни воу ма сов ног са зна ња. 
4) У тексту десет главних митова о Русији, њеним лидерима и моћи, Денис Мекшејн 

(Denis MacShane) у Newsweek-u, од 07. септембра 2008, користећи горе споменуту 
методологију социјалне технологије покушава да дấ допринос у рушењу руских тради-
ционалних стереотипа (уз наравно обавезно објашњење да је Русија савремени бандит 
прожет национализмом, те је због тога опасна за свет). 

 Код нас, у време писања овог текста, појавила се књига Холма Зундхаусена, Историја
Србијеод19. до21. века, Клио, Београд 2008. Ми смо имали увид у кључни текст 
из књиге преко сајта «Нове српске политичке мисли», Холм Зундхаусен,   Ослобођење 
Косова: Крај једне “бесконачне” приче http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/holm-
zundhausen.html  

 Књига је писана по овом обрасцу, тј. методологијом социјалних технологија. Аутор 
је «ударио» на најважније српске митове и стереотипе. Иначе из социологије 
масовних комуникација, али и социјалне технологије познато је да стереотипи имају 
суштинско значење, пошто дубоко прожимају процес ширења информација. Да би се 
изменила реакција публике и формирао други систем вредности средства за масовну 
комуникацију прибегавају формирању нових стереотипа. Да би се формулисали 
ставови и стереотипи средства масовне комуникације стварају социјалне митове.
Зундхаусен, заправо, да поновимо, «удара» на најважније српске социјалне митове. 

 Такође, потребно је указати на медијску пажњу која се даје овој књизи. Српски 
медији су иначе несклони популаризацији књига, посебно оних са националним 
предзнаком. О томе би аутор овог рада могао изнети низ примера. Књига Холма 
Зундхаусена, ИсторијаСрбијеод19.до21.века је изузетак, зашто? Мишљења смо да 
је то организовано од оних центара моћи којима сметају српски социјални митови. О 
медијима и тржишту лојалности у њима видети: Зоран Милошевић,Глобализација и 
медији, Политичкаревија, бр 2–4, Београд, 2007, стр. 423–437.
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Пр во ис тра жи ва ње сте ре о ти па ура ђе но је 1922. го ди не од стра не 
В. Лип ма на. Лип ман је сте ре о ти пе де фи ни сао као упро шће не, ра-
ни је усво је не пред ста ве, а ко је ни су уте ме ље не у вла сти том ис ку-
ству. Ина че, по јам сте ре о ти пи во ди по ре кло од грч ке ри је чи ste
reo – крут и tipos – об лик или ути снут знак. (...) Ана лог но та квом 
зна че њу не про мен љи во сти и кру то сти, овај тер мин у пре но сном 
сми слу упо тре бља ва се у зна че њи ма уста ље но сти и кру то сти од ре-
ђе ног по кре та, пер цеп ци је, го во ра, ми шље ња од но сно по на ша ња у 
це ли ни, по је дин ца или гру па љу ди.

Сле де ће зна че ње пој ма сте ре о тип је оно ко је на те о риј ском 
пла ну на зи ва су ви ше кру те и упро шће не пер цеп ци је од ре ђе ног 
аспек та ре ал ног све та или кад се, пак, на те ме љу јед ног или ви-
ше при ме ра од ре ђе ног ти па чо ве ка из во ди оп шта ка рак те ри сти ка о 
ка рак те ру свих фи зич ки ње му слич них љу ди (де бе ли љу ди су до-
бро ћуд ни и бла ге на ра ви и слич но). Сте ре о ти пу је, по зна че њу и 
са др жа ју, сли чан по јам пред ра су да.

У де лат но сти сред ста ва за ма сов но ко му ни ци ра ње сте ре о ти пи 
има ју су штин ско зна че ње, по што ду бо ко про жи ма ју про цес ши ре-
ња ин фор ма ци ја. Да би се из ме ни ла ре ак ци ја пу бли ке и фор ми рао 
дру ги си стем вред но сти сред ства за ма сов ну ко му ни ка ци ју при бе-
га ва ју фор ми ра њу но вих сте ре о ти па.

Да би се фор му ли са ли ста во ви и сте ре о ти пи сред ства ма сов не 
ко му ни ка ци је ства ра ју со ци јал не ми то ве. 5)

1.1.Негативнисоцијалнистереотипи

Сте ре о ти пи мо гу би ти не га тив ни и по зи тив ни. Негативни
стереотипи, су ве о ма опа сни за ду хов ни пре по род и со ци јал ну ак-
тив ност на ро да, че сто се при ме њу ју у прак си, а мо гу би ти опре де-
ље ни на сле де ћи на чин:

Први стереотип– позиција равнодушности. Овај сте ре о тип 
ко ри сте со ци јал ни тех но ло зи да јав ност стек не ми шље ње да је 
се ни шта не ти че, да се по је ди нац ба ви са мо пи та њи ма го ле ег зи-
стен ци је. Он се код нас че сто ко ри сти. На при мер, та ко се иза зва ла 
рав но ду шност пре ма суд би ни бив шег пред сед ни ка СР Ју го сла ви је, 
5) Энциклопедия социологии, http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-1090.

htm
       Зоран Милошевић, Социологијамасовнихкомуникација, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Источно Сарајево, 2007, стр. 118–119.
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Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, а да нас пре ма пи та њу Ко сме та и Вој во-
ди не и то ме слич но.

Другистереотип–комплексинфериорности. На при мер, «ко-
сов ски мит» је из вор «ге но цид но сти» срп ског на ро да, или: «Ср би 
су агре со ри у про те клим ра то ви ма», чи ме се по сти же ин фе ри ор-
ност у од но су на дру ге на ро де и по ли ти ке.

Трећи стереотип– беспоговорно слеђење«здравог смисла». 
Овај сте ре о тип је ка рак те ри сти чан за рав но ду шне и ма ло гра ђан-
ске сре ди не. У окви ру «здра вог сми сла» раз ви ја се рав но ду шност 
за суд би ну на ро да и др жа ве и скеп ти ци зам пре ма мо гућ но сти ма 
раз во ја, од но сно гра ди се ми шље ње да сам на род ни је спо со бан да 
из гра ди сво ју еко но ми ју и ство ри сво ју бу дућ ност...

Четвртистереотип–неуважавањестваралачкихличности
италената. Он до во ди до «од ли ва мо зго ва» и исе ља ва ња ста нов-
ни штва у зе мље где се ува жа ва ју ства ра о ци, а ти ме и до њи хо ве 
аси ми ла ци је.

Сви ови сте ре о ти пи су опа сни због сво је по ква ре но сти ко ји 
ра за ра ју ду шу и во љу љу ди. Без њи хо вог пре по зна ва ња и «про те-
ри ва ња» из јав ног мње ња, не мо гу ће је из гра ди ти ства ра лач ку (на-
ци о нал ну) иде о ло ги ју усме ре ну на про цва ту, од но сно све ко ли ком 
раз во ју за јед ни це и др жа ве.6)

Позитивна, ства ра лач ка уло га со ци јал них тех но ло ги ја и иде о-
ло шког ра да са сто ји се у то ме да се пре по зна ју не га тив ни сте ре о-
ти пи и, за тим, гра ђан ству ука же на њи хо ву су шти ну, као и мо ти ве 
њи хо вих но си ла ца.7) По сле то га сле ди уно ше ње у ста во ве љу ди и 
со ци јал них гру па та квог са зна ња. Спе ци фич ност ове тех но ло ги је 
за кљу чу је се у то ме што је она ори јен ти са на, пре све га, на из ме ну 
и са мо про ме ну у чо ве ку (ин ди ви дуи, гру пи, дру штву), а управља
ње овим про це сом пред ста вља (за раз ли ку од дру гих тех но ло ги ја) 
њи хо ву ре а ли за ци ју «у чо ве ку», а не из ван чо ве ка и дру штва.

Са мо про ме на ин ди ви дуе тре ба да сле ди као ре зул тат при ме не 
со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шког ра да, а прет по ста вља са знај-
ну и емо ци о нал ну ре а ли за ци ју пре ла ска од на ви ка раз ми шља ња 
кроз уоби ча је не сте ре о ти пе ка са мо стал ном и де ли мич но са зна том 
из бо ру жи вот не по зи ци је. Због то га со ци јал на тех но ло ги ја то ком 
6) Види: Т. Э. Гринберг, Политическиетехнологии,ПРиреклама, Аспент прес, Москва, 

2005.
7) Види: Зоран Милошевич, Литва и Польша: под аккомпанемент демагогии, Беларуская

думка, Минск, No 10, 2007, стр. 132–136.
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иде о ло шке де лат но сти зах те ва да се по све ти по себ на па жња на ова 
две уза јам но по ве за не стра не ду хов ног фор ми ра ња и са мо ра зво ја 
лич но сти.

Пр ва од њих са сто ји се у то ме, да лич ност у свом од но су са 
дру гим љу ди ма, ко лек ти ви ма, ор га ни за ци ја ма усва ја, од но сно уно-
си у се бе иде а ле, нор ме и вред но сти со ци јал ног окру же ња. 

Дру га се за кљу чу је у то ме да се про цес усва ја ња иде а ла, прин-
ци па и жи вот них ста во ва од ви ја сва ки пут у све о бу хват ној фор ми 
у за ви сно сти од лич ног ства ра лач ког по тен ци ја ла, од уну тра шњег 
све та сва ког ин ди ви ду у ма.

У окви ру уза јам них ути ца ја ове две стра не ства ра се со цио-
кул тур но про стран ство за здрав са мо ра звој и са мо ре а ли за ци ју 
лич но сти.

Но, личностјеспособнадасереализујеупунојмери,кадаона
својунутрашњипотенцијалнесупротстављадруштвеним,наци
оналним,грађанскимидеалима,већкадаусагласисвојуживотну
стратегијуисвојеличнеплановесањима. Упра во на овој чи ње ни-
ци се за сни ва ре ал ни пут ути ца ја со ци јал них тех но ло ги ја иде о ло-
шког ра да на кон крет ног чо ве ка, на ње гов по глед на свет и жи вот не 
по зи ци је.

Пр ви ком плекс за да та ка ко ји мо ра ју би ти (успе шно) ре ше ни у 
про це су при ме не со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шке де лат но сти, у 
би ло ко јој ор га ни за ци ји, за кљу чу је се у то ме да се ја сно де фи ни ше 
ку да иде да та ор га ни за ци ја, са ка квим ци љем и ка кве за дат ке тре ба 
ре ши ти, ка ко би се оства ри ли за цр та ни за да ци. Да кле, првиструк
турниелементсо ци јал не тех но ло ги је и иде о ло шког ра да – је сте 
формулисањециља раз во ја да тог со ци јал ног објек та (др жа ве, ре-
ги о на, рад ног ко лек ти ва, Уни вер зи те та итд.), те, ја сно, до ступ но за 
про сеч ног чо ве ка, то об ја сни за ин те ре со ва ни ма чи ме се обез бе ђу ју 
да они слу ша ју «јед ну ко ман ду».8)

1.2.Шестпозитивнихелеменатасоцијалнетехнологије

Са ма со ци јал на тех но ло ги ја иде о ло шког ра да мо же би ти при-
ме ње на на три ни воа фор ми ра ња и ре а ли за ци је иде о ло ги је (др жа-
ве, на при мер).
8) И. В. Подшивсчкинс, Социальныетехнологии:Проблемыметодологиии практики, 

Кишинев, 1997, стр. 42.
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Првиодњих (ви ши) институционалниниво, где се др жа ва ја-
вља као ва жна со ци јал на ин сти ту ци ја. Овај ни во ре а ли зу је по ли-
тич ко ру ко вод ство др жа ве, пре све га њен пред сед ник.

Другиниво се ти че из вр шне вла сти, пре све га Вла де и ње них 
ми ни стар ста ва и ре со ра. На овом ни воу мо ра би ти де фи ни сан 
стра те шки циљ раз во ја др жа ве.

На трећем – тех но ло шком ни воу опе ра тив ног и так тич ког 
упра вља ња у ко лек ти ви ма, ор га ни за ци ја ма,... усме ре них на ре ша-
ва ње прак тич них за да та ка (про из вод них, обра зов них, вас пит них) 
на осно ву при ме не со ци јал них тех но ло ги ја иде о ло шког де ло ва ња. 
Дру гим ре чи ма, на овом ни воу ре а ли зу је се иде о ло ги ја (раз ја шња-
ва ње, про па ган да, ре кла ма, усва ја ње, итд.). Та ко ђе, на овом ни воу 
раз ра ђу ју се кон крет ни про гра ми и пла но ви иде о ло шког ра да, а за-
то су нео п ход ни ре сур си – ка дро ви, фи нан си је, ин фор ма ци је, спо-
соб ност иде о ло шког ути ца ја на по је дин це, гру пе и за јед ни це љу ди.

На све ове слу ча је ве на из ме нич но де лу је (пр во) оп ште пра-
ви ло: основ ни за да так иде о ло шког ра да би ло ко је ор га ни за ци је и 
со ци јал них ин сти ту ци ја са сто ји се не то ли ко у об ја вљи ва њу про-
бле ма, ко ли ко у ства ра њу по год не со ци јал не сре ди не да са ми љу ди 
ре ша ва ју сво је про бле ме.

Другиважанелеменат со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шке де-
лат но сти пред ста вља ства ра ње иде о ло шког рад ни ка ко ји по се ду је 
зна ње и уме ње ути ца ја на љу де да при хва те за цр та не иде је и ци-
ље ве. Код нас ову функ ци ју, осим ме диј ских струч ња ка, че сто оба-
вља ју и пред став ни ци не вла ди ног сек то ра и тзв ана ли ти ча ри ко ји 
«ди жу уз бу ну» ако не ки др жав ни зва нич ник «скре не са ли ни је».

Трећиважанелеменат со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шког ра-
да је сте – циљ но и си сте ма тич но ин фор ми са ње чла но ва ру ко вод-
ства, али и окру же ња (ста нов ни штва) о ва жним до га ђа ји ма и про-
ме на ма у кон тек сту ко јих тре ба ре а ли зо ва ти од ре ђе не ства ри.

Нај ва жни ји је четвртиелеменат – ства ра ње код иде о ло шких 
рад ни ка зна ња и на ви ка да ефект но ра де са љу ди ма... При то ме 
ва ља под се ти ти на то да утицај пред ста вља про цес и ре зул тат про-
ме на под при ти ском оце на, на ме ра и по на ша ња дру гих љу ди. За то 
је ва жно раз ли ко ва ти усме ре ни и не у сме ре ни ути цај. Пр ви (усме-
ре ни ути цај) се при ме њу је пре ко сугерисањаиубеђивања. У дру-
гом слу ча ју (не у сме ре ни ути цај) ефе кат се по сти же опонашањем, 
од но сно сле ђе њем по сту па ка кон крет ног иде о ло шког рад ни ка, да 
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код слу ша о ца или оних ко ји с њим раз го ва ра ју, иза зо ве по на ша ње 
ко је се опре де љу је као подршка.

Петиелеменат со ци јал них тех но ло ги ја иде о ло шког ра да је сте 
објаваод но са љу ди (по зи тив на, не га тив на или рав но ду шна) пре ма 
кон крет ним про це си ма, а за тим ути цај на про ме ну та квог од но са.

На кра ју, шестиелеменат со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шке 
де лат но сти пред ста вља зна ње, од но сно ар гу мен то ва но ути ца ти на 
мотивационусферу љу ди, на њи хо ву спрем ност да ак тив но уче-
ству ју у кон крет ним про це си ма, или, дру гим ре чи ма, знатииуме
тимобилисатиљудедаделујууциљуостваривањапостављеног
циља.9)9

Свих шест при ка за них еле ме на та ор ган ски је по ве за но у про-
це су при ме не со ци јал не тех но ло ги је иде о ло шког ра да. Да би се све 
ово пре тво ри ло у ре ал ност со ци јал на тех но ло ги ја идеј ног ути ца ја 
на љу де, у пр ви план из ба цу је иде о ло га, ко ји је у оба ве зи да бу-
де убедљивчовек, да вла да ши ро ким сте пе ном зна ња (еко ном ским, 
фи ло соф ским, по ли ти ко ло шким, со ци о ло шким, а по себ но оним из 
обла сти со ци јал не пси хо ло ги је), што му омо гу ћа ва да ус по ста ви 
кон такт са би ло ко јим ауди то ри ју мом...
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SOCIALTECHNOLOGIESANDREALIZATION
OFPRINCIPLEOFIDEOLOGY

Summary
In contemporary conditions the exposure to social tech
nologies implies “liberation” of social members from
traditional stereotypes, and “installment” of new (dis)
integrationalonesintheirplaces,dependingontheobjec
tivesoftheusersofsocialtechnologies.Certainlyallthis
processisenwrappedintotheprinciplesofhumanismand
social justice, and into the principle of religious values
sometimes.
KeyWords:socialtechnology,stereotypes,ideology,poli
tics,science,institutions,modernization
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БУЛИНГ
КАОВРСТАСОЦИЈАЛНОГНАСИЉА

Сажетак
Урадусеанализирапојамбулинга,којиодређујемокао
врстусилеџијствапретежномеђудецомуосновним
итинејџеримаусредњимшколама.Насиљенијенова
појавамеђу ученицима, али оношто посебно забри
њава јесте његова ескалација последњих година, па
самимтимпопримаозбиљнеразмереипретидапо
станеустаљенначинкомуникације.Оваквидевијант
ниоблиципонашањадоживљавају експанзијуширом
света патако не заобилазе ниСрбију у којој се на
сиљекаоначинкомуницирањаизмеђу ученика (каои
нарелацијинаставникученик)свевишеинтензиви
ра.Једнаоднајновијихформимеђувршњачкогнасиља
којeкореспондирасакоришћењеммодернихсредста
ва комуникације попутинтернетаимобилнихтеле
фонајесајбербулинг.Циљбулингаједискредитовање
исоцијалноуништењеобјектанасиља,ауекстрем
нимситуацијамаможепроузроковатиисамоубиство
жртвебулинга.Радоткриваузрокенасилногпонаша
њамеђудецомимладима,анализирафундаменталне
карактеристике булинга као социјалног феномена и
покушавадапронађеадекватнемеханизмезапревен
цијунасиљаушколама.
Кључне речи: булинг, мобинг, насиље, деца, млади, 
школа,агресија,силеџијство
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УВОД

Bу линг као вр ста си ле џиј ства је со ци јал но на си ље ко је је свој-
стве но уче ни ци ма у основ ним и сред њим шко ла ма и ко је по-

след њих го ди на по ста је пред мет ин те ре со ва ња мно гих ис тра жи ва-
ча упра во због уче ста ло сти и ин те зи те та по ја вљи ва ња. Нај пре,  то 
је на си ље из ме ђу са мих  уче ни ка, по том то је на си ље ко је се мо же 
ја ви ти на ре ла ци ји уче ник – вас пи тач (учи тељ, на став ник, про фе-
сор), где у уло зи су бјек та или објек та на си ља мо гу би ти обе стра-
не. Све ве ћа еска ла ци ја на си ља по основ ним и сред њим шко ла ма, 
не са мо у све ту, већ и код нас, ука зу је на де ка ден ци ју ауто ри те та 
шко ле као ин сти ту ци је док у исто вре ме де вал ви ра  и ауто ри тет др-
жа ве. Циљ на шег ис тра жи ва ња је да ука же мо на кру ци јал не узро ке 
бу лин га, ана ли зи ра ју ћи  сту ди је слу ча ја у све ту и у Ср би ји и на тај 
на чин пој мов но од ре ди мо  овај об лик дру штве ног по ре ме ћа ја, а 
све са те жњом да до при не се мо про ши ре њу  на уч них осно ва у пре-
вен ци ји на си ља на ми кро и ма кро со ци јал ном пла ну. Про блем у из-
у ча ва њу бу лин га на ста је још при ли ком ње го вог од ре ђе ња јер ни је 
бу линг са мо оно што је ве за но за фи зич ко на си ље и са ви дљи вим 
кон сен квен ца ма, већ и оно што мо же мо ока рак те ри са ти као „ти-
ху пат њу“ уче ни ка због пси хич ког на си ља ко је се си сте мат ски и у 
кон ти ну и ра но  спро во ди над њи ма од стра не дру гих уче ни ка или 
пак на став ни ка. Шко ла би по ред по ро ди це  тре ба ло да пред ста-
вља ну кле ус дру штва и си гур но ме сто за со ци ја ли за ци ју де це, те је 
сто га по треб но укло ни ти све де ви јант не фор ме по на ша ња уко ли ко 
пре тен ду је мо да ство ри мо здра вог по је дин ца што је пред у слов за 
ста би лан дру штве но-по ли тич ки си стем.

ПОЈАМБУЛИНГА

Ети мо ло ги ја ре чи пред ста вља  јед ну од по ла зи шних осно ва у 
про у ча ва њу дру штве них по ја ва, па сто га про на ла же њем ко ре на и 
по ре кла ре чи до ла зи мо до фун да мен та од ре ђе ног со ци јал ног фе но-
ме на, што ути че на ва лид ност јед ног на уч но-ис тра жи вач ког ра да. 
Сход но то ме, нај пре ће мо ела бо ри ра ти по ре кло ре чи бу линг ко је 
по ти че из ен гле ског је зи ка. Bully, на ен гле ском зна чи на сил ник, 
си ле џи ја, бу чан, сва ђа ли ца, за дир ки ва ло... У том кон тек сту булинг 
пред ста вља као из ве де ни ца си ле џиј ство, ши ка ни ра ње, мал тре ти-
ра ње. По ја ва ме ђу вр шњач ког на си ља и на си ља у шко ла ма ста ра је 
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ве ро ват но ко ли ко и  обра зов ни си стем и ја вља се кад и пр ве шко ле, 
(а ве ро ват но и пре), док је сам на зив бу линг ско ри јег по ре кла и да-
ти ра из дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. 

Пр ва ис тра жи ва ња бу лин га ја вља ју се у Швед ској 60-тих го-
ди на два де се тог ве ка, да би се овај тренд на ста вио и у оста лим 
скан ди нав ским зе мља ма, што ука зу је на чи ње ни цу да је баш у тим 
зе мља ма про блем са на си љем у шко ла ма био до ми нан тан. Је дан од 
нај зна чај ни јих те о ре ти ча ра и „отац те о ри је о бу лин гу“  ко ји је ујед-
но ме ђу пр ви ма  ис тра жи вао на си ље у шко ла ма, био је Дан Ол ве ус, 
тво рац по зна те књи ге под на зи вом „Бу линг у шко ла ма: шта зна мо 
и шта мо же мо да ура ди мо“. Ин те ре со ва ње за на уч ну ана ли зу бу-
лин га по го то во до би ја на ин те зи те ту 80-тих го ди на, ка да је у Нор-
ве шкој не ко ли ко де це у основ ној шко ли по чи ни ло са мо у би ство.

По што смо смо бу линг пред ста ви ли као фор му си ле џиј ства 
и со ци јал ног на си ља, кре ну ће мо нај пре од де фи ни ци је Ми ло са ва 
Ми ло са вље ви ћа ко ји си ле џиј ство од ре ђу је као „спе ци фи чан вид 
агре си је на ми кро со ци јал ном пла ну, ко ју по не кад мо гу ис по ља ва-
ти по је дин ци али вр ло че сто и гру пе удру же них по је ди на ца ко ји 
мо ра ју би ти и ор га ни зо ва ни. Ова по на ша ња по при ма ју обе леж ја и 
суб кул ту ре, уко ли ко се по на вља ју. У том слу ча ју на си ље се ја вља 
као глав на иде ја во ди ља за по на ша ње и стил“ 1). 

Кла сич ну и по на ма јед ну од нај бо љих де скрип тив них де фи-
ни ци ја бу лин га дао је Дан Ол ве ус, ко ји се пре ко три де сет го ди на 
ба вио овим со ци јал ним фе но ме ном. По ње му, „бу линг је агре сив но 
по на ша ње ко је укљу чу је:

а) на ме ру да се не ко уне сре ћи или уни шти
б) по сто ји у од но си ма где је дис ба ланс мо ћи и сна ге
в) по на вља се“2).

Сло жи ће мо се да је ово на си ље  ве за но за ди вер гент ност у од-
но си ма сна ге и мо ћи, али не са мо то; не кад је бит ни ја пер цеп ци ја 
мо ћи од пра ве мо ћи, та ко да си ле џи ја ни кад не ће на па сти оно га за 
ко га сма тра да је ја чи од ње га, ма кар то и не би ло ре ал но. Ни је бит-
но ко ли ка је ствар на моћ, већ ка ко не ко пер ци пи ра по сто је ћу моћ. 
„Моћ мо же би ти за сно ва на на то ме шта је сте не ко, или шта има, и 
1) Милосављевић, Милосав, Девијације и друштво, Издавачка кућа Драганић, Београд, 

2003, стр. 233.
2) Joanne Scaglione and Arrica Rose Scaglione, Bullyproofingchildren:apractical,handson

guidetostopbullying, Rowman and Littlefield Education, Lanham, 2006, стр. 4.
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ка ко се то и од ко га пер ци пи ра, али увек и на то ме ко јој се дру штве-
ној гру пи при па да“3). 

Ко ми тет за еду ка ци ју и ве шти не у Ве ли кој Бри та ни ји де фи ни-
ше бу линг на сле де ћи на чин: „То је по на ша ње штет но по пси хич ко 
и фи зич ко здра вље и под ра зу ме ва: вре ђа ње, про во ка ци је, под сме-
ва ње, да ва ње ма ли ци о зних ко мен та ра, уда ра ње, гу ра ње, узи ма ње 
имо ви не (ства ри), не при клад не тек сто ве по ру ка и меј ло ва, сла ње 
увре дљи вих и де гра ди ра ју ћих сли ка пу тем те ле фо на или ин тер-
не та, ого ва ра ње, од стра њи ва ње љу ди из гру пе и ши ре ње ла жних 
и штет них гла си на“4). Ова де фи ни ци ја је оп шир на и на пре гле дан 
на чин по ка зу је шта све под ра зу ме ва бу линг. Иако ни је екс пли цит-
но на гла ше но да се ра ди о на си љу, из на ве де ног се да за кљу чи-
ти да по јам бу лин га ин вол ви ра по сто ја ње и пси хич ког и фи зич ког 
на си ља. Про блем са де фи ни са њем бу лин га је тај што у ши ро ком 
ди ја па зо ну де фи ни ци ја има оних ко је су ису ви ше оп ште, на чел не 
и што не пра ве дис кре пан цу са оста лим со ци јал ним фе но ме ни ма. 
За рад по дроб ни јег од ре ђе ња, на ве шће мо не ке од по зна тих де фи ни-
ци ја ве за них за фе но мен бу лин га . Та ко ре ци мо, Та тум сма тра да је  
„бу линг на мер на, про ми шље на же ља, да се по вре ди не ко и до ве де 
у ста ње стре са“5). Ви ди мо да овој де фи ни ци ји не до ста је де ла ње, 
јер уко ли ко се оста не са мо на ни воу же ље, а она се не ре а ли зу је, 
он да то ни је бу линг. Са дру ге стра не, Ро ланд ис ти че да је „бу линг 
ду го трај но фи зич ко или пси хич ко на си ље, ко је спро во ди по је ди-
нац или гру па про тив по је дин ца ко ји ни је у ста њу да се од бра ни 
у но во на ста лој си ту а ци ји“6). Из ове де фи ни ци је про из и ла зи да је 
бу линг ста ње ду го трај ног зло ста вља ња, док уко ли ко је реч о зло-
ста вља њу ко је се де си ло са мо јед ном, он да је ис прав ни је го во ри ти 
о чи ну на си ља. По сто је и оне де фи ни ци је ко је су то ли ко оп ште, 
да под ра зу ме ва ју не са мо бу линг већ и раз ли чи те вр сте на си ља у 
дру штву што их чи ни не пот пу ним и пре ви ше аморф ним. Јед на од 
та квих де фи ни ци ја је она  ко ју су да ли Бјор квист, Ек ман и Ла гер-
спец: „ Бу линг је по себ на вр ста со ци јал не агре си је“7). Ов де се чак 
бу линг свр ста ва под по јам агре си је, са чи ме се не мо же мо у пот пу-
но сти сло жи ти, јер смо већ ука за ли на дис кре пан цу из ме ђу на си ља 
3) Симеуновић, Драган, Теоријаполитике, Нука и друштво, Београд, 2002, стр. 147.
4) Bullying, House of Commons, Education and Skills Comittee, The Stationery Office, Lon-

don, 2007, стр. 8.
5) Lines, Dennis. Thebullies:understandingbulliesandbullying, Philadelphia: Jessica King-

sley Publishers, London, 2008, стр. 18-19.
6) Исто.
7) Исто.
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(увек је не га тив но и де струк тив но) и агре си је (мо же би ти и по зи-
тив на ако се пра вил но ка на ли ше), ко ју смо пре те жно од ре ди ли као 
на гон. 

На осно ву при ло же них де фи ни ци ја по ку ша ће мо да офор ми-
мо на шу,  уко ли ко за definiendum узме мо по јам бу лин га, а definiens 
при ка же мо уз по моћ фе но ме на као што су на си ље, си ле џиј ство и 
ко му ни ка ци ја:

Булингјеврстасилеџијстваилињеговаподврстакојајескон
центрисананаинтерперсоналнеодносепретежноуосновними
средњимшколамаизмеђусамихученикаилиизмеђуученикаина
ставника,  где је примарниначин комуникације – насиље, а циљ
–малтретирањеилидеградирањежртвеуфизичкомилипсихич
комсмислуречи.

Да би смо што пре ци зни је од ре ди ли по јам бу лин га, бит но је 
на пра ви ти ком па ра ци ју са још јед ним со ци јал ним фе но ме ном, са 
ко јим се да нас вр ло че сто из јед на ча ва, што во ди ка ин ди стинк ци ји 
у од ре ђе њу ме ђу вр шњач ког на си ља. Реч је о мобингу, тј. о зло ста-
вља њу или на си љу  на рад ном ме сту, ко је по сво јој про ве ни јен ци-
ји та ко ђе од го ва ра ти пу со ци јал ног на си ља. По ре кло ове ре чи је 
та ко ђе  ен гле ско и ука зу је на осно ву mob,што зна чи го ми ла, ру-
ља, ба гра, олош, али и гла гол зло ста ви ти из че га се из во ди на зив 
mobbing, ко ји се као та кав уста лио и у срп ском је зи ку. Оно што је 
за јед нич ко за бу линг и мо бинг је сте да при па да ју ти пу дру штве ног 
на си ља, док је ди стинк ци ја у то ме што се бу линг ви ше спро во ди у 
шко ла ма и има нен тан је де ци и ти неј џе ри ма  а мо бинг се ви ше од-
но си на на си ље на рад ним ме сти ма и свој ствен је од ра слим љу ди-
ма. Не ки те о ре ти ча ри го во ре и о мо бин гу у шко ла ма, што по на ма 
ука зу је на чи ње ни цу да је бу линг под вр ста мо бин га где су су бјек ти 
или објек ти на си ља уче ни ци. Дру га гру па те о ре ти ча ра до во ди бу-
линг у ди рект ну ко ре ла ци ју са ра зо ре ним по ро ди ца ма, сма тра ју ћи 
да су де ца из раз ве де них бра ко ва ви ше скло на на сил ном по на ша-
њу. Да не по сто ји увек овај узроч но-по сле дич ни од нос, бар ка да је 
реч о Бал ка ну, по ка зу је сту ди ја Дра га на Си ме у но ви ћа ко ји ка же: 
„У мно гим бал кан ским зе мља ма шко ле су по ста ле опа сна ме ста за 
де цу. За раз ли ку од раз ви је них зе ма ља За па да, у ко ји ма ви сок про-
це нат мла дих де лин кве на та-на сил ни ка по ти че из ра зо ре них до мо-
ва, на Бал ка ну чак 90 % мла дих на сил них де лин кве на та по ти че из 
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пот пу них по ро ди ца. Из гле да да про блем ни је у не пот пу но сти по-
ро ди це, већ у ње ној дис функ ци о нал но сти и гу бит ку ауто ри те та“8).

НАСИЉЕИАГРЕСИЈА

На си ље је као ди на мич на по ја ва од вај ка да при вла чи ла па жњу 
ис тра жи ва ча из ви ше раз ло га: пр во, на си ље је по ја ва свој стве на 
чо ве ко вом дру штву и на осно ву то га мо же мо из вр ши ти раз ли чи-
те кла си фи ка ци је (по ра зло жно сти, сред стви ма, сло же но сти итд.); 
дру го, на си ље као фе но мен ко ре спон ди ра и са жи во тињ ским све-
том, где се  ја вља у фор ми агре си је, као вр ста ин стинк тив ног по на-
ша ња. Пре ма Дра га ну Си ме у но ви ћу  „На си ље у људ ском дру штву 
пред ста вља до каз не пре вла да но сти ани мал них же ља и не спо соб-
но сти жи вље ња љу ди у скла ду са соп стве ном при ро дом, од но сно 
до каз  не ус по ста вља ња по треб не раз ли ке из ме ђу оп штег при род-
ног и по себ ног људ ског“ 9). Ко ја је раз ли ка из ме ђу на си ља и агре-
си је? 

Јед ну од нај по зна ти јих сту ди ја на те му агре сив но сти на пра вио 
је Кон рад Ло ренц ко ји ка же да је „агре си ја је бор бе ни на гон жи во-
ти ња и чо ве ка усме рен на при пад ни ке соп стве не вр сте“10). Сло жи-
ће мо се са овом тврд њом око од ре ђе ња агре си је као на го на, с тим 
што сма тра мо да агре си ја ни је усме ре на са мо пре ма при пад ни ци ма 
сво је вр сте, јер чо век на раз ли чи те на чи не ре а ли зу је агре си ју нај-
пре пре ма сво јој, а по том и пре ма дру гим вр ста ма, као и пре ма ма-
те ри јал ним до бри ма. У жи во тињ ском све ту је то не што дру га чи је, 
ка ко твр ди Кон рад Ло ренц у сво јој сту ди ји „О агре сив но сти“. Он 
сма тра, да је код ко рал ских ри ба у то плим мо ри ма функ ци ја агре-
сив но сти оправ да на, јер је у ци љу очу ва ња вр сте, па на тај на чин 
да је као при мер бор бу муж ја ка за жен ку или за очу ва ње те ри то ри је 
и мла дун ча ди. Да и ме ђу жи во ти ња ма по сто ји фак тор ин хи би ра но-
сти по ка зу је Ло ренц на при ме ру ву ко ва ко ји то ком бор бе кон тро ли-
шу угриз на ме сту жи ле ку ца ви це на вра ту ако је у пи та њу бор ба 
са ву ком ка ко му не би од у зе ли жи вот, што ина че не ра де у бор би 
са при пад ни ци ма дру гих вр ста. Док Кон рад Ло ренц сма тра агре-
си ју би о ло шким пој мом, а Фројд пси хо ло шким, Вик тор Франкл11) 
8) Симеуновић, Драган, „The violence as social pathology of young people in the Balkans”, 

зборник СтањекриминалитетауСрбијииправнасредствареаговањаIIдео, Правни 
факултет, Београд, 2008, стр. 126.

9) Симеуновић, Драган, Политичконасиље, Радничка штампа, 1989, стр. 38.
10) Лоренц, Конрад, Оагресивности, Вук Караџић, Београд, 1970. стр. 5.
11) Опширније у: Франкл, Виктор, Нечујанвапајзасмислом, Напријед, Загреб, 1981.
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ис ти че да је агре сив ност по ве за на са узро ци ма ко ји мо гу би ти пси-
хо ло шке или фи зи о ло шке при ро де. По ње му, агре сив ни на гон се 
не на ла зи у чо ве ку, већ се ис по ља ва као став чо ве ка пре ма не ко ме 
или не че му. 

Још јед на од фун да мен тал них гре ша ка у про у ча ва њу агре сив-
но сти је сте и по и сто ве ћи ва ње са мр жњом. На и ме, уко ли ко се по зо-
ве мо на Вик то ра Фран кла, ви де ће мо да он де цид но раз два ја ова два 
пој ма твр де ћи ка ко иза мр жње увек сто ји не ка на ме ра (исто ва жи 
и за љу бав). Пре све га тре ба на гла си ти да ни је сва ка агре си ја де-
струк тив на и да мо же чак ре зул ти ра ти по зи тив ним кон сен квен ца ма 
уко ли ко се су бли ми ра на пра ви на чин. Ре ци мо, уко ли ко се агре си ја 
ка на ли ше кроз спорт, он да је реч о по зи тив ном усме ра ва њу овог 
на го на ко ји мо же про из ве сти успе хе на спорт ским так ми че њи ма. 
Реч је о та квој ло ка ци ји агре си је, да им пли ци ра по зи тив не и праг-
ма тич не ре зул та те, не са мо по по је дин ца већ и по дру штво. Ина че, 
агре си ја се као на гон ја вља код де це још у нај ра ни јем де тињ ству 
ка да же ле да по стиг ну или до би ју не што. Од че твр те  до де ве те  
го ди не, де ца су обич но скло на вер бал ном или пси хич ком на си љу 
и то пре ма свом по лу. То ком пе ри о да адо ле сцен ци је од де се те до 
три на е сте го ди не, агре си ја је ви ше усме ре на ка су прот ном по лу. 
Ис тра жи ва ње ко је је вр шио Ле о нард Еро ни ис пи ту ју ћи со ци јал ни 
жи вот по је дин ца то ком 22 го ди не ње го вог жи во та, по ка за ло је сле-
де ће ре зул та те: де ца ко ја су би ла из ра зи то агре сив на пре ма сво јим 
вр шња ци ма до осме го ди не, има ла су пет пу та ве ћу мо гућ ност да 
на пра ве кри ми нал не пре кр ша је до сво је три де се те го ди не жи во та, 
за раз ли ку од де це ко ја ни су би ла агре сив на12). По Ми ло са ву Ми ло-
са вље ви ћу по сто је два  нај оп шти ја ти па агре си је: ко лек тив на и ин-
ди ви ду ал на. Нас овом при ли ком  у окви ру ис тра жи ва ња бу лин га,  
ин те ре су је ин ди ви ду ал на  агре си ја чи ји су ак те ри по је дин ци или 
ма ње гру пе. „Нај че шћи узро ци ин ди ви ду ал них агре си ја из ви ру из 
су прот ста вље них ин те ре са, не спрем но сти и не спо соб но сти не ких 
по је ди на ца и дру штве них гру па да их раз ре ша ва ју мир ним пу тем 
и са рад њом. При ме ри ин ди ви ду ал них агре си ја су уби ства, те ле сне 
по вре де, си ле џиј ство, раз бој ни штва, си ло ва ња и ван да ли зам“13).  
Сиг мунд Фројд је ре ци мо сма трао да је гу би так љу ба ви је дан од 
пре ди спо ни ра ју ћих фак то ра агре сив но сти.  Са дру ге стра не, на-
12) Опширније у: The ABC’s of bullying Prevention, National Professional Resources, Port 

Chester, New York, 2005.
13) Милосављевић, Милосав, Девијацијеидруштво, Издавачка кућа Драганић, Београд, 

2003, стр. 228.
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си ље као фор ма агре си је је увек де струк тив ног и де ху ма ни зу ју ћег 
ка рак те ра. У скла ду са овом хи по те зом Ха на Арент ка же: „Прак са 
на си ља, као и сва ко дру го де ла ње, ме ња свет, али нај ве ро ват ни ја 
про ме на ће би ти још на сил ни ји свет“14). 

СОЦИЈАЛНОНАСИЉЕ

Иако по сто је раз ли чи те вр сте на си ља, ми ће мо се у овом ра-
ду ба ви ти бу лин гом као вр стом со ци јал ног на си ља ко је је по ми-
шље њу Дра га на Си ме у но ви ћа вид ко му ни ка тив ног чи на: „Ако се 
со ци јал но на си ље од ре ђу је као об лик ин тер ак ци је, он да не ма на си-
ља без су бјек та и објек та. Су бјект вр ше ња со ци јал ног на си ља као 
упо тре бе и ра да си ле је чо век, од но сно дру штво и ње го ве ин сти ту-
ци је, а објект на си ља мо же би ти ху ма ни тет (по је ди нац – дру штво), 
при род ни ен ти тет или не жи ва ма те ри ја. Вр ше ње со ци јал ног на си-
ља је увек про у зро ко ва но по сто ја њем раз ли чи тих ин те ре са из ме ђу 
су бјек та и објек та на си ља. Шта ви ше, мо же се ре ћи да се со ци јал но 
на си ље увек вр ши ра ди оства ри ва ња од ре ђе них ин те ре са“15). У на-
ве де ној де фи ни ци ји дру штве ног на си ља ви ди мо да је реч о ко му-
ни ка ци ји, али не о би ло ка квој већ као о ин тер ак ци ји не га тив ног 
ка рак те ра, у ко јој увек по сто је су бјект и објект на си ља. По не кад 
је су бјект на си ља у исто вре ме и објект ако је реч о не кој вр сти 
ауто де струк тив ног по на ша ња, као што је на при мер – са мо у би ство. 
На кон кон ти ну и ра ног и ин тен зив ног зло ста вља ња од стра не сво-
јих школ ских дру го ва , не ки ти неј џе ри су се од лу чи ва ли на са мо-
у би ство, а не ки од њих би пре то га из вр ши ли ма са кар у школ ском 
дво ри шту. 

У Ср би ји је ин тен зи тет на си ља ме ђу мла ђом по пу ла ци јом (пре 
све га ми сли мо на уче ни ке  основ них и сред њих шко ла), по чео да 
ра сте ко ре спон ди ра ју ћи са рас па дом СФРЈ,  да би  кул ми ни рао 
по чет ком два де сет пр вог ве ка као по же љан мо дел по на ша ња. Рас-
про стра ње на вр ста бу лин га, то ком кри зе 90-тих је би ло оти ма ње 
ма те ри јал них ства ри у усло ви ма не ма шти не: нов ца ма лих из но са 
(џе пар ца), гар де ро бе, а сва ка ко нај а трак тив ни ји об лик си ле џиј ства 
то га до ба је би ла оти ма чи на па ти ка на ули ци, где су жр тве би ла 
обич но мла ђа и сла би ја де ца. Ра ди се о то ме да су ге не ра ци је ко је 
су од ра ста ле за вре ме по ли тич ких, еко ном ских и  кул ту ро ло шких 
кри за пра ће них гра ђан ским ра то ви ма и ме ђу на род ним санк ци ја ма, 
14) Арент, Хана, Онасиљу, Александрија прес, Београд, 2002, стр. 102.
15) Симеуновић, Драган, Политичконасиље, Радничка штампа, Београд, 1989, стр. 20-21.
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да нас усво ји ле на си ље и агре си ју као нор ма лан на чин ко му ни ка ци-
је. Оно што по себ но при вла чи па жњу при ли ком из у ча ва њу на си ља 
у шко ла ма ни је са мо ње го ва уче ста лост, већ и по тре ба на сил ни ка 
да по твр ди сво ју су пер и ор ност и моћ  на тај на чин што из ла же жр-
тву јав ном по ни же њу кроз пу бли ко ва ње сни ма ка си ле џиј ства пу-
тем ин тер не та или мо бил них те ле фо на. Ова кви до га ђа ји ука зу ју на 
пот пу ну де ка ден ци ју си сте ма вред но сти и де ху ма ни за ци ју људ ског 
би ћа. По тре ба да се не ком на не се фи зич ки бол  и ду шев на пат ња, 
ни је за до во ље на са мо на си љем над објек том ко ји се за то ода бе ре, 
већ се иде то ли ко да ле ко да се те жи јав ном жи го са њу и по ни же њу 
жр тве та ко што ће ши ро ки ауди то ри јум кроз за бе ле же не сним ке и 
фо то гра фи је би ти све док ин фе ри ор но сти и не мо ћи жр тве. У окви-
ру пра вље ња ове сту ди је за па зи ли смо да код де це на сил ни ка не 
по сто ји страх од мо гу ће ка зне, што ука зу је на де гра ди ра ње ауто-
ри те та шко ле, вас пи та ча и ро ди те ља. Ег зи би ци о ни стич ка те жња за 
јав ним пу бли ко ва њем на си ља као до ка за соп стве не мо ћи по ка зу је 
на по тре бу за до ми на ци јом, што вр ло че сто ко ре спон ди ра са ауто-
ри тар ним ка рак те ром, ка ко је то још за бе ле жио  Ерих Фром. „Же-
ља за лич ном мо ћи је нај и стак ну ти је зло кул ту ре чо ве чан ства“16), 
твр дио је и Ал фред Адлер ис ти чу ћи ка ко се она мо же су зби ти раз-
ви ја њем ја чег осе ћа ња за за јед ни цу. Он је у сво јим ис тра жи ва њи ма 
ис ти цао да је основ ни по кре тач у жи во ту во ља за моћ, ко ја про из-
и ла зи из чо ве ко вих ком пле ка са. Сло жи ће мо се са овом кон ста та-
ци јом, али са мо услов но, јер си ле џиј ство осим по тре бе за де мон-
стри ра њем и до ка зи ва њем мо ћи, пре тен ду је да опо на ша мо де ле 
ко му ни ка ци је из по ро ди це и со ци јал ног окру же ња.

Ако се во ди мо по зна том па ра диг мом да је по ро ди ца основ на 
ће ли ја дру штва, као што је већ дав но твр дио Огист Конт, он да ће мо 
ову кон ста та ци ју узе ти као при мар ну те зу у об ја шње ну бу лин га, 
то јест, на си ља ме ђу де цом и мла ди ма школ ског уз ра ста. Ка да го-
во ри мо о овом фе но ме ну, тре ба ре ћи да иако у бу лин гу уче ству ју 
пре те жно де ца школ ског уз ра ста, он је при су тан и код де це прет-
школ ског уз ра ста али је ма њег ин те зи те та и мо же се лак ше кон тро-
ли са ти због не ве ли ке фи зич ке мо ћи ове де це. На и ме, си ле џиј ство 
је обич но усво је но као мо дел по ро дич ног по на ша ња у ре ла ци ја ма 
из ме ђу бра ће и се ста ра или пак из ме ђу ро ди те ља и де це. На вик ну-
та на ова кав си стем од но са, де ца вр ло ла ко пре но се на си ље из сво-
је по ро ди це да ље на вр шња ке и оста ле по тен ци јал не жр тве.
16) Адлер, Алфред, Познавање човека, Матица српска, Нови Сад, 1996, стр. 85.
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Дру ги из вор агре сив ног  мо де ла по на ша ња су ме ди ји за хва љу-
ју ћи на сил ним се ри ја ма, re a li tu – show про гра ми ма и ло шим узо ри-
ма из све та по зна тих лич но сти. Сма тра се да у САД „до че тр на е сте 
го ди не де ца ви де пре ко је да на ест хи ља да уби ста ва на те ле ви зи ји, 
а сва ки цр та ни филм про сеч но има два де сет шест на сил них ин ци-
де на та“ 17). Све ве ћа  до ступ ност на пр вом ме сту ла ких, али и те-
шких дро га у школ ским дво ри шти ма, као и ко ри шће ње ал ко хо ла, 
мо гу би ти још је дан у ни зу до да тих фак то ра ко ја ин спи ри шу по ја ву 
бу лин га. Па ипак, нај по тре сни ји при ме ри ме ђу вр шњач ког на си ља 
у Аме ри ци су сва ка ко они из 90-тих го ди на у Ко лум би ји и Вир џи-
ни ји ка да је по би је но на де се ти не ти неј џе ра од стра не вр шња ка. 
Сту ди ја ко ја је спро ве де на у САД над 15 000 де це у основ ним шко-
ла ма, по ка зу је алар мант не по дат ке. На и ме, пре ко три де сет по сто 
ис пи та ни ка је би ло уме ша но у си ле џиј ство, као на сил ник, жр тва 
или јед но и дру го. Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да је на сил но по-
на ша ње нај при сут ни је код уче ни ка ста ри јих раз ре да18). Нор мал но 
је што је бу линг до ми нант ни ји код уче ни ка ста ри јих раз ре да, јер су 
они и фи зич ки ја чи што им омо гу ћа ва да те ро ри шу мла ђе и сла би-
је, јер се жр тва увек би ра из ре до ва оних чи ја се сна га пер ци пи ра 
као ма ња од сна ге на па да ча. 

Уоби ча је но је да објек ти на си ља, по го то во уко ли ко зло ста вља-
ње тра је дуг вре мен ски пе ри од, би ва ју по ти ште ни, де пре сив ни, а 
не ки екс трем ни слу ча је ви су во ди ли и ка ауто де струк тив ном по-
на ша њу жр тве. Про блем је у то ме што бу линг мо же има ти раз не 
фор ме па их де ца-жр тве ни су спо соб на пре по зна ти, али има ју осе-
ћај ту ге, мр зо во ље, по ка зу ју ани мо зи тет пре ма шко ли и школ ским 
оба ве за ма, јер их она под се ћа на не при јат но сти ко је до жи вља ва ју. 
На и ме, она про ла зе кроз „ти ху пат њу“ не зна ју ћи за што се баш то 
њи ма де ша ва, што се че сто од ра жа ва на њи хов успех (тј. не у спех) 
у шко ли. На осно ву по да та ка „На ци о нал не асо ци ја ци је школ ских 
пси хо ло га“ , у САД 160 000 де це сва ки дан про пу шта шко лу због 
стра ха од бу лин га 19). Узи ма ју ћи у об зир ове број ке, ви ди мо да је 
екс пан зи ја на си ља до би ла об ли ке дру штве не пан де ми је што зах те-
ва озбиљ но из у ча ва ње не са мо по сле ди ца бу лин га, већ и ње го вих 
узро ка, ка ко би се пре вен тив но де ло ва ло. 
17) TheABC’sofbullyingPrevention, National Professional Resources, Port Chester, New York, 

2005, стр. 14.
18) Опширније у: José Bolton, Stan Graeve, Noroomforbullies:fromtheclassroomtocyber

space,  Boys Town, Neb. : Boys Town Press, 2005, стр. 20.
19)  Извор података: TheABC’sofbullyingPrevention, National Professional Resources, Port 

Chester, New York, 2005.
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УЛОГЕУБУЛИНГУ

С об зи ром да је бу линг вр ста со ци јал ног на си ља, ко је смо 
већ об ја сни ли, по ку ша ће мо да ана ли зи ра мо ње го ве кон сти ту тив-
не еле мен те, кроз по де лу уло га. У бу лин гу, као вр сти не га тив не 
со ци јал не ин тер ак ци је увек има мо сле де ће уло ге: на сил ни ка или 
си ле џи ју, жр тву на си ља, ак тив не и  па сив не уче сни ке и бра ни о-
це, ко ји су мо ра мо на гла си ти вр ло рет ки. Раз мо три ће мо сва ки од 
на ве де них еле ме на та ка ко би на нај ре ле вант ни ји на чин об ја сни ли 
ме ђу вр шњач ко на си ље. 

Што се ти че си ле џи ја, тре ба ре ћи да су то обич но нај ве ћа и 
нај круп ни ја де ца у раз ре ду не рет ко са ли дер ским спо соб но сти ма 
и из ра зи том со ци јал ном ин те ли ген ци јом, без осе ћа ја ем па ти је. Не 
мо ра зна чи ти да су ло ши уче ни ци, али с об зи ром да си ле џиј ство 
пред ста вља че сто и ком пен за ци ју за нео ства ри ва ње ви со ких кри-
те ри ју ма ко је на ме ће школ ски си стем ра да, че сто су из ре до ва ма-
ње успе шних или осу је ће них ђа ка, ко ји свој иден ти тет по твр ђу ју 
кроз на си ље. Узро ци њи хо вог си ле џиј ства мо гу би ти мул ти ка у зал-
ни, ре ци мо ге нет ска пре ди спо ни ра ност, на у че но по на ша ње или 
ком би на ци ја обе ва ри јан те. Ка да ела бо ри ра мо ге нет ску пре ди спо-
ни ра ност Ал фред Адлер од ба цу је уро ђе не кри ми нал но сти де те та 
и пре ступ ни ка и на гла ша ва: „То су са мо об ли ци агре сив ног на го на 
по ја ча ног осе ћа њем ма ње вред но сти, ко ји се слу жи во де ћом ли ни-
јом на не ко ри сној стра ни жи во та и то у тре нут ку ка да је из гу бље на 
на да да ће на ко ри сној стра ни жи во та мо ћи да игра уло гу хе ро ја“20). 

По ја ва на сил ног по на ша ња у нај ра ни јим го ди на ма мо же би-
ти пре двор је за кри ми нал ни до си је де те та. На осно ву по да та ка из 
јед не сту ди је ско ро 60 про це на та де ча ка ко ји су де фи ни са ни као 
на сил ни у основ ној шко ли, има ју бар јед но кри вич но де ло  до два-
де сет че твр те го ди не, а ви ше од три де сет по сто њих има не ко ли ко 
кри вич них де ла21). Си ле џи је сма тра ју да је на си ље до каз њи хо ве 
ли дер ске уло ге, ма да се иза ова кве вр сте по на ша ња че сто кри ју са-
ди стич ки ка рак те ри де це. По тре бу за до ми ни ра њем по сва ку це ну 
Јунг об ја шња ва кроз па ра диг му „ком плек са мо ћи“. Овим ком плек-
сом „обе ле жа ва мо по не кад це ло куп ни ком плекс свих оних сред-
ста ва и те жњи ко је има ју тен ден ци ју да Ја ста ве из над дру гих ути-

20)  Адлер, Алфред, Онервозномкарактеру, Матица српска, Нови Сад, 1989, стр. 232.
21) Извор: José Bolton, Stan Graeve, No room for bullies :  from the classroom to cyberspace,  

Boys Town, Neb.: Boys Town Press, 2005, стр. 11.
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ца ја и да ове под ре де Ја, би ло да ти ути ца ји во де по ре кло од љу ди 
и при ли ка, би ло да про из и ла зе из вла сти тих, су бјек тив них на го на, 
чув ста ва и ми сли“ 22). 

Без жр тве и објек та на си ља  не ма бу лин га, та ко да је то сле де ћа 
уло га ко ју ће мо ана ли зи ра ти. Као што гра бљи ви це у жи во тињ ском 
све ту нај пре на па да ју мла дун че не ке жи во ти ње пре не го ли њу са-
му (на при мер лав пре на па да мла дун че не го ли од ра слу ан ти ло пу), 
та ко по ис тој ана ло ги ји и у људ ском све ту „гра бљи ви це“, тј. осо бе 
ко је вр ше на си ље, за објект на си ља увек би ра ју жр тву ко ју су пер-
ци пи ра ли као сла би ју и не моћ ну. Та сла бост код чо ве ка мо же би ти: 
пси хич ка или фи зич ка, па су на  при мер, че сте жр тве бу лин га де ца 
ин ва ли ди, де ца са го вор ним ма на ма, асо ци јал на, сти дљи ва  де ца 
итд. Ве ли ку уло гу у ода би ру жр та ва бу лин га игра ју пред ра су де на 
на ци о нал ном, вер ском, ра сном или не ком дру гом ни воу. По Да ну 
Ол ве у су по сто је две вр сте жр та ва: па сив не и про во ка тив не23). Па-
сив не су оне ко је смо већ опи са ли и ко је су де фан зив не у од но су 
пре ма си ле џи ји. Што се ти че ових дру гих , про во ка тив них жр та ва, 
то су обич но де ца ко ја скре ћу па жњу на се бе на не ки на чин и ко ја 
вр ло че сто по ка зу ју агре си ју, са тен ден ци јом да од го во ре си ле џи ји 
на ње го ве на ср та је.

Сле де ћи ак те ри су спо ред ни уче сни ци ко је мо же мо кла си фи-
ко ва ти као ак тив не и па сив не. Што се ти че ове пр ве ка те го ри је, 
ис так ну ће мо да си ле џи ја као ли дер обич но има сво ју ма лу „сви ту“ 
ко ја у ње му ви ди во ђу, иден ти фи ку је се са њим и ко ја га сле ди у 
спро во ђе њу на си ља над дру гом де цом. То су ак тив ни уче сни ци ко-
ји по др жа ва ју си ле џи ју у све му и на тај на чин уве ћа ва ју и по твр ђу-
ју ње го ву (али и сво ју) моћ. Они су нај че шће до бро вољ ни уче сни-
ци у на си љу и спрем ни су да на пад ну жр тву ко ју ода бе ре глав ни 
си ле џи ја. Па сив ни уче сни ци су пак, као ка те го ри ја ди ску та бил ни 
и обич но не по др жа ва ју си ле џи ју, али се ла тент но при дру жу ју гру-
пи на сил ни ка из стра ха да не би и они по ста ли жр тве. Они обич но 
сто је по стра ни и не по ма жу жр тви или чак и уче ству ју у на си љу 
уко ли ко про це не да по сто ји опа сност да и они по ста ну објек ти на-
си ља, те сто га мо же мо ре ћи да пред ста вља ју ам би ва лент ну ком би-
на ци ју жр тве-на сил ни ка.

На кра ју ће мо об ра ди ти уло гу бра ни ла ца или „хе ро ја“ ко ји су 
рет ка по ја ва код бу лин га. То су де ца ко ја обич но ста ју на стра ну 
22)  Јунг, Карл Густав, Психолошкитипови, Дерета, Београд, 2003, стр. 330.
23) Опширније у: Olweus, Dan, Bullying:whatweknowandwhatwecando, Blackwell, Ox-

ford, 1993.
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жр тве, упр кос опа сно сти да и они по ста ну објект на си ља. По не-
ким ис тра жи ва њи ма, то су ем па тич на де ца са ја ким ка рак те ром и 
раз ви је ним осе ћа јем за прав ду.

КЛАСИФИКАЦИЈАБУЛИНГА

По што смо од ре ди ли по јам бу лин га и ана ли зи ра ли де ло ве од 
ко јих је кон сти ту и сан, наш сле де ћи ко рак ће би ти ње го ва кла си фи-
ка ци ја. По ћи ће мо од нај оп шти је по де ле на си ља: „Пре ма са др жа ју 
мо гу ће је од ре ди ти нај ма ње две вр сте на си ља – фи зич ко и пси хич-
ко“24). На осно ву по сто је ћег кри те ри ју ма мо же мо за кљу чи ти да по-
сто ји пси хич ки и фи зич ки бу линг, али би смо до да ли и пси хо фи зич-
ки као нај че шћу ком би на ци ју. Фи зич ки бу линг је еви дент ни ји по 
кон сен квен ца ма и им пли ци ра фи зич ки кон такт као што је ша ма ра-
ње, шти па ње, гу ра ње, уда ра ње... Што се ти че пси хич ког бу лин га, 
ње га је те же до ка за ти а кон сен квен це мо гу би ти мно го ве ће и пре-
ти ти да озбиљ но угро зе пси хич ко здра вље де те та. Он под ра зу ме ва 
увре де, ши ре ње ла жи, по ни жа ва ња и сл. По бро ју уче сни ка, бу линг 
као вр сту на си ља по Си ме у но ви ћу, мо же мо по де ли ти на ин ди ви ду-
ал ни (кад је са мо је дан си ле џи ја при су тан) и груп ни (кад си ле џи ја 
вр ши на си ље са сво јом гру пом, што је че шће).

На осно ву сред ста ва ко ја се ко ри сте, сма тра мо да се бу линг 
мо же де ли ти на кла сич ни и сај бер бу линг. Кла сич на вр ста бу лин га 
је за сно ва на на тра ди ци о нал ним уоби ча је ним ме то да ма ко је смо 
на ве ли у сми слу не по сред них увре да или фи зич ког на па да. Сај бер 
бу линг под ра зу ме ва упо тре бу мо дер них сред ста ва ко му ни ка ци је, 
пре све га ин тер не та, меј ло ва, сај то ва, мо бил них те ле фо на за дис-
кре ди та ци ју по тен ци јал не жр тве и ње но уз не ми ра ва ње. По на шем 
ми шље њу ова вр ста бу лин га је да ле ко опа сни ја од сво је кла сич не 
фор ме из два раз ло га:

1- Анонимност - не мо же се  (не бар ла ко) утвр ди ти ко је 
су бјект на си ља, што на сил ни ку пру жа ве ћи осе ћај си гур-
но сти јер не по сто ји страх од ка зне.

2- Брзина - бр же се ши ре дис кре ди ту ју ће ин фор ма ци је (ви-
део за пи си или сли ке), због мо гућ но сти ин тер нет мре же, 
па је са мим тим и ште та по жр тву на си ља ве ћа.

Као по себ ну под вр сту сај бер бу лин га спо ме ну ће мо „fa ce bo ok“ 
бу линг. Реч је о ин тер нет ко му ни ка ци ји пу тем по зна те мре же ши-
ром све та - „fa ce bo ok“, ко јом се слу жи ве ли ки број љу ди и где се 
ла ко мо же на пра ви ти би ло чи ји ла жан иден ти тет и дис кре ди то ва ти 
24) Симеуновић, Драган, Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 2002, стр. 155.
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иста осо ба на ви ше на чи на, што је не дав но и у Ср би ји био слу чај. 
Циљ обе вр сте бу лин га и кла сич ног и сај бер, је исти – по ни же-
ње објек та на си ља, ње го ва де ху ма ни за ци ја, де гра ди ра ње или чак 
уни ште ње. Оно што да је по себ ну сна гу су бјек ту сај бер на си ља, то 
је ано ним ност иза ко је се кри је. Еви дент но је да је сај бер бу линг 
сва ка ко при сут ни ји у тех нич ки на пред ни јим зе мља ма са ве ћим 
стан дар дом, због до ступ но сти ком пју те ра, ин тер не та и оста лих 
мо дер них сред ста ва за оства ри ва ње ко му ни ка ци је. Под пси хич ким 
сај бер на си љем под ра зу ме ва мо и сек су ал но пси хич ко на си ље, чи је 
су жр тве пре вас ход но де ца и же не, што под ра зу ме ва сла ње увре-
дљи вих по ру ка, по ну да, фо то гра фи ја, сни ма ка и сл.

Бу линг мо же мо кла си фи ко ва ти и на осно ву то га ко га вр ши где 
га вр ши, те у скла ду са на ве де ним кри те ри ју мом из два ја мо три вр-
сте бу лин га у шко ла ма25):

1. На си ље уче ни ка над дру гим уче ни ком 
2. На си ље на став ни ка над уче ни ком 
3. На си ље уче ни ка над на став ни ком

До са да смо пре те жно ана ли зи ра ли пр ву вр сту бу лин га где су 
и су бјект и објект на си ља из ре до ва уче ни ка. На си ље вас пи та ча 
пре ма уче ни ку или уче ни ци ма је та ко ђе као по ја ва би ла рас про-
стра ње на, да би се да нас са ши ре њем људ ских пра ва и сло бо да 
знат но сма њи ла. Но ви фе но мен ко ји се ја вља је  тре ћа вр ста бу лин-
га у ко ме је су бјект на си ља уче ник, а објект на став ник. Ова вр ста 
на си ља је че шће пси хич ка и ве зу је се за сај бер бу линг, док су ре ђи 
слу ча је ви ди рект ног, у сми слу фи зич ког на си ља. На ве де ни по да так 
ука зу је на пре ком по но ва ње си сте ма вред но сти и уру ша ва ње ауто-
ри те та пре да ва ча, што је по ка за тељ кри зе мо дер ног дру штва.

Што се ти че пол не струк ту ре у бу лин гу, кон ста то ва ли смо да 
под је дан ко у уло зи си ле џи ја уче ству ју и де ча ци и де вој чи це, с тим 
што тре ба на гла си ти да су де вој чи це ви ше скло не пси хич ком и 
вер бал ном на си љу као ин ди рект ној фор ми и да су им жр тве углав-
ном дру ге де вој чи це. Де ча ци су пре те жно скло ни фи зич ком на си-
љу док за жр тве би ра ју оба по ла. Не сум њи во, бу линг уби ре да нак 
и код жр тве и код на сил ни ка – де ху ма ни зу је у оба слу ча ја. 

Без об зи ра што је бу линг у по ра сту (по го то во сај бер бу линг 
због свих раз ло га ко је смо на ве ли), чи ње ни ца је да он ко ре спон-
ди ра са уру ше ним по ро ди ца ма у ко ји ма ро ди те љи не по све ћу ју 
до вољ но па жње сво јој де ци и не со ци ја ли зу ју их на пра ви на чин. 
25)  Силеџијство није везано само за школу или школско двориште, већ треба нагласити да 

се насиље врло често ученицима дешава и на путу од куће до школе и обратно.



стр:145164.

- 159 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

Од го вор ност је на са мо на по ро ди ци, већ и на свим сек то ри ма со-
ци ја ли за ци је укљу чу ју ћи и шко лу, ме ди је, па и це ло дру штво. Не-
го ва ње кул та на си ља кроз по пу лар не се ри је и шоу про гра ме ути че 
на усва ја ње на сил них обра за ца по на ша ња као је ди них ва лид них 
за оства ри ва ње же ље ног ци ља по ма ки ја ве ли стич ком прин ци пу. 
Про блем је у то ме што по не кад ро ди те љи упр кос же љи и во љи не 
мо гу кон тро ли са ти при ступ сво је де це ин тер нет ко му ни ка ци ја ма и 
на сил ним ви део игра ма. Оно што нај ви ше тре ба да за бри ња ва у ис-
тра жи ва њу бу лин га је сте не са мо да је у пи та њу све ве ћа упо тре ба 
на си ља већ и то да се бу линг све ви ше вр ши  без стра ха од евен ту-
ал них по сле ди ца што у пот пу но сти де гра ди ра шко лу и дру штве ни 
си стем, а с дру ге стра не ства ра авер зи ју пре ма уче њу и школ ским 
оба ве за ма, па и шко ли уоп ште, свој оној ина че ве о ма број ној  де ци 
ко ја су жр тве бу лин га.  То под ра зу ме ва и пи та ње ка ко се бо ри ти 
про тив бу лин га.

ПРЕВЕНЦИЈАБУЛИНГА

По сто је раз ли чи те иде је пре ва зи ла же ња овог про бле ма. По 
не ким пси хо ло зи ма, тре ба иг но ри са ти си ле џи ју и ње го ву гру пу, 
по го то во ако се ра ди о пси хич ком на си љу. То мо же би ти мач са 
две оштри це јер мо же  ре зул ти ра ти сле де ћим по сле ди ца ма: у пр-
вој ва ри јан ти си ле џи ја се по вла чи у нај бо љем сми слу ре чи, док 
ће у дру гој ва ри јан ти, охра брен па сив но шћу жр тве још ин тен зив-
ни је на ста ви ти са на сил ним по на ша њем. Мно ге жр тве по ку ша ју 
да на на си ље од го во ре на си љем, али то је нај че шће  без у спе шно 
и не пло до твор но јер иза глав ног на сил ни ка обич но сто ји ње го ва 
„прат ња“ ко ја је углав ном број на и не при ја тељ ски рас по ло же на. 
У екс трем ним слу ча је ви ма, ре ци мо, пси хич ки бу линг пред ста вља 
не ку вр сту мо дер ног „остра ки зма“ кад се под при ти ском на го ва-
ра ју чи та ве гру пе да из оп ште жр тву и на тај на чин по твр де ње ну 
ин фе ри ор ност у раз ре ду. 

Нај бо ља је пре вен ти ва у сми слу до бре со ци ја ли за ци је мла дих 
што би тре ба ло да бу де за да так це ло куп ног дру штва, али по нај пре 
по ро ди це и шко ле. У том кон тек сту, мно ге зе мље су офор ми ле на-
ци о нал ну стра те ги ју у бор би про тив ове вр сте на си ља у шко ла ма. 
Ко ли ко је Ве ли ка Бри та ни ја озбиљ но схва ти ла про блем бу лин га, 
ви ди се по сред стви ма ко ја  се ула жу у пре вен ци ју овог де струк-
тив ног по на ша ња. Ство ре на је „Ан ти-бу линг Али јан са“ , ко ја је то-
ком 2006. го ди не ор га ни зо ва ла „ан ти-бу линг не де љу“ и кроз про-
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грам под на зи вом „Не мој па ти ти у ти ши ни“ еду ко ва ла вас пи та че. 
По тро ше но је 200 000 фун ти, да би то ком 2007/08 го ди не у овај 
исти про је кат би ло уло же но мно го ви ше – 480 000 фун ти26). Ови 
по да ци са мо ука зу ју на рас ту ћи про блем на си ља у шко ли, али и 
спрем ност Вла де Ве ли ке Бри та ни је да се бо ри са њим. 

УНЕ СКО је у Ср би ји 2005. го ди не по кре нуо про грам под на зи-
вом „Шко ла без на си ља – ка си гур ном и под сти цај ном окру же њу за 
де цу“. Пр ви ре зул та ти на кон ис тра жи ва ња на ни воу че ти ри шко ле 
су по ка за ла да је ско ро јед на тре ћи на уче ни ка до жи ве ла не ку вр сту 
на си ља у шко ли. На кон то га су у овај про грам укљу че не и оста ле 
шко ле, та ко да тре нут но у на ве де ном про гра му уче ству је 137 шко-
ла у Ср би ји27). Про грам еду ку је ђа ке за пра вил но ре а го ва ње у кон-
фликт ним си ту а ци ја ма, и у исто вре ме про мо ви ше при ја тељ ство и 
то ле ран ци ју. 

Ис тра жи ва ње28) у 54 основ не шко ле у Ср би ји је по ка за ло да 
је код нас на си ље дра ма тич но ра ши ре но. Узо рак је чи ни ло 32.617 
ис пи та ни ка, од че га 28.931 уче ни ка (од 3. до 8. раз ре да) и 3.686 
од ра слих ко ји ра де у шко ла ма (од че га 2.650 на став ни ка). За хва ћен 
је вре мен ски пе ри од од 3 ме се ца, ко ји су прет хо ди ли тре нут ку ис-
тра жи ва ња, а не ким пи та њи ма и пе ри од це ло куп ног шко ло ва ња. 
Од го во ри ис пи та ни ка ука зу ју да је 65% уче ни ка бар јед ном, а 24% 
ви ше пу та би ло из ло же но не ком об ли ку на сил ног по на ша ња у пе-
ри о ду од три ме се ца.Нај за сту пље ни ји об ли ци на сил ног по на ша ња 
су: вер бал но на си ље (вре ђа ње, исме ва ње), ши ре ње ла жи и сплет-
ка ре ње, те прет ње и за стра ши ва ња. То ком укуп ног шко ло ва ња 44% 
уче ни ка је би ло јед ном или ви ше пу та из ло же но на сил ном на па ду 
вр шња ка. Чак 23% уче ни ка из ја вљу је да су јед ном (17,6%) или ви-
ше пу та (4,7%) у по след ња три ме се ца до жи ве ли да их на став ник 
увре ди, исме је (вер бал но на си ље), или уда ри (фи зич ко на си ље). 
Ис тра жи ва ње је ука за ло на вр ло ком пли ко ва не кру го ве на си ља у 
шко ла ма. Чак 28% де це је на не ки на чин укљу че но у на сил ну ин-
тер ак ци ју ме ђу вр шња ци ма, а го то во је не мо гу ће раз дво ји ти де цу 
ко ја су на сил на пре ма вр шња ци ма од де це ко ја су из ло же на на сил-
ном по на ша њу вр шња ка. Оно што је оте жа ва ју ћа став ка у ре а ли-
за ци ји овог про гра ма, је сте ма те ри јал ни фак тор, јер је за ње го во 

26) Статистички подаци су преузети у: Bullying, House of Commons, Education and Skills 
Comittee, The Stationery Office, London, 2007, стр. 21.

27) Извор: www.unicef.org, фебруар, 2009.
28) Сви статистички подаци су преузети са сајта Министарства просвете Републике Србије 

www.mps.sr.gov.yu, фебруар,  2009. 
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ре а ли зо ва ње по треб но око 270 000 ди на ра са мо у јед ној шко ли. 
Ја ну а ра 2009. го ди не је до нет Оквирниакционипланзапревенцију
насиљауобразовноваспитнимустановама, што ука зу је на  свест 
о по тре би да се не што под хит но учи ни у ци љу сма ње ња на си ља 
у шко ла ма.

На ве де ни по да ци ука зу ју на по тре бу спро во ђе ња хит не ак ци је 
од стра не це ло куп ног дру штва. Ако се по зо ве мо на Фрој до ву те зу 
о то ме да је „де те отац чо ве ка“, не мо же мо а да се не за пи та мо са 
зеб њом – ка ква нас то бу дућ ност оче ку је кад је за да на шњу де цу 
на си ље са свим нор ма лан, чак и по же љан обра зац по на ша ња? Где 
смо то као дру штво ома ну ли да не мо же мо усме ри ти агре сив ност 
де це на не ке дру ге про дук тив не сфе ре по пут шко ле, уче ња, умет-
но сти, спор та? И на кра ју ка ко спре чи ти и сма њи ти по ја ву на си ља? 

По сто ји ши рок спек тар ре ше ња: пре све га, по треб но је обра-
ти ти ви ше па жње на со ци ја ли за ци ју де це у сми слу по све ћи ва ња 
ве ћег вре ме на на вас пи та ње од стра не ро ди те ља, јер здра ва по ро-
ди ца пред ста вља ба зу за здрав со ци јал ни жи вот. По том би би ло 
ко ри сно ор га ни зо ва ти ра ди о ни це у ко ји ма би се де ца учи ла то ле-
рант ни јем од но су у кон фликт ним си ту а ци ја ма, где би уло га вас пи-
та ча, на став ни ка и про фе со ра за јед но са школ ским пси хо ло гом и 
пе да го гом би ла од ве ли ког зна ча ја. Уло га на став ног осо бља у пре-
по зна ва њу и ре ша ва њу кон фликт них си ту а ци ја је та ко ђе ва жна, јер 
де ца про во де ве ли ки део вре ме на у шко ли. По гре шно је за тва ра ти 
очи над по сто је ћим ста њем, што се пре све га,  од но си на ро ди те ље 
ко ји од би ја ју да при зна ју да њи хо ва де ца има ју про блем са кон тро-
ли са њем агре си је. 

Ме ди ји и њи хов не се лек ти ван са др жај у не при ме ре ним тер-
ми ни ма би тре ба ло да се бо ље при ла го де пу бли ци ко ја их гле да, 
јер де ца не све сно усва ја ју обра сце по на ша ња са те ле ви зи је. Та ко-
ђе тре ба на гла си ти да су и ви део игри це пре пу не на си ља што вр-
ло че сто, чак и не све сно ин спи ри ше де цу  на опо на ша ње глав них 
ју на ка, па отуд игра вр ло бр зо би ва пре то че на у ре а лан жи вот кроз 
на си ље на ули ца ма и у школ ским дво ри шти ма. На по слет ку ће мо 
ре ћи да не тре ба за бо ра ви ти да је од го вор ност на сви ма на ма, да-
кле на це ло куп ном дру штву, да се из бо ри мо за кон сти ту и са ње јед-
ног здра вог си сте ма вред но сти у ко јем ће се зна чај на па жња по све-
ћи ва ти со ци ја ли за ци ји де це и омла ди не, јер ако на мла ди ма свет 
оста је, пи та мо се шта ће оста ти по сле ово ли ке ко ли чи не на си ља. 
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BULLYINGASAFORMOFSOCIALVIOLENCE
Summary

Inthisarticleauthoranalyzedthenotionofbullying.The
bullyingisdefinedasasortofhooliganismpredominently
amongthechildreninprimaryandhighschools.Violence
isnotanewphenomenatobefoundincaseofthepupils,
but an especially disturbing fact regarding it is the fact
thatithasescalatedduringlastseveralyears,andthere
forebecameamoreseriousphenomena thatpresent the
threatofbecomingausualwayofcommunication.Such
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deviant models of behaviour have expanded throughout
theworld,thusnotexcludingSerbiainwhichtheviolence
asawayofcommunicationamongthepupils(aswellas
in the relation „teacher – pupil“) has been intensified.
Oneofthelatestformsofsuchcompeerviolencethathas
coincidedwiththeuseofmoderntoolsofcommunication
suchasInternetandmobilphonesiscyberbullying.The
objectiveofcyberbullyingistobrinddiscreditandsocial
downfallontheobjectofviolence,andinextremensitu
ationitmightcauseevensuicideofthevictimofthebul
lying.Thisarticlepresents thecausesofviolentconduct
amongthechildrenandyoungpeoplethroughananalysis
of fundamental characteristics of the bullying as social
phenomenainattempttofindsuitablemechanismsforpre
ventionofviolenceinschools.
KeyWords:bullying,mobbing,violence,children,young
people,school,aggression,hooliganism

 Овај рад је примљен 11. јуна 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
6. јула 2009. године.
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Институтзаполитичкестудије,Београд

БЕЗБЕДНОСНАПОЛИТИКАИСТРАТЕШКА
ЕВОЛУЦИЈАЕВРОПСКЕУНИЈЕ**

Сажетак
Еволуција улоге Европске уније у области безбедно
сти и одбране, нарочито са развојем безбедносне и
одбрамбенеполитикеЕУипредузимањемцивилнихи
војнихоперацијапоследњихгодина,указала јенано
вуамбицијудржавачланицада«обликују»Унијутако
даможедаделујенамеђународнадешавања,даводи
проактивнуполитикукаополитичкаистратешкаси
ла.Развојовеполитикенамећемногапитања:дали
јеУнијанапутудапостаневојнасилаикакавћеби
типравацњеногразвоја?Далиприсуствујеморађању
једне«Европесиле»идалитакавразвојпретпоста
вљановуравнотежууевроатлантскимодносима?
Уовомчланку,настојаћемодаанализирамопокуша
јеЕУдаразвијеоригиналнистратешкиконцепткоји
ћедатиrationaeвојнимицивилнимоперацијамакоје
јеЕУпредузелауоквирууправљањакризама.Анализа
ће бити усмерена на указивање стратешке хетеро
геностимеђудржавамачланицама, које суипакдо
веле до развоја безбедносне политикеЕУ (1), затим
на разматрање Европске стратегије безбедности,
каодокументакојијепокушаодаутврдистратешки
правацразвојабезбедноснеполитикеЕУ(2),каоина
перспективебезбедноснеполитикеЕУуодсуствуја
снихсмерницастратешкееволуцијеЕУ(3).

* Научни сарадник у ИПС у Београд 
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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стратешки концепт, стратешка култура, Европска
стратегијабезбедности.

1.ЕВРОПСКАУНИЈАИ«СТРАТЕШКАШИЗОФРЕНИЈА»

Dр жа ве чла ни це ЕУ су из ра зи ле во љу да Уни ја мо же и тре ба 
да по ста не без бед но сни ак тер на ме ђу на род ној сце ни, ко ји 

рас по ла же од го ва ра ју ћим вој ним и ци вил ним ка па ци те ти ма. Ме-
ђу тим, је дан та кав циљ под ра зу ме ва ви ше од ми ни мал ног кон сен-
зу са, он зах те ва кон крет ну ма ни фе ста ци ју ам би ци је јед не си ле. У 
јед ној та квој ам би ци ји, где за у зи ма ме сто без бед но сна по ли ти ка? 
Од бра на, као скуп пре вас ход но вој них сред ста ва на ме ње них да 
обез бе де ин те гри тет и без бед ност на ци о нал не те ри то ри је, за ми-
шље на је на осно ву стра те шких на че ла ко ја су свој стве на сва кој 
др жа ви. Сва ка др жа ва по се ду је соп стве ну стра те ги ју као из раз ње-
не су ве ре но сти1). Али у јед ној ра зно вр сно сти стра те шких кул ту ра 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, да ли по сто ји до вољ но ам би ци о-
зно је дин ство ко је би до ве ло до јед не Евро пе-си ле? 

За јед нич ки стра те шки кон цепт ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ 
је нео п хо дан за утвр ђи ва ње прав ца раз во ја европ ске без бед но сне 
и од брам бе не по ли ти ке. Овај кон цепт тре ба да утвр ди по ли тич ки 
и стра те шки rationaeове по ли ти ке, укљу чу ју ћи и пи та ња «ка да» 
и «где» Европ ска уни ја тре ба да упо тре би сво је вој не ка па ци те те, 
ко ји тип опе ра ци је би био од го ва ра ју ћи за од ре ђе ну си ту а ци ју, у 
ко јој ге о граф ској обла сти би опе ра ци ја би ла спро ве де на, и на ко ји 
на чин би она би ла во ђе на. Има ју ћи у ви ду ан га жо ва ње Европ ске 
уни је у Афри ци, на Бал ка ну и Сред њем ис то ку, по ста вља се пи та-
ње на ко јим кри те ри ју ми ма су за сно ва ни при о ри те ти без бед но сне 
по ли ти ке ЕУ.

Од су ство стра те шког кон цеп та че сто је у ака дем ским кру го ви-
ма сма тра но као основ на пре пре ка у раз во ју стра те шке кул ту ре2). 
Да ли је уоп ште мо гу ће го во ри ти о стра те шкој кул ту ри ЕУ? Чи ње-
ни ца је да при су ству је мо стра те шкој хе те ро ге но сти ме ђу др жа ва-
ма чла ни ца ма ЕУ, ко је не ки ауто ри на зи ва ју «стратешкомшизо
френијом»3). Упр кос тој хе те ро ге но сти, обра зо ва на је без бед но сна 
1) Ric hard К. Betts, «Is Stra tegy an Il lu sion?», InternationalSecurity, vol. 25, n° 2, 2000, p. 5.
2) Ge rard Qu il le, «The Euro pean Se cu rity Stra tegy : A Fra me work for EU Se cu rity In te rests?», 

InternationalPeacekeeping, vol. 11, n° 3, 2004, pp. 429-430.
3) Julian Lindley French, «In the shade of Lokarno? Why European defense is falling»,Inter

nationalAffairs, vol. 78, n° 4, 2002, p. 789.
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по ли ти ка ЕУ, ко ја је за сно ва на на раз во ју вој них и ци вил них ка-
па ци те та у ци љу упра вља ња кри за ма, без по сто ја ња ја сне ви зи-
је стра те шких ци ље ва. При су ству је мо, да кле, «обр ну тој» ло ги ци: 
без утвр ђи ва ња стра те ги је упо тре бе вој них и ци вил них сред ста ва, 
при сту пи ло се раз во ју тзв. глав ног ци ља, као јед не стра те ги је сред-
ста ва и ка па ци те та, чи ме је раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ огра-
ни чен на про цес раз во ја ка па ци те та и ин сти ту ци ја. 

Пре ма не ким ауто ри ма, раз ли ке ко је по сто је ме ђу др жа ва ма 
чла ни ца ма ЕУ у по гле ду њи хо ве стра те шке кул ту ре и тра ди ци је 
пред ста вља ју чи ни лац ко ји зна чај но од ре ђу је до мет уло ге Европ-
ске уни је у обла сти без бед но сти и од бра не4). Ка да го во ри мо о пој му 
«стратешкекултуре», при хва ти ће мо де фи ни ци ју да је реч о «ску
путрадиционалнепраксеиначинамишљењакоје,уједнојдржави,
условљавајуорганизацијуиупотребуоружанихснагауполитич
кесврхе»5). У том сми слу, мо же мо за па зи ти раз ли чи те стра те шке 
кул ту ре ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ. Ме ђу тим, по јам стра те шке 
кул ту ре је пре све га ве зан за др жа ве, ко је по се ду ју вој ску, има ју 
вој ну тра ди ци ју и стра те шку док три ну. Сто га је овај по јам као та-
кав те шко при ме ни ти на Европ ску уни ју, бу ду ћи да се ра ди о спе-
ци фич ној тво ре ви ни, ко ја не по се ду је, као др жа ве, ни вој ску, ни 
стра те шку док три ну, ни вој ну тра ди ци ју. 

Бу ду ћи да се ра ди о тво ре ви ни suigeneris, ана ли за стра те шке 
кул ту ре ЕУ тре ба ло би да бу де дво ја ко усме ре на. С јед не стра не, 
по треб но је ука за ти на раз ли чи те стра те шке кул ту ре др жа ва чла ни-
ца и на сте пен њи хо вог ускла ђи ва ња и при бли жа ва ња, ко ји тре ба 
да до при не се раз во ју стра те шке кул ту ре ЕУ. При том тре ба има ти 
у ви ду по се бан зна чај Фран цу ске, Ве ли ке Бри та ни је и Не мач ке, 
јер без ускла ђи ва ња њи хо вих кул ту ра и при бли жа ва ња њи хо вих 
по ли ти ка, стра те шко «об ли ко ва ње» ЕУ те шко се мо же оства ри ти. 
С дру ге стра не, нео п ход но је ука за ти на сте пен ускла ђе но сти по ли-
ти ка др жа ва чла ни ца у по гле ду од но са ЕУ са НА ТО-ом, бу ду ћи да 
без бед но сна по ли ти ка и стра те шка ево лу ци ја ЕУ ни је мо гу ћа без 
при бли жа ва ња на ци о на ла них ста во ва око овог пи та ња. 
4) Gerd Föhrenbach, «Se cu rity Thro ugh En ga ge ment : The Wor ldvi ew Un derlying ESDP», in 

Est her Brim mer (ed.), TheEU’sSearchforaStrategicRole:ESDPanditsImplicationsfor
TransatlanticRelations, Cen ter for Tran sa tlan tic Re la ti ons, Was hing ton, 2002, p. 6.

5) Bruno Colson, Europe:repenserlesalliances,EconomicaetInstitutdeStratégieComparée, 
Paris, 1995, pp. 85-86.
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1.1.РазличитестратешкекултуредржавачланицаЕУ

Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја су пред став ни ци стра те шке 
кул ту ре ко ју мо же мо озна чи ти као кул ту ра мо ћи. Ова кул ту ра се 
из ра жа ва кроз во ђе ње по ли ти ке ко јом се те жи да се одр жи зна чај-
но при су ство у ра зним под руч ји ма у све ту, и да се ути че на ме-
ђу на род на де ша ва ња. Кул ту ра мо ћи по чи ва на на сто ја њу да се 
«про јек ту је» ути цај у све ту. Спољ на по ли ти ка за сно ва на на овој 
кул ту ри под ра зу ме ва и тра ди ци ју спољ не ин тер вен ци је, по др жа не 
од јав но сти, што Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји да је мо гућ ност 
зна чај ни је ак тив но сти у од но су на дру ге чла ни це ЕУ. Обе др жа-
ве рас по ла жу зна чај ним кон вен ци о нал ним сна га ма, и спо соб не су 
исто вре ме но да вој но ин тер ве ни шу и на европ ском и на ва не вроп-
ском под руч ју6).

Фран цу ско-бри тан ско «је дин ство» је глав ни ка та ли за тор за де-
ло ва ње ЕУ на по љу без бед но сти и од бра не. Обра зо ва ње европ ске 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ је, пре све га, ре зул тат про-
це са ин тер ак ци је ин те ре са ове две др жа ве. Ипак, фран цу ско-бри-
тан ски ком про мис нај бо ље ука зу је на па ра докс са ко јим је су о чен 
раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ, а то је да је омо гу ћен раз вој ин-
сти ту ци ја и ка па ци те та, а да при том ни је по стиг нут до го вор око 
стра те шког ци ља. Овај ком про мис био је мо гућ за хва љу ју ћи сла-
га њу око три аспек та: нео п ход но сти ја ча ња европ ских ка па ци те та, 
во љи две др жа ве да да ље са ра ђу ју и бу ду ли де ри у обла сти раз во ја 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ и осла ња ња ове по ли ти ке на НА ТО.

Ве ли ка Бри та ни ја је при хва ти ла и по др жа ла обра зо ва ње европ-
ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, и са мим тим се за јед но са 
Фран цу ском ста ви ла у по ло жај ли де ра у од но су на дру ге др жа ве 
чла ни це, за хва љу ју ћи, из ме ђу оста лог, и вој ној до ми на ци ји у опе-
ра ци ја ма упра вља ња кри за ма. На тај на чин, ова др жа ва по ста ла 
је «мост» из ме ђу европ ске и атлант ске ди мен зи је без бед но сти7). 
Што се ти че Фран цу ске, ње но при хва та ње да раз вој ЕУ као стра те-
шког ак те ра мо же да се оства ри са мо уко ли ко се осло ни на НА ТО, 
олак ша ло је и обра зо ва ње без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Та ко су ове 
две др жа ве да ле од лу чу ју ћи им пулс раз во ју ин сти ту ци о нал них ка-
6) Françoise De La Ser re, He len Wa la ce, «Les re la ti ons fran co-bri tan ni qu es dans l’Euro pe de 

l’après-gu er re fro i de», LesEtudesduCERI, n° 1, 1996, p. 3.
7) Ba stien Ni vet, «Le Royaume-Uni, la Fran ce et la PESD : en tre co-le a der ship vo lon ta ri ste et 

ambiguïté cor di a le», in Frédéric Cha ril lon (dir.), «Cent ans d’En ten te cor di a le : la défen se au 
Royaume-Uni», LesChampsdeMars,  n° 15, 2004,  p. 86.



стр:167190.

- 171 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

па ци те та, као и пр вих вој них опе ра ци ја ЕУ. Фран цу ска је би ла «но-
си лац», тј. во де ћа др жа ва у опе ра ци ја ма Кон кор ди ја (Ма ке до ни ја) 
и Ар те мис (Кон го), док је Ве ли ка Бри та ни ја има ла во де ћу уло гу 
у опе ра ци ји Ал теа (Бо сна и Хер це го ви на). Та ко ђе, ове две др жа-
ве има ле су од лу чу ју ћи ути цај на «усме ра ва ње» ЕУ ка де ло ва њу 
као гло бал ног, а не са мо ре ги о нал ног ак те ра ко ји би био ак ти ван 
у бли жој пе ри фе ри ји (Бал кан). Успех опе ра ци је Ар те мис у Кон гу 
је у ве ли кој ме ри по сле ди ца фран цу ско-бри тан ског на сто ја ња да 
«евро пе и зу ју» сво је ко ло ни јал не по ли ти ке, и да их сме сте у ко-
лек тив ни оквир, а да при том не угро зе сво је на ци о нал не ин те ре се. 
Оту да без бед но сна по ли ти ка ЕУ пред ста вља за ове две др жа ве  и 
из лаз из «унилатералног ћорсокака». Ово се по себ но од но си на 
Фран цу ску ко јој ан га жо ва ње у окви ру без бед но сне по ли ти ке ЕУ 
омо гу ћа ва да оста не при сут на на африч ком кон ти нен ту и да са чу ва 
свој ме ђу на род ни ути цај. Ипак, «африканизација» без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ по ка зу је да је мо гу ће уса гла си ти на ци о нал не и европ ске 
ин те ре се. Овај про цес по твр ђу је и чи ње ни цу да је мо гу ће да све 
др жа ве (или ве ли ка ве ћи на) ко лек тив но пре ду зму не ку вој ну опе-
ра ци ју упра вља ња кри за ма ко ја је из раз же ље са мо јед не (моћ не) 
др жа ве.

На су прот кул ту ри мо ћи или ак ти ви зма, раз ли ку је мо и тзв. 
кул ту ру па ци фи зма, ко ја се, пре све га, од но си на по ли ти ку вој не 
не у трал но сти не ких др жа ва чла ни ца ЕУ. За вре ме хлад ног ра та, 
не у трал ност, као из раз су ве ре не во ље јед не др жа ве да се очу ва не-
при стра сан по ло жај у од но су на рат ни су коб, пред ста вљао је ал-
тер на ти ву вој ним са ве зи ма. Са кра јем хлад ног ра та, по јам не у трал-
но сти иш че зао је из зва нич них до ку ме на та и го во ра, али је овај 
кон цепт на ста вио да по сто ји, и пред ста вља основ без бед но сних 
по ли ти ка не ких др жа ва чла ни ца ЕУ8). Oво се по себ но од но си на 
Фин ску и Швед ску, ко је су на пу сти ле кла си чан кон цепт не у трал-
но сти по чет ком 90-тих го ди на и усво ји ле прин цип тзв. вој ног не-
свр ста ва ња у сво јим од брам бе ним по ли ти ка ма. Док не у трал ност 
у кла сич ном сми слу ре чи пред ста вља из раз су ве ре не во ље да се 
очу ва не при стра сан по ло жај у од но су на рат ни су коб, вој но не свр-
ста ва ње ни је у су прот но сти са уче ство ва њем не у трал них др жа ва у 
ме ђу на род ној са рад њи, укљу чу ју ћи и вој ну са рад њу, али ис кљу чу-
је би ла те рал не са ве зе у обла сти од бра не, као и са ве зе о ко лек тив-
8) La u rent Go etschel, «Ne u tra lity, a Re ally Dead Con cept?», CooperationandConflict, vol. 34, 

n° 2, 1999, pp. 115-116.
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ној од бра ни. Ову по ли ти ку не ки ауто ри озна ча ва ју као «политичко
сврставањеивојнонесврставање» 9). 

Швед ска и Фин ска има ју ду гу тра ди ци ју не у трал но сти10). Ути-
цај ове две нор диј ске др жа ве на раз вој европ ске без бед но сне по-
ли ти ке био је ве о ма зна ча јан. На кон при је ма у Европ ску уни ју, ове 
две др жа ве на сто ја ле су да ути чу на про цес раз во ја бе зед но сне по-
ли ти ке ЕУ, са ци љем да се спре чи да се ова по ли ти ка раз ви ја у 
прав цу ко лек тив не од бра не11). Та ко је уно ше ње од ред би о Пе терс-
бер шким за да ци ма у члан 17 Уго во ра о Европ ској уни ји ре зул тат 
швед ско-фин ске ини ци ја ти ве, из ра же не у за јед нич ком ме мо ран ду-
му од апри ла 1996. го ди не. Ова ини ци ја ти ва је ја сно по ка за ла на-
ме ру да ове две др жа ве при хва те ја ча ње Уни је као ме ђу на род ног 
ак те ра, ко ји би уче ство вао у опе ра ци ја ма упра вља ња кри за ма, али 
не и да ко лек тив на од бра на бу де у над ле жно сти Уни је. Ди хо то ми-
ја упра вља ње кри за ма/ко лек тив на од бра на је за др жа на на кон ове 
ини ци ја ти ве. Упра вља ње кри за ма је за ми шље но као нај ва жни ји за-
да так Уни је у обла сти ње не без бед но сне по ли ти ке, док је ко лек тив-
на од бра на за да так вој них са ве за, као што је НА ТО. Та ко ђе, упра во 
је на ин си сти ра ње ове две др жа ве у ви ше на вра та ис так ну то да 
без бед но сна по ли ти ка ЕУ не ће до ве сти до ства ра ња «европ ске вој-
ске»12). Дру ги зна ча јан ути цај две државe на раз вој без бед но сне по-
ли ти ке ЕУ од но си се на ци вил но упра вља ње кри за ма. На њи хо ву 
ини ци ја ти ву, Европ ски са вет у Хел син ки ју је усво јио из ве штај о 
ци вил ном упра вља њу кри за ма као са став ном еле мен ту без бед но-
сне по ли ти ке ЕУ.

Осим Фин ске и Швед ске, не у трал не др жа ве су и Ир ска и 
Аустри ја, а са но вим та ла сом про ши ре ња, и Мал та и Ки пар. У 
Аустри ји, не у трал ност је уне та у устав ни за кон још 1955. го ди не. 
Ме ђу тим, не у трал ност Аустри је по сле хлад ног ра та мо же се озна-
9) Han na Oja nen, «Par ti ci pa tion and in flu en ce : Fin land, Swe den and post-Am ster dam de ve lop-

ment of the CFSP», OccasionalPaper, n° 11, 2000, pp. 5-6.
10) У Швед ској је не у трал ност усво је на још 1812. го ди не, док је у Фин ској ус по ста вље на 

на кон Дру гог свет ског ра та, јер је ова зе мља пот пи са ла ми ров ни уго вор 1947. го ди не, 
ко јим јој је за бра ње но да за кљу чу је вој не са ве зе про тив стра на уго вор ни ца. За па жа ју 
се из ве сне раз ли ке у кон цеп ту не у трал но сти из ме ђу Фин ске и Швед ске. У Швед ској, 
не у трал ност је си но ним иден ти те та ове др жа ве, је дан об лик по себ но сти у од но су на 
кон ти нен тал ну Евро пу. На су прот то ме, Фин ска во ди јед ну тра ди ци о нал но праг ма тич-
ну спољ ну по ли ти ку, са ма њим ути ца јем јав ног мње ња на по ли ти ку.

11) Per nil le Ri e ker, «Euro pe a ni za tion of Nor dic Se cu rity ; The Euro pean Union and the Chan-
ging Se cu rity Iden ti ti es of the Nor dic Sta tes», CooperationandConflict, vol. 39, n° 4, 2004, 
p. 377.

12) Han na Oja nen, «Par ti ci pa tion and in flu en ce : Fin land, Swe den and post-Am ster dam de ve lop-
ment of the CFSP», op.cit.,p. 17.
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чи ти као «ак тив на» не у трал ност, јер су уне те две од ред бе у Устав 
ко је су омо гу ћи ле Аустри ји да уче ству је у про це су раз во ја и ре а-
ли за ци је без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. То под ра зу ме ва 
и уче шће у опе ра ци ја ма упра вља ња кри за ма, јер се вој не опе ра-
ци је ЕУ у окви ру без бед но сне по ли ти ке не сма тра ју као су прот не 
аустриј ској не у трал но сти13). У де цем бру 2001. го ди не, аустриј ски 
пар ла мент усво јио је док три ну о без бед но сти и од бра ни, у ко јој се 
ис ти че пре ла зак из по ли ти ке не у трал но сти ка по ли ти ци со ли дар-
но сти, ко ја под ра зу ме ва ак тив но уче шће Аустри је у без бед но сној 
по ли ти ци ЕУ, «у ду ху со ли дар но сти»14). За раз ли ку од Аустри је, 
не у трал ност у Ир ској не по чи ва на устав ним од ред ба ма. Ир ска по-
ли ти ка од бра не се де фи ни ше као «вој на не у трал ност», ко ја по чи ва 
на од би ја њу уче шћа у вој ним са ве зи ма. Не у трал ност Ир ске до ве ла 
је и до од ба ци ва ња Уго во ра из Ни це на ре фе рен ду му у ју ну 2001. 
го ди не, услед бо ја зни од мо гу ће «ми ли та ри за ци је» ЕУ15). Та ко је 
на са стан ку Европ ског са ве та у Се ви љи усво је на де кла ра ци ја о 
Ир ској, ко ја по твр ђу је тра ди ци о нал ну ир ску по ли ти ку вој не не у-
трал но сти, и под вла чи да Ир ска «не ће би ти ве за на за би ло ко ји 
аран жман ко лек тив не од бра не», ни ти ће при сту пи ти «би ло ком 
про јек ту ко ји има за циљ обра зо ва ње европ ске вој ске»16). 

Спе ци фи чан по ло жај ме ђу стра те шким кул ту ра ма ак ти ви зма 
и па ци фи зма за у зи ма Не мач ка, ко ја је од у век «ба лан си ра ла» из-
ме ђу по др шке аме рич кој до ми на ци ји и при бли жа ва њу Фран цу ској 
у ин те гра ци о ном про це су. У по сле хлад но ра тов ском пе ри о ду, Не-
мач ка је раз ви ла по ли ти ку тзв. «ци вил не си ле», ко ја се огле да ла 
у по др шци мул ти ла те ра ли зму, ја ча њу ин сти ту ци ја, и од ба ци ва њу 
упо тре бе вој не си ле у ме ђу на род ним од но си ма. Исто риј ске лек ци-
је су до ве ле до ду бо ког скеп ти ци зма о упо тре би вој них сна га из ван 
не мач ке те ри то ри је17). Ме ђу тим, то ком 90- тих го ди на, Не мач ка је 
зна чај но из ме ни ла свој тра ди ци о нал ни став о уло зи вој них сна га 
у ме ђу на род ним од но си ма. На кон од лу ке Устав ног су да Не мач ке 
у де цем бру 1994. го ди не да се Бун де све ру (Bun de swe hr), уз са гла-
сност пар ла мен та, одо бри уче ство ва ње у вој ним опе ра ци ја ма из-
13) Mar tin Krüger, «Austria», in Han na Oja nen (ed.), NeutralityandNonAlignmentinEurope

Today, Fi nish In sti tu te of In ter na ti o nal Af fa irs Re port (FI IA), n° 6, 2003, p. 10.
14) Ibid., p. 11.
15) La e ti tia Vel hulst, «L’Ir lan de et le tra ité de Ni ce - Les pe tits Etats et la con struc tion européen-

ne», Ac tes de la VI Ie Char te Gla ver bel d’Etu des européen nes 2001-2002, Tex tes réunis par 
M. Du mo u lin et G. Duc hen ne, PIE - Pe ter Lang, Bru xel les, 2002, p. 300. 

16) AgenceEurope, n° 8238, 22 juin 2002, p. 4.
17) Hans Ma ull, «Ger many and The Use of For ce: Still a «Ci vi lian Po wer?», Survival, vol. 42, 

n° 2, 2000, p. 56.
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ван зо не де ло ва ња НА ТО-а, не ки ауто ри го во ре о «нор ма ли за ци ји» 
не мач ке спољ не по ли ти ке, ко ја се убу ду ће за сни ва на од ба ци ва-
њу па ци фи зма и при хва та њу ме ђу на род ног вој ног ан га жо ва ња18). 
Ипак, но ви ак ти ви зам Не мач ке кул ми ни рао је 1999. го ди не, ка да 
је не мач ка вла да од лу чи ла да уче ству је у вој ним ак тив но сти ма 
НА ТО-а при ли ком бом бар до ва ња СРЈ, без са гла сно сти Са ве та без-
бед но сти УН. Не ки ауто ри као раз ло ге но ве ори јен та ци је не мач ке 
по ли ти ке на во де, пре све га, же љу да се по ка же со ли дар ност пре ма 
са ве зни ци ма, као и оп се си ју не ста бил но шћу европ ског кон ти нен-
та19). Ме ђу тим, то ком ра та у Ира ку, Не мач ка је од би ла да пру жи 
по др шку вој ној ак ци ји САД-а без одо бре ња Са ве та без бед но сти 
УН. Иако не ки ауто ри го во ре о не ра зу ме ва њу по ли тич ких кул ту ра 
у не мач ко-аме рич ким од но си ма20), основ ни раз лог овог «за о кре та» 
у не мач кој по ли ти ци је јав но мње ње, ко је је би ло про тив уче шћа 
Не мач ке у ра ту у Ира ку.

Стра те шка кул ту ра Не мач ке је ам би ва лент на ка да је реч о упо-
тре би вој них сна га у про це су упра вља ња кри за ма. С јед не стра не, 
она из ра жа ва со ли дар ност са са ве зни ци ма и на сто ји да про мо ви-
ше вој ни ак ти ви зам. С дру ге стра не, она оста је за то че ник на сле ђа 
хлад ног ра та. Не тре ба смет ну ти са ума ни огра ни че ња ове др жа-
ве у по гле ду вој них ка па ци те та, бу ду ћи да се ре струк ту ра ци ја не-
мач ких сна га и раз вој вој не опре ме не од ви ја ју без те шко ћа. Ево-
лу ци ја  не мач ке спољ не по ли ти ке и при хва та ње упо тре бе вој не 
си ле у опе ра ци ја ма упра вља ња кри за ма од стра не ЕУ омо гу ћи ли 
су Не мач кој зна чај ну уло гу у про це су обра зо ва ња и ре а ли за ци је 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Та ко је то ком не мач ког пред се да ва ња 
на са стан ку Европ ског са ве та у Кел ну у ју ну 1999. го ди не за по чет 
про цес раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Ипак, и по ред «ин тер-
вен ци о ни стич ког сти ла» не мач ке спољ не по ли ти ке, раз вој без бед-
но сне по ли ти ке ЕУ омо гу ћен је, пре све га, фран цу ско-бри тан ским 
кон сен зу сом. Исто та ко, фран цу ско-бри тан ска са рад ња у Афри ци 
и дру гим ре ги о ни ма у све ту да је њи хо вим ди пло ма ти ја ма «свет ску 
те жи ну», док је Не мач ка, из исто риј ских раз ло га, ли ше на ове ди-
мен зи је. За тим, Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја из два ја ју зна ча јан 
про це нат из бу џе та за ја ча ње вој них ка па ци те та, и има ју зна чај но 
ис ку ство у вој ним опе ра ци ја ма, док у Не мач кој, упр кос чи ње ни ци 
18) Chri stian Shwe i ger, «Bri tish-Ger man Re la ti ons in the Euro pean Union af ter the War on 

Iraq», GermanPolitics, vol. 13, n° 1, 2004, p. 37.
19) Hanns Ma ull, «Ger many and The Use of For ce: Still a «Ci vi lian Po wer?», op.cit., p. 60.
20) Kla us Lar res, «Mu tual In com pre hen sion: U.S-Ger man Va lue Gaps beyond Iraq», Washing

tonQuarterly, vol. 26, n° 2, 2003, pp. 23-42.
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да ова зе мља пре у зи ма све ве ћу од го вор ност у про це су упра вља ња 
кри за ма, ова ево лу ци ја ни је пра ће на нео п ход ном ре фор мом не мач-
ких вој них сна га, што ука зу је и на огра ни че ност ње них ам би ци ја. 

За раз ли ку од Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је, ве ћи на др жа ва 
чла ни ца ЕУ не ма зна ча јан по ли тич ки или еко ном ски ин те рес на 
африч ком кон ти нен ту. То је слу чај и са Не мач ком, ко ја је, од са мог 
по чет ка раз во ја без бед но сне по ли ти ке ЕУ, за сту па ла «ре ги о нал ну 
оп ци ју», и би ла про тив на де ло ва њу ове по ли ти ке из ван европ ског 
кон ти нен та. Ме ђу тим, у по след ње вре ме до ла зи до про ме не у ста ву 
не мач ке по ли ти ке, ко ја је све ви ше усме ре на на «афри ка ни за ци ју» 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ. То је по твр ди ла и из ја ва да Не мач ка има 
«не по сред не ин те ре се» у про це су из град ње ста бил но сти африч ког 
кон ти нен та. У скла ду са тим, пре вен ци ја су ко ба и упра вља ње кри-
за ма има ју за Не мач ку све ве ћи зна чај21). Не мач ке вој не сна ге уче-
ство ва ле су у опе ра ци ји Ар те мис (Кон го), у ми си ји по др шке ЕУ у 
Дар фу ру, као и у вој ној  опе ра ци ји Еуфор Кон го.

Ме ђу стра те шким кул ту ра ма др жа ва чла ни ца ЕУ, спе ци фи чан 
по ло жај за у зи ма Дан ска, ко ја је је ди на др жа ва ко ја не уче ству је у 
раз во ју европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ22). Од нос 
Дан ске пре ма ЕУ је ам би ва лен тан. За раз ли ку од дру гих нор диј-
ских др жа ва код ко јих је по рас тао ин те рес за Европ ску уни ју као 
без бед но сног ак те ра, Дан ска је на ре фе рен ду му од ба ци ла уго вор 
из Ма стрих та, сма тра ју ћи Уни ју пре све га за еко ном ски про је кат, 
док је исто вре ме но при зна ла раз вој без бед но сне ди мен зи је ЕУ23). 
На са стан ку Европ ског са ве та у Един бур гу 1992. го ди не, од лу че но 
је да Дан ска бу де из у зе та из че ти ри обла сти: за јед нич ке мо не те, 
од брам бе не по ли ти ке, са рад ње у уну тра шњим по сло ви ма и европ-
ског гра ђан ства. Што се ти че без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, 
на осно ву про то ко ла ко ји је по стао са став ни део уго во ра из Ам-
стер да ма, Дан ска не уче ству је у до но ше њу и спро во ђе њу од лу ка из 
обла сти од бра не, и ни је оба ве зна да да је фи нан сиј ске кон три бу ци је 
ве за не за ту област.

21) Step han Klin ge biel, «Afri ca’s New Pe a ce and Se cu rity Ar chi tec tu re. Con ver ging the ro les of 
ex ter nal ac tors and Afri can in te rests», AfricanSecurityReview, vol. 14, n° 2, 2005, p. 37.

22) То ком хлад ног ра та, че сто је ис ти ца но да се ра ди о «ре зер ви са ној» чла ни ци НА ТО-а, 
бу ду ћи да је Дан ска од би ла ста ци о ни ра ње стра них тру па и ну кле ар ног оруж ја на сво јој 
те ри то ри ји, али је ипах при хва ти ла по ста вља ње ну кле ар ног оруж ја на под руч ју Грен-
лан да - Sten Rynning, «La po li ti que da no i se de sécu rité: ac ti vi sme in ter na ti o nal et ambiguïté 
européen ne», Politiqueétrangère, n° 3, 2001, p. 675.

23) Per nil le Ri e ker, «Euro pe a ni za tion of Nor dic Se cu rity : The Euro pean Union and the Chan-
ging Se cu rity Iden ti ti es of the Nor dic Sta tes», CooperationandConflict,  vol. 39, n° 4, 2004, 
p. 376.
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Из до са да шњег ис ку ства ЕУ у про це су упра вља ња кри за ма, 
на ме ће се за кљу чак да су раз ли ке из ме ђу «ак ти ви ста» и «па ци фи-
ста» убла же не, те да је јаз из ме ђу ова два екс тре ма сма њен за хва-
љу ју ћи упо тре би вој них сна га, али и укљу че ња ци вил не ди мен зи је 
у про це су упра вља ња кри за ма. То је ујед но омо гу ћи ло и не сме та ну 
ре а ли за ци ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ.

1.2.НационалниставовиокоодносаЕУиНАТО
уобластибезбедности

По сто ја ње стра те шке кул ту ре и усва ја ње стра те шког кон цеп-
та ЕУ под ра зу ме ва и ускла ђе не ста во ве др жа ва чла ни ца пре ма од-
но су без бед но сне по ли ти ке ЕУ и НА ТО-а. На зна чај овог пи та ња 
ука зао је Жан-Пјер Ше вен ман (Jean-Pi er re Che ve ne ment) још 1991. 
го ди не, ка да је пи сао да «западнаЕвропаморадасачуваиразви
јесолидарностуобластибезбедности,солидарносткоја јераз
личита од Северноатлантске алијансе»24). Ову со ли дар ност је 
да нас мо гу ће на ћи, јер чла ни це ЕУ, би ло да су «атлант ски» или 
«европ ски» ори јен ти са не у обла сти без бед но сти, ни су за одва ја-
ње од НА ТО-а. Да кле, при ступ тзв. «ЕвропскеЕвропе» пре ма ко ме 
би од бра на би ла ис кљу чи во у окви ру ЕУ, и де ло ва ла не за ви сно од 
аме рич ког ан га жо ва ња, ни је на «днев ном ре ду» ЕУ, јер чак и др жа-
ве ко је се за ла жу за ауто но ми ју ЕУ у обла сти од бра не при зна ју да 
«Се вер но а тлант ска али јан са има су штин ски зна чај за ко лек тив ну 
од бра ну Евро пе»25). У том сми слу, те шко се мо же за ми сли ти да јед-
на др жа ва чла ни ца же ли да на пу сти се вер но а тлант ске струк ту ре 
за рад не за ви сне европ ске без бед но сне по ли ти ке. Ова оп ци ја пот-
пу не изо ла ци је од НА ТО-а ни је раз ма тра на ни у вре ме пот пи си ва-
ња уго во ра из Ма стрих та, али ни у вре ме раз во ја вој них и цив лних 
ка па ци те та ЕУ, у окви ру ње не без бед но сне по ли ти ке26).

Да кле, ди хо то ми ја «атлантизам/европеизам» ни је да нас еви-
дент на, на ро чи то на кон при бли жа ва ња Фран цу ске НА ТО-у, што 
не ке ауто ре на во ди да уве ду но ву по де лу из ме ђу «атлантизмау
име заједнице вредности» и «критичког атлантизма»27). Пре ма 
24) Jean-Pierre Chevènement,  «La France et la sécurité de l’Europe», Politiqueétrangère, n° 3, 

1990, pp. 526-527.
25) Говор председника Жака Ширака у Паризу, 30. маја 2000. године - Documentsd’actualité

internationale, n° 14, les 14-15 juillet 2000, p. 565.
26) An dré Du mo u lin, «L’OTAN : fon cti ons et am bi va len ces», Arès, vol. XIX, n° 48, 2002, p. 33.
27) Frédéric Cha ril lon, «La dif fi ci le défi ni tion de l’iden tité européen ne», in Al fred Gros ser (dir.), 

Lespaysde l’Unioneuropéenne, Les étu des de la Do cu men ta tion française, Pa ris, 2003, p. 
33.
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овом ми шље њу, пр ву гру пу чи ни ле би Ве ли ка Бри та ни ја, Хо лан ди-
ја, Ир ска, Пор ту га ли ја, Дан ска, Ита ли ја и Шпа ни ја, и оне сма тра-
ју да САД тре ба да оста ну по ли тич ки ли дер, те да Европ ска уни ја 
тре ба да оства ри «за јед ни цу вред но сти» са овом др жа вом. У дру гу 
гру пу спа да ле би Фран цу ска, Не мач ка и Бел ги ја, ко ји се за ла жу за 
«рав но те жу» у евро а тлант ским од но си ма и парт нер ству са САД-
ом. Има и ми шље ња, ме ђу тим, ко ја и да ље за го ва ра ју по сто ја ње 
ди хо то ми је «атлантизам/европеизам»28), сма тра ју ћи да је ова по-
де ла трај на, и да се за сни ва на по ку ша ју да се уса гла си по сто ја ње 
и де ло ва ње  Се вер но а тлант ске али јан се са ства ра њем стра те шке и 
по ли тич ке ауто но ми је ЕУ.

Тра ди ци о нал но, Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја су бра ни те љи 
две раз ли чи те ви зи је европ ског иден ти те та у обла сти без бед но сти 
и од бра не. Ве ли ка Бри та ни ја је од у век од би ја ла да при хва ти би ло 
ко ји пра вац раз во ја европ ске без бед но сне по ли ти ке ко ји би се ре-
а ли зо вао не за ви сно од НА ТО-а, док је Фран цу ска за сту па ла став 
да Евро па тре ба да по се ду је ауто ном не ка па ци те те у обла сти без-
бед но сти. Док је за Ве ли ку Бри та ни ју НА ТО «ка мен те ме љац»29) 
ње не од бра не, Фран цу ска се од у век за ла га ла за «рав но те жу» у 
евро а тлант ским од но си ма, нај пре пре ко пла но ва Фу ше, за тим пре-
ко За пад но е вроп ске уни је, и, ко нач но, за сту па ју ћи ини ци ја ти ву да 
Европ ска уни ја тре ба да по се ду је над ле жно сти у обла сти без бед-
но сти и од бра не. Што се ти че Не мач ке, кон стан та у спољ ној по-
ли ти ци ове др жа ве је ње на атлант ска и европ ска ори јен та ци ја. У 
вој ној обла сти, при мат НА ТО-а је не при ко сно вен, те све европ ске 
ини ци ја ти ве тре ба да бу ду ускла ђе не са во де ћом уло гом НА ТО-а у 
овој обла сти. 

«Атлант ска» ори јен та ци ја у окви ру ЕУ до би ја на зна ча ју са 
про ши ре њем ЕУ на др жа ве цен трал не и ис точ не Евро пе. У осно ви 
ова квог ста ва на ла зи се раз ли чи то по и ма ње прет њи и без бед но-
сних ин те ре са ових др жа ва у од но су на за пад но е вроп ске зе мље, 
ко је про ис ти чу из раз ли чи тог по ло жа ја ових др жа ва у то ку хлад ног 
ра та. Кон цепт те ри то ри јал не од бра не, ко ји је из гу био на зна ча ју 
ме ђу за пад но е вроп ским др жа ва ма, још увек је до ми нан тан у овим 
др жа ва ма и на кон за вр шет ка хлад ног ра та. Бу ду ћи да су ду го би ле 
28) Bernard Stahl, Henning Boekle, Jörg Nadoll, Anna, Jòhannesdòttir, «Understanding the 

Atlanticist-Europeanist Divide in the CFSP: Comparing Denmark, France, Germany and the 
Netherlands», EuropeanForeignAffairsReview, vol. 9, n° 3, 2004, pp. 417-441.

29) Израз који је употребио Тони Блер на конференцији за штампу приликом француско-
британског самита у Лондону 25. новембра 1999. године - Documentsd’actualitéinter
nationale, n° 2, 15 janvier 2000, p. 78.
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под со вјет ском сфе ром ути ца ја, за ове др жа ве без бед ност је од из-
у зет ног зна ча ја, те оту да њи хо ва атлант ска ори јен та ци ја и ве за ност 
за НА ТО у обла сти без бед но сти. Ин си сти ра ње ових др жа ва на зна-
ча ју уло ге НА ТО-а и САД-а има и пси хо ло шку по за ди ну: САД и 
НА ТО ду го су би ле га рант ста бил но сти европ ског кон ти нен та, док 
је без бед но сна по ли ти ка ЕУ, ори јен ти са на на упра вља ње кри за ма, 
још увек у фа зи раз во ја. Та ко се раз вој без бед но сне по ли ти ке ЕУ 
ви ди као ком пле мен та ран а не кон ку рен тан про цес у од но су на де-
ло ва ње НА ТО-а30), што под ра зу ме ва и од би ја ње по др шке сва ком 
про јек ту ко ји би угро зио ан га жо ва ње САД-а у Евро пи. Оту да и 
скеп ти ци зам ових др жа ва пре ма раз во ју без бед но сне по ли ти ке ЕУ, 
у од но су на по зи тив ну ре ак ци ју о ства ра њу сна га за бр зо де ло ва ње 
НА ТО-а31).

Чи ни се да је 2009. го ди на кључ на за атлант ску ори јен та ци ју 
др жа ва чла ни ца ЕУ, јер при су ству је мо зна чај ним ко ра ци ма ко ји су 
усме ре ни ка ја ча њу по ве ре ња у НА ТО. Пр во, Фран цу ска је у мар ту 
на ја ви ла да ће се вра ти ти у ин те гри са не вој не струк ту ре НА ТО-а, 
пр ви пут по сле 1966. го ди не. Дру го, Фин ска је на ја ви ла мо гућ ност 
члан ства у НА ТО ка ко би мо гла да уче ству је у упра вља њу ме ђу на-
род них кри за. Тре ће, Пољ ска је у фе бру а ру 2009. го ди не из ја ви ла 
да не ће ви ше уче ство ва ти у ми си ја ма ОУН-а, већ ће за др жа ти вој не 
тру пе од 1600 вој ни ка у Аф га ни ста ну. Ова кав след до га ђа ја се ви ди 
као про цес «натоизације» европ ске без бед но сне и од брам бе не по-
ли ти ке, по себ но због при бли жа ва ња Фран цу ске НА ТО-у са до ла-
ском пред сед ни ка Сар ко зи ја (Sar kozy). Ме ђу тим, има и ми шље ња 
да се ства ри не ће бит но про ме ни ти но вом фран цу ском по ли ти ком. 
Та ко нпр. не ки фран цу ски те о ре ти ча ри сма тра ју да не пре ста но 
ши ре ње НА ТО-а оста вља све ма ње ме ста за ути цај по је ди нач них 
др жа ва на по ли ти ку ор га ни за ци је32), те да се ни шта бит ни је не ће 
про ме ни ти у од но су из ме ђу НА ТО-а и ЕУ у обла сти без бед но сти. 
Ово ста но ви ште за сту па и бив ши фран цу ски ми ни стар спољ них 
по сло ва Ибер Ве дрин (Hu bert Ve dri ne), ко ји од ба цу је став да би 
ула зак Фран цу ске у ин те гри са не вој не струк ту ре НА ТО-а омо гу-
30) По сто је раз ли ке ме ђу но вим чла ни ца ма ка да је реч о њи хо вој «атлант ској» ори јен та ци-

ји. Пољ ска и бал тич ке зе мље се оце њу ју као зе мље у ко ји ма је ве о ма из ра же на атлант-
ска ори јен та ци ја, Ма ђар ска, Че шка и Сло вач ка су «уме ре не», док је Сло ве ни ја нај ма ње 
«атлант ски ори јен ти са на» -  An to nio Mis si ro li, «Cen tral Euro pean Bet we en EU and NA-
TO», Survival, vol. 46, n° 4, 2004/05,  p. 127.

31) Re in hardt Rum mel, «From We ak ness to Po wer with ESDP?», EuropeanForeignAffairsRe
view, vol. 7, n° 4, 2002, p. 457.

32) Do mi ni que Da vid, «Fran ce/OTAN: la der niè re mar che», Politiqueétrangère, n° 2, 2008, p. 
439.
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ћио ве ћи ути цај ове зе мље у НА ТО-у, сма тра ју ћи да би тај ути цај 
био «ра ван ну ли» и да би по ли тич ка це на ова кве по ли ти ке би ла 
пре ви со ка33).

Јер, европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка ни је ни 
за ми шље на од стра не Фран цу ске као про цес ко ји би био кон ку-
рен тан НА ТО-у. Та ко је при бли жа ва ње Европ ске уни је и НА ТО-а 
ини ци ра но још од стра не пред сед ни ка Ми те ра на (Mit ter rand), ко ји 
је за слу жан за при зна ва ње тзв. «европ ског без бед но сног и од брам-
бе ног иден ти те та» од стра не НА ТО-а34). Ову по ли ти ку на ста вио је 
и пред сед ник Ши рак (Chi rac), ко ји се за ла гао за про цес «евро пе и-
за ци је» ко манд не струк ту ре НА ТО-а, ко ја ни је би ла при хва ће на од 
стра не САД-а, ко је су се пла ши ле да би из бор вр хов ног са ве знич-
ког ко ман дан та за Евро пу из ре до ва европ ских др жа ва мо гао да 
до ве де до по де ле НА ТО-а. Ова кри за би ла је пра ће на и рас пра вом 
око ко ман де са ве знич ких сна га ју жне Евро пе (AF SO UTH), ко ја је 
од го вор на за ак тив но сти НА ТО-а на Бал ка ну, за евен ту ал не спо ро-
ве из ме ђу Грч ке и Тур ске, као и за пра ће ње си ту а ци је на Бли ском 
Ис то ку. Фран цу ска је сма тра ла да ова ко ман да тре ба да при пад-
не европ ском ге не ра лу, јер би то зна чи ло да су САД и НА ТО при-
хва ти ле но ву и од го вор ну уло гу Евро пе, ко ја би по ста ла «јед на ки» 
парт нер САД-у. Не у спех ових пре го во ра до вео је до од у ста ја ња 
Фран цу ске да се вра ти у ин те гри са не вој не струк ту ре НА ТО-а.

2.ЕВРОПСКАСТРАТЕГИЈАБЕЗБЕДНОСТИ

Не ке од го во ре на «стратешкидефицит» ЕУ ну ди Европ-
ска стра те ги ја без бед но сти, ко ја је усво је на од стра не Европ ског са-
ве та 12. де цем бра 2003. го ди не35). Усва ја ње ове стра те ги је на ста ло 
је под ути ца јем два фак то ра. Нај пре, про цес про ши ре ња Европ ске 
уни је на мет нуо је по тре бу за ду бљим ис пи ти ва њем ње ног иден ти-
те та и гло бал них иза зо ва са ко ји ма се Уни ја да нас су о ча ва. За тим, 
усва ја ње ове стра те ги је је де ли мич но и по сле ди ца ирач ке кри зе, 
ко ја је по ка за ла да по сто ји ду бо ка по де ље ност ме ђу др жа ва ма чла-

33) Пре ма Pa tri ce Buf fo tot, «Le re to ur de la Fran ce dans l’OTAN: la fin de la pa renthèse ga ul li-
ste (1959 - 2009)», Défense&Stratégie, n° 25, 4e  tri me stre 2008,  p. 16.

34) На састанку НАТО-а у Бриселу у јануару 1994. године, усвојена је декларација, којом 
је изражена пуна подршка «развоју европског безбедносног и одбрамбеног идентитета, 
који, као што је предвиђено у Уговору из Мастрихта, у дугорочној перспективи 
заједничке одбрамбене политике у оквиру Европске уније може прерасти у заједничку 
одбрану усклађену са одбраном Атлантског савеза».

35) Текст Европске стратегије безбедности може се наћи на сајту Европске уније http://
www.europa.eu.
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ни ца ма и ука за ла на нео п ход ност за јед нич ког са гле да ва ња и раз у-
ме ва ња са вре ме них прет њи у ци љу ко лек тив ног од го во ра на њих. 

Европ ска стра те ги ја без бед но сти раз ви ја мул ти ла те рал ни при-
ступ кри зи, јер укљу чу је упо тре бу свих сред ста ва ко ја су на рас по-
ла га њу Уни ји (ди пло мат ских, еко ном ских и вој них). Ова стра те ги ја 
на сто ји да по ста ви осно ве јед не «културепревенције» и стра те ги је 
ре ак ци је. Ра ди се о пр вом до ку мен ту ко ји де фи ни ше стра те шке ци-
ље ве Европ ске уни је. Стра те ги ја на сто ји да до при не се оства ре њу 
три глав на ци ља. Пр во, овај до ку мент на сто ји да од ре ди са вре ме не 
прет ње са ко ји ма се Уни ја да нас су о ча ва. Дру го, он утвр ђу је стра те-
шке ци ље ве Уни је. Тре ће, до ку мент по ку ша ва да од го во ри на пи та-
ње ко је су по ли тич ке по сле ди це са вре ме ног ме ђу на род ног по рет ка 
по Евро пу. Стра те ги ја нај пре де фи ни ше Уни ју као «светскогакте
ра», ко ји мо ра да «будеспремандаиспунисвојуодговорностуме
ђународнојбезбедностииизградњиједногбољегсвета». За тим се 
пред ста вља ана ли за европ ске без бед но сти и са вре ме них прет њи. 
По ла зе ћи од кон ста та ци је да је «агресијавеликихразмерапротив
некеоддржавачланицаданаснемогућа», Стра те ги ја се ба ви ана-
ли зом са вре ме них прет њи, ко је су «разноврсније,мањевидљивеи
мањепредвидљиве». Из дво је но је пет основ них прет њи са ко ји ма 
се да нас су о ча ва Евро па. Пр во, ра ди се о те ро ри зму, ко ји пред ста-
вља «растућупретњузацелуЕвропу», ко ја по при ма «светскика
рактер», и ве за на је за «религиозниекстремизам». Дру го, ши ре ње 
оруж ја за ма сов но уни ште ње, пре ма овом до ку мен ту, нај зна чај ни ја 
је прет ња за без бед ност Евро пе, уто ли ко ви ше уко ли ко је по ве за на 
са те ро ри змом. Стра те ги ја ука зу је на зна чај ме ђу на род них уго во ра 
и аран жма на ве за них за кон тро лу на о ру жа ња, на ро чи то има ју ћи у 
ви ду да у са вре ме ном све ту «улазимоуновоиопаснораздобље,
укомепостојиризикодтркеунаоружању,посебнонаподручју
Средњег истока». Тре ће, јед на од основ них прет њи за европ ску 
без бед ност су ре ги о нал ни су ко би, «којимогуиматидиректанили
индиректанутицајнаевропскеинтересе». Че твр то, сла бе др жа ве 
пред ста вља ју зна чај ну прет њу ко ја «подриваглобалноуправљање
идоприносирегионалнојнестабилности». То се, пре све га, од но си 
на ко руп ци ју, зло у по тре бу вла сти и сла бе ин сти ту ци је. Као при ме-
ри ових др жа ва на ве де ни су Со ма ли ја, Ли бе ри ја и Ав га ни стан. Пе-
то, ор га ни зо ва ни кри ми нал јед на је од глав них прет њи за европ ску 
без бед ност. Иако се ра ди о прет њи ве за ној пре све га за уну тра шњу 
без бед ност, она са др жи и зна чај ну «спољ ну» ди мен зи ју, као што је 
пре ко гра нич на тр го ви на дро гом, љу ди ма и оруж јем.
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На кон утвр ђи ва ња основ них прет њи по европ ску без бед ност, 
Европ ска стра те ги ја без бед но сти на сто ји да утвр ди и стра те шке 
ци ље ве у ци љу од бра не европ ске без бед но сти и ши ре ња ње них 
вред но сти. Дру гим ре чи ма, до ку мент на сто ји да утвр ди на ко ји на-
чин Уни ја тре ба да се су о чи са са вре ме ним прет ња ма. Уз кон ста та-
ци ју да се, «заразликуодпрошлости,данаспрвалинијаодбране
налазиуиностранству», Стра те ги ја ис ти че да Евро па мо ра би ти 
спрем на да де лу је пре из би ја ња кри зе, ка ко би се спре чи ло из би ја-
ње су ко ба или ши ре ња прет њи. Ова ак тив ност тре ба да по чи ва на 
ком би на ци ји свих сред ста ва ко ја су на рас по ла га њу Уни ји. Иако 
се по ми ње упо тре ба вој них сред ста ва Уни је, на во ди се да ни јед на 
од са вре ме них прет њи ни је ис кљу чи во вој не при ро де и да не мо же 
би ти за у ста вље на упо тре бом са мо вој них сред ста ва. Оту да нео п-
ход ност ком би на ци је свих сред ста ва. При ме ра ра ди, на во ди се да 
ши ре ње оруж ја за ма сов но уни ште ње мо же би ти су зби је но кон-
тро лом из во за и вр ше њем по ли тич ких и еко ном ских при ти са ка, 
да бор ба про тив те ро ри зма укљу чу је ком би на ци ју оба ве штај них, 
суд ских, по ли циј ских и вој них сред ста ва, док је у не ста бил ним др-
жа ва ма нео п ход на упо тре ба вој них сред ста ва да би се ус по ста вио 
по ре дак, али и ху ма ни тар них сред ста ва ка ко би се од го во ри ло на 
кри зу у тој др жа ви. Та ко ђе, ре ги о нал ни су ко би зах те ва ју од ре ђе на 
по ли тич ка ре ше ња, али је упо тре ба вој них и по ли циј ских сред ста-
ва нео п ход на у пост-кон фликт ној фа зи.

Осим упо тре бе свих ин стру ме на та ко ји су на рас по ла га-
њу Уни ји ра ди от кла ња ња без бед но сних прет њи, је дан од стра-
те шких ци ље ва Уни је је и ста бил но без бед но сно окру же ње. Јер, 
пре ма Стра те ги ји, ин те гра ци ја но вих др жа ва до ве шће до по ве ћа-
ња европ ске без бед но сти, али ће исто вре ме но при бли жи ти Уни ју 
про бле ма тич ним под руч ји ма. За др жа ве чла ни це Уни је, не ра ди се 
о ства ра њу но вих ли ни ја по де ле у Евро пи са но вим про ши ре њем, 
већ о пред но сти ма еко ном ске и по ли тич ке са рад ње Уни је са но вим 
ис точ ним су се ди ма, уз исто вре ме но ан га жо ва ње на ре ша ва њу по-
ли тич ких про бле ма у гра нич ном ре ги о ну. Стра те шки циљ Уни је је 
да у свом окру же њу ство ри «пр стен» ста бил них др жа ва на ис то ку 
Евро пе и на Ме ди те ра ну.

Ко нач но, де ло ва ње Уни је тре ба да се оства ру је у окви ру ме ђу-
на род ног по рет ка ко ји би био за сно ван на тзв. «ефективноммул
тилатерализму». Циљ Уни је је да из гра ди «снажнумеђународну
заједницу,функционалнемеђународнеинституцијеимеђународни
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поредакзаснованнамеђународномправу». Цен трал но ме сто у том 
си сте му тре ба да при па да Ор га ни за ци ји ује ди ње них на ци ја, ко ја 
има глав ну од го вор ност за очу ва ње ме ђу на род ног ми ра и без бед-
но сти. У том по гле ду, при о ри тет ЕУ је да до при не се ја ча њу ОУН-а 
да ва њем од го ва ра ју ћих ка па ци те та. По ред ОУН-а, ме ђу на род ни 
си стем тре ба да по чи ва и на тран са тлант ским од но си ма, на ро чи то 
у окви ру НА ТО-а, као и на мул ти ла те рал ним и ре ги о нал ним ор га-
ни за ци ја ма (Са вет Евро пе, ОЕБС, АСЕ АН, МЕР КО СУР, Ме ђу на-
род ни кри вич ни суд, Африч ка уни ја). Сред ства ја ча ња ме ђу на род-
ног по рет ка су ши ре ње до брог упра вља ња, по др шка дру штве ним 
и по ли тич ким ре фор ма ма, бор ба про тив ко руп ци је и зло у по тре бе 
мо ћи, ус по ста вља ње вла да ви не пра ва и за шти те људ ских пра ва. У 
Стра те ги ји се на во ди да од ре ђе ни број др жа ва «упорнонарушава
међународненорме», те да је по жељ но да се ове др жа ве при кљу че 
ме ђу на род ној за јед ни ци. У про тив ном, ове др жа ве «битребалода
схватедаћеплатитиценузато,укључујућиинарушавањеодно
сасаЕвропскомунијом».

Ра ди оства ре ња на ве де них стра те шких ци ље ва Уни је, нео п-
ход но је да по ли ти ка Уни је бу де ак тив ни ја на по ли тич ком, еко ном-
ском, вој ном пла ну, што усло вља ва и раз вој јед не «стратешкекул
турекојабиподржаваларану,брзу,икадајенеопходно,снажну
интервенцију». У том сми слу, нео п ход но је да се по др же ак тив но-
сти ОУН-а, и да се оја ча са рад ња Уни је са овом ор га ни за ци јом, ка-
ко би се по мо гло зе мља ма у пре ва зи ла же њу кри зе. Ово укљу чу је и 
«превентивноделовање», у ци љу от кла ња ња «озбиљнихпроблема
убудућности». По себ на па жња по све ће на је вој ним ка па ци те ти ма, 
уз на по ме ну да вој не сна ге мо ра ју би ти флек си бил ни је, по кре тљи-
ви је, ра ди ефи ка сног од го во ра на но ве прет ње, те да тре ба из два-
ја ти ви ше сред ста ва за од бра ну и де ло твор ни је их упо тре бља ва ти.

Европ ска стра те ги ја без бед но сти је, пре све га, ко ди фи ка ци ја 
по сто је ћих спољ но по ли тич ких смер ни ца ЕУ. Основ на ка рак те ри-
сти ка спољ но по ли тич ког acquisa на ко јем је Стра те ги ја за сно ва на 
је ње на хо ли стич ка при ро да, тј. ин те гра ци ја свих ди мен зи ја спољ-
не по ли ти ке, од тр го ви не до ди пло ма ти је и без бед но сти. Хо ли-
стич ки при ступ је по себ но ка рак те ри сти чан за по ли ти ку ЕУ пре-
ма су се ди ма, што мо же по твр ди ти Пакт за ста бил ност ју го и сточ не 
Евро пе, Евро ме ди те ран ско парт нер ство итд.

Ра ди се о јед ном крат ком и чи тљи вом до ку мен ту ко ји је имао 
за циљ да пру жи глав не смер ни це спољ не ак ци је Европ ске уни-
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је. Пре све га, Стра те ги ја да је гло бал ни при ступ прет ња ма и без-
бед но сним ин те ре си ма Европ ске уни је. Овај при ступ укљу чу је и 
на во ђе ње глав них прет њи по европ ску без бед ност. У том сми слу, 
овај до ку мент је, ка ко не ки ауто ри ис ти чу, исто риј ски, јер је ре-
зул тат на сто ја ња да се по пр ви пут «размишљанастратешкина
чин»36). Не ки ауто ри сма тра ју да је Стра те ги ја и постмодерна, јер 
ком би ну је по ли тич ке, со ци о ло шке, еко ном ске и стра те шке аспек те 
без бед но сти и от кри ва узро ке су ко ба и не ста бил но сти37). За раз-
ли ку од САД-а, ме ђу на род на ак тив ност Европ ске уни је не тре ба 
да се за сни ва на вој ној ин тер вен ци ји, јер Стра те ги ја под вла чи да 
Уни ја тре ба да де лу је пре не го што из би је кри за, те да ни јед на од 
са вре ме них прет њи ни је ис кљу чи во вој не при ро де и да не мо же 
би ти су зби је на ис кљу чи во вој ним сред стви ма. Оту да и зна чај тзв. 
«ефек тив ног мул ти ла те ра ли зма» у до ку мен ту, као и из град ње ја ког 
ме ђу на род ног си сте ма за сно ва ног на по што ва њу пра ви ла. Ме ђу-
тим, Стра те ги ја под вла чи и нео п ход ност да Уни ја де лу је и дру гим 
сред стви ма, осим ди пло мат ских и еко ном ских, ка ко би успе шно 
ре ши ла не ку кри зу. Ти ме је им пли цит но при зна та по тре ба да се 
Уни ја раз ви је и као «ја ка си ла», у ци љу спре ча ва ња раз во ја те ро-
ри зма или не ког гра ђан ског ра та. 

Ипак, Стра те ги ја пред ста вља «жр тву» вре ме на у ко ме је 
на ста ла. Ње но усва ја ње у вре ме по де ље но сти др жа ва чла ни ца ЕУ 
око ирач ке кри зе про ис те кло је као ре зул тат ми ни мал ног кон сен-
зу са из ме ђу др жа ва и тре ба ло је да по ка же да је Уни ја спо соб на 
да до но си од лу ке упр кос ду бо кој не са гла сно сти ње них чла ни ца. 
Та ко ђе, овај до ку мент те шко се мо же за ми сли ти као стра те шки 
кон цепт. Из ра да за јед нич ке стра те ги је под ра зу ме ва ви ше еле ме на-
та: до ку мент мо ра би ти до вољ но «ши рок» да укљу чи раз ли чи те 
стра те шке тра ди ци је али исто вре ме но и до вољ но пре ци зан да омо-
гу ћи ме ђу на род но де ло ва ње; мо ра узе ти у об зир но ве, са вре ме не 
прет ње али да се ти ме не од ба ци спе ци фич ност при ро де Европ ске 
уни је. На овом ни воу, Европ ска стра те ги ја без бед но сти пред ста-
вља де ли ми чан успех. Ме ђу тим, она не пред ста вља стра те ги ју у 
тра ди ци о нал ном схва та њу овог пој ма, ко ји се, пре све га, од но си на 
упо тре бу вој них сред ста ва да би се по сти гли од ре ђе ни по ли тич ки 
ци ље ви. Она не да је од го вор на ово пи та ње, већ пре ста вља нор ма-
36) Jean-Yves Haine, «The Union Inaugural Address», in Jess Pilegaard (еd.), The Politics of  

European Security, Danish Institute for International Studies, Copenhague, 2004,  p. 40.
37) Alyson Bailes, «The European Security Strategy : An Evolutionary History», SIPRIPolicy

Paper, n° 10, 2005, pp. 15-17.
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тив ни оквир, «глобалнувизију,аникакодоктринуупотребеснага
ни оквир за војну интервенцију»38). Иако да је де фи ни ци ју са вре-
ме них прет њи, Стра те ги ја је од раз ми ни мал ног кон сен зу са из ме-
ђу др жа ва чла ни ца, јер не утвр ђу је за јед нич ке ин те ре се на су прот 
на ци о нал них ин те ре са, ни ти од го ва ра на пи та ње ка да, где и за што 
Европ ска уни ја тре ба да упо тре би вој на и ци вил на сред ства ко ја 
су јој на рас по ла га њу у окви ру ње не без бед но сне по ли ти ке. Из бег-
ну та је нео п ход на по ве за ност из ме ђу сред ста ва и по ли тич ких ци-
ље ва, што још ви ше под вла чи нео п ход ност раз во ја јед не европ ске 
стра те шке кул ту ре39).

Та ко ђе, Европ ска стра те ги ја је усво је на као «про тив те жа» 
и као сво је вр сна кри ти ка На ци о нал не без бед но сне стра те ги је 
САД-а, ко ја је усво је на у сеп тем бру 2002. го ди не, ко ја да је ве ли ки 
зна чај вој ној мо ћи и сло бо ду САД-у да упо тре би си лу за оства ре-
ње сво јих ци ље ва. То је на ве ло и не ке ауто ре да го во ре о гло бал ној 
и хуманојбез бед но сти ко ју раз ви ја Европ ска стра те ги ја без бед но-
сти40). Исто та ко, Стра те ги ја под вла чи зна чај мул ти ла те ра ли зма ко-
ји по чи ва на по што ва њу пра ви ла и во де ћој уло зи Са ве за без бед но-
сти Ује ди ње них на ци ја. Не ки ауто ри на гла ша ва ју слич ност овог 
ци ља са аме рич ком по ли ти ком об у зда ва ња у то ку хлад ног ра та41), 
јер Стра те ги ја под вла чи да др жа ве ко је од би ја ју да се «при кљу че 
ме ђу на род ној за јед ни ци», тре ба «дасхватедаћеплатитиценуза
то,укључујућиинарушавањеодносасаЕвропскомунијом». Ипак, 
европ ско ин си сти ра ње на мул ти ла те ра ли зму је не до ре че но. С јед-
не стра не, у Стра те ги ји се не по ми ње да ли ак ци ја ЕУ тре ба да за-
ви си од кон ста та ци је кр ше ња ме ђу на род ног по рет ка за сно ва ног на 
мул ти ла те ра ли зму и по што ва њу По ве ље УН, а с дру ге стра не, не 
пре ци зи ра се ка ко Уни ја тре ба да ре а гу је у слу ча ју не е фи ка сно сти 
мул ти ла те ра ли зма.

3.ПЕРСПЕКТИВЕСТРАТЕШКЕЕВОЛУЦИЈЕЕУ

Шест го ди на на кон усва ја ња Европ ске стра те ги је без бед но сти, 
мно га пи та ња су оста ла без од го во ра. Упр кос раз во ју и спро во ђе-
38) André Dumoulin, «La sémantique de la «stratégie» européenne de sécurité», Annuairefran

çaisderelationsinternationales, vol. 6, 2005, p. 645.
39) Asle To je, «The 2003 Euro pean Union Se cu rity Stra tegy: A Cri ti cal Ap pra i sal», European

ForeignAffairs Review, vol. 10, n° 1, 2005, p. 122.
40) An drea El lner, «The Euro pean Se cu rity Stra tegy : Mul ti la te ral Se cu rity wiyh Te eth?», Defen

ce&Security Analysis, vol. 21, n° 3, 2005, p. 223.
41) Ric hard Whit man, «Road Map for a Ro u te March? (De-)ci vi li a ni zing thro ugh the EU’s Se-

cu rity Stra tegy», EuropeanForeignAffairsReview, vol. 11, n° 1, 2006, p. 10.
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њу европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке, Европ ска уни ја 
се још увек ни је до та кла не ких кључ них пи та ња. Европ ска стра те-
ги ја без бед но сти усво је на у де цем бру 2003. го ди не, пред ста вље на 
је као до ку мент ко ји ће од го во ри ти на но ве без бед но сне иза зо ве 
и но ве прет ње, као што су те ро ри зам, ши ре ње оруж ја за ма сов но 
уни ште ње, ре ги о нал ни су ко би или ор га ни зо ва ни кри ми нал. Ме ђу-
тим, стра те ги ја ни је има ла ам би ци ју да ана ли зи ра цен тре стра те-
шке мо ћи 21. ве ка, ни ти ди на ми ку јед ног мул ти по лар ног си сте ма у 
по во ју. Исто та ко, овај до ку мент не од го ва ра на пи та ње ко ји су то 
ко лек тив ни ин те ре си др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, упр кос ис-
ти ца њу да је Уни ја по ста ла «гло бал ни ак тер». 

Усва ја ње стра те шког кон цеп та ЕУ те шко је оствар љи во до кле 
год по сто је су штин ске раз ли ке ме ђу чла ни ца ма око пи та ња шта 
пред ста вља Уни ја и ко ја је ње на уло га у све ту. При ме ра ра ди, у 
На ци о нал ној стра те ги ји Ве ли ке Бри та ни је усво је не у мар ту 2008. 
го ди не, не по ми ње се европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти-
ка ЕУ, што на во ди не ке ауто ре  да се за пра во ра ди о «антистра
тегији» ЕУ42). Афир ма ци ја без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ 
тре ба да бу де ре зул тат по ли тич ке ам би ци је, из раз од ре ђе не ви зи је 
о Европ ској уни ји и ње ном ме сту у све ту. Да кле, без бед но сна ди-
мен зи ја ЕУ мо ра да бу де раз ма тра на у ши рем кон тек сту, као део 
спољ не по ли ти ке и спољ них од но са ЕУ, ко ји ће до при не ти ње ним 
ци ље ви ма и уло зи ко ју она тре ба да има на ме ђу на род ној сце ни. 
Ме ђу тим, на чин на ко ји спољ на, без бед но сна и од брам бе на по ли-
ти ка ЕУ до при но се овим ци ље ви ма је не ја сан, бу ду ћи да не по-
сто ји ја сан кон цепт о то ме шта Уни ја пред ста вља на ме ђу на род ној 
сце ни. При ме ра ра ди, чак и ако не ма ам би ци ју да усме ри европ ску 
без бед но сну по ли ти ку ка јед ној ам би ци о зној ко лек тив ној од бра ни, 
по ста вља се пи та ње шта пред ста вља од брам бе на ди мен зи ја ове по-
ли ти ке ЕУ. Ли са бон ски уго вор не да је ја сан од го вор на ово пи та ње. 
Пре ма чла ну 42 Ли са бон ског уго во ра, без бед но сна и од брам бе на 
по ли ти ка ЕУ «довешће до за јед нич ке од бра не, чим Европ ски са-
вет о то ме јед но гла сно од лу чи». Ме ђу тим, исти уго вор у чла ну 24 
ис ти че да овла шће ње Уни је у обла сти за јед нич ке спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке укљу чу је и по сте пе но утвр ђи ва ње за јед нич ке 
од брам бе не по ли ти ке, ко ја може до ве сти до за јед нич ке од бра не». 
Слич на кон фу зи ја по сто ји и са од ред ба ма о ко лек тив ној од бра ни. 
У чла ну 42 Ли са бон ског уго во ра ис ти че се да у слу ча ју да не ка др-
42) Jolyon Ho worth, «The Ca se for an EU Grand Stra tegy», in Sven Bi scop, Jolyon Ho worth & 

Ba stian Gi e ge rich, Europe:ATimeforStrategy, EgmontPaper, n° 27, 2009, p. 19.
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жа ва чла ни ца бу де пред мет ору жа не агре си је на ње ној те ри то ри ји, 
оста ле др жа ве чла ни це мо ра ју јој пру жи ти сву рас по ло жи ву по моћ 
и по др шку свим сред стви ма ко ја су им на рас по ла га њу, у скла ду са 
од ред ба ма чла на 51 По ве ље Ује ди ње них на ци ја. Ма ло је ве ро ват-
но да ће ова од ред ба до ве сти до ус по ста вља ња ко лек тив не од бра не 
ЕУ у кла сич ном сми слу те ре чи, јер ни ка кве до дат не од ред бе ни су 
пред ви ђе не за спро во ђе ње са рад ње ме ђу чла ни ца ма, што ука зу је 
на зна чај не раз ли ке ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ка да је реч о бу дућ-
но сти европ ске без бед но сти и од бра не.

Сли ка ЕУ као «ци вил не си ле» та ко ђе оте жа ва раз вој ЕУ у 
прав цу јед ног де фи ни са ног ме ђу на род ног ак те ра, јер се че сто на-
во ди кон тра дик тор ност из ме ђу ЕУ као пред став ни ка «ху ма не без-
бед но сти» и раз во ја и ја ча ња ње них вој них ка па ци те та. Ис ти че се 
ам би ва лент ност у стра те ги ји ЕУ из ме ђу «чињењадобра» - пре ко 
ак тив не, ви дљи ве по ли ти ке ин тер вен ци је - и по сто ја ња као «до
брог» или «хуманог» ак те ра – као схва та ња да је по сто ја ње и де-
ло ва ње ЕУ од ег зи стен ци јал ног зна ча ја за свет43). И са ма Европ ска 
стра те ги ја без бед но сти у свом на сло ву об у хва та тер ми не «безбед
наЕвропа» и «бољи свет». Те шко се мо же при хва ти ти да је из-
бор вој них опе ра ци ја ис кљу чи во же ља за ху ма ни тар ном по мо ћи, 
ускла ђи ва њем са на че ли ма По ве ље УН или Европ ске стра те ги је 
без бед но сти. Пре све га, из бор је ве зан за сма ње ни ри зик и тро шко-
ве и кон сен зус из ме ђу др жа ва чла ни ца око спро во ђе ња од ре ђе не 
опе ра ци је. Ипак, до кле год не по сто ји ја сне смер ни це око стра те-
шке ево лу ци је ЕУ, европ ска без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка 
оста ће ко фу зна ка да је реч о ње ној свр си и зна ча ју.
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LAPOLITIQUEDESÉCURITÉETL´ÉVOLUTION
STRATEGIQUEDEL´UNIONEUROPÉENNE

RESUME
L’évolutiondurôledel’Unioneuropéenneenmatièrede
sécuritéetdedéfensedémontreunenouvelleambitionde
refonderl’Unioneuropéennedefaçonàcequ’ellepuis
seagirsurlescoursd’événementsetmenerunepolitique
proactiveentantqu’unepuissancedotéed’uneautonomie



стр:167190.

- 189 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

politiqueetstratégique.Ledéveloppementdecettepoli
tiquesoulèvebeaucoupdequestions:l’Unioneuropéen
neestelle envoiededevenirunepuissancemilitaire et
quelle sera la direction d’un tel développement? Estce
qu’un tel développement conduira à la naissance d’une
«Europepuissance»?Un tel développement supposetil
unrééquilibragedelarelationtransatlantique?
Danscetarticle,ons’efforced’analyserlestentativesde
l’UE de développer un concept stratégique original qui
devraitdéclarerrationаepolitiqueetstratégiquedelapo
litiqueeuropéennedesécuritéetdedéfense.L’analysein
clura la hétérogénéité stratégique des paysmembres de
l’UE,quiatoutefoisconduitaudéveloppementdelapo
litique européennede sécurité et dedéfense (1), ensuite
l’analysede la Stratégie de sécurité européenne comme
undocumentquitentaitàpréciserladirectionstratégique
delapolitiquedesécuritéetdedéfensedel’UE(2)etles
perspectivesde lapolitiquede sécuritéetdedéfensede
l’UEenabsencedesrepèresprécisdel’évolutionstratégi
quedel’UE(3).
Motsclefs: politique de sécurité et de défense de l’UE,
concept stratégique, culture stratégique, Stratégie de
sécuritéeuropéenne.

 Овај рад је примљен 10. јуна 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
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1.ПРАКТИЧНИПРОБЛЕМИ

Rеч “де мо кра ти ја” је ве ро ват но јед на од нај ви ше зло у по тре бља-
ва них пој мо ва то ком про те клог 20. ве ка. На де мо кра ти ју су 

се по зи ва ле не де мо крат ске вла де и по ли тич ке пар ти је, а нај ви ши 
сте пен оче ки ва ња у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма ис ка зан је 
упра во пре ма де мо крат ским вред но сти ма: сло бо ди ми шље ња и 
из ра жа ва ња ми шље ња, де мо крат ском по ли тич ком и син ди кал ном 
* Виши научни сарадник у ИПС у Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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плу ра ли зму. У пр вој де ка ди 21. ве ка већ по сто ји до вољ на вре мен-
ска (не увек и исто риј ска) дис тан ца, ко ја омо гу ћа ва ре ал ни је оце не 
до ме та, ре ал ног зна ча ја и мо гућ но сти де мо крат ског уре ђе ња дру-
штва, др жа ве и ње них ин сти ту ци ја. ме ре ња по је ди них сег ме на та 
де мо крат ских про це са, као што је ис пи ти ва ње по ли тич ких ста во ва 
гра ђа на пред пар ла мен тар не из бо ре, пред ста вља ру тин ску прак су 
у дру штви ма ду го трај не ви ше стра нач ке тра ди ци је, а у Ср би ји ова 
ис тра жи ва ња ре дов но се оба вља ју ду же од јед не де це ни је. Њи хо-
ви ре зул та ти, ме ђу тим, омо гу ћа ва ју оце ну са мо јед ног де ла дру-
штве них про ме на – да су гра ђа ни ак тив ни чла но ви или при ста ли-
це раз ли чи тих по ли тич ких стра на ка. Ко ли ко је де мо крат ска свест 
угра ђе на у раз ли чи те ин сти ту ци је, у ре ал не дру штве не од но се (рад 
су до ва, На род не скуп шти не, упра ве, обра зов них ин сти ту ци ја) не 
мо же се утвр ди ти огра ни че ним кван ти та тив ним ме ре њи ма, јер су 
то про це си ду гог тра ја ња. 

Пи та ње де мо крат ских од но са ме ђу пред у зет ни ци ма, за по сле-
ним и др жа ви има сло же ни ји ка рак тер од по ли тич ких пра ва и сло-
бо да. Ту се не ра ди о по ли тич кој во љи, већ о ди рект ном су че ља-
ва њу ре ал не еко ном ске мо ћи вла сни ка кап ти а ла са ли ци ма ко ја за 
њих оба вља ју кон кре тан по сао. До ма ће за ко но дав ство за сни ва се 
на оним европ ским стан дар ди ма ко ји прет по ста вља ју за до во ље-
ње усло ва: 1) оства ри ва ње пра ва и оба ве за по сло да ва ца и за по сле-
них; 2) тех но ло шки усло ви ко ји га ран ту ју без бед ност и за шти ту 
здра вља за по сле них на ра ду; 3) за шти та пра ва за по сле них пу тем 
сло бо де син ди ка ног ор га ни зо ва ња. То су нор ма тив но по ста вље ни 
осно ви и прет по став ке де мо крат ских еко ном ских од но са, утвр ђе-
ни за ко ни ма и ко лек тив ним уго во ри ма.

У прак си по сто је ре ал ни про бле ми, ко ји су де ли мич но про из-
вод про це са тран зи ци је и за јед нич ки су свим бив шим со ци ја ли-
стич ким зе мља ма, а про бле ми ко ји зна чај но ка рак те ри шу про цес 
тран зи ци је у Ср би ји ука зу ју на те шко ће у оства ри ва њу еко ном ске 
де мо кра ти је. Струч на ми шље ња и из ве стан број струч них ра до-
ва ука зу ју не са мо на не хат др жа ве у ства ра њу и за шти ти пра ва и 
пра вич но сти у сфе ри при вре де и од но са у све ту ра да, већ на низ 
не за ко ни тих по сту па ка ко ји су до ве ли у пи та ње ле ги ти ми тет и ле-
га ли тет са ме при ва ти за ци је, ти ме бит но на ру ша ва ју ћи и од но се со-
ци јал них парт не ра.

Бив ши ми ни стар за рад, за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти-
ку Сло бо дан Ла ло вић ис ти че сле де ће про бле ме: “За не ма ри ва ње 
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ствар них про бле ма при вре де и гра ђа на иза зва ло је еро зи ју кључ-
них еле ме на та по ли тич ког, еко ном ског и со ци јал ног си сте ма, што 
по врат но де ва сти ра основ не функ ци је др жа ве. Ње но де ло ва ње 
се, по ред оста лог, из ра жа ва кроз оства ри ва ње со ци јал не си гур но-
сти гра ђа на (здрав стве ни и пен зи о ни си стем, оси гу ра ње за слу чај 
незапослeности и со ци јал на за шти та) и омо гу ћа ва њем функ ци о-
ни са ња здрав ства, обра зо ва ња, др жав не упра ве, вој ске, по ли ци је и 
дру гих сег ме на та ко ји су од оп штег зна ча ја. Да би др жа ва оства ри-
ва ла ове функ ци је, по тре бан је од ре ђен при лив сред ста ва у фон до-
ве и у бу џет. Ако па ра не ма, или их не ма до вољ но, др жа ва не мо же 
да ис пу ни сво је оба ве зе у це ли ни или де ли мич но”.1)

Ла ло вић кри ти ку је са да шњу вла ду да све сно за не ма ру је при-
вре ду, по себ но про из вод њу, јер би по ли ти чар тре ба ло да “раз го-
ва ра са рад ни ком ко ји ра ди ме сец да на за де сет хи ља да, да гле да 
глад не у очи, да се су ко би са ин те ре сним гру па ма”. За кљу чак ауто-
ра је “ка да услед не спо соб но сти вла сти обо ри те кре ди ти ни реј тинг 
зе мље на ми нус, ви се у ства ри иш чла њу је те, и упа да те у круг зе-
ма ља у ко ји ма је си ро ма штво хро нич но, а не раз ви је ност суд би на”.

Кри ти ка при ва ти за ци је, као узро ка не за по сле но сти и оси ро-
ма ше ња ши ро ких сло је ва са др жа на је и у ста во ви ма со ци о ло га др 
Ве ре Вра ту ше у члан ку “При ва ти за ци ја без ле ги ти ми те та”. Аутор 
из но си ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је Ин сти тут за со ци о ло шка ис-
тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду спро вео још но вем-
бра 2003. го ди не, а где су по ста вље на пи та ња о ста во ви ма ис пи та-
ни ка о при ва ти за ци ји. У овом ис тра жи ва њу са мо 19% ис пи та ни ка 
је у пот пу но сти по др жа ло, док је ве ли ка ве ћи на ис пи та ни ка би ла 
про тив при ва ти за ци је елек тро ди стри бу тив них пред у зе ћа (71%), 
ин сти ту ци ја здрав стве не за шти те (68%), јав них пред у зе ћа за во-
до вод и ка на ли за ци ју (67%) и пре ра ду наф те (62%). Пе ти на ис пи-
та ни ка пред ла га ла је да на бро ја на пред у зе ћа и уста но ве оста ну у 
ме шо ви том вла сни штву, са ма њин ским уде лом при ват ног ка пи та ла 
од 49%. Ово су ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је спро во ди ла со ци о-
лог В. Вра ту ша,2) а ис тра жи ва ње на ре пре зен та тив ном узор ку ко-
је је оба вио Цен тар за обра зо ва ње, ис тра жи ва ње и при ва ти за ци ју 
Ује ди ње них гран ских син ди ка та “Не за ви сност” у са рад њи са ита-
ли јан ском ор га ни за ци јом Pro get to Svi lup po, у 50 при ва ти зо ва них 
пред у зе ћа, по ка зу је да 62,5% ис пи та ни ка ни су за до вољ ни ефек ти-
1) Сло бо дан Ла ло вић, Лич ни став, “Коц ка ње с бу дућ но шћу”, Данас, 27-28.06.2009. стр. 5.
2) Упор. чла нак В. Вра ту ша, “При ва ти за ци ја без ле ги ти мин те та”, Политика, 19.06.2009. 

стр. 14.
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ма при ва ти за ци је. Син ди ка ти јав них пред у зе ћа ука зи ва ли су то ком 
2004. и 2005. го ди не на ло ше ефек те по де ле јав них пред у зе ћа на 
ма ње де ло ве (про из вод на и ди стри бу тив на пред у зе ћа). Вра ту ша 
ис ти че: “Син ди кал не во ђе у јав ним пред у зе ћи ма, ко је су у прет-
ход ном пе ри о ду ука зи ва ле на ло ше ефек те рас пар ча ва ња ве ли ких 
си сте ма јав них слу жби на је ди ни це про из вод ње, пре но са и ло кал-
не ди стри бу ци је и њи хо ве по то ње при ва ти за ци о је у за пад но е вроп-
ским зе мља ма, по че ле су да сво ју про па ганд ну де лат ност пре у сме-
ра ва ју на до но ше ње но вог за ко на о јав ним пред у зе ћи ма. Уме сто 
ра ди кал них зах те ва за за кон ску за бра ну при ва ти за ци је при род них 
мо но по ла од стра те шког зна ча ја по че ли су да се не се лек тив но за-
ла жу за тран сфор ма ци ју свих јав них пред у зе ћа у ак ци о нар ска дру-
штва не би ли ти ме убр за ли по де лу бес плат них де о ни ца.

Ути сак да је до и ста до шло до ове про ме не у ста ву ру ко вод-
ства син ди ка та пре ма при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа ин ди рект но 
по твр ђу ју и на ла зи ис тра жи ва ња ко је је спро вео Ин сти тут за со-
ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду у ле-
то 2007. го ди не. Упо ре ђи ва ње по да та ка из ове и прет ход не ан ке те 
2003. ука зу је да су се чла но ви син ди ка та 2003. че шће про ти ви ли 
при ва ти за ци ји јав них пред у зе ћа од ис пи та ни ка ко ји ни су чла но ви 
син ди ка та, док се 2007. си ту а ци ја пре о кре ну ла.”3)

На лаз из 2007. го ди не по ка зу је по раст при ста ли ца по де ле јав-
них пред у зе ћа на де ло ве, пре тва ра ња у ак ци о нар ска дру штва да би 
се по де ли ле бес плат не ак ци је за по сле ни ма и бив шим за по сле ни ма 
(пен зи о не ри ма). Ти ме су се син ди ка ти јав них пред у зе ћа за ло жи ли 
за пар ци јал ни ин те рес јед не ма ње гру па ци је за по сле них (2001.го-
ди не за по сле ни у јав ним пред у зе ћи ма чи ни ли су 11,7% од укуп ног 
бро ја за по сле них у Ср би ји), а про тив јав ног ин те ре са ве ћи не гра-
ђа на. Су штин ски то је сте по бе да ка пи та ла над по де ље ним гру па ма 
за послне их, уз по моћ син ди кал них ру ко вод ста ва ве ли ких јав них 
пред у зе ћа.

Ве ра Вра ту ша ука зу је да је свет ска еко ном ска кри за 2008. го-
ди не до ве ла до пре и спи ти ва ња нео ли бе рал ног мо де ла ор га ни зо ва-
ња и де ло ва ња при вре де, и по сле дич но до по врат ка кеј нзи јан ским 
ре ше њи ма: по др жа ва њу ве ли ких мо но по ли стич ких јав них пред у-
зе ћа, као и др жав ној ин тер вен ци ји и ус по ста вља њу кон тро ле над 
фи нан сиј ским сек то ром. Уто ли ко ви ше по сто ји прак тич на по тре ба 
3)  Ibid., стр. 15. Исти ис тра жи вач при пре ма мо но гра фи ју Трећипут, у ко јој ће де таљ но 

обра зло жи ти ре зул та те при ва ти за ци је, со ци јал не по сле ди це и мо гућ ност пре у зре ђе ња 
за ко но дав ства и од но са у све ту ра да. 
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за пре и спи ти ва њем овог мо де ла, ко ји је у Ср би ји до при нео си ро-
ма ше њу при вре де и гра ђа на. Ве ра Вра ту ша сма тра да је ме тод убр-
за не при ва ти за ци је пре тво рио Ср би ју у “пре за ду же но по лу ко ло ни-
јал но тр жи ште за уво зну ро бу, го то во за тр те вла сти те ин ду стриј ске 
про из вод ње и раз ба шти ње ног, обес пра вље ног, оси ро ма ше ног и не-
за по сле ног ста нов ни штва”.4)

Си ро ма штво и ауто ри тар но де ло ва ње по ли тич ке ели те са 
ста но ви шта зна ња и по зна ва ња бу ду ћих вред но сти ко је тре ба да 
при хва ти ве ћи на ста нов ни штва, у су прот но сти је са за да тим ре-
форм ским ци ље ви ма при ва ти за ци је. Под се ћа мо да су по ли тич ка 
обра зло же ња при ва ти за ци је 2001. го ди не би ла:

– за ко ни тост при ва ти за ци је;
– тран спа рент ност (јав ност);
– раз вој при вре де кроз но ви ин ве сти ци о ни ци клус ма лих и 

сред њих пред у зе ћа.
Пр ва два ци ља су ве ли ким де лом у прак си де за ву и са на, де-

ло а њем др жав них ор га на (сте чај них ор га на, тр го вин ских су до ва, 
за ко но дав ним ак ти ма скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је), док раз вој и 
де мо крат ски раз вој ве ли ког бро ја ма лих и сред њих пред у зе ћа оте-
жа ва прак тич на чи ње ни ца да су пре ста ла да по сто је ве ли ка пред-
у зе ћа као цен три про из вод ње, за ко је су ова ма ла пред у зе ћа ве за на 
тех но ло шки, ор га ни за ци о но и еко ном ски. На про тив, ство ре ни су 
мо но по ли, у тр го ви ни и про из вод њи, ко ји гу ше ма ле про из во ђа че 
и оне мо гу ћа ва ју рав но прав ну тр жи шну утак ми цу оним пред у зет-
ни ци ма ко ји ре пре зен ту ју при вре ду Ср би је – да кле, при вре ду ко јој 
по при род ним и еко ном ским ка рак те ри сти ка ма од го ва ра овај тип 
пред у зе ћа.

Ства ра ње мо но по ла по сле 2001. го ди не пра ће но је ни зом зло-
у по тре ба пра ва за по сле них – од сит них кр ше ња пра ва на днев ни, 
не дељ ни и го ди шњи од мор, до су спен зи ја, от ка за уго во ра о ра ду 
за рад за по шља ва ња по ли тич ких исто ми шље ни ка и чла но ва оне по-
ли тич ке стран ке ко ју пред у зет ник – вла сник пред у зе ћа, фи нан си-
ра. О пар то кра ти ји у обла сти по ли тич ких и др жав них од но са пи са-
ли су, по ред дру гих, и др Дра ган Су бо тић, мр Пе тар Ма тић и дру ги 
ис тра жи ва чи. Нај те же је до ка за ти по ве за ност из ме ђу по ли тич ке 
ели те и пред у зет ни ка, што пред ста вља не са мо спре гу по ли тич ких 
и еко ном ских ин те ре са, већ и нај ја чу пре пре ку по што ва њу пра ва 
за по сле них, а ти ме и ства ра њу де мо крат ске ат мос фе ре за ре ша а-
4)  Op. cit. стр. 15.
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ње раз ли чи тих си ту а ци ја уну тар по је ди не ком па ни је. Де мо крат ски 
од но си уну тар пред у зе ћа, као што су по ка за ли са ве ти за по сле них 
у зе мља ма тр жи шне при вре де то ком 70-тих и 80-тих го ди на про те-
клог ве ка, увек су би ли прет по став ка и основ ши ре ња де мо кра ти је 
на ин сти ту ци је со ци јал ног ди ја ло га на нај ви шем на ци о нал ном ни-
воу.

Со ци о лог Дар ко Ма рин ко вић ис ти че: “Син ди кал на бор ба је 
увек – екс пли цит но или им пли цит но – об у хва та ла и по ли тич ке ци-
ље ве. На рав но, у раз ли чи тим фа за ма син ди кал не бор бе по ли тич ки 
ци ље ви су би ли у раз ли чи тој ме ри за сту пље ни, и ура зби чи тој ме ри 
ви дљи ви и пре по зна тљи ви на ојав ној рав ни (...) Са вре ме но до ба 
ка рак те ри стич но је по ди на мич ном по ме ра њу те жи шта син ди кал-
не бор бе са кла сич них ре ван ди ка тив них ка пи та њи ма стра те ги је 
со ци јал но-еко ном ског и тех но ло шког раз во ја др штва, ко ја су у сво-
јој осно ви по ли тич ка пи та ња”.5)

Еко ном ска де мо кра ти ја прет по ста вља уре ђе ну прав ну др жа ву, 
чи је устав не и за кон ске те ме ње на сто је да оства ре све вла де по-
сле про ме на 2000. го ди не. Ме ђу тим, прав на, а по себ но со ци јал на 
др жа ва, или др жа ва са ја сно де фи ни са ним со ци јал ним функ ци ја-
ма, ни је мо гу ћа у усло ви ма аку му ла ци је ка пи та ла, ства ра ња ви со-
ких про фи та на ште ту основ них пра ва за по сле них, већ ра ни је сам 
пи та ла да, по зва нич ним по да ци ма из по след њег квар та ла 2008. 
го ди не, 75% за по сле них у Ср би ји има за ра ду ни жу од про сеч не, 
ко ја је та да из но си ла не што пре ко 32.000 ди на ра, од но сно ма ње од 
400 евра. Др жа ва ни је обез бе ди ла ефи ка сне ме ха ни зме кон тро ле и 
санк ци о ни а ња по сло да ва ца ко ји не из вр ша ва ју оба ве зу упла те оба-
ве зног здрав стве ног и пен зиј ског оси гу ра ња. Шта ви ше, од 1. ју ла 
2009. го ди не, број за по сле них ко ји ће из гу би ти пра во на основ не 
здрав стве не услу ге због не из вр ше ња ове оба ве зе по сло да ва ца би ће 
ве ћи од 30.000 ли ца. 

У усло ви ма не из вр ша ва ња основ них оба ве за по сло да ва ца, а 
при сут ног ма сов ног мо бин га за по сле них, и то не са мо у при ват-
ном већ и у јав ном сек то ру, не мо гу се ин сти ту ци је по сре до ва ња у 
со ци јал ном ди ја ло гу на зва ти де мо крат ским. Оне ће то по ста ти ка-
да у прак си бу ду оства ре ни они од но си за по сле них и по сло да ва ца 
ка кви по сто је у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма. До бра рад на 
ат мос фе ра је пред у слов за ви сок рад ни учи нак, а санк ци је су по-
5) Дар ко Ма рин ко вић, “Син ди ка ти и по ли тич ке став ке у тран зи ци ји” у: Политичкареви

ја, бр. 2/2009, стр. 41.
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след ње сред ство ко је ру ко во ди о ци при ме њу ју пре ма за по сле ни ма. 
У ве ћи ни европ ских за ко но дав ста ва по сто ји и ме ра опо ме не за по-
сле ном, док је у де мо ћој прак си при сут на аро ган ци ја ру ко во де ћег 
осо бља, не до ста так тим ског ра да и прет ња от ка зом као нај че шће 
сред ство рад не ди сци пли не.

Свет ска еко ном ска кри за до ве ла је до ма сов ног га ше ња рад-
них ме ста у нај ра зви је ни јим зе мља ма Европ ске Уни је, у Ја па ну, и 
на рав но у САД ода кле је кри за и по те кла. У прак си се по но во по-
ка за ла јед на од основ них за ко ни то сти ка пи та ли зма, по себ но ка рак-
те ри стич на од вре ме на пр ве ин ду стриј ске ре во лу ци је и по стан ка 
ка пи та ли зма као свет ског си сте ма – а то је ње гов цикличкиразвој, 
ко ји ка рак те ри шу фа зе успо на и фа зе ре це си је и еко ном ске кри зе.

Др жав на ин тер вен ци ја, у на шим усло ви ма има ну жно ка рак-
тер мереекономскеинтервенције, а не ства ра ња ви со ког сте пе на 
за шти те гра ђа на и при вре де од де ло ва ња тр жи шних за ко ни то сти. 
У про те клим го ди на ма при ва ти за ци је, сред ства од до на ци ја су ве-
ли ким де лом за вр ши ла у по се ду фи зич ких ли ца. Сред ства ко ја су, 
по од ред ба ма За ко на о при ва ти за ци ји, би ла пред ви ђе на за да љи 
под сти цај раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа као и за ин фра струк-
ту ру, утро ше на су за ма те ри јал не рас хо де  и за ра де за по сле них у 
јав ном сек то ру. Уко ли ко је сма њи ва ња до ма ћа при вре да (ми ни стар 
Ла ло вић, 2 “при вре да ма лак са ва”), уто ли ко је ра стао број за по сле-
них, пре све га у ло кал ној са мо у пра ви и ре пу блич кој упра ви. Ни 
по че так свет ске еко ном ске кри зе ни је под ста као нај ви ше ор га не 
вла сти да ан га жу ју на уч ни по тен ци јал зе мље у де фи ни са њу стра
тегије привредног развоја, ко ја би за по че ла јавним редовима на
инфраструктури, ка ко би се ти ме ожи ве ла до ма ћа при вре да, упо-
ли ли не за по сле ни и ство ри ла бо ља еко ном ска па и по литчка ат-
мос фе ра у зе мљи. 

Ово су са мо на зна ке нај оп шти јих ме ра за ожи вља ва ње при вре-
де и људ ских ре сур са, ко је тре ба опе ра ци о на ли зо ва ти ни зом пре-
ци зни јих по слов них, фи нан сиј ских и дру гих ме ра ка ко би се ство-
ри ло по ве ре ње у др жа ву као га ран та пра ва из ра да, пра ва на рад 
и људ ско до сто јан ство гра ђа на, и из тих оп штих усло ва ство ри ли 
спе ци фич ни усло ви ра да, по ве ре ња и стал не ор га ни за ци о не по ве-
за но сти и за јед нич ког де ло ва ња др жа ве, удру же ња по сло да ва ца и 
син ди ка та, као пред став ни ка ин те ре са за по сле них. 

У од ре ђи ва њу де мо крат ског ка рак те ра де ло ва ња др жа ве, по-
сто је ја сни по ка за те љи ко ји ма се утвр ђу је де мо крат ски ка па ци тет 
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др жа ве у обла сти ра да: пр во, је за шти та пра ва из ра да, што је над-
ле жност ин спек ци је ра да, дру го, је суд ска за шти та у слу ча ју те жег 
кр ше ња пра ва за псо ле них од стра не по сло да ва ца. У оба слу ча ја 
ра ди се о пра ву по је ди на ца или о ко лек тив ном пра ву. При мер за 
ко лек тив но пра во за по сле них, ко је пред ста вља исто вре ме ну и па-
ра лел ну оба ве зу по сло дав ца, утвр ђе на чл. 16. тач.2. За ко на о ра ду 
(Сл. гла сник РС 61/2005), ко ји из ри чи то оба ве зу је по сло дав ца да 
“за по сле ном обез бе ди усло ве ра да и ор га ни зу је рад ра ди без бед-
но сти и за шти те жи во та и здра вља на ра ду, у скла ду са за ко ном и 
дру гим про пи си ма”. Ова од ред ба се кр ши ве о ма че сто, и у прак си 
је про те клих го ди на за бе ле жен ве ли ки број слу ча је ва не а де кват них 
усло ва ра да, о че му по сто је еви ден ци је ин спек ци ја ра да, до ку мен-
та ци ја ор га ни за ци ја син ди ка та, по чев од син ди кал них ор га ни за ци-
ја у пред у зе ћи ма до ре пу блич ких цен тра ла син ди ка та. У прак си је 
до ка за но да по сло дав ци ко рум пи ра ју ин спек то ре, те је не јед на кост 
гра ђа на пред за ко ном очи глед на по сле ди ца еко ном ске не јед на ко-
сти по сло да ва ца и за по сле них, али и по сле дич не не бри ге др жа ве 
да раз ли чи тим ме ра ма ути че на от кла ња ње про пу ста ко ји до во де 
до те шких по сле ди ца – по вре да, трај ног оште ће ња здра вља, ума-
ње не рад не спо соб но сти па и смрт ног ис хо да, као по сле ди ца те-
шких по вре да на ра ду.

У струч ној ли те ра ту ри из обла сти рад ног пра ва у нас не ма аде-
кват них струч них ста во ва, ко ји би омо гу ћи ли др жав ним ор га ни ма 
да вр ше сво ја овла шће ња бр же и ефи ка сни је. Та ко ђе, ов де се мо-
же да ти и јед но ши ре ту ма че ње вред но сног ста ва др жа ве пре ма 
за по сле ни ма, као ли ци ма ко ја су не са мо ду жна да ра де у оте жа-
ним и не а де кват ним усло ви ма, већ да је чи ње ни ца за по сле но сти 
и рад ног од но са, са свим пра ви ма ко ја про ис ти чу из ње га (здрав-
стве но и пен зиј ско оси гу ра ње) не ка вр ста при ви ле ги је, у од но су на 
ма су не за по сле них и ти ме дис кри ми ни са них гра ђа на. У зе мља ма 
Европ ске Уни је да ле ко је од ма као про цес креирањаусловарада, 
ко ји под ра зу ме ва ју тем пе ра ту ру, раз ли чи то осве тље ње, ре кре а ци ју 
за по сле них. Про ду же так рад ног вре ме на за по сло дав це у ве ли ким 
ком па ни ја ма ство рио је оба ве зу да улажуновац у по бољ ша ње и 
ху ма ни за ци ју рад них усло ва. У прак си до ма ће при вре де, про фит 
се оства ру је на ште ту здра вља за по сле них, а др жа ва не де лу је пре-
вен тив но, не го тек ка да на сту пе те же по сле ди це. Де мо кра тич ност 
од но са у све ту ра да мо же се про ве ра ва ти и на при ме ру мир ног ре-
ша ва ња рад них спо ро ва.
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У скла ду са пре по ру ка ма Европ ске со ци јал не по ве ље, прак сом 
европ ског хо мо ге ни зо ва ног рад ног за ко но дав ства, до нет је За кон о 
мир ном ре ша ва њу рад них спо ро ва (Сл. гла сник РС 125/2004), ко ји 
на ве о ма ја сан и са жет на чин ре гу ли ше ову ма те ри ју. Омо гу ће но 
је да не у трал ни ор ган, од но сно ар би тра жа, раз мо три спор из ме-
ђу по сло да ва ца и за по сле них, би ло да се ра ди о ин ди ви ду ал ном 
или ко лек тив ном рад ном спо ру. Од ред бе за ко на су ве о ма пре ци-
зне – о са ста ву ар би тра же, на чи ну до но ше ња од лу ка, ро ко ви ма и 
при ме ни на че ла решавањаспровамирнимпутем, што је још јед на 
те ко ви на еко ном ске де мо кра ти је, за раз ли ку од кла сич ног рад ног 
спо ра ко ји је скуп и спор, а че сто не за ди ре у су шти ну про бле ма. 
Упр кос до брим на ме ра ма за ко но дав ца, ре ша ва ње спо ро ва мир ним 
пу тем пот пу но је мар ги на ли зо ва но у прак си. Основ ни узрок опре-
де љи а ња за по сле них на те жи и ску пљи пут оства ри ва ња њи хов них 
пра ва, по је ди нач них и ко лек тив них, је сте при ме на ви со ког сте пе-
на на си ља у сва ко днев ном рад ном про це су, од стра не ме на џе ра и 
по сло да ва ца, што оне мо гу ћа ва мир но ре ша ва ње спор них од но са. 

Ви ше ис тра жи ва ња, ко ја су оба вља ле раз ли чи те ин сти ту ци је, 
по ка за ла су да у Ср би ји по сто ји из ра жен страх од гу бит ка за по сле-
ња. Ис тра жи ва ња из 2009. го ди не по твр ди ла су прет ход не на ла зе. 
Рад ни ци не за до вољ ни при ме ном со ци јал ног про гра ма и дру гим 
кр ше њи ма сво јих по је ди нач них и ко лек тив них пра ва при ме њу ју 
раз ли чи те об ли ке про те ста, укљу чу ју ћи и са мо са ка ће ње. То је од-
раз оча ја ња, не мо ћи и до каз не по сто ја ња по ве ре ња у прав ну др жа-
ву. С то га у јед ном син ди кал ном гла си лу по сто ји сле де ћа кон ста та-
ци ја: “У Ср би ји суд би на рад ни ка ко јем је по вре ђе но пра во из ра да, 
а он по ку ша да га ипак оства ри, че сто ли чи на мит о Си зи фу”.6) У 
истом тек сту де ци ди ра но се твр ди да “про те клих го ди на др жа ва 
ни је пред у зи ма ла од го ва ра ју ће за кон ске ме ре за шти те пра ва оних 
ко ји има ју по сао (рад но вре ме, упла та до при но са со ци јал ног оси-
гу ра ња, за шти та на ра ду и слич но), а по себ но кон тро ле ра да и не-
за ко ни тих от ка за”.7)

Аутор тек ста оце њу је да је ова кво по на ша ње по сло да ва ца у 
вре ме ну свет ске еко ном ске кри зе мо ти ви са но пре ба ци ва њем тро-
шко ва кри зе на рад ни ке и све гру па ци је за по сле них. По ве ре ње за-
по сле них у пра во су ђе као ме ри тор но, не при стра сно и објек тив но, 
до шла је до пу но ги зра жа ја у про ле ће 2009. го ди не, ка да су ме ди ји 
6) “Си зиф у Ср би ји”,увод ни текст, Синдикалниповереник, 30.6.2009. бр. 3124-3125, стр. 

2.
7) Op. cit. стр. 2.
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об ја ви ли да је јед но ми ни стар ство на ло жи ло дру го ме (Ми ни стар-
ство фи нан си ја Ми ни стар ству прав де) об у ста ву свих рад них спо-
ро ва. Су до ви су де по осно ву Уста ва, за ко на и дру гих про пи са, те је 
ово при мер не до зо во ље ног ме ша ња из вр шне вла сти у над ле жност 
су до ва. Ауто ру овог тек ста ни је по зна то да су се у прак си дру гих 
зе ма ља у тран зи ци ји по ја ви ли слу ча је ви та квог при ти ска на пра-
во су ђе ди рект но, ин ди рект но на за по сле не и син ди ка те. Овим је 
по вре ђе но не са мо устав но пра во гра ђа на на суд ску за шти ту, већ и 
прин цип по де ле вла сти и не за ви сно сти суд ства. Рад ни спо ро ви, по 
од ред би чл. 196. За ко на о ра ду, мо ра ли би да бу ду окон ча ни у ро-
ку од шест ме се ци од по ди за ња ту жбе. У прак си, њи хо во ви ше го-
ди шње тра ја ње обе сми шља ва су шти ну бр зог и ефи ка сног ре ше ња 
ове вр сте спо ра.

У ши рем кон тек сту рас пра ве о де мо крат ској при ро ди ин сти ту-
ци ја ве за них за со ци јал ни ди ја лог и од но се по сло да ва ца и за по сле-
них, на ве де ни при ме ри су до каз да ће про цес де мо крат ског де ло-
ва ња и су шти не ин сти ту ци ја тра ја ти ду го. Ини ци ја ти ва о об у ста ви 
рад них спо ро ва пре ста ла је због ре а го ва ња јав но сти. Ме ђу тим, 
от пу шта ња за по сле них, не ре ше ни спо ро ви на ста ли због не ис пу-
ње них оба ве за но вих вла сни ка ко је они има ју по осно ву со ци ја ног 
про гра ма у по ступ ку при ва ти за ци је, оста ју и да ље про блем у прак-
си. 

По сле ди це си сте мат ског на ру ша ва ња ин ди ви ду ал них и ко лек-
тив них пра ва за по сле них мо гу би ти те же и озбиљ ни је не го што 
прет по ста вља ју функ ци о не ри за ко но дав не и из вр шне вла сти у 
Ср би ји. Уко ли ко је на ни воу Со ци јал но-еко ном ског са ве та вла де 
Ре пу бли ке Ср би је по стиг нут со ци јал ни пакт о то ме да не ће би ти 
от пу шта ња за послне их, а са стра не син ди ка та да ће би ти об у ста-
вље ни штрај ко ви и про те сти, са ма прак са оспо ра ва та кав спо ра-
зум, упра во због кр ше ња људ ских пра ва за по сле них, због ши ре ња 
си ро ма штва ме ђу за по сле ни ма, не за по сле но сти и без на ђа. Њи хо во 
уче шће би ло је мир но у окви ру ор га ни зо ва не ко ло не ко ју су чи-
ни ли пред став ни ци ви ше син ди ка та. Мо гло би се до го ди ти да та 
ма ни фе ста ци ја бу де по след њи мир ни по ку шај де мо крат ског ма-
ни фе сто ва ња не за до вољ ства за по сле них. А ма сов но не за до вољ-
ство мо же се ла ко ма ни фе сто ва ти у об ли ку социјалне експлозије 
ко ју ру ко вод ства син ди ка та ви ше не ће мо ћи да кон тро ли шу, а још 
ма ње да су зби ју. Бу ду ћи да не за до вољ ство има ду го трај не узро ке, 
др жа ва је има ла до вољ но вре ме на и раз ли чи те ме ха ни зме, укљу-
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чу ју ћи и по ме ну те ин сти ту ци је, да ре а гу је у скла ду са прин ци пом 
пра вич но сти. не спо соб ност или ре ал на не моћ да пре ду зме ме ре у 
ци љу за шти те гра ђа на ко ји не по се ду ју ка пи тал и њи хо вих људ-
ских гра ђан ских пра ва из ра да, мо же до ве сти до по сле ди ца ко је су 
су прот не про кла мо ва ним по ли тич ким ци ље ви ма: уме сто да Ср би-
ја пре ра ста у ли де ра За пад ног Бал ка на у при вред ном, по ли тич ком, 
кул тур ном и сва ком дру гом по гле ду, мо же се до го ди ти да по ста не 
про бле ма тич на др жа ва ко јој су нео п ход не ме ре по мо ћи Европ ске 
Уни је и дру гих прав но-по ли тич ких ен ти те та. 

Свет ска еко ном ска кри за по ка за ла је сла бе стра не тр жи шне 
при вре де и ну жност ускла ђи ва ња од но са ра да и ка пи та ла. Со ци о-
лог На да Но ва ко вић сма тра да је кр ше ње пра ва за по сле них та ко че-
сто, јер је угра ђе но у прав ни си стем: “Нај ва жни ји узро ци кр ше ња 
еко ном ских и со ци јал них пра ва за по сле них у Ср би ји су си стем ске 
при ро де. То зна чи да је рад но и со ци јал но за ко но дав ство та ко (не)
на мер но кон ци пи ра но да за по сле ни ма “од у зи ма” не ка од основ них 
ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, а дру га им на ме ће у име успе шне 
тран зи ци је и ре ги о нал них и ши рих ин те гра ци ја”.8) Ком пе тент ну 
оце ну рад них спо ро ва и уло ге др жа ве у ре гу ли са њу од но са по сло-
да ва ца и за по сле них дао је адво кат Ми ло ји ца Цви јо вић, ко ји се већ 
три де це ни је ба ви за сту па њем за по сле них у рад ним спо ро ви ма: 
“Овај на род, па на рав но и рад ни ци, из гу би ли су по ве ре ње у го то во 
све ин сти ту ци је и др жа ву. Мно го се оче ки ва ло на кон ру ше ња Ми-
ло ше ви ће вог си сте ма. Љу ди су ве ро ва ли да до ла зи вре ме обе ћа не 
прав не др жа ве. Оче ки ва ло се да ће мно го то га кре ну ти на бо ље. 
Што се рад ни ка ти че, до го ди ло се да је њи ма кре ну ло обр ну тим 
сме ром. Они су и да ље обес пра вље ни”.9)

Не за до вољ ство про це сом и ре зул та ти ма по ступ ка при ва ти за-
ци је до би ја све ши ре раз ме ре. Уме сто ефи ка сне и мо дер не при-
вре де, са зна чај ним бро јем ма лих и сред њих пред у зе ћа, ја ча њем 
до ма ћег ка пи та ла, сма њи ва њем не за по сле но сти, срп ска при вре да 
је уру ше на. До шло је до де зин ду стри ја ли за ци је у чи та вим окру зи-
ма, при вре да се вра ћа на ра ни ји сту пањ за нат ске при вре де. Свет ска 
еко ном ска кри за до во ди у пи та ње рад на ме ста и пра ва за по сле них 
у раз ви је ним зе мља ма Европ ске Уни је. У усло ви ма по гор ша ва-
ња кри зе, европ ски син ди ка ти по зи ва ју се на пра во на за кљу чи-
ва ње ко лек тив ног уго во ра (Швед ска). По ре ђе ње ор га ни зо ва но сти, 
8) Синдикалниповереник, op. cit. стр. 5.
9) Синдикалниповереник, op. cit. str. 8.
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струч но сти и при пре мље но сти син ди ка та за кри зне си ту а ци је по-
ка зу је ре ал ну сла бост срп ских син ди ка та. То, на рав но, не зна чи да 
је др жа ва ја ка, а за ње но прав но, де мо крат ско и со ци јал но де ло ва-
ње по тре бан је ду го тра јан про цес.

Де мо крат ско ре гу ли са ње од но са у све ту ра да оте жа но је де ло-
ва њем свет ске еко ном ске кри зе. Пред у зет ни ци су про те клих го ди-
на ре ла тив но ла ко до би ја ли кре ди те за по че так сво је де лат но сти, 
док су то ком 2009. го ди не усло ви кре ди ти ра ња оте жа ни, из ме ђу 
оста лог по ску пље њем кре ди та (ка ма та са 6% на пре ко (% на го ди-
шњем ни воу). Про те клих го ди на би ло је мно го сти хиј ског по кре-
та ња ма лих и сред њих пред у зе ћа. Че сто је пред у зет ник за по чи њао 
де лат ност без ва ља ног би знис пла на, без ана ли зе тр жи шта, по тен-
ци јал них ку па ца, до ба вља ча ро бе, без ква ли фи ко ва ног и спо соб ног 
ме наџ мен та. У прак си, са та квим по слов ним ин пу том, сле до вао је 
не у спех, ко ји по сло дав ци нај че шће по ку ша ва ју да на док на де по-
ве ћа ном рад ном екс пло а та ци јом за по сле них (убр за ва ње ра да, пре-
ко вре ме ни не пла ће ни рад и слич но), што је чест узрок мо бин га,10) 
о ко ме сам пи са ла у ча со пи су По слов на еко но ми ја. У срп ској при-
вре ди ство ре ни су мо но по ли у свим нај про фи та бил ни јим при вре-
ме ним де лат но сти ма, чи ме је су жен ви тал ни про стор за раз вој ма-
лог и сред њег пред у зет ни штва. Упра во је еко ном ска кри за при ли ка 
да се ула же у ма ла и сред ња пред у зе ћа, да се озбиљ ни је при сту па 
по кре та њу про из вод ње и ре гу ли са њу од но са из ме ђу по сло да ва ца и 
за по сле них. Штрај ко ви ни су увек оправ да но сред ство по бољ ша ња 
по ло жа ја за по сле них, али њи хо во уче ста ло ор га ни зо ва ње и јав но 
не за до вољ ство гра ђа на је су сиг нал да у са мим пред у зе ћи ма, при-
ва ти зо ва ним или но во о сно ва ним, по сто је ор га ни за ци о ни, по себ ни 
и фи нан сиј ски про бле ми, ко ји се ис ка зу ју кроз су коб за по сле них 
са по сло вод ством. За то је ре ша ва ње ових про бле ма за да так по сло-
да ва ца, и пред у слов да се ре гу ли шу од но си на ни воу при вред них 
гра на и при вре де као де лат но сти, ко ја ства ра ма те ри јал на до бра и 
омо гу ћа ва раст за послне о сти и стан дар да ста нов ни штва, а не про-
бле ме и гу би так. Са ста но ви шта ду го роч ни јег по сма тра ња тран зи-
ци о них про це са, Ср би ја по ста је про блем за пад ног Бал ка на, уме-
сто да у мно гим обла сти ма бу де во де ћа зе мља. Ово је раз лог за 
озбиљ но раз ма тра ње и стал ни ди ја лог по сло да ва ца и син ди ка та. У 
10) Ду брав ка Ста јић, “Мо бинг и са вре ме но по сло ва ње”, Пословнаекономија, год. 2, бр. 2, 

вол. 3, 2008, по себ но стр. 230-231.
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пра вим чи ње ни ца ма еко ном ске ствар но сти пи сал је Сне жа на Грк у 
члан ку “Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка”.11)

2.ТЕОРИЈСКИПРИСТУП

При род но пра во за сни ва се на иде ји да сва ки чо век има пра во 
на осно ву при род ног ре да ства ри. Ве ко ви ма се за сни ва ло на иде-
ји за шти те иде је пра вич но сти ко јом се за сту па жи вот по је дин ца у 
скла ду са људ ским до сто јан ством, што зна чи од бра ну од са мо во ље 
вла да ра и узур па ци ја пра ва по је дин ца од стра не по зи тив ног пра ва 
кон крет не др жа ве. Ова иде ја у но ви јем вре ме ну про ши ри ла се и на 
пра во на рад, као и пра ва из ра да. 

Де мо крат ска уло га др жа ве про це њу је се на осно ву ње не спо-
соб но сти да мир ним пу тем раз ре ша ва дру штве не су ко бе, ко ји ве-
ли ким де лом има ју узрок у не мо ћи по је ди на ца и дру штве них гру па 
да оства ре сво је ин те ре се. Та ко и је дан од но ви јих лек си ко на АБЦ 
Де мо кра ти је,12) утвр ђу је да по јам де мо крат ске др жа ве ни је мо гу ће 
де фи ни са ти без ње не со ци јал не ди мен зи је. Ме ђу тим, ка ко по ка-
зу је и од ред ни ца “со ци јал на по ли ти ка”, тај сег мент де мо крат ског 
де ло ва ња др жа ве за ви си од иде о ло шког ту ма че ња и гло бал не иде-
о ло ги је на ко јој је уте ме ље но кон крет но дру штво. Оп ште по и ма-
ње со ци јал не по ли ти ке под ра зу ме ва ублажавање противуречно
стина ста лих де ло ва њем тр жи шта и дру гих фак то ра на по је дин це, 
осми шља ва ње и за до во ље ње људ ских по тре ба пу тем ко ор ди на ци је 
рад них и жи вот них усло ва оси гу ра ња за слу чај по вре де на ра ду, 
под сти ца ње дру штве ног раз во ја, осми шља ва ње раз ли чи тих ин-
стру ме на та (фон до ви оси гу ра ња за слу ча је ве раз ли чи тих ри зи ка). 
Со ци јал на по ли ти ка, ка ко се на во ди у по ме ну тој од ред ни ци, у на-
у ци се од ре ђу је као: “1. Ко лек тив на или дру штве на по тро шња, 2. 
по ли ти ка жи вот ног стан дар да, 3. бри га за дру штве не де лат но сти 
(обра зо ва ње, здрав стве на и де чи ја за шти та, ми ро вин ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, оси гу ра ње у слу ча ју не за послне о сти и дру го), 
4. со ци јал на за шти та при ли ком при род них не по го да (зе мљо тре си, 
по пла ве и слич но) или особ них не во ља (бо лест, ин ва лид ност, ста-
рост, смрт), 5. об лик и на чин усме ра ва ња дру штве ног раз во ја ком-
пле мен тар них еко но ми ја по ли ти ци.13)

11) Ви ди: Сне жа на Грк, “Ср би ја у зо ни ре це си о ног су мра ка”, Српскаполитичкамисао, бр. 
1/2009, стр. 149-170.

12) Лек си кон те мељ них пој мо ва по ли ти ке: абе це да де мо кра ти је, уре ди ли Иван Пр пић, 
Жар ко Пу хов ски, Ма ја Узе лац, Са ра је во, 1994. стр. 81.

13) Op. cit. стр. 132.
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Иде о ло шки уте ме ље не раз ли ке из ме ђу со ци јал не по ли ти ке 
усме ре не од стра не ли бе рал но/нео ли бе рал но од ре ђе не др жа ве, у 
прак си се ис ка зу ју као утилитарнасоцијалнаполитика,резидуал
на, у сми слу да по је ди нац тре ба сам да се бри не за за до во ља ва ње 
сво јих по тре ба. 

Редистрибутивна со ци јал на по ли ти ка карк те ри стич на је за 
мо дел др жа ве бла го ста ња у зе мља ма – чла ни ца ма Европ ске Уни је, 
у пе ри о ду 1950-1990. го ди не. Она се за сни ва на иде ји пра вич но-
сти, јед на ких шан си свих чла но ва за по сти за ње лич ног стан дар да 
и ква ли те та жи во та (пра во на шко ло ва ње, из бор по сла, за ра да ко ја 
обез бе ђу је ком фор но ста но ва ње, здрав стве ну за шти ту и на кна ду 
у слу ча ју не за по сле но сти). Чла но ви дру штва, сем тр жи шне утак-
ми це, при хва та ју од го вор ност и со ли дар ност за слу чај ин ди ви ду-
ал них и ко лек тив них ри зи ка, али и од го вор ност за ма ње успе шне 
по је дин це, кои ни су спо соб ни за ту утак ми цу (бо ле сни, ин ва ли ди, 
ли ца са по себ ним по тре ба ма). Овај смер раз во ја со ци јал не по ли ти-
ке на стао је и раз ви ја се у пе ри о ду вла да ви не стра на ка со ци јал де-
мо крат ске ори јен та ци је. Гло ба ли за ци ја и свет ска еко ном ска кри за 
уве ли ко су жа ва ју пра ва за по сле них, не за по сле них и при ма ла ца со-
цјал не по мо ћи. Ем пи риј ска са зна ња по ка зу ју да, због ге о граф ске и 
еко ном ске изо ло ва но сти, нај ма ње ре стрик ци је функ ци ја со ци јал не 
др жа ве у да на шњем све ту је пре тр пе ла Аустра ли ја. 

Ве ћи на зе ма ља ко је су про шле про цес при ва ти за ци је ори јен-
ти са ле су се ка резидуалној со ци јал ној по ли ти ци и од го ва ра ју ћој 
уло зи др жа ве, не из на чел них док три нар них раз ло га, већ због па-
да про из вод ње, не за по сле но сти и оси ро ма ше ња ста нов ни штва и 
др жа ве.  Њи хо ва ак ту ел на по ли ти ка у сфе ри за шти те ста ту са за-
по сле них и не за по сле них углав ном се кре ће у овим окви ри ма, са 
из у зет ком Сло ве ни је ко ја због ма ло број ног ста нов ни штва пред-
ста вља из у зе так, а не ка рак те ри сти чан при мер ме то да ре ша ва ња 
ових про бле ма. Срп ско дру штво је већ два де сет го ди на из ло же но 
те шким по ли тич ким, еко ном ским и др жав ним по ре ме ћа ји ма, те је 
и то оба ве зи ва ло по ли тич ку и син ди кал ну ели ту да ре а ли зу ју про-
ми шље ни ју со ци јал ну по ли ти ку, ко јом би за шти ти ли нај ра њи ви је 
гру пе у дру штву. Од го вор ност др жа ве ис ка за ла би се бла го вре ме-
ним и јав ним (тран спа рент ним) из но ше њем по да та ка о те шко ћа ма, 
ри зи ци ма и не га тив ним стра на ма при ва ти за ци је. То би био до при-
нос др жа ве ње ној де мо крат ској функ ци ји др жа ве свих гра ђа на.
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form.
Keywords:socialpartners,dissatisfactionofcitizens,so
cialstate,socialpolicy,rezidualpolicy.

 Овај рад је примљен 24. марта 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 6. јула 2009. године.
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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Iсто риј ски по сма тра но, Ре пу бли ка Ср би ја про ла зи кроз раз ли-
чи те об ли ке при вред ног раз во ја. На том пу ту све до на стан ка 

да на шње Ре пу бли ке Ср би је  на и ла зи ло се на пре пли та ња раз ли чи-

* Виши научни сарадник у ИПС у Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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тих ути ца ја на њен дру штве ни и при вред ни си стем као, а пре све-
га на раз ли чи те спољ не и уну тра шње фак то ре ко ји су оства ри ли, 
али ко ји још увек оства ру ју   раз ли чит ин тен зи тет ути цај но сти на 
укуп но ста ње при вре де зе мље па са мим тим и на ста ње дру штва.

Иако Ср би ја да нас под ра зу ме ва мо дер ну др жа ву на ста лу рас-
па дом СФРЈ са аспек та раз во ја при вре де као и у по гле ду бо гат ства 
ње ног ста нов ни штва, по ре де ћи је са дру гим др жа ва ма на ста лим на 
тлу бив ше СФРЈ, мо же се ка за ти да при па да гру пи успе шни јих зе-
ма ља. Сла би ји раз вој у од но су на дру ге др жа ве бив ше СФРЈ оства-
ри ла је са мо у од но су на Сло ве ни ју. Ме ђу тим, са свим је си гур но 
да се мо же по ре ди ти и са не ким др жа ва ма ко је су не дав но по ста ле 
чла ни це Европ ске уни је.

Ова кво ста ње је до не кле ре ла тив но јед но став но об ја сни ти об-
зи ром на про те кле до га ђа је, а ко ји се од но се на пе ри од на кон рас-
па да СФРЈ, а да нас сва ка ко об зи ром на на ста нак и ути ца ње гло ба-
ли за ци је на њен при вред ни раз вој, али до брим де лом и због ста ња 
у др жа ви ко је у мно го ме на сто је да кре и ра ју ино стра ни  фак то ри, 
од но сно вла де стра них др жа ва на ро чи то САД, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Не мач ка итд.. Чи ње ни ца је да ове др жа ве на сто је и вр ше ути ца ња, 
од но сно ди рект но се ме ша ју у уну тра шње ства ри и дру гих  су ве ре-
них др жа ва ши ром све та на раз ли чи те на чи не.

Чи ње ни ца је да по сто је раз ли чи та раз ми шља ња о ко ри сно-
сти и мо гућ но сти раз во ја гло ба ли за ци је, ме ђу тим ре зул та ти гло-
ба ли за ци је да нас су сва ка ко ве о ма ди ску та бил ни. Са свим ја сно да 
су нај ве ћи за го вор ни ци гло ба ли за ци је за пад не зе мље на че лу са 
САД, али је та ко ђе са свим еви дент но, об зи ром на на ста лу свет-
ску при вред ну кри зу, да је  про пао кон цепт за пад ног ор га ни зо ва ња 
при вре де, од но сно кон цепт ли бе рал ног ка пи та ли зма. Ово се ја сно 
уоча ва на стан ком ре це си је, пре све га, у при вред но нај ра зви је ни јим 
и во де ћим др жа ва ма све та, упра во у САД-у, Ве ли кој Бри та ни ји, 
Не мач кој, Фран цу ској итд. Раз ме ре ове ре це си је је још увек не мо-
гу ће пре ци зно са гле да ти и од ре ди ти.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАИСИРОМАШЕЊЕ

Чи ње ни ца је да су мно ге др жа ве, па та ко и Ре пу бли ка Ср би-
ја, оса мо ста љи ва њем од СФРЈ при вред но би ле ори јен ти са не ка 
за пад ном мо де лу ор га ни зо ва ња при вре де. Ова на гла ин кли на ци ја, 
од но сно при вред на пре о ри јен та ци ја ка за пад ном мо де лу ор га ни зо-
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ва ња при вре де се до не кле мо же и раз у ме ти (иако смо ми шље ња да 
овај на гли за о крет не дво сми сле но зах те ва де таљ ну и ду бо ку ана-
ли зу као и са гле да ва ње мно гих чи ње ни ца због ко јих је и до шло до 
ова кве пре о ри јен та ци је) јер су на власт до шле по ли тич ке пар ти је 
нај че шће про за пад но ори јен ти са не (за пад но де мо крат ске ори јен-
ти са но сти), а нај ви ше због си ро ма ше ња ста нов ни штва иза зва ним 
раз дру жи ва њем са Цр ном Го ром и ка сни је се це си о ни стич ким де-
ша ва њи ма на Ко со ву и Ме то хи ји, а на ро чи то агре си јом САД, од но-
сно НА ТО-а на Ре пу бли ку Ср би ју.

Све то је омо гу ћи ло да се стра ни ка пи тал (за пад ни) им пу ти ра 
и ре ла тив но бр зо про дре у Ре пу бли ку Ср би ју., при хва ћен од до-
ма ћих по ли ти ча ра. Ова ин пу та ци ја стра ног ка пи та ла је, пре све га, 
од го ва ра ла стра ним ула га чи ма због ства ра ња ве ли ког про фи та. У 
том сми слу су ин ди ка тив ни кре ди ти од но сно ка ма те под ко ји ма се 
за ду жу ју гра ђа ни, а ко је су ме ђу нај ве ћим ка ма та ма у Евро пи и у 
овом ре ги о ну. Нај че шћи вла сни ци тих ба на ка су ино стра ни парт-
не ри. Та ко ђе да нас ви ше не ма сум ње да и са ма Ср би ја ула зи у зо ну 
ви со ке за ду же но сти и по ста је за ви сник од стра них фи нан сиј ских 
сред ста ва без ика квих на зна ка да би их мо гла вра ти ти (по оце ни 
Ин сти ту та за тр жи шна ис тра жи ва ња „ИЗИТ“). Не сум њи во је да 
уко ли ко се на ста ви ова кво за ду жи ва ње зе мље у ино стран ству, у 
Ср би ји се мо гу оче ки ва ти и по ли тич ке по сле ди це о ко ји ма за са да 
очи глед но ни ко и не раз ми шља. Ваљ да се за то код нас знат но бр же 
осни ва ју бан ке не го про из вод на пред у зе ћа.. Ипак у об зир се мо ра 
узе ти и „чи ње ни ца да др жа ве у тран зи ци ји ни су има ле је дин стве но 
тра си ран пут пре ла ска из јед ног у дру го уре ђе ње па се због то га од-
но си пре ма еко но ми ји и ње ном зна че њу при сту па ло на раз ли чи те 
на чи не“.1)

На ро чи то је ин те ре сант на за ин тер со ва ност стра них ула га ча 
(про фи те ра) у обла сти са о бра ћа ја ка ко би се омо гу ћио при ступ и 
ко ри шће ње по сто је ћих си ро вин ских ба за са јеф ти ном рад ном сна-
гом.2) 

Та ко ђе, по љо при вред на про из вод ња иако је у струк ту ри на ци-
о нал не до би ти из но си ла ви сок про це нат, на шла се да нас у ве о ма 
те шком по ло жа ју. Си ро ма штво си сте мат ски при ти ска све при вред-
1) Ђу рић Ж., Јо ва ше вић Д., Ра кић М.: Ко руп ци ја иза зов де мо кра ти ји, ИПС, Бе о град, 

2007, стр. 57.
2) Ин ди ка ти ван је слу чај бив ше же ле за ре у Сме де ре ву где рад ни ци за 1 час ра да да нас 

до би ја ју око 2 до ла ра, док за исти по сао са да шњи вла сник Yu sstil у САД рад ни ке пла ћа 
пре ко 15 до ла ра на час.
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не обла сти, али и ван при вред не обла сти, од но сно већ са да је ја сно 
мо гу ће пре по зна ти не ке ка рак те ри сти ке со ци јал не кри зе у др жа ви.

По се бан је про блем си ро ма ше ње ин ду стри је, али и по љо при-
вре де услед че га по љо при вред на га здин ства, а на ро чи то она сит на 
у при ват ном вла сни штву, за ду жу ју се нај че шће не ра ди про из во-
ђач ких ци ље ва, ин тен зи ви ра ња га здин ства, већ ра ди по пу не де фи-
ци та ко ји су у га здин стви ма стал ни, а до пу њу ју се, нор мал но са мо 
про да јом зе мље по ба га тел но ни ским це на ма и от пу шта њем рад не 
сна ге.

„На ова га здин ства ути че тр жи ште ра да и на јам ни не мно го ви-
ше не го тр жи ште по љо при вред них про из во да... кре дит је ту, да кле 
сред ство одр жа ва ња фи зич ког жи во та по ро ди це“.3)

Стра ни ка пи тал се све ви ше ан га жу је у Ср би ји, али не са мо 
у њој, кроз ус по ста вља ње гло бал ног по рет ка у све ту та ко да ма-
ло ко ја нпр. бан ка ни је вла сни штво или под ди рект ном кон тро лом 
ино стра них вла сни ка.

Та ко ђе, стра ни ка пи тал и стра не бан ке „др же“ кључ не ин-
ду стриј ске гра не под сво јом кон тро лом, нај че шће у од но су 51 % 
стра ног вла сни штва пре ма  49 % до ма ћег ка пи та ла у пред у зе ћи ма, 
бан ка ма и дру гим ва жних при вред ним ин сти ту ци ја ма и уста но ва-
ма. На тај на чин стра ни ка пи тал под „увер љи вим“ из го во ри ма и 
уз при ме ну раз ли чи те ме то до ло ги је све ви ше за ду жу је при вре ду 
Ре пу бли ке Ср би је. Та ко је „у Ср би ји од 2001. до 2006. го ди не при-
ва ти зо ва но 1805 пред у зе ћа од ко јих су не ка пред у зе ћа ку пље на од 
стра не но вих вла сни ка да ле ко ис под ре ал не це не и под сум њи вим 
окол но сти ма“.4) Та ко ђе и „За кон о при ва ти за ци ји је оне мо гу ћио 
за по сле не (рад ни ке) да бу ду вла сни ци ве ћин ског па ке та ак ци ја, а 
но вим вла сни ци ма је прак тич но дао огром на пра ва у по гле ду од-
но са пре ма за по сле ни ма“.5)Др жав ни ду го ви су не ко ли ко пу та ве ћи 
да нас у од но су на пе ри од бив ше СФРЈ, а на ци о нал ни бру то про из-
вод  по гла ви ста нов ни ка је та ко ђе не ко ли ко пу та ма њи у од но су на 
пе ри од по сто ја ња СФРЈ. 

У же љи за ства ра њем што ве ћег про фи та ула га чи та ко од лу чу-
ју и о суд би ни ве ли ког бро ја за по сле них у при ват ном сек то ру. Та ко 
је да нас на спи ску Ре пу блич ког за во да за за по шља ва ње еви ден ти-
3) Ву чо А.: Аграр на кри за у Ју го сла ви ји,  стр. 17.
4) Об ра до вић Жар ко: Ср би ја – др жа ва со ци јал не прав де, По ли тич ка ре ви ја бр. 1/2009, 

ИПС, Бе о град, стр 210.
5) Ibi dem, стр. 210
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ра но пре ко 900 000 не за по сле них ли ца ко ја тра же по сао. Ово ме 
сва ка ко тре ба до да ти бар још 10 % оних ли ца ко ја се ни су при ја-
ви ла За во ду за за по шља ва ње јер не оче ку ју да се уоп ште мо гу за-
по сли ти из ра зних раз ло га (ста ро сти, не а де кват на школ ска спре ма 
итд.). Ме ђу тим, ако се овом бро ју ре ги стро ва них на би ро и ма за 
за по шља ва ње до да број осо ба ко је не ра де у сво јој стру ци, а за 
ко ју су се шко ло ва ли (нпр. ди пло ми ра ни еко но ми ста ра ди као кон-
дук тер, ди пло ми ра ни гра ђе вин ци ра де у при ват ним без бед но сним 
слу жба ма, рад пен зи о ни са них ли ца итд.) он да број не за по сле них 
пре ла зи ци фру од 2,5 ми ли о на ли ца без по сла или са не а де кват ним 
по слом. Осим то га, у Ср би ји нпр. сва ког ме се ца без по сла оста је 
око 2500 за по сле них осо ба због „га ше ња“ пред у зе ћа. Осим то га, 
по зна то је да је у 2008. го ди ни при вре да Ср би је за бе ле жи ла гу би-
так од 37 ми ли јар ди ди на ра што до дат но ути че на ста ње  со ци јал-
не угро же но сти и не си гур но сти ста нов ни штва. Сли чан слу чај по 
овим пи та њи ма је исти не ра ди и у дру гим др жа ва ма бив ше СФРЈ 
(ако је то уоп ште за уте ху) што све ре зул ти ра со ци јал ном кри зом и 
не си гур но шћу ста нов ни штва у ши рем ре ги о ну. 

Са же то пред ста вља ње ка рак те ри сти ка при вред ног ста ња у 
Ре пу бли ци Ср би ји, али и у дру гим др жа ва ма ре ги о на по пут Цр не 
Го ре, Ма ке до ни је, БиХ... би се мо гло пред ста ви ти кроз не ко ли ко 
уоп ште них ка рак те ри сти ка:

• Ути цај за пад ног (при ват ног) мо де ла при вре де је стар то-
вао у ве о ма раз ли чи том сте пе ну ста ња при вре де у по је ди-
ним др жа ва ма на ста лим на кон рас па да бив ше СФРЈ;

• Осла ња ње на стра ни ка пи тал на ци о нал на при вре да Ср-
би је по ста ла је за ви сна та ко да ни је мо гла, а ни ти ће то 
мо ћи у не ком кра ћем вре мен ском пе ри о ду да ис ко ри сти 
све сво је пред но сти, а на ро чи то оне ко је се огле да ју у бо-
гат ству си ро ви на ма;

• На чин про из вод ње и ства ра ње (аку му ла ци ја) ка пи та ла све 
ви ше се ра ди мак си мал ним ко ри шће њем рад не сна ге, од-
но сно мак си ма ли зу је се ефи ка сност ис ко ри шће ња јеф ти-
не рад не сна ге;6)

• Сплет ме ђу на род них окол но сти и од но са, а на ро чи то на-
сто ја ње ус по ста вља ња гло ба ли за ци је (при вред ног и кул-

6) У том сми слу су ин ди ка тив ни по ка за те љи о сма ње њу ко ри шће ња бо ло ва ња од стра не 
за по сле них и ка да се ра ди о за и ста бо ле сним осо ба ма, а све из стра ха да се не оста-
не без по сла. Та ко ђе и по ред по сто ја ња од ред би о 42-ча сов ној рад ној сед ми ци мно ги 
при ват ни ци то не при зна ју, а на слич не слу ча је ве  не по што ва ња за ко на се мо же на и ћи 
и ка да су у пи та њу да ни го ди шњих од мо ра или не рад ни да ни за вре ме др жав них пра-
зни ка итд.
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тур ног по ро бља ва ња) до во ди до за о штра ва ња од но са на 
ме ђу на род ној сце ни из ме ђу при вред но нај ра зви је ни јих 
др жа ва што се нај че шће ма ни фе сту је кроз бор бу за обез-
бе ђи ва њем пре ко по треб них си ро ви на, а на ро чи то по гон-
ског го ри ва. Ова за о штра ва ња ди рект но се од ра жа ва ју на 
при вре ду па чак и без бед ност ма њих и при вред но сла би је 
раз ви је них др жа ва. Да нас свет ска ре це си ја не да је шан се  
раз во ју до ма ће при вре де. Ов де се не ра ди о не спо соб но-
сти Ср би је да раз ви је соп стве ну при вре ду и ја ча соп стве-
не про из вод не сна ге већ је то по сле ди ца пре ком по но ва ња 
свет ске при вре де под ути ца јем гло ба ли за ци је ко ја се са да 
на шла у ре це си ји и по ву кла све при вре де у тај по нор ко је 
су же ле ле да се по и сто ве те са трен дом гло ба ли зма и гло-
ба ли за ци је.

• Без об зир ност до ла ска до енер гет ских из во ра и ко ри шће-
ња руд них бо гат ста ва у не ким др жа ва ма или ре ги о ни ма 
се пер ма нент но по о штра ва чак и уз пер фид ну при ме ну 
вој ске или дру гих сна га без бед но сти под раз ли чи тим из-
го во ри ма и нај че шће не у вер љи вим оправ да њи ма њи хо ве 
упо тре бе.

• Упра вља ње при вре дом да нас се вр ши уз ве ли ки ути цај 
стра них ло би ста та ко да се с пра вом мо же по ста ви ти пи-
та ње о не за ви сном од лу чи ва њу до ма ћих по ли ти ча ра у  
скла ду са оп штим до бром па чак и са мих гра ђа на.

У це ли ни по сма тра но при вре да Ре пу бли ке Ср би је да нас је 
под ја ким ути ца јем ино фак то ра (гло ба ли за ци је) због че га по сто ји 
страх да се ње но про па да ње не ће за у ста ви ти у ско ро вре ме. Са-
да шње при вред но ста ње бре ме ни то је и на стан ком ан та го ни зма у 
дру штву, а нај у оч љи ви ји су из ме ђу вла сни ка ка пи та ла (при ват ни-
ка) и сред ста ва за про из вод њу (ко ја су не ка да би ла у вла сни штву 
др жа ве и дру штва) и рад ни ка. Осим то га мо гу се уочи ти и раз ли ке 
из ме ђу се ла и гра да, од но сно гра да и ло кал не са мо у пра ве; као и 
про бле ма ти ка тј. на ра сли про бле ми у агра ру; у ег зи сти ра њу још 
увек у пот пу но сти не ре ше не про бле ма ти ке по на ци о нал ним пи та-
њи ма, али и убр за ном (по сва ку це ну) на сто ја њу ула ска у ЕУ, итд. 
По сма тра но са аспек та до стиг ну тог сте пе на де мо кра ти је и кон цеп-
та са вре ме них ус по ста вље них др жа ва и вла сти у њи ма, па та ко и у 
Ср би ји да нас, уло га ино стра них ло би ста је од ве о ма ве ли ког (при-
о ри тет ног) зна ча ја па се чак мо же го во ри ти и о сво је вр сним усло-
вља ва њи ма и не при ме ре ним зах те ви ма.
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УНУТРАШЊАПРОБЛЕМАТИКА
ИПРОДУКЦИЈАСИРОМАШТВА

  Да ти по ли тич ки од но си у Ре пу бли ци Ср би ји су на ста ли као 
по сле ди ца раз ли чи тих ути ца ња и на сто ја ња ка ко оних спо ља та ко 
и оних из ну тра, са ци љем да Ср би ја по ста не мо дер на де мо крат ска 
др жа ва. У овим на сто ја њи ма се углав ном ус пе ло, али је очи глед но 
да по сто ји „леб де ћа“ про бле ма ти ка ко ју је по треб но у нај ско ри је 
вре ме пре ва зи ћи ка ко би Ср би ја и прак тич но по ста ла мо дер на де-
мо крат ска др жа ва. При то ме ва ља по ћи, пре све га, од ува жа ва ња 
пој ма де мо кра ти је, а то зна чи „да се де мо кра ти ја за сни ва на од ред-
ни ца ма јед на ко сти и сло бо де, и да је де мо кра ти ја об лик вла да ви не 
ко ји нај ма ње угро жа ва сло бо ду гра ђа на“.7) По ре де ћи ста ње де мо-
кра ти је у Ре пу бли ци Ср би ји са из не тим ста вом ла ко се уоча ва ју од-
ре ђе не ин кли на ци је од схва та ња и при ме не де мо кра ти је у Ср би ји 
па и у не ким дру гим окол ним др жа ва ма. Ре кло би се да ка пи тал и 
у овом слу ча ју има од ре ђе на „на ци о нал на“ обе леж ја, ис по ља ва на 
у ви ду на сто ја ња ина у гу ри са ња „на ци о нал них еко но ми ја“ у др жа-
ва ма ка ко би се учвр сти ла по ли тич ка моћ у ци љу ели ми ни са ња 
„стра ха“ од дру ге др жа ве при че му се не рет ко при ме њу је стал но 
так ти зи ра ње са ци љем што обим ни је и што чвр шће уни та ри за ци је, 
од но сно, на ме ђу др жав ном ни воу - гло ба ли за ци је. На тај на чин се 
на мер но или не на мер но вр ши бло ки ра ње дру штве них про ме на и 
сла би при вред но ста ње у сва кој др жа ви па та ко и код нас. 

Ус по ста вља ње вла да ви не про фи та и ње го вих вла сни ка је очи-
глед но циљ оних на вла сти ко ји та кво ста ње же ле да за др же трај но. 
Мно ге ствар не про ме не ко је је нео п ход но из вр ши ти та ко оста ју по 
стра ни јер вла да ју ћој ели ти од го ва ра ју са мо оне про ме не ко је во де 
ја ча њу њи хо вог оп стан ка и ре про ду ко ва њу про фи та (уве ћа њу ка-
пи та ла). Исти не ра ди, да нас „про фит је основ ни по кре тач и циљ 
по сло ва ња, али ни је ње го ва ко нач на свр ха већ су то за до вољ ства 
и сре ћа као и у дру гим лич ним и дру штве ним де лат но сти ма. Кон-
цеп ци ја пре ма ко јој су но вац и про фит  свр ха са ми се би до ве ла је 
до ду бо ке си стем ске кри зе ко ја ни је са мо фи нан сиј ска“. 8) 

Да кле, ма те ри јал ни успех не тре ба схва ти ти у ну жној ко ре ла-
ци ји са сре ћом па оту да се мо же по ста ви ти пи та ње ствар не уло ге 
7) Bar ber Be nja min: Strong De moc racy, New York, 2005.
8) Сен ге Пи тер: Кри за – прет ња и шан са,  Ме ђу на род но са ве то ва ње, За греб 2009. 
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на ци о нал ног бру то про из во да као ин ди ка то ра оп штег ста ња гра ђа-
на и на прет ка др жа ве. 

Исти не ра ди мо ра се при зна ти да је ипак нај бо љи на чин за 
пре ва зи ла же ње си ро ма штва у ства ри при вред ни раст, од но сно од 
ва жно сти су сви они фак то ри ко ји ути чу на раст при вре де и ти ме 
омо гу ћа ва ју бо љи жи вот. 

Ка да се го во ри о уну тра шњим про бле ми ма ко ји до во де до 
сла бље ња при вред ног ра ста па оту да и ди рект ног ути ца ја на си-
ро ма штво ста нов ни штва, мо ра се на гла си ти да на про сто ру бив ше 
СФРЈ по сто ји не пра вед на по де ла узро ка си ро ма штва. Сва ка пре-
ра спо де ла је у су шти ни про бле ма тич на, а на ро чи то пре ра спо де ла 
дру штве ног бо гат ства. У Ср би ји да нас не дво сми сле но ег зи сти ра 
огро ман др жав ни апа рат чи је уче шће у тро ше њу бу џе та ни је ма ло, 
а уз то је и објек тив но го во ре ћи, у мно гим сег мен ти ма и не ра ци-
о нал но (нео прав да но). Ово је на ро чи то зна чај но ка да се зна да је 
про блем и ка да је др жа ва бо га та а не ра ци о нал но тро ши, али кад 
је др жа ва еко ном ски сла ба и не ра ци о нал но тро ши он да то сва ка ко 
пред ста вља озби љан про блем. Бу џет кроз ко ји се вр ши пре ра спо-
де ла пу ни се та ко што сви уче ству ју у ње го вом пу ње њу, а то је по-
тре ба за ујед на ча ва њем из ме ђу си ро ма шних и бо га ти. Ту се та ко ђе 
мо же раз ма тра ти и пи та ње од ко га се узи ма и ко ме се да је из тог бу-
џе та што ди рект но ука зу је да је дру га ва жна ствар у бор би про тив 
си ро ма штва упра во упра вља ње бу џе том, а не са мо ње го во пу ње ње. 

У том сми слу пре пет го ди на је нпр. у Ре пу бли ци Ср би ји ура-
ђе на Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва ко ја је им пле мен ти ра на 
бр же не го не ке дру ге стра те ги је ура ђе не знат но пре ове стра те ги је. 
Чи ње ни ца је да је из ра да ра зних стра те ги ја у Ре пу бли ци Ср би ји 
као и дру гих ака та од из у зет ног зна ча ја за ње но функ ци о ни са ње 
и да нас не дво сми сле но иде ве о ма спо ро, а че сто то са мо оста је 
стра те ги ја на па пи ру. Да кле, уоча ва се ма њак за ко на и др. про пи са, 
а мо же се за кљу чи ти да се ра ди о инерт но сти (не е фи ка сно сти ) др-
жа ве по пи та њу до но ше ња и усва ја ња мно гих не до ста ју ћих за ко на.

Ула га ње у при вре ду у мно гим др жа ва ма пред ста вља ри зик при 
че му се ов де не ми сли са мо на зе мље са сла би је раз ви је ном при-
вре дом већ и на оне нај ра зви је ни је. Ка да фи нан сиј ски по сред ни ци 
ку пу ју фи нан сиј ске про из во де са јед ном гру пом ка рак те ри сти ка, 
а про да ју их са дру гом вр стом или гру пом ка рак те ри сти ка, та раз-
ли ка у ка рак те ри сти ка ма из ла же фи нан сиј ске по сред ни ке раз ли-
чи тим ри зи ци ма. Да би ми ни ма ли зо ва ле ри зи ке, фи нан сиј ске ин-
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сти ту ци је мо ра ју да узму у об зир: кре дит ни ри зик, ри зик про ме не 
ка мат них сто па, ри зик ли квид но сти, ри зик из во за (де ви зног кур са) 
и по ли тич ки ри зик“,9) од но сно стра ни ула га чи же ле да обез бе де 
сво ја ула га ња у зе мље ко је има ју раз ви је ну еко ном ску без бед ност 
ко ја об у хва та ме ре и по ступ ке др жав них ор га на и ин сти ту ци ја ко-
ји ма се це ло куп ни еко ном ски, при род ни, људ ски, на уч но-тех но ло-
шки и др. по тен ци ја ли и ре сур си зе мље ан га жу ју и ра ци о нал но 
ко ри сте за по тре бе без бед но сне по ли ти ке и стра те ги је.

Та ко ђе, да се уочи ти и успо ра ва ње ин те гра ци је (на мер но  или 
не на мер но) од стра не дру гих др жа ва кроз на ме та ње раз ли чи тих 
усло ва итд. чи је би при хва та ње мо гло иза зва ти од ре ђе не ути ца је на 
по ли тич ко и без бед но сно ста ње у зе мљи.

Мо же се уочи ти и не по што ва ње за ко на и Уста ва при за по шља-
ва њу рад ни ка у од ре ђе не при ват не фир ме (блан ко пот пи си ва ње от-
ка за у слу ча ју бо ле сти, остан ка у дру гом ста њу и сл). Ови слу ча-
је ви се че сто ко ри сте у по ли тич ке свр хе, од но сно кроз по ли тич ка 
над му дри ва ња и  ис ти ца ње зна ча ја соп стве не пар ти је нпр.

Не сум њи во је да су стран ке ли дер ски ор га ни зо ва не оли гар хи је 
ко је се су штин ски не бо ре за оства ре ње про кла мо ва них ци ље ва у 
из бор ним над ме та њи ма. Пар ти је су мо но лит не и го то во дик та тор-
ски уре ђе не јер све за ви се од сво јих ли де ра ко ји тра же по слу шност 
од чла но ва сво је пар ти је. Че сто је на сце ни и иза сце не ме ђу соб но 
ме ђу стра нач ко „пре пу ца ва ње“ у окви ру по ли ти ке, а не оче ки ва на 
бор ба за нпр. ства ра ње усло ва за со ци јал ну јед на кост пре ва зи ла-
же ње си ро ма штва, кул тур ног уз ди за ња, на ци о нал ног је дин ства 
итд. Због то га „др жа ва да је пот по ру стран ка ма за фи нан си ра ње из-
бор них кам па ња за то што су стран ке ва жни чи ни о ци де мо кра ти је 
и тре ба да са чу ва ју сво ју са мо стал ност. На тај на чин се сма њу је 
мо гућ ност да раз не ин те ре сне гру пе „ку пе“ услу ге стра на ка та ко 
што ће им пла ти ти из бор не кам па ње... И по ред све га, фи нан си ра ње 
из бор них кам па ња је ве ли ким де лом без ефек тив ног над зо ра“.10)

Да кле, на сце ни је мен та ли тет и ка рак тер по слу шно сти. У су-
шти ни ми смо увек би ли не ка вр ста слу шки ње (би ло Ис то ка или 
За па да).

Ла ко се мо гу уочи ти на сто ја ња да се чи тав др жав ни си стем 
то ме при ла го ди по чев ши од ме ди ја, еко но ми је, обра зо ва ња, без-

9)  Ра кић Ми ле: Фи нан сиј ске ин сти ту ци је и тр жи ште хар ти ја од вред но сти,  По слов на 
еко но ми ја бр. 1/2009, ФА БУС, Но ви Сад, стр. 91.

10)  Го сто вић Дра ган: Из бор ни си стем, По ли тич ка ре ви ја бр. 4/2008, ИПС, Бе о град, стр. 
1279-1280.
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бед но сти, пра во су ђа итд. Сва ко ко по кре ће пи та ња у ве зи ово га, 
од но сно да је кри ти ке или сво је пред ло ге, про гла ша ва се не де мо-
кра том, дог ма ти ча рем, но стал ги ча рем. Не ма му на пре до ва ња у ка-
ри је ри или се то де ша ва са ве о ма мно го тру да и му ке.

Чи ње ни ца је та ко ђе да је пер спек ти ва Ре пу бли ке Ср би је у ин-
те гра ци ји у Европ ску уни ју, али се че сто не по шту ју од ре ђе ња у 
пре ам бу ли Уста ва Ср би је  (су ве ре на, де мо крат ска др жа ва ње них 
гра ђа на итд.). Чак се мо же го во ри ти о раз ли чи тим стра те гиј ским 
ин те ре си ма и ци ље ви ма гра ђа на још увек по де ље них по на ци о нал-
ној, вер ској и др. при пад но сти. (Ал бан ци, Му сли ма ни, Ср би, Ро ми, 
Ма ђа ри....)

Не рет ко се као мо дер но и је ди но ис прав но ре ше ње за мно-
ге про бле ме у Ср би ји, а на ро чи то за оне ко ји се од но се на област 
при вре де, на ме ћу ту ђа ре ше ња. Ин те ре сант но је ре ћи да и по ред 
то га што пред став ни ци ин сти ту ци ја до зво ља ва ју да им „по ма жу“ 
стра ни „екс пер ти“, мно ги од њих же ле и да ли че на оне из ви со ко-
ра зви је них за пад них зе ма ља. Да би ту слич ност по сти гле, до ма ће 
ин сти ту ци је ан га жу ју аме рич ке ПР аген ци је нпр. Објек тив но го-
во ре ћи по жељ но је не ка ре ше ња у дру гим др жа ва ма ба рем се лек-
тив но при ме ни ти у Ср би ји, али је са свим си гур но да је сва ре ше-
ња не мо гу ће (че сто и де струк тив но) фо то ко пи ра ти и при ме ни ти 
за све слу ча је ве и про бле ме ве за не нпр. за при вре ду. Да је то та ко, 
у при лог го во ри чи ње ни ца да је Ср би ја, по мно гим објек тив ним 
по ка за те љи ма, ушла у ду бљу при вред ну кри зу не го што је би ла 
пре де се так го ди на нпр. Је дан од раз ло га за до ла зак у та кву си ту-
а ци ју је сте по ме ну та не се лек тив на при ме на ино стра них ре ше ња 
и ис ку ста ва за го то во све уну тра шње про бле ме, у оста лом као и 
из во ђе њем ра зних по сло ва „пре по ру че них“ из ино стран ства. Да-
нас пред ви ђе ни и оства ре ни „по сло ви тре ба да по ма жу оства ре њу 
људ ских пра ва, обра зо ва њу, бла го ста њу и ожи вља ва њу зе ма ља у 
ко ји ма се ре а ли зу ју. По сло ви тре ба да до при но се еко ном ском и со-
ци јал ном раз во ју, и у свет ској за јед ни ци у це ли ни, кроз ефек тив но 
и му дро ко ри шће ње из во ра, сло бод но и по ште но так ми че ње и на-
гла сак ино ва ци је и тех но ло ги је, ме то ди ма про из вод ње, мар ке тин гу 
и ко му ни ка ци ја ма“.11)

Про шле го ди не (2008) је у Ср би ји не ко ли ко пу та ви ше за по-
сле них оста ло без по сла не го што је за по сле но но вих рад ни ка. Ако 
се по сма тра си ту а ци ја за по шља ва ња на ло кал ном ни воу си ту а ци ја 
11)  Су бо тић Дра ган: При ме ње на кор по ра тив на по слов на ети ка, По слов на еко но ми ја бр. 

1/2009, ФА БУС, Но ви Сад, стр. 307-308.
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је ве о ма не у јед на че на јер је очи глед но да је нај ве ћи број за по сле-
них у гра до ви ма, а број от пу ште них рад ни ка у ма њим оп шти на ма 
нпр.

Ипак ме ђу нај ва жни је про бле ме у обла сти при вре де, а ко ји ди-
рект но ути чу на си ро ма штво ста нов ни штва и др жа ве уоп ште мо гу 
се убро ја ти:

• Чи ње ни ца да не ма (до вољ но че сте) про це не ста ња у при-
вре ди нпр. на сва ка 3 ме се ца, а ако се не ка про це на ура ди 
ра ди се о не пре ци зној и крат ко роч ној  про це ни;

• Чи ње ни ца је да се ра ди о ни ској по кри ве но сти уво за из во-
зом;

• На сце ни је пад дру штве ног про из во да;
• Не ма ја сно од ре ђе них тр жи шта нпр. Ин ди ја, Ки на, Ру си ја 

су за бо ра вље ни или се пре ма тим др жа ва ма не ра до вр ши 
ори јен та ци ја, а фор си ра ју се за пад на тр жи шта

• Про тив ре це сиј ске ме ре ко је се пред у зи ма ју у усло ви ма 
акут не ре це си је свет ске при вре де су нај че шће са ефек ти-
ма на кра так пе ри од итд.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је јед но од ре ше ња за по бољ ша ње ма-
те ри јал ног ста ња гра ђа на ви ди у при ва ти за ци ји и отва ра њу ма лих 
при ват них фир ми. Ме ђу тим, на сце ни је не ли квид ност тих при ват-
них фир ми, ка ко оних ве ли ких та ко и оних ма лих, што до во ди до 
от пу шта ња ве ли ког бро ја рад ни ка што се опет од ра жа ва на ста ње 
дру гих обла сти у др жа ви (без бед ност, кул ту ру, мо рал, со ци јал но 
ста ње гра ђа на итд.).  

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Стра те ги ја при вред ног раз во ја зе мље тре ба, на пр вом ме сту, да 
омо гу ћи из ла зак из си ро ма штва нај ве ћег бро ја љу ди и ста нов ни ка. 
Да кле, си ро ма штво је ди рект но ве за но за при вред ни раст у др жа-
ви, а уна зад гле да ју ћи за кљу чак би био да је сма ње но си ро ма штво. 
Чи ње ни ца је да да нас по сто је раз ли чи те де фи ни ци је ме ре ња си ро-
ма штва и да је да нас не где око 6 % љу ди си ро ма шно. Ап со лут но 
си ро ма штво пред ста вља си ро ма штво где чо век, по ро ди ца  не мо гу 
да за до во ље сво је основ не по тре бе. 

Ови кри те ри ју ми су раз ли чи ти нпр. у Европ ској уни ји, Швед-
ској, Не мач кој, САД-у, Ја па ну, Ру си ји итд. па о то ме тре ба во ди ти 
ра чу на јер се ово ме ре ње си ро ма штва не мо же ме ри ти објек тив ним 
(уни вер зал ним) ме то да ма што објек тив но пред ста вља сво је вр стан 
про блем и у ме то до ло шком сми слу.
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Про блем схва та ња су бјек тив ног си ро ма штва се мо же пред ста-
ви ти кроз слу чај ка да се јед ној осо би по ста ви пи та ње ко ли ко јој 
нов ца тре ба за не што што на ме ра ва да оства ри (ку пи), а исту осо-
бу се из бе га ва ди рект но пи та ти да ли је си ро ма шна или бо га та..  
При ме њу ју ћи овај ре ла тив но јед но ста ван ме то до ло шки по сту пак 
до ла зи се до за кључ ка да је су бјек тив но си ро ма штво код нас на 
ви со ком ни воу, али то ни је ис кљу чи во за на шу др жа ву има нен тан 
фе но мен. То исто су бјек тив но си ро ма штво је ве о ма ви со ко и у дру-
гим зе мља ма, а на ро чи то бал кан ским зе мља ма. Објек тив но го во ре-
ћи, ста нов ни штво је до шло у си ту а ци ју да на кон про шлог пе ри о да 
из о би ља да нас не мо же да за до во љи раз не по тре бе због про шлог 
ра та, по де ла, свет ске еко ном ске кри зе, гло ба ли за ци је итд. 

Ве ли чи на си ро ма штва гра ђа на БиХ и Ре пу бли ке Ср би је, из-
ра же на у про цен ти ма,  кре ће се од 5 – 15 % уз услов да се у об зир 
узме за јед но ре ла тив но, ап со лут но и су бјек тив но си ро ма штво. При 
то ме је ре ла тив но си ро ма штво је ди но ва лид но и оно у ства ри ука-
зу је ко ли ко љу ди жи ви ло ши је у од но су на про сек у зе мљи.

Ов де се од мах на ме ће и пи та ње и уло га др жа ве по пи та њу си-
ро ма штва, од но сно да ли др жа ва тре ба да се бо ри про тив ап со лут-
ног или ре ла тив ног си ро ма штва. Та ко ђе се ре ла тив но јед но став-
ном ме то до ло ги јом до ла зи до за кључ ка да и у Ре пу бли ци Ср би ји 
има ка те го ри ја ста нов ни штва раз ли чи тог сте пе на си ро ма штва. Та-
ко код нас ка те го ри ји нај си ро ма шни јих при па да ју Ро ми. Ме ђу тим, 
овај слу чај ни је ка рак те ри сти чан са мо за Ре пу бли ку Ср би ју јер је 
овај про блем си ро ма штва Ро ма та ко ђе при су тан и у Ма ђар ској, Ру-
му ни ји, али и у дру гим др жа ва ма не са мо на Бал ка ну.

Ста ње си ро ма штва мо же по ста ти и сво је вр стан без бед но сни 
иза зов. Че сто услед си ро ма штва до ла зи до про те ста, штрај ко ва па 
и гра ђан ске не по слу шно сти ко ји се мо гу под од ре ђе ним си ту а ци-
ја ма и по гре шно про ту ма чи ти. Та ко нпр. про блем уну тра шње без-
бед но сти у др жа ви се знат но усло жа ва ако би про те ство ва ли са мо 
Ро ми, Цр но гор ци или Му сли ма ни нпр. У сва ком слу ча ју ка да би 
до шло и до ових „се лек тив них“ про те ста др жа ва мо ра да од го ва ра 
и за ову вр сту про бле ма. Осим то га, ако већ до ла зи до ових про-
те ста ини ци ра них ста њем и не за до вољ ством ста нов ни штва ла ко 
се мо же за кљу чи ти да у др жа ви по сто ји про блем ко му ни ка ци је, 
од но сно да гра ђа ни не ма ју дру ги на чин да ис ка жу сво је не за до-
вољ ство и сво ју про бле ма ти ку. Ово опет са свим по у зда но ука зу је 
да је др жа ва нео р га ни зо ва на на на чин на ко ји би тре ба ла да бу де 
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ор га ни зо ва на и да не функ ци о ни ше та ко да мо же да уоча ва и ре ша-
ва про бле ме ве за не за си ро ма штво.

Та ко ђе, за па жа се да „сла бост и ду бо ка кри за ин сти ту ци ја омо-
гу ћа ва да ли дер ске пар ти је узи ма ју не за слу же но део по ли тич ког 
ко ла ча, чи ме се омо гу ћа ва оства ри ва ње лич них ин те ре са ли де ра 
пар ти ја ко ји су из над све га и нај ви ше во ле власт, моћ и но вац“.12)

Да нас се ве о ма осе ћа при су ство те жњи ка оства ри ва њу до би ти 
по је ди нач них пред у зе ћа ко ја нај че шће ни су под ре ђе на оп штем ин-
те ре су. Ово ука зу је на по тре бу ја ча ња и из град њездра ве све сти о 
соп стве ном иден ти те ту и на ци о нал ним ци ље ви ма. Са мо он да ка да 
та ко не што по сто ји, он да се мо же раз ми шља ти и твр ди ти ка ко еко-
но ми ја слу жи за јед нич ком иден ти те ту и за јед нич ким ин те ре си ма. 
У су прот ном мо же до ћи до по ја ве ра зних де ви јант них од сту па ња у 
при вре ди ко је че сто има ју кри ми но ген пред знак.

У дру штве ном, по ли тич ком и еко ном ском жи во ту Ре пу бли ке 
Ср би је не ма ин те гра тив них про це са и про це ду ра. Го то во све се 
сво ди на су прот ста вља ње, опо ни ра ње и де струк ци ју. Због то га се 
до га ђа да про фи та бил ни еко ном ски си сте ми по ста ју нај ве ћи гу би-
та ши, да се мно го го ди на по тро ши на из ра ди по треб них за ко на, да 
је сва ка дру га при ва ти за ци ја про бле ма тич на. О мо дер ни за ци ји ин-
сти ту ци ја не ма ни го во ра иако је овог тре нут ка нај ва жни је про на-
ћи мо де ле ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња ко ји ће омо гу ћи ти да 
„ко ег зи сти ра ју ста бил на ком пле мен тар ност и рав но те жа ра зно ли-
ких ни воа по ли тич ких оп ци ја и уза јам не ег зи стен ци је по ли тич ких, 
еко ном ских, кул тур них и вер ских по тре ба“.13)  

Осим то га „ ре кло би се да да нас ве о ма че сто ег зи сти ра по-
гре шно ми шље ње кроз ко је се по ку ша ва на мет ну ти став или се 
де цид но твр ди да је са мо ап со лут на сло бо да еко но ми је до во љан 
услов за де мо крат ски раз вој дру штва. ... објек тив но сти ра ди мо ра 
се ука за ти и на чи ње ни цу да сло бод на еко но ми ја као ну жан услов 
де мо крат ског раз во ја дру штва, са ма по се би (из вор но као та ква) 
по се ду је и низ про бле ма“.14) 

Ово ме тре ба до да ти да „Суд би на зе мље ни је ни ка да у пот пу но-
сти у ру ка ма ње ног на ро да. У не ким слу ча је ви ма, до ми на ци ја ко ју 
12) Ђу рић В.: Кри за ин сти ту ци ја у Ср би ји, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 1-4/2004, ИПС, 

Бе о град,  стр. 226.
13) Ђу рић Ж.: По ли тич ке ин сти ту ци је у про це су мо дер ни за ци је, Срп ска по ли тич ка ми сао, 

бр. 1-4/2000/2002, ИПС, Бе о град.стр. 46.
14) Ђу рић Ж., Јо ва ше вић Д., Ра кић М.: Ко руп ци ја иза зов де мо кра ти ји, ИПС, Бе о град, 

2007, стр. 55-56.
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на ме ћу стран ци мо же би ти то ли ко пре суд на, да над вла да учи нак 
свих дру гих усло ва....“ Ова ко Ро берт Дал15) ука зу је на је дан од де-
ста би ли зи ра ју ћих фак то ра ко ји је по себ но при су тан на про сто ру 
Ср би је.

Ова вр ста про бле ма по ста је го то во по ауто ма ти зму из вор мно-
гих дру гих гру па про бле ма у др жа ви ве за них не са мо за при вре ду 
већ и ван при вред не де лат но сти. 

Та ко на при мер због не е фи ка сно сти или не мо гућ но сти да др-
жа ва ре ши про блем си ро ма штва ста нов ни штва или не ких ње го вих 
ка те го ри ја мо же до ћи до ми гра ци је ста нов ни штва из нпр. се ла у 
град, из др жа ве у др жа ву, из ре ги је у ре ги ју што из ла зи ван гра ни-
ца јед не др жа ве. Упра во због мо гућ но сти на стан ка ме ђу др жав не 
ми гра ци је мо же до ћи и до по гор ша ња од но са ме ђу др жа ва ма што 
опет пред ста вља но ву ди мен зи ју про бле ма иза зва ну си ро ма штвом 
ста нов ни штва.  Исти не ра ди нео п ход ним за ову при ли ку нам се 
чи ни ис та ћи да свет ска еко ном ска кри за да нас угро жа ва прав ду и 
мир у све ту, Евро пи, али и код нас. Ег зи сти ра ју ћа свет ска еко ном-
ска кри за има огро ман ути цај са не га тив ним ефек ти ма по при вре ду 
зе ма ља, а про из вод је нео ли бе рал ног ка пи та ла и мо же се за кљу чи-
ти да се ра ди о кри зи ан тро по ло шке и етич ке на ра ви. При то ме се 
ја сно уоча ва да је јав ну ети ку про гу та ла по ли ти ка, др жав ну по ли-
ти ку сло бод на еко но ми ја, еко но ми ју гло бал не фи нан си је, ко ри сто-
љу бље ко је је про гу тао его и зам лич ни, пар тиј ски........, а его и зам 
са да про ду ку је кри зу и си ро ма штво. Др жав на власт пре ко сво јих 
су бје ка та (пра во суд них ор га на, по ли ци је...) тре ба ла би ста ти на 
пут при вред ном и ор га ни зо ва ном кри ми на лу као и ко руп ци ји, што 
је нај ма ње што тре ба да учи ни у усло ви ма ег зи сти ра ња при вред не 
кри зе и си ро ма ше ња ста нов ни штва. 

У ци љу пре ва зи ла же ња про бле ма ти ке ве за не за си ро ма ше ње 
ста нов ни штва у Ре пу бли ци Ср би ји  тре ба има ти на уму и еко ном-
ске прог но зе аме рич ких, али пре све га и на ших еми нент них еко но-
ми ста и струч ња ка, као и дру гих свет ских ана ли ти ча ра у по гле ду 
ду би не и тра ја ња кри зе ко је су објек тив но са да ве о ма не из ве сне. 
Нај че шће се за сту па ју ми шље ња да оно ли ко вре ме на ко ли ко је би-
ло по треб но да се уђе у кри зу и осе те ње не по сле ди це, то ли ко вре-
ме на тре ба и да се из ње иза ђе. Мно ги сма тра ју да је кри за по че ла 
пре 19 го ди на, али да још ни смо осе ти ли њен нај ја чи ути цај. 

15)  Ро берт Дал: По ли ар хи ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1997, стр. 199.
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IDENTIFICATIONOFSOMEFACTORSRELATEDTOIN-

CREASINGPOVERTYINSERBIA
Summary

Duringlastfifteenyearspoverty,asaconsequenceofthe
world economical crisis, hasbeen sistematicallyputting
pressureonallstateworldwide.Thereforetheconsequenc
esofsuchstateofaffairshavebeenpresentinRepublika
Srbija, Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina,
too.Withinattempts toovercomethisproblematics there
havebeen implementedvariousmethods forovercoming
theabovementionedproblematics.Sofarmanyactivities
relatedtoithaveproducedpositiveresults,butithasbeen
obviousthatwithinBosniaandHerzegovinaandRepub
likaSrpskatherehasbeenacertainquantumofspecific
(immanent) problematics, thus additionally aggravating
rapidgettingoutfromthestateofeconomiccrisisforthis
state and its rapid admission into the group of modern
democraticstates.
KeyWords:state,economy,poverty,institutions,politics,
crisis
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Dа би ин ди ка то ри би ли упо тре бљи ви у на уч ном ис тра жи ва њу, 
они мо ра ју би ти објек тив ни, по у зда ни, јед но знач ни, пре ци зни 

и ре пре зен та тив ни. Мно ги ис тра жи ва чи сма тра ју да се ин ди ка то-
ри, по пра ви лу, од но се на не за ви сну ва ри ја бли, па се, за тим, пре ко 
њих об ја шња ва и опи су је за ви сна ва ри ја бла.1) То се у од ре ђе ним 
*  На уч ни са вет ник у ИПС у Београду
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистраживањауратнојвештини, ВИНЦ, Бе о град, 
1989, стр. 130.
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си ту а ци ја ма мо же ува жи ти, али ни је ка рак те ри стич но за сва ис-
тра жи ва ња – на ро чи то у дру штве ним на у ка ма. У по је ди ним ис тра-
жи ва њи ма не за ви сна ва ри ја бла се, обич но, не од но си на пот пу но 
по зна те са др жа је већ и њих тре ба ис тра жи ва ти. За то се ин ди ка то ри 
нај че шће од но се и на не за ви сну и на за ви сну ва ри ја блу, од но сно 
њи хов ком па ра тив ни од нос. 

Из во ђе ње ин ди ка то ра у ис тра жи ва њи ма уоп ште, а на ро чи-
то у ис тра жи ва њи ма дру штве них по ја ва, пра те мно ге по те шко ће. 
Основ не про ис ти чу из чи ње ни це да су те по ја ве ве ћи ном по вре ме-
не и сло же не и да, по ред де тер ми ни стич ких, са др же ве ли ки број и 
сто ха стич ких еле ме на та и про це са. Као ин ди ка то ри мо гу да по слу-
же и објек тив не чи ње ни це и су бјек тив ни ста во ви. Ме ђу тим, у ис-
тра жи ва њу се не сме ме ша ти су бјек тив ни или објек тив ни ка рак тер 
ин ди ка то ра с ка рак те ром ва ри ја бле ко ја се њи ме ме ри. Ис тра жи вач 
мо же ме ри ти јед ну објек тив ну ва ри ја блу и су бјек тив ним и објек-
тив ним ин ди ка то ри ма(и су бјек тив ну ва ри ја блу мо же ме ри ти и 
објек тив ним и су бјек тив ним ин ди ка то ри ма). У за ви сно сти од то га 
ка ква је вр ста ин ди ка то ра ис тра жи ва чу нај при хва тљи ви ја с об зи-
ром на ци ље ве ис тра жи ва ња, де фи ни ци ју ва ри ја бле, рас по ло жи ве 
из во ре ин фор ма ци ја, тро шко ве итд. 

Ин ди ка то ри мо гу би ти из вор не чи ње ни це ма те ри јал не ствар-
но сти – раз не при род не тво ре ви не, на зе мљи и ван ње (фло ра, фа-
у на, кли ма, хи дро граф ски и ге о граф ски об ли ци итд.), раз не дру-
штве не тво ре ви не као што су дру штве не ин сти ту ци је, дру штве не 
уста но ве, ор га ни за ци ја, ма те ри јал ни про из во ди, нор ме и слич но; 
за тим од ре ђе на по на ша ња љу ди као што су: де лат но сти, рад ње, чи-
но ви, опе ра ци је, ис ка зи љу ди ре чи ма и дру гим сим бо ли ма итд. 
По треб ни по да ци ко ји ма се до ка зу је – опо вр га ва хи по те за опре де-
љу ју по треб не ин ди ка то ре. Та ко се мо же кон ста то ва ти да је из бор 
ин ди ка то ра усло вљен: ка рак те ри сти ка ма пред ме та и ци ље ва ис-
тра жи ва ња; ка рак те ри сти ка ма ста ва хи по те зе и ва ри ја бли и прет-
ход ним на уч ним са зна њем о пред ме ту ис тра жи ва ња.2)

Ин ди ка то ри се утвр ђу ју од мах по сле фор му ли са ња сва ке по-
је ди нач не хи по те зе ува жа ва ју ћи ва ри ја бле ко је она са др жи. Они 
су ве за из ме шу ста ва хи по те зе с јед не стра не, и ин стру мен та риј 
ко јим ће се са ку пља ти по да ци, с дру ге стра не. За то, иако су по себ-
ни, из дво је ни од хи по те зе, ин ди ка то ри сма тра ју са став ним де лом 
по је ди нач них хи по те за.
2) Др Слав ко Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до са вље вић, Основиметодологијеполитичких

наука–3.изм.идоп.изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006. стр. 457.
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Де фи ни са ње ин ди ка то ра у про це су ис тра жи вач ког по ступ ка је 
са аспек та на у ке вр ло зна чај на рад ња. У лек си ко граф ској, ен ци-
кло пе диј ској и ме то до ло шкој ли те ра ту ри по сто ји не ко ли ко де фи-
ни ци ја. Тер мин за од ре ђе ње пој ма индикатор (ин ди ка ци ја) по ти че 
од ла тин ске ре чи indicare. Основ ни ње го ви си но ни ми су: обележ
је,најава,наговештење,симптом,податак,показивач,путоказ,
основазанекусумњуитд.3) У оп шти јем сми слу, под тим пој мом се 
под ра зу ме ва:’’... оп шти на зив за раз ли чи те на пра ве, ин стру мен те и 
апа ра те ко ји по ка зу ју или ре ги стру ју по дат ке о тре ну тач ном ста њу, 
о то ку не ке по ја ве о ра ду не ког стро ја или о ги ба њу ње го вих де ло ва 
и сл.’’4) Ин ди ка то ри или по ка за те љи су по уоби ча је ној де фи ни ци ји 
спо ља шње ма ни фе ста ци је уну тра шње су шти не.5)

Под пој мом ин ди ка тор, др. Но вак Ми ло ше вић под ра зу ме ва ис-
ку стве не објек те ствар но сти. То су, на при мер, вред но сти, чи ње-
ни це, су бјек ти, објек ти, сред ства, ак тив но сти, кван ти тет, ква ли тет, 
ре зул та ти и сл,’’6) а др Сла во мир Ми ло са вље вић под пој мом ин-
ди ка то ри или по ка за те љи под ра зу ме ва “спо ља шње ма ни фе ста ци је 
уну тра шње су шти не’’7) Де ло ви објек тив не ствар но сти ко ји се од-
но се на по јам ва ри ја бле ко ју ис тра жи вач же ли опе ра ци о на ли зо ва-
ти зо ве се индикаторилипоказатељ.8)

Ин ди ка то ри су не по сред но ве за ни уз ва ри ја бле по је ди нач них 
хи по те за и не мо гу се одва ја ти од њих. У про це су де фи ни са ња ва-
ри ја бле, по ла зи се од прет по став ке да она ре ал но по сто ји или као 
од ре ђе на ак тив ност (на при мер, у про из вод њи) или/и као од ре ђе но 
ста ње (пси хо ло шко ста ње љу ди, ста ње сред ста ва за про из вод њу 
и дру гих сред ста ва; ста ње рад не је ди ни це, шко ле, ин сти ту ци је и 
3) Ма ла ен ци кло пе ди ја Про све те, том 1, тре ће из да ње, Про све та, Бе о град, 1978; и Кла ић, 

Б.: Рјечник странихријечи, исто, стр. 624.
4) Општа енциклопедија, књи га 3, Ју го сла вен ски лек си ко граф ски за вод, За греб, 1977, 

стр. 608.
5) Јо сип Жу па нов, ‘’Ин ди ка то ри – Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма.’’ 

Збор ник ра до ва Ин сти ту та за кри ми но ло шка и кри ми на ли стич ка ис тра жи ва ња, Бе о-
град, 1962, стр. 46-60.

6) Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистраживањауратнојвештини, ВИНЦ, Бе о град, 
1989, стр. 126.

7) Сла во мир Ми ло са вље вић, Истраживањеполитичкихпојава, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 1980, стр. 110.

8) Ра до слав Га ћи но вић, Ка ко на пи са ти на уч но и стра жи вач ки рад из обла сти по ли ти ко ло-
ги је, По ли тич ка ре ви ја бр. 1/2009, стр. 257. 
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слич но).9) За тим се би ра ју нај по год ни ји је зич ки ис ка зи и из ра зи за 
што пре ци зни је од ре ђе ње зна че ња пој ма, ко ји ма се тај по јам об ја-
шња ва и раз два ја од дру гих пој мо ва. На кра ју се у све сти ис тра-
жи ва ча по ја вљу ју они ис ку стве ни са др жа ји на осно ву ко јих се та 
ва ри ја бла мо же ја сно пре по зна ти, ме ри ти (по мо гућ но сти) и ком-
па ри ра ти са дру гим слич ним (за ви сним, не за ви сном и дру гим) ва-
ри ја бла ма. Ти са др жа ји или еле мен ти пре ко ко јих ва ри ја бла по ста-
је ја сно пре по зна тљи ва и са зна тљи ва је су, у ства ри, индикатори.

По треб но је уну тра шња свој ства или су шти ну по ја ве пре по-
зна ти пре ко спо ља шње чи ње ни це ко ја је, на из ве стан на чин, сим-
бо ли зу је, от кри ва и об ја шња ва.10) Знак или сим бол те спо ља шње, 
ви дљи ве чи ње ни це је сте индикатор.

Ва ри ја бле се, да кле, мо гу ме ри ти не по сред но и по сред но. Не-
по сред но ме ре ње је пре ци зни је, за то што се ди рект но, мер ним 
ин стру мен ти ма, ме ре они еле мен ти ва ри ја бле ко ји се ис тра жу ју. 
По сред но ме ре ње под ра зу ме ва прет по став ку да по сто је па ро ви чи-
ње ни ца: је дан пар је уну тра шња чи ње ни ца или ла тент на ка рак те-
ри сти ка, а дру ги – спољ на чи ње ни ца. Уну тра шња чи ње ни ца је те о-
риј ски ре ле вант на, али људ ским чу ли ма не ви дљи ва, док је спољ на 
чи ње ни ца, као дру ги члан на ве де ног па ра, ви дљи ва. 

На осно ву то га се мо же за кљу чи ти да су ин ди ка то ри ви дљи ве 
ма ни фе ста ци је су шти не ва ри ја бле, од но сно по ја ве ко ја се ис тра-
жу је, пре ко ко јих се та по ја ва мо же уочи ти, пре по зна ти, об ја сни ти 
и са зна ти. Под ви дљи вом ма ни фе ста ци јом су шти не под ра зу ме ва ју 
се, пре све га, чи ње ни це ма те ри јал не ствар но сти (на при мер, раз-
не при род не тво ре ви не и про це си, раз не дру штве не тво ре ви не и 
9) Основ ни зах тев у де фи ни са њу ва ри ја бле, по ред је зич ке пре ци зно сти, је сте ме ре ње. 

Мо ра се ја сно де фи ни са ти шта се у ве зи с ва ри ја блом ме ри, ко јим мер ним ин стру мен-
ти ма се ме ри и ка ко се ме ри. Тај зах тев је у ме то до ло шкој ли те ра ту ри ја сно де фи ни сан 
и по знат. Ме ђу тим, ни је де таљ ни је об ја шње но ка ко се то, у кон крет ним при ме ри ма, 
ра ди, од но сно не по сто ји кон кре ти за ци ја тог зах те ва у ви ду од ре ђе них упут ста ва и 
обра зло же ња ка ко да се та ва ри ја бла ме ри на нај бо љи мо гу ћи на чин. По сто је са мо ис-
ку ства из од ре ђе них ис тра жи ва ња, где се на кон крет ном при ме ру мо же ви де ти ка ко су 
ра ђе ни ин стру мен ти и на ко ји на чин је ре а ли зо ва но то ис тра жи ва ње. (Мом чи ло Са кан, 
Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 124)

10) ‘’... За хва ти ти по ја ву не ке ства ри зна чи ис пи та ти и опи са ти ка ко се са ма ствар у тој 
по ја ви по ка зу је, али и ка ко се исто вре ме но при кри ва. За хва та ње по ја ве омо гу ћу је при-
ступ к су шти ни. Без по ја ве, по ка зи ва ња и от кри ва ња су шти на би би ла не до сти жна. У 
све ту псе у до кон крет но сти се по јав на стра на ства ри, у ко јој се ствар по ка зу је и при-
кри ва, узи ма за са му су шти ну, та ко да раз ли ка из ме ђу по ја ве и су шти не не ста је. Да 
ли је, да кле, раз ли ка из ме ђу по ја ве и су шти не ујед но раз ли ка из ме ђу не ствар но сти и 
ствар но сти, или раз ли ка из ме ђу два ре да ствар но сти? Да ли је су шти на ствар ни ја од 
по ја ве? Ствар ност је је дин ство као и по ја ва, и по ја ва као и су шти на, ако су изо ло ва не и 
у тој изо ло ва но сти сма тра не за је ди ну или ''праву` ствар ност'' (Ко сик, К.: Дијалектика
конкретног, Про све та, Бе о град, 1967, стр. 36).
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про це си, раз не пси хо ло шке тво ре ви не и про це си, ра зна по на ша ња 
љу ди у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и слич но). Да кле, ин ди ка то ри су 
пр вен стве но чи ње ни це ма те ри јал не ствар но сти, али ин ди ка то ри 
мо гу би ти и вред но сни су до ви, су бјек ти, објек ти, сред ства, ак тив-
но сти, кван ти те ти, ква ли те ти, ре зул та ти и слич но.

У ис тра жи вач ком по ступ ку ин ди ка то ри су сим бо ли или зна ко-
ви ва ри ја бли и ста ва хи по те за. Њи хов број и вр ста за ви се, пре све-
га, од вр сте ва ри ја бли и хи по те за и кван ти та тив но-ква ли та тив них 
свој ста ва по ја ве ко ја се ис тра жу је. 

Основ на свој ства пред ме та ис тра жи ва ња мо гу би ти: објектив
на и субјективна, трајнаи повремена, личнаи колективна. Под 
објективним својствима се под ра зу ме ва ју ор га ни за ци о не је ди-
ни це фа бри ка, шко ла, на уч них и дру гих ин сти ту ци ја, про стор ни 
и вре мен ски усло ви, рас по ред љу ди и ма те ри јал них сред ста ва у 
про сто ри ја ма и дру гим објек ти ма, га ба ри ти од ре ђе них про из во да 
и опре ме и дру ги еле мен ти ко ји су не по сред но опа зи ви и ко ји се 
мо гу ин тер су бјек тив но про ве ри ти. Субјективнасвојства се од но-
се на мо ти ви са ност, мо рал, свест љу ди, ци ље ве ре а ли за ци је од ре-
ђе них ак тив но сти и дру ге еле мен те ко ји су по сред но са зна тљи ви 
и ко ји се не мо гу у пот пу но сти ин тер су бјектвно про ве ри ти. Трајна
својства има ју са др жа ји ко ји су ва ри ја бил ни у про це су ре а ли за ци-
је од ре ђе них ак тив но сти (на гле про ме не у по на ша ња по је ди на ца, 
гру пе љу ди и дру штве них за јед ни ца; про ме не у по на ша њу тр жи-
шта и слич но). Личнасвојства се од но се на по је дин ца (сту ден та, 
рад ни ка, на став ни ка, ди рек то ра и дру ге су бјек те), а колективна – 
гру пе љу ди (рад не и дру штве не ор га ни за ци је, уста но ве и слич но). 
Да кле, ин ди ка тор је, ме то до ло шко сред ство ко је слу жи за от кри-
ва ње до ка за о по сто ја њу ста ња и кре та ња зна чај них за те о риј ско 
уоп шта ва ње.

КЛАСИФИКАЦИЈАИИЗВОЂЕЊЕИНДИКАТОРА

Ин ди ка то ри се мо гу кла си фи ко ва ти по раз ли чи тим кри те ри ју-
ми ма. Основ ни су: сло же ност, ква ли та тив но-кван ти та тив на свој-
ства, сте пен објек тив но сти и сте пен ма те ри јал но сти.11)

Пре ма сложености, ин ди ка то ри се де ле на про сте и сло же не. 
Прости индикатори се од но се на са мо јед но, нај че шће мер љи во, 
11) О вр ста ма ин ди ка то ра мо же се ви де ти у: Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистражи

вањауратнојвештини, исто, стр. 128-130; Сла во мир Ми ло са вље вић, Истраживање
политичкихпојава, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 110-111; Ми ро слав Пе чуј лић, 
Методологијадруштвенихнаука, Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град, 1976, стр. 134-138.
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обе леж је су шти не од ре ђе не по ја ве. Они се ко ри сте у свим на у ка ма. 
У при род ним на у ка ма има ју ве ћу при ме ну, за то што по сто ји мо-
гућ ност пре ци зни јег ме ре ња ва ри ја бли. Да кле, они су при сут ни ји 
у ма те ри јал ној сфе ри, од но сно та мо где по сто ји ве ћа мо гућ ност 
кван ти та тив ног ис ка зи ва ња свој ста ва ва ри ја бли и од но са из ме ђу 
њих. 

До простих ин ди ка то ра се до ла зи раш чла њи ва њем по ја ве све 
до тле док се не до ђе до пре по зна тљи вих и, по мо гућ но сти, мер љи-
вих свој ста ва. Да кле, у сва кој обла сти људ ске де лат но сти по сто ји 
мо гућ ност ме ре ња и иден ти фи ка ци је про стих и кван ти та тив них 
ин ди ка то ра.

Сложени ( син дром ни) ин ди ка то ри се са сто је од два или ви ше 
про стих ин ди ка то ра. Мо гу се кла си фи ко ва ти на: збир не, ком пен за-
ци о не, ин ди ка то ре ко лич ни ке, ве за не и дру ге. Збирни ин ди ка то ри 
пред ста вља ју су му про стих ин ди ка то ра. Компензациони ин ди ка-
тор се од но си на раз ли ку из ме ђу два и ви ше про стих ин ди ка то ра. 
Индикаторколичник се од но си на де ље ње два или ви ше про стих 
(или сло же них) ин ди ка то ра. Везани индикатори су ме ђу соб но 
усло вље ни ин ди ка то ри. Та ко, ста ње у пред у зе ћу за ви си од об у-
че но сти ка дро ва, сте пе на опре мље но сти тех нич ким сред стви ма, 
мо ти ва ци је и слич но. Ме ђу дру гим сло же ним ин ди ка то ри ма зна-
чај ни су корелациони,комплексни,количинскииаприорни.Пре ма 
квалитативноквантитативнимсвојствима, ин ди ка то ри се де ле 
на ква ли та тив не и кван ти та тив не. 

Квалитативни ин ди ка то ри се ко ри сте у ис тра жи ва њу осо би-
на, ка рак те ри сти ка, осе ћа ња, вред но сти и дру гих ква ли та тив них 
свој ста ва. У ис тра жи ва њи ма, нај че шће, то су: на чи ни ор га ни зо-
ва ња ин сти ту ци ја; ак тив но сти у фа зи при пре ме и ре а ли за ци је од-
ре ђе ног по сла (про из вод ње, на ста ве, спорт ског так ми че ња и сл.); 
осо би не по је ди на ца (рад ни ка, ру ко во ди ла ца, спор ти ста и сл.) и 
гру пе љу ди, ква ли та тив на свој ства про сто ра, вре ме на и слич но.

Квантитативни ин ди ка то ри се ко ри сте за ис тра жи ва ње ко ли-
чи не, бр зи не, ка кво ће, ди мен зи ја (у фи зич ком сми слу), ве ро ват но-
ће, уче ста ло сти, гу сти не, те жи не, га ба ри та и дру гих кван ти та тив-
них свој ста ва. У ис тра жи ва њи ма, нај че шће, то су: број по је ди на ца, 
гру па љу ди и дру штве них за јед ни ца; број тех нич ких сред ста ва; 
број про из во да (укуп но или по је ди ни ци вре ме на); број ста нов ни-
ка (укуп но и по ква драт ном ки ло ме тру); вре ме ре а ли за ци је од ре ђе-
не ак тив но сти; ди мен зи је обје ка та и од ре ђе них те ри то ри ја; те жи на 
опре ме; га ба ри ти; ве ро ват но ће (до би ја ња на лу три ји, на при мер) 
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и слич но. У ис тра жи ва њу се увек на сто ји на до би ја њу кван ти та-
тив них ин ди ка то ра, за то што су пре ци зни ји (лак ше се ме ре), по-
год ни ји за ста ти стич ку об ра ду и ве ри фи ка ци ју хи по те за. Ме ђу-
тим, по треб на је опре зност у њи хо вој при ме ни, јер мо же до ћи до 
по јед но ста вље ња су шти не и не пот пу ног за хва та ња (по кри ва ња) 
ста ва хи по те зе. Пре ма кри те ри ју му објективности, ин ди ка то ри 
се де ле на су бјек тив не и објек тив не. Субјективни ин ди ка то ри су 
нај че шће ис ка зи по је ди на ца у ви ду вред но сног су да или оце не о 
уну тра шњим свој стви ма по ја ве, лич ним ис ку стви ма и до жи вља ји-
ма, ис ку стви ма и до жи вља ји ма дру гих љу ди, оче ки ва њи ма и слич-
но. Објективни ин ди ка то ри су ре ал не (ви дљи ве) чи ње ни це ко је се 
мо гу ин тер су бјек тив но про ве ри ти. Обич но се од но се на очи глед-
на и мер љи ва свој ска су бјек та, обје ка та и од ре ђе них ак тив но сти. 
У ис тра жи ва њу нај че шћи објек тив ни ин ди ка то ри су: број љу ди 
(укуп но, по спе ци јал но сти ма и дру гим ка те го ри ја ма); број и вр ста 
ор га ни за ци ја и за јед ни ца (со ци јал них, кул тур них, обра зов них, вер-
ских, по ли тич ких и сл.); број фа бри ка и дру гих зна чај ни јих обје ка-
та на од ре ђе ној те ри то ри ји; број и вр ста тех нич ких сред ста ва; број 
при мље них и пре да тих ин фор ма ци ја и до ку ме на та; број здра вих 
и бо ле сних и слич но. Пре ма сте пе ну материјалности са др жа ја, 
ин ди ка то ри се де ле на екс пре сив не и пре ди ка тив не. Експресивни 
ин ди ка то ри се ко ри сте за ис тра жи ва ње ма те ри јал них са др жа ја. То 
су са др жа ји ко ји се не по сред но чул но ма ни фе сту ју као што су, на 
при мер: љу ди, објек ти, ак тив но сти и слич но. Предикативни ин-
ди ка то ри се ко ри сте за ис тра жи ва ње не ма те ри јал них са др жа ја. То 
су са др жа ји ко ји се по сред но ма ни фе сту ју као што су, на при мер: 
мо ти ва ци ја, мо рал, пси хо ло шко ста ње, фи зич ко ста ње, ста ње здра-
вља љу ди и слич но.12)

У то ку ана ли зе пој мо ва (опе ра ци о на ли за ци је) по ја вљу је се чи-
тав низ мо гу ћих ин ди ка то ра. За ис тра жи ва ча то је и до бро и ло ше. 
До бро је има ти ви ше ин ди ка то ра за исту ва ри ја блу, јер ни је увек 
мо гу ће на ћи та кав симп то ма тич ни ин ди ка тор. Не ке ва ри ја бле се 
мо ра ју ме ри ти по мо ћу сло же них ин дек са, па ве ћи број ин ди ка то ра 
омо гу ћу је да се кон стру и шу та кви ин дек си. Ме ђу тим, не мо же се 
ра ди ти са су ви ше ве ли ким бро јем ин ди ка то ра, јер би то ис тра жи-
ва чу уве ли ко ком пли ко ва ло ана ли зу, а пи та ње је и да ли би се то 
ис тра жи ва ње ис пла ти ло са ста ја ли шта ре зул та та , за то се мо ра иза-
бра ти не ки узо рак од мо гу ћих ин ди ка то ра. Та да по себ но тре ба во-
ди ти ра чу на о то ме да ли ода бра ни ин ди ка то ри об у хва та ју ‘’чи та во 
12) Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 132-133. 
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зна че ње’’ кла си фи ка ци о не ва ри ја бле, а с дру ге стра не, упо тре ба 
не ко ли ко ин ди ка то ра ис тра жи ва ча упо зо ра ва да опе ра ци о нал но 
де фи ни са ње ва ри ја бле у том слу ча ју ни је ‘’је дин стве ни по јам’’ па 
је тре ба по де ли ти на три или че ти ри ‘’ствар не’’ је ди ни це.

 Кад се пре во ди при лич но ши рок, али не спе ци фи чан по јам у 
ем пи рич ки ис тра жи вач ки ин стру ме нат, би ће увек ве лик број ин-
ди ка то ра ко ји се мо гу иза бра ти за кла си фи ка ци о ни ин декс. Ре ла-
тив но ма њи број при клад ни ји је за упо тре бу. Ако се иза бе ру два 
ни за при ме ре них став ки и од њих ура де два ал тер на тив на ин дек са, 
обич но ће се утвр ди ти да су: та два ин дек са ме ђу со бом по ве за-
на, али не кла си фи ку ју се љу ди ко ји се про у ча ва ју, на исти на чин; 
да та два ин дек са до во де до слич них ем пи рич ких ре зул та та ако се 
одво је но укр сте с тре ћом, ‘’спољ ном’’ ва ри ја блом’’. Ту чи ње ни цу 
да два ал тер на тив на ин дек са до во де до слич них ре зул та та у од но су 
на тре ћу ва ри ја блу, од но сно у мул ти ва ри јант ној ана ли зи, Ли зар-
сфелд на зи ва за мен љи вост ин дек са13). Ме ђу тим, по сто је и из у зе ци 
од овог пра ви ла.

Овим се сти же до по след ње фа зе у тран сфор ма ци ји ем пи рич-
ких опа жа ња у ем пи рич ке ис тра жи вач ке ин стру мен те – до из ра де 
ин дек са. У ту фа зу ни је пре по ру чи во ула зи ти, из два раз ло га: (1) 
из ра да ком би но ва них ин дек са пред ста вља ла би су ви ше тех нич ки 
пред мет из ла га ња; (2) ова за вр шна фа за у тран сфор ма ци ји, пој мо-
ва у мер не ин стру мен те мно го је ис црп ни је об ра ђе на у ли те ра ту ри 
од оних ра ни јих фа за то га про це са. А упра во те ра ни је фа зе има-
ју од лу чу ју ћи зна чај за ва ља ност ре зул та та ис тра жи ва ња. Ана ли за 
пој мо ва, де фи ни са ње ва ри ја бла и из бор ин ди ка то ра чи не нај флек-
си бил ни ју и – у из ве сном сми слу – нај суп тил ни ју фа зу це ло куп ног 
ис тра жи вач ког про це са, у ко јој кре а тив ност и од го вор ност со ци-
јал ног ис тра жи ва ча нај ви ше до ла зи до из ра жа ја. 

Основ ни пред у слов за успе шно из во ђе ње ин ди ка то ра је сте 
прет ход но ком плек сно про у ча ва ње и са гле да ва ње ва ри ја бли и ста-
ва по је ди нач не хи по те зе у це ли ни. Да кле, по треб но је прет ход но 
уочи ти обим и при ро ду са др жа ја на ко ји се ва ри ја бле од но се и 
утвр ди ти: да ли су ти са др жа ји (не по сред но или по сред но) са зна-
тљи ви, да ли су објек тив ни или су бјек тив ни, трај ни или по вре ме ни 
и слич но. За тим тре ба са гле да ти ду би ну нај зна чај ни јих са зна ња ко-
ја се ис тра жи ва њем же ле оства ри ти. И, на кра ју, са гла сно тим са-
др жа ји ма, би ра ју се од го ва ра ју ћи (сло же ни или про сти, објек тив ни 
13)  Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005. стр. 133.
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или су бјек тив ни и сл.) ин ди ка то ри пре ко ко јих се мо гу са зна ти ва-
ри ја бле и ве ри фи ко ва ти хи по те за у це ли ни.

Ин ди ка то ри се би ра ју та ко да по кри ва ју са др жај ва ри ја бли и 
хи по те зе у це ли ни. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма до во љан је са мо је-
дан ин ди ка тор за ве ри фи ка ци ју хи по те зе, док је у дру гим по тре ба 
чи тав низ ин ди ка то ра. На рав но, то све за ви си од вр сте хи по те зе и 
са др жа ја ко ји она по кри ва. 

У ис тра жи вач ком про це су, бо ље је има ти ма њи број ин ди ка-
то ра, за то што се по јед но ста вљу ју ис тра жи ва ње и об ра да по да та ка 
и ве ри фи ка ци ја хи по те за. Ме ђу тим, то се не мо же увек оства ри-
ти, јер он да до ла зи до по јед ноствље ња су шти не сло же них по ја-
ва и про це са у ис тра жи ва њу. Ве ћим бро јем ин ди ка то ра пот пу ни је 
се за хва та са др жај ва ри ја бли и став хи по те зе, али су при ку пља ње, 
об ра да и ана ли за по да та ка и ве ри фи ка ци ја хи по те зе знат но сло же-
ни ји. За то се у ис тра жи ва њу че сто пра ви од ре ђе ни ком про мис. Из-
во де се они ин ди ка то ри ко ји нај ве ро до стој ни је од ра жа ва ју су шти-
ну по ја ве, а од ба цу ју или ап стра ху ју они ко ји су мар ги нал ни или 
ко ји не ма ју бит ни јег ути ца ја на кон крет но ис тра жи ва ње. Ако се, на 
при мер, ис тра жу је ути цај да љи не на ве ро ват но ћу по га ђа ња у ме ту, 
он да ни је то ли ко бит но да ли је та ве ро ват но ћа у пот пу но сти тач на. 
Бит ни ји су тех нич ки аспек ти ве ро ват но ће, од но сно кри те ри јум да 
се та ве ро ват но ћа ис тра жу је за раз ли чи те да љи не у пот пу но истим 
усло ви ма, и ком па ра тив ни од нос тих ве ро ват но ћа за раз ли чи те да-
љи не га ђа ња. Сви дру ги еле мен ти су, да кле, исти, а са мо се да љи-
на, као екс пе ри мен тал ни чи ни лац, ме ња. У кон крет ном при ме ру 
се мо гу за не ма ри ти или ап стра хо ва ти од ре ђе ни еле мен ти, као што 
су, на при мер, кли мат ски усло ви, сте пен утре ни ра но сти стрел ца и 
слич но.14)

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

О ин ди ка то ри ма у те о риј ским ис тра жи ва њи ма не мо же се рас-
пра вља ти без тач ног од ре ђе ња пој ма и пред ме та те о риј ског ис тра-
жи ва ња. Ако се пред ме том те о риј ског ис тра жи ва ња сма тра те о ри ја 
(на уч на те о ри ја или дру ги оформ ље ни ре зул тат са зна ња до ко јег 
се до шло ми шље њем), мо гу се ја ви ти два основ на слу ча ја. Пр ви 
слу чај је ка да по сто је бит ни чи ни о ци на уч не те о ри је (ак си о ми, ка-
те го ри је, ва ља ни по сту ла ти, на уч ни за кон, итд) и ка да је та те о ри ја 
ис ка за на у пи са ном об ли ку у јед ном или ви ше си сте мат ских де ла. 
Ин ди ка то ре је ов де ре ла тив но ла ко утвр ди ти. Ре зул та ти и то ко ви 
ми шље ња ис тра же ни су и пред ста вље ни од ре ђе ним је зи ком, у пи-

14)  Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 134.
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са ној фор ми, да кле, пој мо ви ма, ста во ви ма, су до ви ма и за кључ ци-
ма, те за ма, кон тра те за ма и ар гу мен ти ма. Пи са ни ис ка зи су, у овом 
слу ча ју, спо ља шње ма ни фе ста ци је са др жи не и су шти не те о ри је. 
Са гла сно то ме, нео спор но је да су ин ди ка то ри те о риј ског ис тра-
жи ва ња пи са ни ис ка зи од ре ђе ног са др жа ја и об ли ка. Ме ђу тим, те-
о ри ја од но сно од ре ђе ни те о риј ски ста во ви, мо гу да бу ду из ра же-
ни и усме но, нпр. у на уч ној рас пра ви. У том слу ча ју ин ди ка то ри 
су усме ни ис ка зи о тој те о ри ји, од но сно пред мет ну те о ри је. И, на 
кра ју, ис ка зи (усме ни и пи сме ни) мо гу се ја ви ти и као ем пи риј-
ски – ис ку стве ни ин ди ка то ри. То је дру ги слу чај ко ји се ја вља у 
две ва ри јан те. У пр вој, ис ка зи се за сни ва ју и од но се на ис ку ства о 
ва же њу, мо гућ но сти при ме не, ефек ти ма при ме не те о ри је и од но су 
пре ма те о ри ји. Дру га ва ри јан та је ка да је пред мет те о ри је ре ла-
тив но ар ти ку ли сан, али те о ри ја ни у основ ном ни је кон сти ту и са на 
ни у пи са ном об ли ку из ра же на. Ис ка зи о пред ме ту те о ри је у том 
слу ча ју ни су у пра вом сми слу ре чи ни те о риј ски ни ем пи риј ски 
по ка за те љи, већ су ка рак те ри стич ни по обе леж ји ма пре ла за из јед-
ног у дру го.15)

Очи глед но да се у те о риј ским ис тра жи ва њи ма не мо гу при ме-
ни ти све вр сте ин ди ка то ра ко ји се мо гу ко ри сти ти у ем пи риј ским 
ис тра жи ва њи ма. Ипак, ако се при хва ти ис прав но ста но ви ште да 
на уч ној те о ри ји прет хо де ем пи риј ска са зна ња и ис тра жи ва ња, да 
се те о риј ска са зна ња про ве ра ва ју ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма ко-
ји ма се са зна је дру штве на и по ли тич ка ре ал ност и прак са, не мо же 
се у те о риј ским ис тра жи ва њи ма од ре ћи ни од јед не вр сте ин ди ка-
то ра.

Из ве сни де ло ви про це са не ма ју сво је не по сред не ма ни фе ста-
ци је, али се ма ни фе сту ју по сред ством дру гих по ја ва и њи хо вих 
ма ни фе ста ци ја. Да кле, ин ди ка то ри мо гу да бу ду и по сред не ма ни-
фе ста ци је. Не по сред ност ма ни фе ста ци је по ја ве отва ра још јед но 
не до вољ но из у че но пи та ње ко је се мо же фор ми ра ти као про блем 
при мар но сти ин ди ка то ра од но сно при мар но сти ње го вог зна че ња. 

Не до вољ ност де фи ни ци је да су ин ди ка то ри спо ља шње ма ни-
фе ста ци је је сте и у то ме што пред ви ђа да је нео п ход но ис пу ње ње 
још јед ног усло ва да би јед на ма ни фе ста ци ја по ста ла ин ди ка тор. 
То је са зна ње о по сто ја њу и ка рак те ри сти ка ма те ма ни фе ста ци је. 
То са зна ње о ма ни фе ста ци ја ма је пар ци јал но.16) Са гла сно то ме, мо-
же се го во ри ти о по тен ци јал ним и мо гу ћим ин ди ка то ри ма, о ма-
ни фе ста ци ја ма ко је мо гу да бу ду ин ди ка то ри. На и ме, про це си и 
15)  Слав ко Ми ло са вље вић – Иван Ра до са вље вић, Основиметодологијеполитичкихнау

ка,трећеизмењеноидопуњеноизд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 454-455.
16)  Исто, стр. 456
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по ја ве се ма ни фе сту ју у мно го ви до ва па ис тра жи вач не ма и не 
мо же има ти уви да у све, већ са мо у не ке ма ни фе ста ци је. Све ма ни-
фе ста ци је, под од ре ђе ним усло ви ма, мо гу да по ста ну ин ди ка то ри – 
ако су из раз бит них од ред би по ја ве (про це са), ако се о њи ма мо же 
сте ћи исти ни то са зна ње и об ли ко ва ти их у по да так, ако се мо же не-
по сред но ста ви ти у функ ци о на лан од нос са хи по те зом, пред ме том 
и на уч ним ци ље ви ма ис тра жи ва ња. Пре ма из ло же ном ин ди ка то ри 
би се мо гли схва ти ти као по да ци о пред ме ту ис тра жи ва ња, ва ри ја-
бла ма и ста во ви ма хи по те за пре ко ко јих се оства ру је од го ва ра ју ће 
на уч но са зна ње.

На и ме, у по ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма у ве зи с јед ном 
ва ри ја блом ко ри сти се исто вре ме но ве ћи број уза јам но по ве за них 
ин ди ка то ра чи је је зна че ње ме ђу соб но усло вље но. Они, при том, 
чи не ску по ве је дин стве ног зна че ња.  По сту пак из гра ђи ва ња (за-
сни ва ња, из во ђе ња, кон струк ци је и фор му ли са ња) хи по те за мо гао 
би се у нај кра ћим цр та ма при ка за ти као: утвр ђу је се шта је у ве зи са 
од ре ђе ним пред ме том – чи ни о цем пред ме та оста ло нео б у хва ће но 
на уч ним са зна њем или шта још ни је ве ри фи ко ва но; из по сто је ћег 
на уч ног са зна ња, оних де ло ва ко ји чи не те о риј ску це ли ну, по треб-
ни ста во ви се де ду ку ју; по ла зе ћи од пар ци јал них, по је ди нач них 
са зна ња они се ин ди ку ју и на осно ву то га се ода би ра ју ва ри ја бле 
пој мо ва – ста во ва, при да ју им се пред мет не кон стан те – фор ми ра ју 
пред мет ни ис ка зи и ме ђу соб но по ве зу ју ло гич ним ис ка зним функ-
ци ја ма.17)
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ONSCIENTIFICRESEARCHINDICATORS

Summary
Indicatorsareveryimportantelementsofeachandevery
cognitiveprocess.Theyareassociativepartofallscien
tific research.Anywherewhere there is some researches
goingon,therearetheindicatorspresentasexternalman
ifestationsofthesubstanceoftheresearchedphenomena.
Therefore they have been a significant object of interest
ofscientistsfromdifferentfieldsofscienceandscientific
disciplines.Inparticulartheindicatorsareinterestingfor
researchfromthepointoftheirprecisenotionaldefinition,
classification and the way of conducting the research.
Theremaybeusedastheindicatorsbothobjectivefacts
andsubjectivestandpoints.However, inaresearchthere
oughtnot togomixingsubjectiveorobjectivecharacter
oftheindicatorwiththecharacterofavariablebywhich
it ismeasured.Therefore,byausualdefinition,theindi
catorsorpointersareexternalmanifestationsofinternal
substance.
Key Words: indicators, variables, research, hypothesis,
methodsofresearch

 Овај рад је примљен 6. маja 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
6. јула 2009. године.
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1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА
ОМЕТОДОЛОГИЈИИСТРАЖИВАЊА

Mе то до ло ги ја је гра на на у ке или тач ни је је дан део ло ги ке, јер 
оп шту ме то до ло ги ју је не мо гу ће одво ји ти од ло ги ке. Ме тод је 

на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у ци и по ве зан је са 
на уч ном де лат но шћу. За пра во, ме то до ло ги ја про у ча ва ме тод, раз-
ви ја ње го ва ло гич ка на че ла, од но сно, про у ча ва на уч ни си стем, на-
* На уч ни са вет ник ИПС у Бе о гра ду 
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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чин на ко ји су сре ђе на на уч на са зна ња. На уч ни ме тод пред ста вља 
ми са о не рад ње по мо ћу ко јих на уч ник ства ра по ла зну хи по те тич ку 
осно ву. Исто та ко, гно се о ло ги ја је те о ри ја људ ског са зна ња (све оп-
штег), а епи сте ми о ло ги ја је ужи део те о ри ја на уч ног са зна ња (ужи 
део од гно се о ло ги је). Ло ги ка се мо же схва ти ти као на сто ја ње да се 
утвр де нај ра зум ни ји мо гу ћи од но си из ме ђу људ ске ми сли и ствар-
но сти ко ји јој омо гу ћа ва да схва ти шта се у ствар но сти де ша ва. По-
сто је и не ка ста но ви шта на ко ји ма ин си сти ра гно се о ло ги ја а ко ја 
су за на у ку не при хва тљи ва, и ту спа да су бјек ти ви зам – су бјек тив не 
прет по став ке и ми шље ња не ког на уч ни ка ко је се бар у на че лу не 
мо гу про ве ри ти од стра не дру гих за на у ку су не при хва тљи ве.1)

Ме тод сво јим ло гич ким, тех нич ким пра ви ли ма и хе у ри стич-
ким иде ја ма омо гу ћу је про на ла же ње што аде кват ни јих ре ше ња 
за број не ис тра жи вач ке про бле ме. Ме то до ло ги ја раз ви ја пра ви ла 
про ве ра ва ња и до ка зи ва ња на уч них ста во ва, јер, у на у ци ни је до-
вољ но не што от кри ти, већ, тре ба и до ка за ти тач ност сва ког но вог 
са зна ња. Ме тод, од но сно, ме то до ло ги ју чи ни ло гич ки, тех нич ки и 
на уч но-стра те гиј ски део. Ло гич ки об у хва та све оно што се од но си 
на на чин фор ми ра ња на уч них пој мо ва, ана ли зе њи хо вог са др жа ја 
ис пи ти ва ња ло гич ке струк ту ре, раз ма тра ње уло ге хи по те за и њи-
хо вих ра зних ме то да. Тех нич ки об у хва та ор га ни за ци ју раз ли чи тих 
об ли ка ис тра жи ва ња, док се на уч но-стра те гиј ски ти че про це са 
при ку пља ња по да та ка, сре ђи ва ња и об ра де. Раз ма тра и то да ли је 
од ре ђе ни ис тра жи вач ки при ступ ви ше или ма ње по де сан за ре ша-
ва ње не ког на уч ног за дат ка.2)

Дру штве на ис тра жи ва ња се ба зи ра ју на дру штве ним ци ље ви-
ма ко ји че сто не ма ју ве зе са при род ним на у ка ма. Дру штве не по ја ве 
се дру га чи је об ја шња ва ју не го при род не по ја ве. Основ ни за да так 
дру штве них те о ри ја био би по ве зи ва ње дру штве них за ко на ко ји се 
не мо гу об ја сни ти пре ко при род них на у ка. Вил хелм Дил тај сма тра 
да при род не на у ке не мо гу раз у ме ти при род не по ја ве, већ са мо мо-
гу да их об ја сне из во де ћи их из не ких утвр ђе них оп штих за ко на. 
Дру штве не чи ње ни це су чо ве ку ра зу мљи ви је јер их он осе ћа, до-
жи вља ва и раз у ме из људ ске прак се.  

Но во кан тов ци В. Вин дел банд и Х. Ри керт сма тра ју да је основ-
но са зна ње о дру штву исто риј ске а не те о риј ске при ро де.  Но мо-
1) Др Дра ган Су бо тић: “Фа зе ис тра жи ва ња у при ме ње ној ме то до ло ги ји”,  Политичкаре

вија,бр.1/2009, Бе о град, стр. 281-283.
2)  Др Дра ган Су бо тић: “Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња”, Политичкареви

ја,бр.2/2009, Бе о град, стр. 297-298.
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тет ске су оне на у ке чи ји је пр вен стве ни циљ да утвр де оно што је 
у по ја ва ма оп ште, ну жно или за ко ни то. Иди о граф ске су оне на у ке 
ко је же ле да при ка жу ин ди ви ду ал ни ка рак тер про у ча ва не по ја ве 
у ње ној са мо свој но сти и из вор но сти. Основ на те за Вин дел бан да 
је да ни је дан до га ђај не мо же мо об ја сни ти пот пу но за ко ном већ 
да су за кон и до га ђа ји не рас ки ди во по ве за ни. Ри керт то по ку ша ва 
епи сте мо ло шки да обра зло жи, па ка же да се сви са др жа ји ствар но-
сти мо гу про у ча ва ти на при род но-на уч ни на чин, јер пра ви раз ли ку 
из ме ђу кул ту ре и при ро де. Сва ка ко на уч но са зна ње пу тем раз у ме-
ва ња, сма тра Макс Ве бер, мо ра да за до во љи два усло ва: а) да бу-
де сми са о но аде кват но (ако се са став ни де ло ви по на ша ња на ла зе 
у ме ђу соб ној сми са о ној ве зи); б) да бу де узроч но аде кват но (ако 
се на осно ву ис ку стве них уоп шта ва ња мо же за кљу чи ти да по сто ји 
од ре ђе на ве ро ват но ћа да се по ја ве до и ста де ша ва ју на тај на чин). 
Ве бер је кри ти ко вао би хеј ви о ри зам и за сту пао те зу да је по жељ но 
по сма тра ти уну тра шњи жи вот по је дин ца. По ре чи ма Ве бе ра по јам 
хо мо е ко но ми кус – чо ве ка ко га са мо ин те ре су је еко ном ски ин те рес 
оно га ко га не ин те ре су ју емо ци о нал не, срод нич ке или па три от ске 
по бу хе, је сте ти пи чан при мер иде ал ног ти па чо ве ка у ка пи та ли зму. 

По сто јао је чи тав сплет иде ја о ка рак те ру дру штве них на у ка. 
Тај сплет је ути цао на Ве бе ра да уоб ли чи свој при ступ ме то до ло-
гиј. На и ме, Ве бер је же лео да об је ди ни два раз ли чи та гле ди шта: 
исто риј ско и ан ти и сто риј ско гле ди ште дру штве них на у ка. По ку-
шао је да за у зме сред њи став и из ми ри ова два гле ди шта и по све-
тио је па жњу сле де ћим про бле ми ма:

а) схва та ње на че ла из бо ра пред ме та ис тра жи ва ња;
б) ста ву на у ке пре ма кул тур ним вред но сти ма;
в) на чи ну об ја шња ва ња дру штве них по ја ва, од но сно,
г) пој мов ној струк ту ри иде ал них ти по ва.

Ве бер је био под ве ли ким и не по сред ним ути ца јем Х. Ри кер та, 
ко ји сма тра да не по сто ји не ки објек тив ни кри те ри ју ми по ко ји ма 
би на уч ник мо гао да ода бе ре пред мет свог ис тра жи ва ња, је ди но 
ако по ђе од не ких вред но сти. Чо ве ка у су шти ни за ни ма од нос-ве за 
не ке по ја ве пре ма не кој вред но сти и да то пред ста вља осно ву за 
пред мет ис тра жи ва ња. 

Ве бе ру ни је са мо би тан из бор пред ме та ис тра жи ва ња већ и  
да ње го во те о риј ско уоб ли ча ва ње за ви си од дру штве них на у ка и 
са др жа ја кул ту ре. Та ко, ако је у не кој кул ту ри осно ва на вред ност 
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ма те ри јал но бла го ста ње он да ће у том ци љу – сме ру ићи на уч на 
ис тра жи ва ња. Ако је кул ту ра из гра ђе на на не ким дру гим си сте ми-
ма вред но сти (нпр: рат нич ка кул ту ра) у њој се на у ка не ће ни по ја-
ви ти.3)

За раз ли ку од Ри кер та ко ји је сма трао да све кул тур не вред но-
сти тре ба ин те гри са ти у је дан је дин ствен, објек ти ван и ко хе рен тан 
си стам, Ве бер не ве ру је у та кву мо гућ ност и сма тра да је ствар ност 
ира ци о нал на и да љу ди има ју раз ли чи те по ри ве и ста но ви шта, ко ји 
се ме ђу соб но су ко бља ва ју и да је не мо гу ће има ти је дин ствен си-
стем вред но сти. 

Ве бе ра су при вла чи ла и раз ли чи та по ли тич ка де ло ва ња као и 
од нос на у ке пре ма дру штве ној прак си. По ње му су два основ на 
раз ло га за што на у ка не мо же то ли ко ути ца ти на вред но сне ста во ве 
дру штва: 1. да је на у ка из гра ђе на на оде ђе ном вред но сном ста но-
ви шту, од но сно, 2. ствар ност је ира ци о нал на и са мим тим огра ни-
ча ва ути цај на у ке и ис ку стве ног за на ња. 

Он ипак сма тра да ни је бе зна ча јан ути цај на у ке на кул тур не 
вред но сти јер на у ка мо же пој мов но и сми са о но да по ка же шта тре-
ба учи ни ти да би не ко вред но сно ста но ви ште за жи ве ло и да ис пи та 
све објек тив не мо гућ но сти и тро шко ве, као и да про на ла зи ра ци о-
нал на сред ства за оства ри ва ње иза бра ног вред но сног ста но ви шта. 
Со ци о ло шко раз у ме ва ње и об ја шње ње су две ме то де схва та ња јед-
ног истог за дат ка. Об ја шње ње се за сни ва на из во ђе њу по је ди них 
по ја ва из не ких оп штих те о риј ских ста во ва и при ме ном те о риј ских 
са зна ња о узро ци ма и усло ви ма ко ји су пред хо ди ли тој по ја ви. Раз-
у ме ва ње се за сни ва на ра зли ци из ме ђу ме то да дру штве них и при-
род них на у ка, јер, раз у ме ва ње не ког умет нич ког де ла је по стиг ну-
то ако је схва ће на умет ни ко ва ви зи ја, ње гов стил и ако је от кри ве но 
шта је умет ник тим де лом хтео да по стиг не и ка же. Ве бер сма тра 
да ни је до вољ но да “раз у ме ва ње не ких дру штве них по ја ва бу де са-
мо су бјек тив но убе дљи во” већ и на осно ву не ког оп штег зна ња ис-
ку ства ко је нам да је на у ка. 

Ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам је пре тва ра ње но ми на ли стич-
ког те о риј ског схва та ња дру штва кроз ре зул тат де ло ва ња по је ди-
на ца ко ји га са чи ња ва ју. Овај но ми на ли стич ки при ступ не до пу-
шта да се по ступ ни је раз ви је при ка за на тех нич ка за ми сао о уло зи 
дру штве них на у ка. То је уви део и Ве бер и ука зао да је по не кад за 
раз не прак тич не по тре бе то по треб но чак и нео п ход но. По ње го вом 
3) Др Дра ган Су бо тић: “Те о риј ски окви ри ме то до ло шких ис тра жи ва ња”, Политичкаре

вија, бр. 3-4/2008, Бе о град, стр. 1512-1518.
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ми шље њу као и Дил та је вом, ве ли ка је пред ност дру штве них на у-
ка у мо гућ но сти раз у ме ва ња по на ша ња по је дин ца, за раз ли ку од 
при род них на у ка ко је се мо ра ју за до во љи ти от кри ва њем функ ци о-
нал них и узроч них ве за али и не мо гућ но сти раз ма тра ња њи хо вих 
еле ме на та.

У сре ди ште Ве бе ро вих кул тур но-исто риј ских ана ли за увек се 
на ла зи ис пи ти ва ње по је дин ца у од ре ђе ним исто риј ским дру штве-
но-кул тур ним усло ви ма. Он раз ли ку је не ко ли ко вр ста раз у ме ва ња: 
1. раз у ме ва ње за ми шље ног сми сла не ког де ла ња и от кри ва ње ве зе 
из ме ђу ци ље ва и сред ста ва ко ја се ко ри сте ра ди њи хо вог по сти за-
ња; 2. раз у ме ва ње емо тив но-афек тив ног по на ша ња кроз спо соб но-
сти ужи ва ња; 3. естет ско-умет нич ко раз у ме ва ње као ви ши сту пањ 
где се пси хо ло шко раз у ме ва ње по ве зу је са об ја шње њем и раз у ме-
ва њем по бу да као не по сред ним узро ци ма и по во ди ма од ре ђе них 
по сту па ка, као и об ја шње ње тих по сту па ка. Сва ко на уч но са зна ње 
пу тем раз у ме ва ња мо ра да за до во љи два усло ва: а) да бу де сми са-
о но (ту ма че ње не ког по на ша ња ти пич ног за не ки уоби ча јен на чин 
ми шље ња и осе ћа ња у да тој кул ту ри) и б) да бу де узроч но аде кват-
но са мо ако се на осно ву ис ку стве них уоп шта ва ња мо же за кљу чи-
ти да се она де ша ва ју на тај на чин.

Ве бер је у сво јим схва та њи ма иде ал ног ти па као по себ ног 
сред ства за об ја шња ва ње дру штве них по ја ва, тра жио сред ње ре-
ше ње из ме ђу ан ти те о риј ски рас по ло же ног исто ри зма и ап стракт-
не оп ште те о ри је. Ве бер спа да ме ђу со ци о ло ге ко ји су у свом ис-
тра жи ва њу ко ри сти ли упо ред на ис тра жи ва ња и ве ћи на ње го вих 
иде ал них ти по ва је на ста ла или као ре зул тат или као сред ство тих 
упо ред них ис тра жи ва ња, и на тај на чин је де ли мич но раз био окви-
ре опи сног исто ри зма. Ме ђу тим, он у сво јим ме то до ло шким ра-
до ви ма ни је ши ре об ра дио про бле ме и те шко ће упо ред них-со ци о-
ло шких ис тра жи ва ња. Сла бост Ве бе ро ве ме то до ло шке за ми сли су 
у гле ди шту да из бор про бле ма и прав ци у ко ји ма се они на уч но 
про у ча ва ју, за ви се у на у ци ис кљу чи во од по сто је ћих кул тур них 
вред но сти. То гле ди ште не узи ма у об зир да у дру штве ном жи во ту 
по сто је од прак тич них и људ ских вред но сти и при мар ни је објек-
тив не струк ту ре. Дру га сла бост Ве бе ро вог схва та ња од но са на у ке 
пре ма вред но сти ма, је што је он ја ко пот це нио мо гућ ност ути ца ја 
на у ке на ва же ће дру штве не вред но сти. Тре ћа сла бост је што ни 
Ве бер а ни дру ги пред став ни ци та ко зва не со ци о ло ги је раз у ме ва ња 
ни су мно го до при не ли раз во ју тех нич ких сред ста ва за ис тра жи ва-
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ње дру штве них по ја ва чак ни у обла сти при ку пља ња по да та ка, а 
ни су да ли ни зна чај ни ји по сти цај за уна пре ђе ње на чи на при ку пља-
ња на уч них ис ку стве них по да та ка.4)

Ме то до ло ги ја мо ра да има нор ма тив ни ка рак тер, да из гра ђу је 
нор ме ко јих тре ба да се при др жа ва ју на уч ни ци у ис тра жи ва њу. Те-
о риј ска на у ка је ор га ни зо ва но и ме то дич но на сто ја ње да се ра ци о-
нал но-ис ку стве ним пу тем до ђе до објек тив ног по у зда ног и пре ци-
зног, оп штег и си сте мат ског са зна ња о ствар но сти од но са и о оном 
ње ном де лу ко ји про у ча ва не ка на у ка.5) 

Објек тив ност по сма тра мо из два аспек та: од нос пре ма ствар-
но сти и основ не фор мал не осо би не на уч ног са зна ња: а) Објек-
тив ност као од нос пре ма ствар но сти зна чи пре све га без у слов ну 
те жњу да се при ли ком раз ма тра ња би ло ког про бле ма узи ма ју у 
об зир сви рас по ло жи ви ре ле вант ни ис ку стве ни по да ци, да се упор-
но тра га за но вим оба ве ште њи ма. Објек тив ност зна чи отво ре ност 
пре ма ствар но сти и но вим ис ку стви ма. б) Објек тив ност са фор-
мал не стра не са сто ји се у то ме да се ис тра жи ва ња из во де та ко да 
дру ги ис тра жи ва чи мо гу што лак ше по но ви ти и про ве ри ти њи хо ве 
ре зул та те. 

На у ка обич но оста вља нај сна жни ји ути сак на ла и ка фор мал-
ним обе леж ји ма сво је пре ци зно сти. Пре ци зност са зна ња са сто ји 
се у спо соб но сти да се у ис ку стве ним по ја ва ма,утвр де ма ње и те же 
при ме тљи ве раз ли ке ко је су ипак са знај но зна чај не. Пре ци зност 
са зна ња за ви си од ни за пој мов них, опе ра тив них и ана ли тич ко-син-
те тич ких пред у сло ва. Сва ка те жња за пре ци зно шћу јед не фа зе ис-
тра жи вач ког по ступ ка, ко ја ни је ускла ђе на са оним што је по стиг-
ну то у оста лим, у ства ри, је фор ма ли зам. Нај че шће се са сто ји у 
јед но стра ном ис ти ца њу не ког ме то до ло шког на че ла или по ступ ка. 

На че ла објек тив но сти, пре ци зно сти и си сте ма тич но сти ва же у 
ме то до ло ги ји свих на у ка. Си сте ма тич ност те о риј ских на у ка је из-
гра ђе на ис кљу чи во на те ме љу оп што сти са зна ња. Што је не ко са-
зна ње оп шти је, то има ши ри си сте мат ски зна чај. На уч ни за кон је 
дру ге при ро де и он је ис ку стве ни став ко ји из ра жа ва не ку оп шту 
осо бе ну по ја ву или не ки њи хов од нос, ко ји ну жно про из и ла зе из 
њи хо ве при ро де и од ре ђе них усло ва. Али сва ки за кон је ну жан од-
нос у окви ру не ке де тер ми ни стич ке струк ту ре. По сво јој ло гич кој 
при ро ди на уч ни за ко ни су оп шти ис ку стве ни ста во ви. Они из ра жа-
4) Ви де ти ши ре: Макс Ве бер: Методологијадруштвенихнаука, За греб, 1997, стр. 7-26.
5) Ви де ти оп штир ни је: Алек сан дар Но ва ко вић: “Ме то до ло ги ја кри тич ког ра ци о на ли-

зма”, Српскаполитичкамисао, бр. 1-2/2008, стр. 35-36.
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ва ју не ку кон сти ту тив ну осо би ну по ја ва од ре ђе не вр сте од но сно 
не ки ре ла тив но ста би лан и ну жан од нос из ме ђу по ја ва раз ли чи тих 
вр ста. Ме ђу тим, по ред за ко на ко ји су ор га ни че ни на је дан ду жи и 
кра ћи исто риј ски пе ри од, у дру штву де лу ју и оп шти ји за ко ни чи је 
је ва же ње у исто риј ском по гле ду да ле ко трај ни је.6) 

Дру га ло гич ка осо би на за ко на је сте да су они ап стракт ни, а 
не кон крет но-опи сни ста во ви. Ме ђу тим, от кри ва ње за ко на ни је 
са мо ста лан са знај ни циљ. Они слу же за об ја шња ва ње кон крет них 
по ја ва. Због то га се за ко ни на ла зе на раз ли чи тим ступ ње ви ма ап-
стракт но сти. Из нај ап стракт ни јих основ них за ко на из во де се кон-
крет ни ји за ко ни. 

На уч ни за ко ни су са мо јед на, ма да нео бич но зна чај на сте пе-
ни ца у те жњи за оп што шћу и си сте ма тич но шћу ко ја свој за вр шни 
об лик до би ја у на уч ној те о ри ји и на уч ном те о риј ском си сте му. Те-
о ри ју не ке на у ке са чи ња ва ју на од ре ђен на чин по ве за ни оп шти ис-
ку стве ни ста во ви по мо ћу ко јих она сре ђу је ис ку стве не по дат ке и 
об ја шња ва ис ку стве не по ја ве на оном под руч ју ствар но сти ко је је 
пред мет ње ног ис тра жи ва ња, као и усме ра ва да ља ис тра жи ва ња.

У струк ту ри те о ри је мо гу се раз ли ко ва ти три основ на еле мен-
та: (1) реч ник ко ји са др жи де фи ни ци је основ них пој мо ва ко ји се 
ја вља ју у по сту ла ти ма те о ри је; (2) од ре ђен број по сту ла та те о ри је; 
(3) ве ћи или ма њи број те о ре ма ко је су из ве де не из по сту ла та. По-
сту ла ти су нај оп шти ји те о риј ски ста во ви не ке те о ри је, из ко јих се 
мо гу из ве сти све оста ле ње не те о ре ме, и чи ја се тач ност про ве ра ва 
на осно ву ње них из ве де них за кљу ча ка.

Ана ли за струк ту ре и ка рак те ра на уч ног об ја шње ња по ка за ће 
је дан од основ них на чи на при ме не тих оп штих ста во ва. Дру ги на-
чин при ме не за ко на и те о ри ја до ла зи до из ра жа ја у на уч ним пред-
ви ђа њи ма. За ко ни и те о ри је су основ на сред ства на уч ног об ја шње-
ња, што ће се ја сно ви де ти из ње го ве струк ту ре. Сва ко раз ви је но 
на уч но об ја шње ње је де тер ми ни стич ке при ро де. По је ди но на уч но 
об ја шње ње мо же се од но си ти на (1) не ки оп шти став и (2) на по је-
ди нач не по ја ве од ре ђе не вр сте. То за ви си од при ро де ста ти стич ких 
по да та ка. На уч но об ја шње ње до би ја си сте мат ски ка рак тер при ме-
ном на уч них за ко на и те о ри ја.

У дру штву ко је ис тра жу ју со ци о ло ги ја, еко но ми ја и оста ле 
дру штве не на у ке по сто ји јед на спе ци фич на ка те го ри ја ис ку стве-
них чи ње ни ца – етич ко-кул тур не вред но сти. Том де ло ва њу вред-
6) Др Дра ган Су бо тић: Уводуметодологијунаучногистраживања, књ. 1, Но ви Сад - Бе-

о град, 2009, стр. 16-17.
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но сти ука зу ју ци ље ве, од ме ра ва ју ва жност ра зних мо гућ них ци ље-
ва на ко је се мо же усме ри ти де лат ност, по ста вља ју нор ме иде ал ног 
и до зво ље ног по на ша ња у ра зним об ли ци ма де лат но сти и у ра зним 
при ли ка ма, а ути чу на зна чај ко ји ће се при да ва ти по је ди ним дру-
штве ним по ја ва ма. Мно го ви ше спо ро ва има око дру гог об ли ка у 
ко ме вред но сти мо гу да се по ја ве у ис тра жи ва њу дру штве них на-
у ка. Тај дру ги об лик су вред но сни су до ви. Дру штве не по ја ве и од-
но си мо гу би ти пред мет вред но сне оце не и кри ти ке.7)

2.ТЕХНИКЕПРИКУПЉАЊАПОДАТАКА

2.1.Посматрање

По сма тра ње је при ку пља ње по да та ка о “по ја ва ма пу тем чул ног 
опа жа ња. По да ци до би је ни на уч ним по сма тра њем ће би ти тач ни ји 
од по да та ка чи је је ства ра ње ду го трај ни је и у ко ме уче ству ју ви ше 
ли ца без струч них осо би на по треб них за на уч но по сма тра ње. По-
сма тра ње про ши ру је ис тра жи вач ка ис ку ства. Трај ни јим по сма тра-
њем се мо же до би ти це ло ви та пред ста ва о при род ном, ма те ри јал-
ним, дру штве ним усло ви ма жи во та не ке за јед ни це. Ти до жи вља ји 
се ка сни је раш ћла њу ју, про ве ра ва ју и си сте мат ски раз ви ја ју”.8)

Мо гу се по сма тра ти са мо ак ту ел ни са др жа ји. Ва жно је по-
зна ва ти и ве зе са про шлим до га ђа ји ма и од нос пре ма за ми шље ној 
бу дућ но сти. По сма тра ње је до бро за при ку пља ње ин фор ма ци ја о 
спо ља шњим до га ђа ји ма дру штве ног жи во та. За то се дру га пси хич-
ка (уну тра шња) стра на те шко мо же уви де ти, и ни је мо гу ће ство-
ри ти ство ри ти пот пу ну сли ку о њој. Огра ни че ње по сма тра ња се 
од но си на не ки од ре ђе ни вре мен ски ход. За не ке по ја ве тре ба до-
зво ла за по сма тра ње. Рет ко ко до зво ли да се ства ри по сма тра ју у 
тре нут ку де ша ва ња. 

Упра во као об лик при ку пља ња по да та ка у ко ме се мо ра ус-
по ста ви ти трај ни не по сред ни од нос са пред ме том ис тра жи ва ња, 
по сма тра ње мо же би ти вр ло по де сан ор га ни за ци о ни оквир за упо-
тре бу оста лих по сту па ка и ефи ка сан ко рек тив њи хо вих ре зул та та. 
Основ на пред ност по сма тра ња као ме то де ис тра жи ва ња ма ни фе-
сти је се у не по сред ној спо зна ји ре ак ци је по сма тра не осо бе. Због 
чи ње ни це да осо ба ко ја се по сма тра обич но не зна да је по сма тра-
на, она ни је у мо гућ но сти да дâ не тач не ин фор ма ци је, већ сво јим 
7)  Ви де ти: Је ле на Пе шић: “Кри тич ко ми шље ње и на уч но са зна ње”, Српскаполитичка

мисао, бр. 1-2/2008, ИПС, Бе о град, стр. 12-13.
8) Др Дра ган Су бо тић: “Тех ни ке на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња”, Пословнаеконо

мија, бр. 2/2009, стр. 278-279.
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по на ша њем пру жа пра ву сли ку о ствар но сти. Уко ли ко се при ме ни 
ме то да по сма тра ња без уче ство ва ња ин тер вју и сте мо гу ће је из бе-
ћи ње гов ути цај на по на ша ње по сма тра не осо бе. Као што смо већ 
на по ме ну ли по сма тра ње је де фи ни са но као при ку пља ње по да та ка 
о по ја ва ма пу тем њи хо вог не по сред ног чул ног опа жа ња.9)

Ка ко је пут из ме ђу не ког са др жа ја ствар но сти и ис ку стве ног 
по да тка о ње му скра ћен до нај ма ње ме ре и ли шен свих по сред ни-
ка, оправ да но је прет по ста ви ти да ће ис ку стве ни по да ци до би је ни 
на уч ним по сма тра њем би ти тач ни ји од по да та ка чи је је ства ра ње 
ду го трај ни је и у ко ме уче ству је ви ше ли ца без струч них и оста лих 
осо би на по треб них за на уч но по сма тра ње. Је ди но се трај ним по-
сма тра њем мо же до би ти ком плет на пред ста ва о при род ним, ма те-
ри јал ним, дру штве но-ор га ни за циј ским и кул тур ним усло ви ма жи-
во та не ке за јед ни це или ор га ни за ци је, и о љу ди ма ко ји у њој жи ве 
и де лу ју.

Ни је сва ко по сма тра ње на уч но по сма тра ње. Као ме тод у дру-
штве ним на у ка ма, по сма тра ње мо ра да ис пу ни чи тав низ стро гих 
усло ва да би има ло епи тет на уч не ме то де. Та ко по сма тра ње мо ра 
да има сле де ће ка рак те ри сти ке: а) се лек тив ност; б) си сте ма тич-
ност; в) пре ци зност; г) про вер љи вост (ства ра ње и очу ва ње лан ца 
ем пи риј ске еви ден ци је); д) струч ност у по гле ду зна ња и ис ку ства 
ис тра жи ва ча.10)

Под пој мом ме то да по сма тра ња, услов но ре че но, под ра зу ме ва 
се вр ста ме то де на уч ног са ку пља ња по да та ка не по сред ним чул ним 
опа жа њи ма ма ни фе ста ци је по ја ве.

На ве де на де фи ни ци ја је услов на за то што се, по ко зна ко ји 
пут, по ја вљу је про блем раз гра ни че ња. У кон трет ном слу ча ју по ја-
вљу је се про блем раз гра ни че ња из ме ђу не по сред ног чул ног опа-
жа ња и дру гих на чи на при ку пља ња по да та ка. Ис каз не по сред но 
чул но опа жа ње зна чи да ис тра жи вач не по сред но сво јим чу ли ма 
по сма тра по ја ву.11)

По сто је раз ли чи те вр сте по сма тра ња на осно ву ко јих љу ди у 
сва ко днев ном жи во ту до би ју од ре ђе на оба ве ште ња. нај ве ћи број 
њих од ви ја се спон та но и не си сте мат ски и, као та ква, она не ма ју 
на уч ни ка рак тер, ни су на уч на. На уч на по сма тра ња се бит но раз-
ли ку ју. Она су ре ла тив но објек тив на, пред мет на, пре ци зна и си-
сте ма тич на и тре ба да за до во ље сле де ће усло ве: да слу же сти ца њу 
9) Во јин Ми лић: Социолошкиметод, 2. изд., Бе о град, 1978, стр. 143.
10) Исто, стр. 143.
11) Проф. др Мом чи ло Са кан: Методологијавојнихнаука, Бе о град, 2006, стр. 166.
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но вих на уч них са зна ња; да су усме ре на пре ма од ре ђе ном објек ту 
по сма тра ња; да су пла ни ра на (да ни су слу чај на); да су по сма тра-
чи струч но оспо со бље ни за ре а ли за ци ју по сма тра ња; да се по да ци 
(оба ве ште ња) бе ле же си сте мат ски и да се до би је ни по да ци мо гу 
кон тро ли са ти у по гле ду тач но сти и по у зда но сти.12)

У про це су по сма тра ња ис тра жи вач мо же у ма њој или ве ћој ме-
ри да “уче ству је у дру штве ним про це си ма ко ји су пред мет ис тра-
жи ва ња. Ис тра жи вач у про це су по сма тра ња мо же би ти: 1) пот пу ни 
уче сник; 2) уче сник по сма трач; 3) по сма трач уче сник и 4) пот пу ни 
(чи сти) по сма трач.

Чак и нај ши ре ор га ни зо ва но по сма тра ње, у ко ме би уче ство-
ва ли мно го број ни по сма тра чи ко ји су си сте мат ски рас по ре ђе ни по 
иза бра ном дру штве ном про сто ру, ни је до вољ но за ства ра ње пот пу-
не со ци о ло шке ис ку стве не еви ден ци је, јер по сма тра ње, има не ко-
ли ко има нент них ор га ни че ња од ко јих из два ја мо сле де ћа:

а) По сма тра ти се мо гу са мо ак ту ел ни ис ку стве ни са др жа ји, 
од но сно са мо оно што по сто ји или се зби ва у вре ме по-
сма тра ња. Баш за то што по сма тра ње не ма по треб ну вре-
мен ску ду би ну знат но сма њу је ње го ву вред ност у про у ча-
ва њу дру штве них по ја ва.

б) По сма тра ње је на ро чи то при клад но за при ку пља ње по да-
та ка о спо ља њим ма ни фе ста ци ја ма дру штве ног жи во та. 
По сма тра њем спољ них об ли ка по на ша ња вр ло је те шко 
из гра ди ти пот пу ни ју на уч ну сли ку пси хич ке стра не дру-
штве ног жи во та, а на ро чи то ње них це ло ви ти јих об ли ка.

в) При ку пља ње по да та ка о ду жим раз вој ним про це си ма по-
сма тра њем вр ло је спо ро. По сма тра ње је оба ве шта ва ње о 
по ја ва ма у њи хо вом спон та ном то ку. Бр зи на при ку пља ња 
по да та ка јед на ка је бр зи ни од ви ја ња по сма тра них про це-
са. 

г) Све што се у дру штву де ша ва “иза за тво ре них вра та” ни је 
при сту пач но ни по сма тра чу: Че сто се де ша ва да ис пи ти-
ва не гру пе при ста ју да ис тра жи ва ча на кнад но тач но оба-
ве сте о не ким сво јим по на ша њи ма не го да му до зво ле да 
та по на ша ња по сма тра док су у то ку.13)

По сма тра ње се у са вре ме ним со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма 
по ја вљу је у раз ли чи тим об ли ци ма ко ји има ју раз ли чи то по ре кло.

Фи ло зоф Ђу ро Шу шњић сма тра да је ме то да по сма тра ња је ди-
на ис тра жи вач ка ме то да ко ја омо гу ћа ва да се “ин фор ма ци је о при-
12)  Исто, стр. 285.
13)  А. Ђи ли: Какосеистражује, За греб, 1974, стр. 61.
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род ним и дру штве ним по ја ва ма до би ју на не по сре дан на чин. Код 
свих дру гих ис тра жи вач ких ме то да, ис тра жи вач не ма не по ср дан 
до дир са по ја ва ма ко је по сма тра. Ова спе ци фич ност ме то де по сма-
тра ња да је јој из у зет ну епи сте мо ло шку пред ност у од но су на дру ге 
ис тра жи вач ке ме то де.”14)

По сма тра ње је при клад на ме то да за ис тра жи ва ње спо ља шњих 
ма ни фе ста ци ја ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног по на ша ња, али не 
да је нам си гур ни ја са зна ња о уну тра шњим, пси хо ло шким мо ти-
ви ма, же ља ма и оче ки ва њи ма. Пот пу но иден тич но спо ља шње по-
на ша ње по је ди на ца и гру па мо же да бу де усло вље но са свим раз-
ли чи тим мо ти ви ма, же ља ма и оче ки ва њи ма. Та ко на при мер, ако 
љу ди гла са ју за јед ну од лу ку на је дин ствен на чин, мо ти ви, же ље 
и оче ки ва ња мо гу би ти ве о ма раз ли чи ти. Не ко гла са за од ре ђе ну 
од лу ку за то што му се чи ни да је од лу ка ра ци о нал на, не ко из по-
тре бе да се увек сла же са дру ги ма, не ко због стра ха од ка зне, не ко 
из ка ри је ри стич ких раз ло га, итд. По на ша ње не мо ра да се сла же са 
лич ним ве ро ва њи ма и вред но сти ма.

Гру па вр ши сна жан ути цај на по је дин ца: сво јом струк ту ром, 
сво јим нор ма тив ним оче ки ва њи ма, сво јим ци ље ви ма, сво јом спе-
ци фич ном иде о ло ги ом, спе ци фич ним је зи ком гру пе (ко ји је че-
сто је зик на ре ђи ва ња), итд. По на ша ње по је ди на ца под од ре ђе ним 
усло ви ма та ко ре ћи пре ста је да за ви си од њи хо вих лич них осо би-
на и ско ро пот пу но је од ре ђе но про ме на ма у со ци јал ној си ту а ци-
ји. Ме от да по сма тра ња је на ро чи то при клад на за та кве слу ча је ве 
и са мо та да да је нај бо ље ре зул та те. Ре зул тат та квих по сма тра ња 
је обич но не ко но во са зна ње о ти по ви ма по на ша ње ко ји за ви се од 
ти па со ци јал не си ту а ци је. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма љу ди по на-
вља ју сво је по на ша ње. Ова по ве за ност њи хо ва по на ша ња са ти пом 
со ци јал не си ту а ци је да је нам мо гућ но сти да пред ви ди мо њи хо во 
по на ша ње у бу ду ћим си ту а ци ја ма.

По сма тра ње као “јед на од ме то да при ку пља ња по да та ка о нај-
ра зли чи ти јим по ја ва ма дру штве ног жи во та раз ли ку је се од сва ко-
днев ног по сма тра ња у ни зу осо би на: (а) при ку пља ње по да та ка је 
ну жно се лек тив но, од но сно вр ши се у од но су на хи по те зу ко ју же-
ли мо про ве ри ти; не мо же се при ку пља ти све и сва шта, јер хр па не-
сре ђе них по да та ка не ма ни ка кве на ро чи те врд но сти; (б) по сма тра-
ње по на ша ња по је ди на ца и гру па вр ши се на си сте мат ски на чин, 
а ни ка ко слу чај но; ме сто по сма тра ња, вре ме по сма тра ња, усло ви 
14) Др Ђу ро Шу шњић: Критикасоциолошкогметода:Уводуметодологијудруштвених

наука, Ниш, 1973, стр. 47.
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по сма тра ња, број по сма тра ња, ве ли чи на гру пе ко ја се по сма тра, 
и низ дру гих чи ни ла ца мо ра ју се бри жљи во пла ни ра ти; (в) по сма-
тра ње вр ши до бро из ве жбан и стру чан ис тра жи вач, од но сно чо век 
ко ји нај бо ље по зна је по ја ву ко ју по сма тра и ци ље ве и про бле ме 
ко је же ли да ре ши по сма тра њем; че сто ни је мо гу ће за ми сли ти по-
сма тра ње без ко ри шће ња ни за тех нич ких сред ста ва чи је осо би не, 
мо гућ но сти и гра ни це ис тра жи вач мо ра да до бро по зна је.

Ме то до ло зи се углав ном сла жу да по сто је две основ не вр сте 
по сма тра ња – по сма тра ње с уче шћем и без уче шћа. По сма тра ње с 
уче шћем мо же да се по де ли:

1) Пот пу ни уче сник (по сма трач ста ну је, ра ди и жи ви у сре ди-
ни ко ју по сма тра, али сре ди на не зна ко је он: та ко по сма трач мо же 
да се за по сли у не ком пред у зе ћу као рад ник или у не кој уста но ви 
као слу жбе ник и да се по ко ра ва нор ма ма ра да и жи во та сре ди не, 
да уче ству је у фор му ли са њу груп них ци ље ва, да ја ча груп ну иде-
о ло ги ју, да бри не о груп ној кон тро ли и сти сте му од го вор но сти, да 
се бо ри за бо ље ме сто на хи је рар хиј ској ска ли ауто ри те та у гру пи, 
да бра ни гру пу од спо ља шњих при ти са ка, да уче ству је у до но ше-
њу од лу ка ва жних за гру пу, да се так ми чи око груп ног вођ ства и 
дру го).

2) Уче сник по сма трач (по сма трач пре у зи ма не ку рад ну уло гу, 
оба ве зан је да као и дру ги про во ди пу но рад но вре ме и да са ве сно 
оба вља свој по сао; уз гред по сма тра и по на ша ње дру гих ко ји зна ју 
да је он по сма трач и да је у њи хо вој сре ди ни ра ди на уч ног по сма-
тра ња).

3) По сма трач уче сник (по сма трач је до ста сло бо дан, мо же да 
ме ња уло ге, да се кре ће по дру штве ном про сто ру хо ри зон тал но и 
вер ти кал но; сре ди на у ко јој се по сма тра ње вр ши зна да је он по-
сма трач).

4) Чист по сма трач (по сма трач је оби чан гле да лац ра зних све-
ча них об ре да; као члан пу бли ке пра ти не ко ин те ре сант но су ђе ње; 
по сма тра штрајк итд.; ње гов од нос пре ма ис пи ти ва ној гру пи је 
при лич но уда љен и по вр шан и од но си се са мо на јав но по на ша-
ње).15)

Је дан од пр вих из во ра по сма та ња на ла зи се у ис тра жи вач кој 
тра ди ци ји ет но ло ги је и со ци јал не ан тро по ло ги је. До ова квог раз-
во ја по сма тра ња у ет но ло ги ји и со ци јал ној ан тро по ло ги ји до шло 
је сти ца јем ви ше окол но сти као што су про у ча ва на дру штва обич-
15) Исто, стр. 209.
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но би ла не пи сме на па у њи хо вој про шло сти ни је би ло мно го оба-
ве ште ња ни пи са них по да та ка.

У по зна том ме то до ло шком при руч ни ку чи ји су ауто ри Ја хо да, 
Дојч и Кук, по сма тра ње је по де ље но на:16) (1) по сма тра ње са уче-
ство ва њем или тзв. пар ти ци пи ра ју ће по сма тра ње; (2) си сте мат ско 
по сма тра ње и (3) по сма тра ње у екс пе ри мен тал ним усло ви ма.

Ова кла си фи ка ци ја по сма тра ња је не до вољ но раз ви је на, јер 
ис црп ни је ана ли зе по сма тра ња са уче ство ва њем по ка зу ју да по-
сма трач мо же да бу де у раз ли чи том, од но су пре ма ис пи ти ва ној 
сре ди ни, да пре у зи ма раз ли чи те уло ге и да у за ви сно сти од то га 
ме ња ка рак тер по сма тра ња. 

По сма тра ње са уче ство ва њем је нај те жи об лик со ци о ло шког 
при куп ња ња по да та ка, јер зат хе ва од ис тра жи ва ча да на из ве сно 
вре ме про ме ни на чин жи во та и укљу чи се у дру га чи је дру штве не 
при ли ке. Овај вид по сма тра ња је те о риј ски ко ри стан у екс пе ри-
мен тал ним ис тра жи ва њи ма и као сред ство за про ди ра ње у из ве сне 
вр ло за тво ре не дру штве не гру пе ко је на сто је да што ви ше огра ни че 
јав ност свог де ло ва ња. 

Ме ђу тим, по сма тра ње у уло зи пот пу ног уче сни ка ја вља се и 
у об ли ку ме мо ар ске ли те ра ту ре, где не по сред ни уче сни ци не ких 
про шлих дог ђа ја са оп шта ва ју јав но сти мно ге по је ди но сти свог ак-
тив ног уче ство ва ња у не ким об ли ци ма дру штве ног жи во та. Ме мо-
ар ској ли те ра ту ри на у ка у про шло сти ду гу је мно га сво ја зна чај на 
са зна ња. 

По себ на на уч на вред ност по сма тра ња са уче ство ва њем са сто-
ји се у то ме што оно омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да у пу ној ме ри лич-
но до жи ви са др жај не ке дру штве не де лат но сти и си ту а ци је ко је се 
зна чај но раз ли ку ју од ње го вих уоби ча је них де лат но сти и на чи на 
жи во та. По сма тра чу се омо гу ћа ва да укљу чи ва њем у по сма тра ну 
сре ди ну сма њу је ути цај по сма тра ња на про ме ну ње ног ре дов ног 
на чи на по на ша ња и от кла ња ју пре пре ке ко је по сто је ка да се жи-
вот на ис ку ства са оп шта ва ју ли цу ко је не при па да ис тој дру штве ној 
гру пи. 

По сма тра ње у уло зи уче сни ка – по сма трач има пред ност, јер, 
по сма трач мо же да стек не мно го ду бље лич но ис ку ство о не кој 
дру штве ној де лат но сти и усло ви ма у ко ји ма се она оба вља, али у 
том слу ча ју он је чвр сто ве зан за пре у зе ту прак тич ну уло гу. Овај 
16) Во јин Ми лић: „Ме тод кри тич ке те о ри је“, Фи ло зо фи ја, (2), 1969, стр. 56.
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тип др штве ног од но са у ко ме пре о вла да ва по сма трач ка уло га да ле-
ко је по де сни ји за при ку пља ње си сте ма тич них из вор них по да та ка.

Уче снич ко по сма тра ње (на ен гле ском, par ti ci pant ob ser va tion) 
је је дан од “ве о ма по зна тих и ути цај них ис тра жи вач ких ме то да, 
од но сно ме то до ло ги ја, ко ји је раз ви ла аме рич ка ан тро по о ги ја у 20. 
ве ку. Овај ме тод пред ста вља зна чај ну ис тра жи вач ку стра те ги ју ко-
јој је циљ да по стиг не бли ско и ин тим но по зна ва ње да те ску пи не 
ин ди ви дуа (као што су вер ске, про фе си о нал не или де ви јант не ску-
пи не) и њи хо вих прак ти ко ва ња (прак си) пу тем ин тен зив ног укљу-
чи ва ња у ту људ ску ску пи ну и њен при род ни око лиш. Овај ме тод 
је из ни као из те рен ског ра да со ци јал них ан тро по ло га и из ур ба них 
ис тра жи ва ња Чи ка шке ан тро по ло шке шко ле.17)

У на у ци ни је до вољ но до ћи до не ких ори ги нал них иде ја, не го 
те иде је тре ба раз ви ти и до ка за ти и та ко их пре тво ри ти у на уч на 
от кри ћа. До ка зи ва ње је не из во дљи во без си сте мат ских из вор них 
по да та ка. За то се при лич но ду го ја вља те жња да се ши ре раз ви-
ја ју ис те мат ске мо гућ но сти по сма тра ња. Је дан од раз ло га је што 
не ко ли ко осо би на по сма тра ња знат но оте жа ва ју по сти за ње ње го ве 
си сте ма тич но сти.

Пр ва од тих осо би на са сто ји се у вре мен ско-про стор ној ор-
га ни че но сти опа жај ног по ља. При ку пља ње по да та ка по мо ћу по-
сма тра ња са сто ји се од ни за по је ди нач них опа жај них де ло ва чи ји 
је са др жај усло вљен то ком зби ва ња и упра во се те жи по сма тра ње 
што ма ње ме ња спон та ни ток по сма тра ња до га ђа ја.

Про цес по сма тра ња је пот пу но под ре ђен спон та ном рит му до-
га ђа ја. У го вор ном оп ште њу мо же се де си ти да са го вор ник ускла-
ди бр зи ну из но ше ња сво јих од го во ра са мо гућ но сти ма њи хо вог 
раз у ме ва ња и бе ле же ња. Обим исто вре ме ног опа жа ња раз ли чи тих 
ис ку стве них са др жа ја као и мо гућ ност њи хо вог пам ће ња и ре ги-
стро ва ња су огра ни че ни.

По сти за ње си сте ма тич но сти по сма тра њем оте жа ва раз ли чи та 
пра вил ност у ја вља њу ра зних дру штве них по ја ва. Што је не ка по-
ја ва ма ње ре гу лар на те же се при пре ми ти за ње но по сма тра ње, па 
ове по ја ве нај ви ше и из ми чу си сте мат ском по сма тра њу.18)

Све по ме ну те те шко ће у по сти за њу си сте ма тич но сти по сма-
тра ња про из и ла зе из те шко ћа објек тив ног ка рак те ра. Али по сти за-
ње ве ће си сте ма тич но сти по сма тра ња мо гу да оте жа ва ју из ве сни 
17) C.A. Mo zer: Методианкетирањауистраживањудруштвенихпојава, Бе о град, 1962, 

стр. 63.
18) Ма ри ја Бог да но вић: Методолошкестудије, Бе о град, 1993, стр. 63.
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те о риј ско-ме то до ло шки не до ста ци од но сно, те шко ће на уч не при-
ро де. Ово је вр ло ва жно јер се про на ла же њем бо љих на уч них ре-
ше ња мо гу сма њи ти мно ги не до ста ци по сма тра ња.

Де ло круг на уч не при ме не по сма тра ња ма лих гру па, од но сно, 
ове вр сте по сма тра ња је до ста ши рок. Она се нај пре раз ви ја у про-
у ча ва њу по је ди них уло га у ор га ни за ци ји ра да. Мно го број не зна-
чај не функ ци је оба вља ју ра зна те ла ко ја су по свом са ста ву ма ње 
гру пе. На чин ра да раз ли чи тих гру па за ви си од осо бе ног ка рак те ра 
њи хо вих за да та ка, ипак, раз ви ја ње оп штег по ступ ка по ма тра ња де-
лат но сти ма лих гру па мо же да знат но олак ша и уна пре ди њи хо во 
про у ча ва ње. 

Беј лсов (Ba les) си стем по сма тра ња ма лих гру па на стао је као 
ре зул тат ду го трај ног екс пе ри мен тал ног про у ча ва ња ма лих гру па. 
Он се са сто ји из кла си фи ка циј ске ше ме за раз вр ста ва ње по да та-
ка и на чи на по сма тра ња. Беј лсов мо дес се за сни ва на по сма тра њу 
свих об ли ка по на ша ња, сва ког по је ди нач ног чла на гру пе при че му 
се по на ша ња раз вр ста ва ју у 12 ап стракт них кла си фи ка ци о них је-
ди ни ца, што зна чи да се од  по сма тра ча зах те ва знат на спо соб ност 
ту ма че ња сми сла раз ли чи тих об ли ка по на ша ња. Окол ност да се 
Беј лсов на чин по сма тра ња раз вио у екс пе ри мен тал ним про у ча ва-
њи ма ма лих гру па у ла бо ра то ри ји ути цао је на чи та ву ор га ни за ци-
ју по сма тра ња. По сма тра ње је ор га ни зо ва но на објек ти ви стич ки 
на чин из ко јег је ис кљу чен сва ки од нос по сма тра ча и по сма тра не 
гру пе, чак и ви дљи вост њи хо ве фи зич ке при сут но сти. Бејлс је из-
гра дио и оквир ни на чин ана ли зе по да та ка. Ка ко се из вор ни по да ци 
при ку пља ју на вр ло ап стракт ној рав ни, мо гућ но сти њи хо ве да ље 
ана ли зе су огра ни че ни.

Основ но ана ли тич ко сред ство је из ра да про фи ла о по на ша њу 
гру пе као це ли не и сва ког чла на по је ди нач но. За ана ли зу ових про-
фи ла под јед на ко су по треб не две про цен ту ал не струк ту ре и то:

а) струк ту ра ко ја по ка зу је уче шће по је ди них вр ста по на ша ња 
у укуп ном по на ша њу по је дин ца; б) струк ту ра ко ја по ка зу је удео 
не ког об ли ка ње го вог по на ша ња у укуп ном бро ју по на ша ња исте 
вр сте чи та ве гру пе.

Си сте мат ско по сма тра ње у обла сти ра да – дру га гру па си сте-
ма за по сма тра ње раз ви ла се у пси хо фи зи о ло ги ји ра да, на ро чи то 
у ме ре њу вре ме на и по кре та у теј ло ри зму. Ови си сте ми се знат но 
раз ли ку ју по сте пе ну сво је раз ви је но сти. Не ки се од но се углав ном 
са мо на тех но ло шку стра ну по је ди них за ни ма ња.
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По што се раз не кла си фи ка ци је знат но раз ли ку ју у по гле ду ап-
стракт но сти сво јих ка те о ри ја, њи хо ва упо тре ба зах те ва раз ли чи-
ту струч ну спре му по сма тра ча. Ако је кла си фи ка ци ја кон трет ни ја 
мно го је лак ше раз вр ста ти по је ди нач на по сма тра ња; док рад са ап-
стракт ни јим кла си фи ка ци ја ма зах те ва ве ћу струч ност. Број по сма-
тра ча за ви си од раз у ђе но сти си сте ма, ве ли чи не по сма тра не гру пе 
и од ду жи не по сма тра ња. Овај на чин при ку пља ња по да та ка мо же 
се ис ко ри сти ти за си сте мат ско про у ча ва ње про це са при пре ма ња и 
до но ше ња ра зних од лу ка. 

Оп ште пра ви ло про у ча ва ња ма лих гру па ко је су на ста ле у 
ствар ном дру штве ном жи во ту, је сте да се све што се де ша ва на 
њи хо вим са стан ци ма не по сма тра из дво је но из ши рих дру штве-
них усло ва у ко ји ма се гру па на ла зи. По ло жај по је ди них чла но ва 
у гру пи за ви си од њи хо вог оп штег дру штве ног по ло жа ја, као и од 
по ло жа ја у не кој гра ни дру штве не ор га ни за ци је.

Је дан од пр вих из во ра со ци о ло шког по сма тра ња на ла зи се у 
ис тра жи вач кој тра ди ци ји ет но ло ги је и со ци јал не ан тро по ло ги је. 
Пр ви об лик, со ци о ло шког по сма тра ња су дру штва ко ја су по сма-
тра на би ла су не пи сме на. По сма трач ни је до вољ но по зна вао је зик 
сре ди не, учио га је у то ку ис тра жи ва ња, и за то је мо рао да што ви-
ше по сма тра. Дру ги об лик, со ци о ло шког по сма тра ња је про у ча ва-
ње из ве сне вр сте по ја ва, и то обич но по ја ве ко је спа да ју у дру штве-
ну па то ло ги ју. Тре ћи об лик со ци о ло шког ис пи ти ва ња је пре у зе та 
из со ци јал не пси хо ло ги је и со ци јал но-пси хо ло шког про у ча ва ња 
ма лих гру па у дру штву.

По сма трач у по сма тра њу са уче шћем: а) пот пу ни уче сник – 
по сма трач ра ди и жи ви у сре ди ни ко ју по сма тра, али сре ди на не 
зна ко је он. Ис пи ти ва на сре ди на не зна да је он са за дат ком да 
по сма тра, ње го ва функ ци ја је на мер но при кри ве на. б) Уче сник по-
сма трач – сре ди на ко ју он по сма тра, зна да он има уло гу по сма-
тра ча и да је у сре ди ни ра ди на уч ног по сма тра ња. в) По сма трач 
уче сник – по сма трач је до ста сло бо дан, мо же да ме ња уло ге, да се 
кре ће по дру штве ном про сто ру, сре ди на зна да је он по сма трач. г) 
Чист по сма трач – по сма трач је обич но гле да лац ра зних све ча но-
сти, као члан пу бли ке пра ти не ко ин те ре сант но су ђе ње, по сма тра 
штрајк и слич но. Ње гов од нос пре ма ис пи та ној гру пи је при лич но 
уда љен и по вр шан и од но си се са мо на јав но по на ша ње. 

Те шко ће по сти за ња си те ма тич но сти по сма тра ња об у хва та ју, 
на при мер, вре мен ска – про стор на ор га ни че ност опа жај ног по ља. 
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У раз го во ру са ис пи та ни ком од два три или пет ча со ва, мо гу се 
до би ти са мо не ке ин фор ма ци је из ње го ве про шло сти али не све. 
Огра ни чен обим пам ће ња и бе ле же ња по да та ка – за ви си од бр зи не 
во ђе ња ин тер вјуа. Ако са го вор ник бр зо од го ва ра на пи та ње, пи та-
ње је ко ли ко ће ис пи ти вач бр зо и пре ци зно бе ле жи ти. Не ма пра-
вил но сти у ја вља њу од ре ђе них по ја ва јер, ни кад не мо же мо пред-
ви де ти шта ће се де си ти. Те шко ће на уч не ме то де про ис ти чу из 
са зна ња да су мно ги ме то до ло шки про бле ми не до вољ но про у че ни.

Нај ви ше је у ме то до ло ги ји по стиг ну то у по сма тра њу ма лих 
гру па и по је ди на ца. Де ло круг на уч не при ме не ових ис тра жи ва ња 
је ве о ма ши рок. Нај пре су се раз ви ле у про у ча ва њу по је ди них уло-
га у ор га ни за ци ји ра да. По сма тра ње де лат но сти ма лих гру па мо же 
да олак ша и уна пре ди њи хо во про у ча ва ње. Неј лсов си стем по сма-
тра ња ма лих гру па је као си тем на стао као по сле ди ца ду го трај ног 
екс пе ри мен тал ног про у ча ва ња ма лих гру па. Овај си стем се са сто ји 
на по сма тра њу свих об ли ка по на ша ња, а не са мо вер бал ног, сва ког 
по је ди ног чла на гру пе, по на ша ње се раз вр ста ва ју у 12 ап стракт них 
кла си фи ка циј ских је ди ни ца, од по сма тра ча се зах те ва спо соб ност 
ту ма че ња сми сла раз ли чи тих об ли ка по на ша ња.

Та ко под руч је А и Б – по на ша ње од ко јих за ви си је дин стве ност 
и оп шта уну тра шња ат мос фе ра у гру пи, Бејлс на зи ва дру штве но 
– емо тив ним. Б и Ц – об у хва та по на ша ње ко ја се од но се на про-
на ла же ње ре ше ња по ста вље ног за дат ка. На при мер, си сте мат ско 
осам тра ње у обла сти ра да – се раз ви ло на осно ву пси хо фи зи о ло-
ги је ра да, на ро чи то на ме ре њу вре ме на и по кре та и чи ни га де вет 
гру па: 1) При ма оба ве ште ња; 2) Сре ђу је оба ве ште ња; 3) До но си 
од лу ке; 4) По твр ђу је или ис пра вља од лу ке ру ко во ди о ца; 5) Из да је 
на ло ге; 6) Са ве ту је – об ја шња ва; 7) Над гле да; 8) Из вр ша ва и 9) Ра-
ди на лич ном уса вр ша ва њу.

Слич не кла си фи ка циј ске ше ме мо гу се упо тре би ти кад се не-
ка гру па про у ча ва по сред но на осно ву за пи сни ка, сте но граф ских 
бе ле шки, маг не то фон ских сни ма ка и лич них из во ра. Из вор на оба-
ве ште ња мо ра ју би ти пот пу на и си сте ма тич на од оба ве ште ња до-
би је них си стем ским по сма тра њем. Ко ри сна су за про у ча ва ње ни-
за на уч них про бле ма. Дру го под руч је где се из вор ни по да ци мо гу 
при ку пља ти је про фе си о нал ни са др жај за ни ма ња у по де ли ра да, 
јер ни су сва за ни ма ња под јед на ко за сту пље на у под руч ју ра да. 

Ка да је реч о на сто ја њу да се си сте ма ти зу ју ком плек сни об ли-
ци со ци о ло шког по сма тра ња, по сто је три осо би не ком плек сног по-
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сма тра ња: 1) про у ча ва се не ки сло же ни дру штве ни об лик, на при-
мер, град ска че тврт уста но ва, пред у зе ћа и слич но, 2) по сма тра ње 
тра је ду же вре ме, на сто ји се да из гра ди оп шти ути сак, од но сно, 3) 
по ред по сма тра ња ко ри сте се и дру ги на чи ни при ку пља ња по да-
та ка. При мер у ан ке ти, пру ку пља ње по да та ка ор га ни че но на је дан 
ис тра жи ва ни мо ме нат, пре не го што поч не, мо ра ју се ре ши ти сви 
про бле ми ана ли зе са др жа ја и на чи на при ку пља ња. Ана ли за по чи-
ње ка да су сви по да ци већ при ку пље ни. Те о риј ске иде је ука зу ју на 
прав це у ко ји ма ис тра жи ва ње тре ба да се кре ће. У пр вом до дир ном 
са пред ме том ис тра жи ва ња, сти че се оп шти по чет ни ути сак, и про-
ши ру је се  у за ви сно сти од ци ље ва и ста ња у ко ме се на ла зи од ре-
ђен дру штве ни об лик. Про цес при ку пља ња по да та ка тра је ду го, и 
њи хо ва ана ли за се од ви ја у ета па ма.

2.2.Студијеслучаја

Ме то да сту ди је слу ча ја са сто ји се у ис тра жи ва њу свих ва жних 
аспе ка та не ке по ја ве или си ту а ци је, узи ма ју ћи за је ди ни цу про у ча-
ва ња по је дин ца, ор га ни за ци ју, со ци јал ну гру пу или би ло ко ју це-
ли ну.

Раз ли ку је мо три мо да ли те та при ме не ме то да сту ди је слу ча ја: 
1) ис тра жи ва ње по је ди нач ног са др жа ја; 2) ис тра жи ва ње слу ча ја у 
ни зу и 3) ис тра жи ва ње мо за и ка слу ча ја.

1. Код ис тра жи ва ња по је ди нач ног са др жа ја, ова ме то да се 
при ме њу је на кон кре тан пред мет. Тај пред мет се по сам-
тра изо ло ван на јед ном про сто ру, у јед ном вре ме ну и без 
мо гућ но сти по на шља ња ис тра жи ва ња.

2. Ис тра жи ва ња слу ча ја у ни зу има ју за јед нич ки пред мет 
ко ји је раз ву чен у вре мен ском кон ти ну и те ту и на раз ли-
чи тим про сто ри ма.

3. Ис тра жи ва ња мо за и ка слу ча ја су она код ко јих по сто ји 
за јед нич ки про блем и основ ни пред мет ис тра жи ва ња, де-
ло ви мо за и ка се ре а ли зу ју на раз ли чи тим ме сти ма у при-
бли жно исто вре ме.19)

Лич на јед на чи на по сма тра ча за ви си од пси хич ких осо би на 
по сма тра ча и на њу ути чу: 1) бр зи на, пре ци зност ка рак те ри сти ке 
опа жа ја; 2) усред сре ђе ност, љу ди се у том по гле ду до ста раз ли-
ку ју. Не ки су у ста њу да са ти ма по сма тра ју је дан исти при зор; 3) 
осо би не пам ће ња (за ви се од ин ди ви дуе). Не ки те же пам те, не ки 
има ју фо то граф ско пам ће ње, пам те све по је ди но сти; 4) тре нут но 
19)  Др Дра ган Су бо тић: “Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња”, Политичкареви

ја, бр. 2/2009, Бе о град, стр. 309-310.
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пси хич ко рас по ло же ње – не рас по ло жен, уз бу ђен, пре мо рен по сма-
тач је ма ње спсо о бан за пре ци зно по сам тра ње; 5) дру штве не ка-
рак те ри сти ке по сма тра ча об у хва та ју спо соб ност за ус по ста вља ње 
ко му ни ка ци је као и не по сред ност.

2.3.Разговор,упитникианализасадржаја

2. То су нај че шће упо тре бље на сред ства за при ку пља ње по да-
та ка у ис тра жи ва њи ма.

Основ на раз ли ка из ме ђу „ин тер вјуа (раз го во ра) и ан ке те (пи-
сме ног упит ни ка) са сто ји се у то ме што се ан ке том до би ја ју ин-
фор ма ци је без по сред ства ис пи ти ва ча, тј. са ми ис пи та ни ци пи сме-
но од го ва ра ју на пи та ња из ан ке те. Мно ге осо би не ко је тре ба да 
има ин тер вју, на рав но, ва же и за ан ке ту. Про бле ми око фор му ла ци-
је и ре до сле да пи та ња, од но са пи та ња пре ма основ ном про бле му 
ко ји се ис тра жу је, из бор из ме ђу пи та ња са за тво ре ним или отво ре-
ним од го во ри ма, прет ход но про ве ра ва ње пи та ња на ма њем узор ку, 
итд. – све су то про бле ми на ко је ис тра жи вач на и ла зи и при ли ком 
ко ри шће ња ан ке те у свр ху при ку пља ња на уч но ва ља них ин фор ма-
ци ја“.20)

Ин тер вју је тех ни ка ис пи ти ва ња ко јом се пу тем на уч ног раз-
го во ра из ме ђу ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка до ла зи до по да та ка зна-
чај них за ис тра жи ва ње. Ин тер вју се од ви ја из ме ђу дво је и ви ше 
љу ди о не кој кон крет ној про бле ма ти ци. По сто је усме ре ни ин тер вју 
– има кон ци пи ра ну основ ну за раз го вор и не у сме ре ни ин тер вју – 
сло бо дан раз го вор. Раз ли ку је мо две вр сте стра те ги је ис пи ти ва ња: 
а) пси хо ло шку и б) ло гич ку.

а) Пси хо ло шка стра те ги ја чи ни на сто ја ње ис пи ти ва ча да што 
ви ше мо ти ви ше ис пи та ни ка за уче шће у ис тра жи ва њу и да га под-
стак ну да да исти ни те од го во ре. Ис пи ти ва ње не би тре ба ло да тра-
је ду же од 15-20 ми ну та, или, ако је у пи са ној фор ми (упит ник) 
8-10 стра на.

б) Ло гич ка стра те ги ја на во ди три мо де ла ор га ни за ци је пи та ња: 
1) лев ка, 
2) ба те ри ја и 
3) по ле де тер ми ни стич ки мо дел.

1) Мо дел ле вак. – Ис пи ти ва ње тре ба да кре не од ши рих, оп-
штих пој мо ва и ин фор ма ци ја и иде ка ужим (ле вак са осно-

20) Др Ђу ро Шу шњић: Критикасоциолошкеметоде–Уводуметодологијудруштвених
наука, Ниш, 1973. стр. 229.
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вом на го ре), а мо же да кре не од ужих и пре ци зни јих ин фор-
ма ци ја, а по том иде ка ши рим и оп штим (обр ну ти ле вак).

2) Мо дел ба те ри је на сто ји да пи та ња кон цен три ше у по себ не 
це ли не, а за тим се ме ђу соб но по ве зу ју и сла жу по ло гич ком 
ре до сле ду или по хи је рар хи ји.

3) По ли де тер ми ни стич ки мо дел има уну тра шњу ор га ни за ци ју 
пи та ња ве за них за је дан са др жај од го во ра ис пи та ни ка.

Ан ке та је тех ни ка при ку пља ња по да та ка ко ји се ко ри сти у ис-
тра жи ва њу дру штве них на у ка. До по треб них по да та ка се до ла зи 
та ко што ис пи та ник са мо стал но по пу ња ва пред ход но при пре мљен 
обра зац – упит ник или ан кет ни лист. Отво ре на пи та ња до зво ља ва-
ју ис пи та ни ку да спон та но фор му ли ше од го вор, док за тво ре ни тип 
пи та ња чи не она код ко јих ис пи та ник као свој од го вор би ра јед ну 
од по ну ђе них ал тер на ти ва. Број ал тер на ти ва се кре ће од 4-10, нај-
по год ни је су ли сте ко је има ју че ти ри до шест од го во ра, а нај јед-
но став ни је су оне ко је има ју два ал тер на тив на од го во ра (да-не). 
Упит ник је ин стру мент (фор му лар) чи јим се по пу ња ва њем до би ја-
ју тра же на оба е ште ња. Раз ли ка из ме ђу раз го во ра и упит ни ка је сте 
у до би ја њу оба ве ште ња без по сред ства ли ца ко је во ди раз го вор. 
Ис пи та ни ци су ли ца ко ја од го ва ра ју на пи та ња, би ло пи сме но или 
усме но. 

Ка да го во ри мо о вред но сти раз го во ра и упит ни ка де фи ни ше-
мо сле де ће: 1) по ступ ци по мо ћу ко јих се при ку пља ју оба ве ште-
ња, не за ви сни су од на уч ног ис тра жи ва ња; 2) на уч ни раз го вор и 
упит ник су се раз ви ја ли у те сној ве зи са ста ти стич ком те о ри јом 
узор ка; 3) пред но сти су у бр зи ни, ши рем кру гу љу ди, ко ји су њи ме 
об у хва ће ни.

Иден ти фи ку је мо три гру пе те шко ћа у ко ри шће њу по да та ка до-
би је них раз го во ром и упит ни ком: 1) епи сте мо ло шке, 2) пси хо ло-
шке и 3) дру штве не. 

1) Епи сте мо ло шке – где се до би је на оба ве ште ња ко ри сте у на-
уч не свр хе, на осно ву по сма тра ња и са мо по сма тра ња љу ди ко ји 
не ма ју струч не ква ли фи ка ци је. Све за ви си од струч но сти по сма-
тра ча, и по себ не те шко ће се ја вља ју код ис пи ти ва ња искре но сти и 
тач но сти по да та ка до би је них пу тем са мо по сма тра ња.

2) Пси хо ло шке – за ви се од по сма тра ча јер се узи ма у об зир 
пси хич ка раз ви је ност лич но сти, би стри на, мен тал ни склоп, обра-
зо ва ње, тре нут на при сут ност и слич ни фак то ри.
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3) Дру штве не су вид је зич ког ко му ни ци ра ња.
Пре пре ке ко је се ја вља ју су до зво ле за при ступ оба ве ште њи ма 

(јав на, по вер љи ва, тај на), као и је зич ке ба ри је ре (раз ли чи ти је зи ци, 
ди ја лек ти, тер ми но ло ги ја ко ја се ко ри сти) укљу чу ју ћи и спо соб-
ност усме ре ног и пи сме ног из ра жа ва ња (основ на ко му ни ка ци ја).

Нај ста ри ји об ли ци раз го во ра и упит ни ка ја вља ју се при ли ком 
ста ти стич ких по пи са и у ма сов ним ста ти стич ким ис пи ти ва њи ма. 

Кла си чан по пис је дру штве ног обе леж ја: на род ност, др жа-
вљан ство, ве ро и спо вест. Исто риј ска об ја шње ња се од но се на ис ку-
стве не са др жа је раз ли чи тог вре мен ско про стор ног оби ма и сло же-
но сти. Да би исто риј ско об ја шње ње би ло осно ва но пред тач но сти 
те о ри је мо ра да по сто ји и мо гућ ност поп ту ни јег опи са кон крет-
них по ја ва. Не ма на уч них про бле ма о ко ји ма на у ка не мо же у то ку 
вре ме на из гра ди ти бо ља и са вр ше ни ја ре ше ња. Ши ра исто риј ска 
син те за је сте збир по је ди нач но узе тих исто риј ских чи ње ни ца. Из-
вор на гра ђа оскуд ни ја ве ћа опа сност да исто риј ске син те зе не пре-
тво ре у шпе ку ла тив на до ми шља ња и кон струк ци је. 

Ана ли за са др жа ја је из ве де на из оп шти је ис тра жи вач ке ме то де 
по сма тра ња, због то га се сма тра тех ни ком по сма тра ња. Ана ли за 
са др жа ја је на чин сре ђи ва ња кван ти та тив них по да та ка о нај ра зли-
чи ти јим вр ста ма дру штве ног оп ште ња.

Пот пун об лик дру штве не ко му ни ка ци је са сто ји се од три еле-
мен та: 1) ода ши ља ча по ру ке, 2) при ма о ца по ру ке и 3) са др жа ја 
по ру ке. По ру ка под ра зу ме ва сва ки сим бо лич ки са др жај, упу ћен 
дру гом ли цу. Ана ли за са др жа ја слу жи као сред ство за про у ча ва ње 
ко му ни ка и цје. 

За пра во, ана ли за са др жа ја је ис тра жи вач ка тех ни ка за објек-
ти ван, си сте мат ски и кван ти та ти ван опис са др жа ја сим бо лич ке 
ко му ни ка ци је. Са др жај са оп ште ња се про у ча ва на што објек тив-
ни ји, си сте ма тич ни ји и кван ти та ти ван на чин. У исто риј ском раз-
во ју се по ја ви ла 30 го ди на про шлог ве ка и ко ри шће на је у Дру гом 
свет ском ра ту у ви ду по ли тич ке про па ган де, ис пи ти ва њу са др жа-
ја у умет но сти и умет нич ким прав ци ма, ма сов не кул ту ре (пе ва ча, 
спор ти ста, по ли ти ча ра), школ ских уџ бе ни ка, је зи ка.

На ве де но по ка зу је да је ме то да по сма тра ња из у зет но ва жна у 
ем пи риј ском ис тра жи ва њу, од но сно, при ку пља њу по да та ка за ка-
сни ја те о риј ска уоп шта ва ња, за кљу чи ва ња, об ја шње ња, па и мо гу-
ћа на уч на об ја шње ња, пре све га у обла сти дру штве них на у ка.
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ДРАМАТИЧАНПОЗИВЛИНГВИСТИЧКОЈ
СТРУЦИ

ДрагољубЗбиљић;Српскилингвистидвоазбучјемзатиру
ћирилицу–књигакојајеобесмислилапоследњедвоазбучје

уЕвропи,Ћирилица,НовиСад,2009,стр.862
Иза шла је још јед на књи га Дра го љу ба Зби љи ћа – Српскилин

гвистидвоазбучјемзатирућирилицусподнасловимаКњигакојаје
обесмислилапоследњедвоазбучјеуЕвропииОвакњигајенаписа
наидаспасећирилицуиСрбијуодрешењаувојвођанскомСтату
ту(Ћи ри ли ца, Но ви Сад, 2009, стр. 862). Де ло је им по зант но и по 
оби му и по су шти ни. Као и све прет ход не књи ге о срп ској ћи ри ли-
ци, и ова, за са да, про ла зи у ап со лут ној ти ши ни. Ако се се ти мо да 
је јед на има ла на слов Српскијезикподокупацијомлатинице, он да 
се из на сло ва ове нај но ви је књи ге ви ди да је то фи нал на Зби љи ће ва 
бор ба у од бра ни срп ске ћи ри ли це, у ко јој је ја сно ка за но ко и чи ме 
узро ку је про цес ње не за ме не хр ват ском ла ти ни цом.

Пре по ру ка књи ге из пе ра лин гви сте мр Бо шка Бр зи ћа (об ја-
вље на на кра ју књи ге), ко ја је и ма ла и мла ка за ова ко им по зант-
но де ло, пред ска за ла је да не ће би ти ре а го ва ња. Ло гич но је да се 
оно оче ку је из ре до ва лин гви ста, али ако ни Бр зић са мој књи зи 
ни је смео  по све ти ти ви ше од три ре че ни це, а он је ис так ну ти члан 
Удру же ња „Ђи ри ли ца“, он да је ло гич но да ре ак ци је из о ста ну. Од 
укуп но три Бр зи ће ве ре че ни це ко је се од но се на глав ни мо тив књи-
ге, јед на гла си :“Ова књи га ну ди мно га ра зум на ре ше ња о то ме ка ко 
иза ћи из ћор со ка ка у ко ји смо до спе ли са сво јим дво а збуч јем.“ Чи-
ни се да је то раз вод ња ва ње,  јер се књи гом не дво сми сле но ја сно 
ну ди са мо је дан лин гви стич ки из лаз из ћор со ка ка: укло ни ти дво а-
збуч је из пра во пи са и срп ске је зич ке стру ке.
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Па ка да већ лин гви стич ка стру ка ни је при ме ти ла јед но ова ко 
уни кат но и из у зет но де ло, ево нас из „обич ног на ро да“ да ка же мо 
ка ко је оно до шло као ме лем на ра ну они ма ко ји па те због ра за ра ња 
срп ских на ци о нал них вред но сти. За ме ну срп ске ћи ри ли це ту ђим 
пи смом на јав ним ме сти ма до жи вља ва мо као сва ко днев ну сли ку 
срп ског по ра за, али се с ти ме не ми ри мо не го ће мо бу ни ти на род 
да се ис по шту је ње го ва во ља по ко јој је у Ср би ји са мо ћи ри ли ца 
пи смо срп ског је зи ка. Нас  не за ни ма то што се у Хр ват ској, Фе де-
ра ци ји БиХ и Цр ној Го ри уз срп ски је зик ко ри сти хр ват ска ла ти ни-
ца, па би се она са мо из тог раз ло га мо гла на зва ти пи смом срп ског 
је зи ка. Не ка сва ко бри не сво ју бри гу.

Књи га је мо ра ла би ти обим на, јер ка ко је за љу ту ра ну по треб-
на љу та тра ва, та ко и ве ли ком стра да њу ћи ри ли це при ли чи ве ли ка 
књи га. Ово пр вен стве но због то га што лин гви стич ка стру ка, др жа-
ва и дру ги од го вор ни већ ду же вре ме и сла бо чу ју и сла бо ви де све 
што се ти че ћи ри ли це. Чак се ни на ово ли ко мно го стра ни ца ни је 
мо гло ре ћи све што је тре ба ло, па ће мо и ми што шта до да ти ка ко 
би смо још ви ше ис та кли две кључ не чи ње ни це ко ји ма се и Зби љић 
ба вио. Пр во, да ни је би ло ни ка кве на род не по тре бе да хр ват ска 
ла ти ни ца ма сов но уђе у Ср би ју, не го су упра во лин гви сти сво јим 
ква зи на уч ним ста во ви ма и убе ђе њи ма по мо гли ко му ни стич ком ре-
жи му да се ра то си ља ћи ри ли це ко ја је озна че на пре пре ком раз во ју 
ју го сло вен ске на ра чун срп ске кул ту ре, смет ња брат ству и је дин-
ству, еле мент по бе ђе не срп ске бур жо а зи је, чет ни штва и сл. Дру го, 
срп ски лин гви сти већ де це ни ја ма, па и по сле па да ко му ни стич ког 
ре жи ма, све до да нас кри ју да је у про це су ели ми на ци је ћи ри ли це 
над њом вр ше но то ли ко на си ље да се оно мо же име но ва ти пи смо-
ци дом.

Да би бу ду ћи чи та о ци лак ше раз у ме ли зна чај ове Зби љи ће ве 
књи ге, упо ре ди ће мо је с књи га ма че ти ри про фе со ра уни вер зи те та: 
Пе тра Ми ло са вље ви ћа, Рад ми ла Ма ро је ви ћа, Ми ло ша Ко ва че ви ћа 
и Ра до ја Си ми ћа.

ИСРПСКИЛИНГВИСТИТРЕБАДАСЕДРЖЕ
EВРОПСКОГПРАВИЛА

Зби љи ће ва књи га је пр вен стве но дра ма ти чан по зив лин гви-
стич кој стру ци да се ока не ла жног срп ског бо гат ства дво а збуч ја 
ко је во ди јед но а збуч ју у ла ти ни ци, од но сно да се и Ср би и њи хо ви 
лин гви сти др же европ ског пра ви ла: јед но пи смо за је дан је зик. Та-



стр:263280.

- 265 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

ко ђе, Зби љић с пра вом сма тра да је ту ђим пи смом у срп ском је зи ку 
угро жен и сам срп ски је зик, а да је пи смо нај бо љи ње гов чу вар. 
Из ње го ве књи ге не сум њи во про из и ла зи да се ћи ри ли ца не мо же 
спа ша ва ти као оп ште свет ско кул тур но до бро, по го то во не у дво а-
збуч ју, не го са мо као све то пи смо Срп ске пра во слав не цр кве и као 
нај пре по зна ти вљи ви је спо ља шње обе леж је срп ства. Та кве ста во-
ве је осна жио и ми шље њем не сум њи вих ауто ри те та ка кви су ака-
де мик Ра до мир Лу кић и проф . др  Ла зо М. Ко стић. Пр ви је још 
пре че ти ри де це ни је пи сао да су се срп ски лин гви сти „окли зну ли 
на ћи ри ли ци“, а по све до че њу др Бо ри са ва  Јо ви ћа, пред сед ни ка 
Устав не ко ми си је за до но ше њу Уста ва  из 1990. ис кљу чи во је ње-
го ва за слу га што је она за шти ће на Уста вом. Дру ги је на ро чи то ис-
ти цао ћи ри ли цу као на ци о нал ни сим бол од пр во ра зред ног зна ча-
ја. И сам Зби љић је ве о ма убе дљи во до ка зао на ци о нал ни ка рак тер  
ћи ри ли це и ти ме што је она увек стра да ва ла исто вре ме но ка да је 
не при ја тељ ки ди сао на срп ски на род.

Зби љи ће ва књи га је пу на при ме ра обра ћа ња Удру же ња „Ћи-
ри ли ца“ ра зним ин сти ту ци ја ма и ути цај ним по је дин ци ма за спас 
ћи ри ли це , а то и је сте њен  основ ни сми сао. Нео бо ри ви су ње го-
ви  до ка зи да ћи ри ли ца, за пра во оно што је од ње оста ло, не мо же 
оп ста ти у ду е ту са ла ти ни цом. Пр во, све де на је у јав ној упо тре би 
на ма ње од два од сто и, дру го, ни је по мо гла ни фор мал на устав на 
за шти та ко ја тра је још од 1990. г.

Освр ну ће мо се ов де на не ко ли ко ауто ра и њи хо вих књи га ко је 
се ба ве пи та њем пи сма срп ско га је зи ка да би смо пре до чи ли у че му 
је Зби љи ће ва књи га у пред но сти.

СЕЛОГОРИ,АБАБАСЕЧЕШЉА...

Што се ти че нај но ви је књи ге проф. др Пе тра Ми ло са вље ви ћа 
Српскаписма, она се уоп ште не ба ви про па шћу и за ти ра њем ћи-
ри ли це и ста ло му је до ње ко ли ко до лањ ског сне га. Али за то он 
ужи ва у до ка зи ва њу срп ског ка рак те ра ове хр ват ске ла ти ни це да 
би ти ме оправ дао из да ју срп ске ћи ри ли це од стра не срп ских уни-
вер зи тет ских про фе со ра, на га ђа да ли је ста ри ја гла го љи ца или ћи-
ри ли ца, да ли је би ло прет ћи рил ске пи сме но сти итд. Баш као оно 
– се ло го ри, а ба ба се че шља.

Та ко ђе на во ди да је по гре шно уве ре ње по ко јем „се пи смом 
од ре ђу је на ци о нал ни иден ти тет“. Опет оправ да ње за пу шта ње ћи-
ри ли це низ во ду. Са да ће мо по ка за ти ка ко се у то ме про фе сор мно-
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го за ле тео. Пр во, он у сво јој књи зи Југословенскаидејаисрпска
мисао  (Бе сје да, Ба ња Лу ка 2007).на во ди да је проф. др Ла зо М. 
Ко стић нај ве ћи срп ски пи сац у еми гра ци ји, а овај је у сво јој књи-
зи Ћирилицаисрпство–осрпскомјезику–ВукиНемци (До бри-
ца књи га, Но ви Сад,1999) на вео чак 76 при ме ра да стран ци Ср бе 
иден ти фи ку ју по ћи ри ли ци. Дру го, у ис тој сво јој књи зи Ми ло са-
вље вић от кри ва да је ду го го ди шњи пред сед ник Ма ти це срп ске Бо-
шко Пе тро вић био Хр ват па је са хра њен на ка то лич ком гро бљу у 
Пе тро ва ра ди ну, а на по ро дич ној гроб ни ци је ћи ри лич ка та бла из 
раз ло га што је на њој и име ње го ве су пру ге Срп ки ње ко ја је же ле-
ла да по чи ва ју за јед но. Тре ће, ко год је пре стао би ти пра во слав ни 
Ср бин при мио је ла ти ни цу и, обр ну то, ко год је при мио ла ти ни цу 
пре стао је би ти Ср бин. Ако то про фе сор ни је раз у мео на при ме ру 
Ср ба ка то ли ка, ено му при ме ра ду кљан ских Цр но го ра ца. Го ди не 
1918. на Це ти њу је би ла са мо јед на ла ти нич ка фир ма (апо те ка), а 
ка ко Цр но гор ци пре ста до ше би ти Ср би, та мо ћи ри ли ца по сто ји са-
мо као ми сле на име ни ца. Хај де мо са да у Хр ват ску. Та мо мр зе ћи-
ри ли цу јер је си но ним за Ср би на, и то одав но. Та ко је на чу ве ном 
„Ве ле и здај нич ком про це су“ у За гре бу 1908-9, оп ту жни ца  те ре ти-
ла Ср бе „да јав но по ста вље ни нат пи си у ћи ри ли ци по ку ша ва ју да 
срп ско пи смо уве ду као спољ но обе леж је срп ства“. То ли ко је ћи ри-
ли ца срп ска да сме та и на гро бљи ма у хр ват ској, па да нас та мо шњи 
Ср би на ру чу ју спо ме ни ке у Ср би ји обе ле же не ла ти ни цом. Ваљ да 
је ре ди тељ Жи ка Ла зић чи тао про фе со ро ву књи гу па је на пи сао у 
Политици да је ла ти ни ца ма тич но пи смо пре ко дрин ских Ср ба. Би-
ла је срп ска са мо на си лу!.

Мо же мо ре ђа ти при ме ре чак до Бал ти ка! Та ко ли тван ски пе-
сник То мас Вен цло ва за Новости го во ри да су Ру си на ме ра ва ли 
пре ко ћи ри ли це пре ве сти Ли тван це у пра во сла вље. А то што је П. 
Ми ло са вље вић са крио од на ро да да је ла ти ни ца ушла у Ср би ју уз 
по моћ на си ља над ћи ри ли цом, оте жа ва ју ћа је окол ност за ње га и 
ње го ве исто ми шље ни ке  кад им бу ду су ди ле но ве ге не ра ци је Ср ба 
због обо га љи ва ња срп ског на ци о нал ног би ћа.

Да кле, де ло Пе тра Ми ло са вље ви ћа у ве зи с ћи ри ли цом не са-
мо да је бе зна чај но за ње но очу ва ње не го је на ро чи то штет но, јер 
се њи ме на род не и сти ни то ин фор ми ше да Ср би има ју и сво ју ла-
ти ни цу.

Са да ће мо за про фе со ра Ми ло са вље ви ћа, ко ји се пре ма ћи ри-
ли ци од но си с не под но шљи вом ла ко ћом, при ка за ти јед ну го то во 
еп ску сце ну. Сле де ће го ди не по на па ду де вет на е сто гла ве ажда је на 
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зе мљу Ср би ју, во зе ћи у су мрак ауто од Ба тај ни це пре ма Угри нов-
ци ма, при ме ти мо ка ко ве тар и су сне жи ца ши ба ју ста ри јег чо ве ка 
на ауто бу ском ста ја ли шту. По ну ди смо да га по ве зе мо, па го то во 
од мах по сле ње го вих ре чи за хвал но сти по ста ви смо му крат ко пи-
та ње: “Ка кав је Ваш став о ћи ри ли ци?“ Од го во рио је са мо јед ном 
ре че ни цом : „Да смо би ли ја ки у ћи ри ли ци, не би нас сме ли на па-
сти «. По ми сли ли смо ка ко је ту жно да срп ски ака де мик, или у нај-
ма њу ру ку не ки про фе сор уни вер зи те та, не ма но вац за так си па се 
та ко смр за ва. Али то бе ше ме ди цин ски тех ни чар у пен зи ји.

Књи га проф. др Рад ми ла Ма ро је ви ћа Ћирилицанараскршћу
векова (Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1991) та ко ђе го во ри да 
Ср би има ју два пи сма, али се ћи ри ли ци да је пр во ра зред ни зна чај. 
Ко ли ко је њој до бро с том пред но шћу у дво а збуч ју, ви ди се у сва-
ко днев ном жи во ту, а то све до чи и о вред но сти те Ма ро је ви ће ве 
књи ге. Ма ро је вић се на ро чи то ба вио пре у ре ђи ва њем срп ског пи-
сма ћи ри ли це и „срп ског пи сма ла ти ни це“, што је да нас, мо гло би 
се ре ћи бе сми сле на иде ја. Да не ко ме ња сло ва у пи сму ћи ри ли ци, 
за ко ју и стран ци ка жу да је нај са вр ше ни је, нај јед но став ни је и нај-
мо дер ни је пи смо у све ту – зар то ни је чи ста бе сми сли ца. Што би 
ре као Ње гош, ште та је о том и ми сли ти.

Књи га проф.др Ми ло ша Ко ва че ви ћа Српскијезикисрпскије
зици нај ма ње је штет на, иако је и у њој на ве ден „ак си ом“ да су у 
срп ском је зи ку два пи сма. Ме ђу тим, ми сли се на ко ри шће ње ла ти-
ни це у за гре бач кој, са ра јев ској и под го рич кој  ва ри јан ти срп ског 
је зи ка.

Књи га проф. др Ра до ја Си ми ћа Онашем књижевном језику 
је сте де ло до брог знал ца је зич ких за ко ни то сти, али и про фе сор 
Си мић ту го во ри о „стра шној“ срп ској уни кат ној пред но сти због 
по се до ва ња „два пи сма“, а уоп ште још не ви ди да ми у јав но сти 
све ма ње има мо два пи сма, тј. да нам не ста је на ше пи смо срп ска 
ћи ри ли ца, а све је ви ше хр ват ске ла ти ни це. Али, Си ми ћа се то, из-
гле да, не ти че.

ПРИЗНАЊЕОДНАРОДА–НАЈВЕЋЕЈЕПРИЗНАЊЕ

Да кле, у од но су на све дру ге књи ге, са мо Зби љи ће ва књи га 
по зи ва на ши ро ку од бра ну срп ског пи сма и ка да из гле да да је све 
из гу бље но, а ћи ри ли цу су из гу би ли упра во они про фе со ри ко ји су 
је мо ра ли чу ва ти. У ства ри, ни су они њу из гу би ли, не го су је ис те-
ра ли из срп ског је зи ка. Ка да Ми ло са вље ви ће ве пи са ни је о пи сму 
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об ја ви Глассрпски из Ба ње Лу ке на по ла стра не 02. 08. 2006. из пе-
ра мр Ду шка Пе ву ље, он да су ње го ве ло ше по ру ке упу ће не на ро ду. 
Али, ето, и по ред свих про фе сор ских про по ве ди и моћ них ан ти ћи-
ри лич ких ме ди ја, на род је на ре фе рен ду му ре као упра во оно што 
ар ти ку ли ше Дра го љуб Зби љић у сво је име и у име мно гих чла но ва 
Удру же ња „Ћи ри ли ца“. Зар му тре ба ве ће при зна ње и хва ла!

Ко ли ко смо мо гли да при ме ти мо, од свих струч ња ка ко ји су 
јав но из ра жа ва ли за бри ну тост због стра да ња ћи ри ли це упра во је 
Зби љић пр ви по чео пи са ти да је ис хо ди ште тог про це са у за блу ди 
лин гви ста о мо гу ћем би ти са њу два пи сма у јед ном је зи ку. На рав-
но, ви ди се из ове ње го ве књи ге да је от кла ња ње те за блу де са мо 
ну жан и нај ва жни ји пред у слов за по нов ни пу ни јав ни жи вот срп-
ске ћи ри ли це, али ни је и до во љан. У си ту а ци ји ка да је ла ти ни ца 
за сту пље на у огром ној ме ри вра ћа ње ћи ри ли це се не мо же за ми-
сли ти без ан га жо ва ња др жа ве. Ме ђу тим, она је има ла прав ну осно-
ву да по пра ви по ло жај ћи ри ли це и по Уста ву из 1990, али се до го-
ди ло са мо то да др жав ни ор га ни ни су кр ши ли Устав у ве зи с ње ном 
при ме ном.  По сле до но ше ња са да шњег  Уста ва (2006). си ту а ци ја 
се до дат но по гор ша ла јер са да и са ма др жа ва че сто кр ши Устав. 
У скла ду с прет ход ним Уста вом (1990) до не сен је 1991. г. За кон о 
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, а још не ма од го ва ра ју ћег за-
ко на у скла ду са са да шњим Уста вом. То са мо по се би све до чи да 
власт не ма на ме ру да ре а ли зу је устав ну за шти ту слу жбе ног пи сма. 
Не мо же би ти прав да ња ни у до но ше њу пре чих за ко на, јер већ по-
сто ји За кон о за шти ти жи во ти ња, па и пра во сна жна пре су да ко јом 
је вла сник пса осу ђен због не ху ма ног по сту па ња. Или, упра во ових 
да на ак ту е лан је Пред лог за ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је, ко-
јим се шти те  пра ва хо мо сек су а ла ца, али не и пра во срп ског на ро-
да на (јед но) сво је пи смо ћи ри ли цу, ка кво пра во на јед но пи смо 
ужи ва ју сви оста ли европ ски на ро ди и сви нај пре сти жни ји на ро ди 
све та. Би ће, из гле да, по тре бан до да тан ду го тра јан при ти сак јав ног 
мне ња да би власт по че ла да ра ди свој по сао у ве зи с устав ним по-
ло жа јем срп ског пи сма. Ваљаиматинаумудадруштвенипроцеси
имају своју инерцију, па се настављају неко време и после укла
њањаузрокакојисуихпокренули,безобзиранаприменудржав
нихмеханизама. Ако је др жа ва уисти ну опре де ље на да по сту па по 
Уста ву, она ће од мах ура ди ти нај ма ње сле де ће: оба ве за ће уво зни ке 
да ра чу на ри мо ра ју има ти ћи ри лич ку та ста ту ру и да се мо бил ним 
те ле фо ни ма мо гу сла ти СМС по ру ке и на срп ској ћи ри ли ци, а не 
са мо на ма ке дон ској, бу гар ској,  ру ској и на оста ли ма.
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Да кле, Зби љић се с овом зна чај ном књи гом по ја вио у вре ме 
ка да је др жа ва ди гла ру ке од ћи ри ли це не по шту ју ћи на род ну во-
љу ис ка за ну на ре фе рен ду му, што на ро чи то уве ћа ва зна чај ње го-
вог де ла. Под ра зу ме ва се да она не би мо гла та ко по сту пи ти да 
не ма осло нац у го то во у свим сег мен ти ма срп ског дру штва, ко ја 
ка рак те ри шу ду хов на де зор јен ти са ност, ма ло ду шност до без на ђа, 
ру же ње сво је про шло сти и са да шњо сти, спрем ност да се ра зним 
екс пе ри мен ти ма уру ша ва др жа ва (не у став ни, се па ра ти стич ки, се-
це си о ни стич ки, ан ти срп ски и ан ти гра ђан ски ста тут Вој во ди не, 
слу же ње ту ђим ин те ре си ма итд.).

Ви ди се из Зби љи ће ве књи ге да је на ср та ње на ћи ри ли цу по че-
ло го то во од мах по цр кве ном рас ко лу, да оно план ски тра је све до 
да нас, а са мо су се ме ња ле фор ме де ло ва ња. Ми та кву оце ну под-
у пи ре мо и јед ним ве о ма ка рак те ри стич ним при ме ром ко ји ауто ру 
ве ро ват но ни је био по знат, а он је из књи ге док то ра Ми љој ка М. 
Ба зи ћа ИдентитетикултурнонаслеђеСрба (На уч на књи га КМД, 
Бе о град, 2007). У тој књи зи с вр ло ам би ци о зним на сло вом са ма ћи-
ри ли ца се уоп ште не по ми ње, чак ни он да ка да се пи ше о спо ме ни-
ци ма крај пу та ши ма ко ји су ис кљу чи во ћи ри лич ки. Али се по ми ње 
за јед но с ла ти ни цом, јер је аутор сма трао ва жним да на ве де ка ко је 
то ком Дру гог свет ског ра та из СА НУ не стао под јед нак број ћи ри-
лич ких и ла ти нич ких спи са. То би за нео ба ве ште не мла де чи та о це 
тре ба ло зна чи ти да је ово одав но би ла зе мља и ћи ри ли це и ла ти-
ни це. А упра во је у ра ни јој Зби љи ће вој књи зи Српски језик под
окупацијомлатинице мо гао про чи та ти шта је о ћи ри ли ци на пи сао 
проф.др Ла зо М. Ко стић у ње го вој ма ло пре по ме ну тој књи зи:

„Ћи ри ли ца је на ста ла пре одва ја ња Ис точ не цр кве од За пад не, 
ћи ри ли ца је на ста ла пре Све тог Са ве и пре на ше ауто ке фал не срп-
ске цр кве. Ћи ри ли ца је на ста ла кад ме ђу Ср би ма те шко да је уоп-
ште би ло пи сме них љу ди. Ћи ри ли ца је на ста ла пре ијед ног је ди ног 
срп ског кул тур ног спо ме ни ка.

Сва на ша пи сме ност и сва на ша кул ту ра у њој су из ра же на. Ми 
не ма мо у це лој свет ској кул тур ној исто ри ји ни шта пре ње, као што 
не ма мо ни ма шта ван ње. На ша вид на кул ту ра с њом за по чи ње, 
она се у ћи ри ли ци огле да.“

На ве де ном ми шље њу Л. М. К. до дај мо и то да је он у ис тој 
књи зи на вео 76 при ме ра да стран ци по и сто ве ћу ју Ср бе с ћи ри ли-
цом.
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По сле на ве де ног не мо же се из ву ћи друк чи ји за кљу чак не го 
да је М. М. Ба зић са мо је дан од до ка за да је на де лу план да Ср би 
по ста ну не што дру го.

На рав но да се осим по ка за не план ске сти хи је до га ђа и истин-
ски пре по род. Мо жда је за ње га нај бо љи при мер ис так ну ти срп ски 
ин те лек ту а лац проф. др Сло бо дан Ан то нић ко ји је у ин тер вјуу да-
том ча со пи су Геополитика у дру гој по ло ви ни 2008. г. из ја вио да су 
све ње го ве до са да шње књи ге би ле ла ти нич ке „јер је ми слио да је 
све јед но“, а са да ви ди да ни је све јед но и да ће му све бу ду ће књи ге 
би ти ћи ри лич ке. И не са мо то, не го ка же да мо ра мо пру жи ти от пор 
ћи ри ли цом!!!

ИвећнаведенодовољнојезазакључакдасеЗбиљићодлично
орјентисаоуданашњемхаосуиданијеодабраострануизвесног
победника,негострануистинскогнародногинтереса.

ПРОБИЈАЊЕЖАБОКРЕЧИНЕ
УСРПСКОЈЛИНГВИСТИЦИ

Ако би не ко ипак по ми слио да ни је би ло те шко јав но обез вре-
ди ти си стем дво за буч ја, ми по ка зу је мо ко ли ко је мир на и де бе ла 
жа бо кре чи на на спрам Зби љи ћа.

 Го то во сва лин гви стич ка стру ка и на у ка, из у зев по ме ну те че-
тво ри це, ћу та њем се опре де ли ла за јед но а збуч је у ла ти ни ци.

На свим фа кул те ти ма ко ри сте се ла ти нич ки уџ бе ни ци, осим 
ча сног из у зет ка Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, чи јим је ста ту ом 
оси гу ра на устав на за шти та ћи ри ли це та ко што њо ме мо ра ју би ти 
штам па ни сви уџ бе ни ци и сту дент ски ра до ви.

Ми ни стар ство про све те, ни ка да се ни је јав но огла си ло о не-
стан ку срп ског пи сма не го, на про тив, на ру чу је, пла ћа и ди стри бу-
и ра по Ср би ји пра во пи се са не у став ним из јед на ча ва њем азбу ке и 
абе це де.

Ћу ти и СПЦ-у, а ми сли мо да не би тре ба ла да про тек не ни јед-
на про по вед без на гла ша ва ња да је ћи ри ли ца ње но све то пи смо, да 
је у опа сно сти и да га мо ра мо чу ва ти.

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти не ви ди да из над зе мље 
не ста је срп ска кул ту ра у ви ду пи сма, а ис ко па ва из зе мље пред ме-
те на осно ву ко јих за кљу чу је ка ква је ов де би ла кул ту ра пре мно го 
хи ља да го ди на. Она ћу ти о пи сму а од др жа ве до би ја но вац за из-
ра ду Речникасрпскохрватскогкњижевногинародногјезика. Ње ни 
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чла но ви јав но и не и сти ни то на во де да Ср би ма ни је на ме та на ла ти-
ни ца, а чак и да нас, ка да се на ме ра ва осни ва ње ВА НУ, њен члан 
Де јан Де спић на во ди ка ко Ср би ји не би ште ти ло ви ше ака де ми ја.

Ма ти ца срп ска и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка ни 
по сле че ти ри го ди не при пре ма ни су из да ли но ви пра во пис у ко јем 
би пи та ње пи сма би ло ре ше но у скла ду с Уста вом.

Ву ко ва за ду жби на ни на го ди шњим сед ни ца ма Скуп шти не го-
то во да и не по ми ње Ву ко ву азбу ку.

Удру же ње књи жев ни ка Ср би је углав ном ћу ти, а ла ти нич ким 
књи га ма ње го вог члан ства  уве ћа ва се кул тур на ба шти на хр ват ског 
на ро да, са гла сно свет ским би бли о теч ким ка та ло зи ма ко ји зна ју за 
срп ску ћи ри ли цу и хр ват ску ла ти ни цу.

На род на би бли о те ка Ср би је има ка та ло ги за ци ју и да ље на срп-
ско хр ват ском је зи ку.

Го то во све те ле ви зи је у Ср би ји на ла ти ни ци се огла ша ва ју.
Нај у ти цај ни је но ви не Политика ћи ри ли ци по све ћу је па жњу 

на ка ши чи цу. Њен ра ни ји глав ни уред ник Ми лан Ми шић, на при-
мер, ре као је пред став ни ци ма Удру же ња „Ћи ри ли ца“ да не тре ба 
бри ну ти за ћи ри ли цу јер ће мо „иона ко за ко ју го ди ну сви го во ри ти 
ен гле ским је зи ком“. ОнаурубрициМеђунамадозвољавајадиковке
збогнестанкаћирилицеукојиманеманавођењаузроканипред
логазаакцију,аодтогалатинизаториосетеболкаокадамува
падненаслоновуногу.

Зби љи ће ва књи га про би ла је и раз гр ну ла жа бо кре чи ну, а ми се 
осе ћа мо оба ве зним да сво јим пи са њем и дру гим на чи ни ма де ло ва-
ња по мог не мо да се би стри на про ши ри, а не да се по но во за тво ри.

ПОГУБНОСТДВОАЗБУЧЈАПОЋИРИЛИЦУ

И по ред обим но сти са др жа ја књи ге и ве о ма ве ли ке сту ди о зно-
сти у раз ма тра њу пред мет не про бле ма ти ке, чи ни нам се да за ши ру 
јав ност ни је до вољ но ја сно ис так ну то у че му је са др жа на по губ-
ност дво а збуч ја по ћи ри ли цу, а што смо ина че ис ти ца ли на ску по-
ви ма о ћи ри ли ци. Необавештеннародовакоразмишља:нама је
Вуксмислиоинашулатиницу,паћенамостатионаакопропад
нећирилица.Са мо ти ме се мо же ту ма чи ти не у спех свих по ку ша ја 
у по пра вља њу по ло жа ја ћи ри ли це у скло пу дво а збуч ја. На ро чи то 
зду шно је у то ме уче ство вао и проф.др Ма то Пи жу ри ца, ко ји је ову 
хр ват ску ла ти ни цу ин ста ли рао у срп ски пра во пис. О то ме ко ли ко 
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је он ис кре ни по кло ник ћи ри ли це на ро чи то све до чи ње го ва бе се да 
из го во ре на на пр вој го ди шњој сед ни ци Скуп шти не Удру же ња „Ћи-
ри ли ца“ , одр жа ној на Сре те ње, 15. ја ну а ра 2002. г. (об ја вље но у 
члан ку „За што бра ни мо ћи ри ли цу?“ у ча со пи су  „Хри шћан ска ми-
сао“, број 1-4, 2002). На вео је чак 19 раз ло га за од бра ну ћи ри ли це, 
све ва жни ји од ва жни јег, а ми на во ди мо шта пи ше под бро је ви ма 
13 и 19:

„....Да за кљу чим: ћирилицаилатиница–да,латиницаићи
рилица,тим ре до сле дом – не, јер то во ди јед но а збуч но сти у ла ти-
ни ци!“

 „Ћи ри ли цу бра ни мо за то што је наш циљ да ћи ри ли цом пи ше 
и на ше не ро ђе но по том ство – да ћи ри ли цу има ју и у пот пи су и у 
гроб ном нат пи су.“

Да не по ми ње мо ње го во уче шће на три би ни по све ће ној ћи ри-
ли ци у Ва ље ву и из ја ву да су му ка па ци те ти за слич не ма ни фе ста-
ци је у ко рист ћи ри ли це  нео гра ни че ни.

Да кле, не ма ко је све атри бу те ни су про фе со ри до да ва ли ћи ри-
ли ци у окви ру дво а збуч ја, а ње је би ва ло све ма ње. Та ко је она би-
ва ла и основ но, и при мар но, и из вор но, и ма тич но итд. пи смо. Све 
осим срп ско! Па, по њи ма, ако је већ су ђе но да се из срп ског бо гат-
ства дво а збуч ја из ро ди јед но а збуч је, па да бу де мо као и сав оста ли 
свет – ка ко се по сле де мо крат ских про ме на кли че по зе мљи Ср би-
ји, не ка бу де јед но а збуч је у хр ват ској ла ти ни ци. Чуд но се обо га ти-
ше Ср би „бо гат ством дво а збуч ја“, ка ко на пи са Зби љић. Лин гви сти 
Но во сад ским до го во ром на мет ну ше и ту ђе пи смо у срп ски је зик, 
али не због не ке објек тив не на род не по тре бе, не го са мо из по ли-
тич ких раз ло га да би се да ло ко ба ја ги струч но и на уч но по кри ће за 
већ оства рен про дор хр ват ске ла ти ни це у Ср би ју, ко ји је спро ве ла 
др жа ва. И не са мо то, не го с на ме ром да ла ти ни ца у ко нач ном ис-
хо ду пре вла да. За вје ки вје ков! Зар то ме тре ба ве ћи до каз од из-
ба ци ва ња де кре том из упо тре бе по сто је ћих ћи ри лич ких ма ши на у 
Ср би ји и БиХ и пре стан ка про из вод ње но вих. Ка да ку ка ви ца сне се 
ја је у ту ђем гне зду, она по вре ме но на вра ћа и из ба ци све пти чи ће 
осим свог, а њи хо ва мај ка и не при ме ћу је да хра ни са мо ту ђе.

Про фе со ри ни су мо гли, или ни су хте ли, да раз у ме ју на пред 
на ве де ну на род ну фор му лу по ко јој не ста је ћи ри ли ца, па уме сто да 
раз гла се да ова ла ти ни ца не мо же би ти срп ска та ман да ју је и сми-
слио Вук за Ср бе ка то ли ке ко ји су се дав но пре о бра ти ли у Хр ва те, 
они су се да ли на пи са ње но вих књи га да би до ка за ли ње но Ву ко во 
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очин ство. Зби љић је по ка зао да им се то из ја ло ви ло по ко зна ко ји 
пут. Али и да су то и до ка за ли пре до ла ска на власт ко му ни ста, ни-
ко на то не би обра ћао па жњу, јер је и сва ки срп ски се љак знао ко је 
је срп ско пи смо.

Ту ма че ња про фе со ра до би ја ју на зна ча ју тек да нас по сле ви-
ше де це ниј ског  на си ља ко му ни ста над ћи ри ли цом, у ком периoду 
ни ко ни је ре као де ци да је срп ска ћи ри ли ца, ни код ку ће ни у шко-
ли. А за од ви ја ње про це са раш ћи ри ли ча ва ња, као нај ви дљи ви јег 
ви да  ра ср бља ва ња,  ни је би ла до вољ на са мо го ла си ла не го и по др-
шка срп ских лин гви ста, ка ко је на пред већ ре че но. То ће овим при-
ка зом би ти ма кар по ка за но, ако не и до ка за но, али не што ка сни је.

Не ки члан ко пи сци ко је да нас ра до уго шћу је „По ли ти ка“ про-
сто су чи ка ли  „ћи ри ли ча ре“ пи та њем: ако је ћи ри ли ца то ли ко срп-
ска, за што је глат ко из гу би ла од ла ти ни це? Чи ни нам се да у Зби-
љи ће вој књи зи, а и ина че, ни је до вољ но опи са на ко ли чи на на си ља 
ис по ље на над ћи ри ли цом, без ко је ни је би ла мо гу ћа то ли ка по пла-
ва ла ти ни це у Ср би ји по сле Но во сад ског до го во ра из 1954. На во-
ди он ка ко су  у Но вом Са ду пре ко но ћи ћи ри лич ке озна ке ули ца 
за ме ње не ла ти нич ким (што би ре као Ми ло рад Те ле бак, омрк не ћи-
ри ли ца – осва не ла ти ни ца), по на ре ђе њу То зе Јо ва но ви ћа, али на-
си ље ни је би ло са мо у ви ду гру бог и отво ре ног на ме та ња хр ват ске 
ла ти ни це. Го то во исти, ако не и ве ћи ефе кат по сти зан је ства ра њем 
све сти да је ћи ри ли ца пре пре ка ју го сло вен ству и брат ству и је дин-
ству, па је ство рен то ли ки страх да се ни ко ни је усу ђи вао да ста не у 
од бра ну ћи ри ли це. Да би смо то до ка за ли, на во ди мо слу чај ве ли ког 
сли ка ра, по чив шег Ми ли ћа Стан ко ви ћа од Ма чве, а што је пре у зе-
то из по ме ну те књи ге проф. др Ла зе М. Ко сти ћа:

„При ли ком отва ра ња из ло жбе у Бе о гра ду 1962. у Гра фич ком 
ко лек ти ву на Оби ли ће вом вен цу, за дао је до ста гла во бо ље над ле-
жни ма јер је, отва ра ју ћи из ло жбу на цр кве но сло вен ском је зи ку 
тач но у по ноћ, из дао ма ни фест у ко јем јав но по зи ва  сли ка ре и 
умет ни ке, да се удру же у бор би за  об но ву ћи ри ли це, као га ран-
то ва ног сим бо ла ствар не сло бо де срп ског, ма ке дон ског, цр но гор-
ског и бу гар ског на ро да . Из ло жба је би ла по све ће на сли ка ру Са-
ви Шу ма но ви ћу, уби је ном од уста ша. За то је Стан ко вић го во рио о 
„ро до љу би ма очи ју из ва ђе них....ко ји па до ше на стра ни ре во лу ци је 
бра не ћи ћи ри ли цу“. По пи са њу Хр ват ске зо ре у Не мач кој, ли ста 
ју го сло вен ски опре де ље них Хр ва та, а не по пи са њу Ср ба у ино-
стран ству, „Ти тов ска штам па од мах је, на рав но, отво ри ла ва тру на 
ту по ја ву, на звав ши Стан ко ви ћев ма ни фест – „оту жном ве ли ко-
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срп ском, за сле пље ном, про фи тер ском, ши ћар џиј ском, нео шо ви ни-
стич ком ти ра дом ко ја по зи ва со лу на ше и су тје ска ше да се ује ди не 
за про сто ћи рил ско на род но сло во.“

....“От ко па ва ју ћи нај го ре рат не се ки ре из шо ви ни стич ког ар се-
на ла овај мла ди  чо век, овај мла ди умет ник као да хо ће да тра ди ци-
о нал ном пра ши ном ба че ном у очи по во дљи вим и мла дим љу ди ма, 
оку пље ним око умет но сти, про бу ди нај го ре псе у до шам пи он ске на-
ци о на ли стич ке емо ци је...“

Та кав реч ник су ко ри сти ли ко му ни сти, а са да ће мо по ка за ти 
да је још  стра шни ји реч ник из пост ко му ни стич ког пе ри о да, од но-
сно по сле „де мо крат ских про ме на“. У на шем члан ку „Ћи ри ли ца 
и фа ши зам“, об ја вље ном у „Гла су срп ском“ и у по ми ња ном бро ју 
ча со пи са „Хри шћан ска ми сао“, а што су пре не ле и не ке ло кал не 
но ви не у Ре пу бли ци Срп ској, ми смо на ве ли ка ко је Те о фил Пан-
чић на пре да ва њу одр жа ном на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду на звао фа ши сти ма нас ко ји смо се усу ди ли да јав но го во ри мо 
о дис кри ми на ци ји срп ског пи сма. До ду ше, при зна ли смо у члан ку 
да ћи ри ли ца има ве зе са фа ши змом и на ве ли при мер ми тро по ли та 
Пе тра Зи мо њи ћа, ко ји је не стао без тра га ка да 1941. г. ни је мо гао 
ис пу ни ти ул ти ма тум уста шког за по вед ни ка у Са ра је ву, ка то лич ког 
све ште ни ка Бо жи да ра Бра леа, да уни шти све цр кве не ћи ри лич ке 
пе ча те, или ће оста ти без гла ве. Та ко је Пан чић да вао по у ке сту-
ден ти ма, а ево ка кав реч ник је ко ри стио још је дан пред став ник 
„дру ге, европ ске Ср би је“, мла ђа ни књи жев ник Мар ко Ви дој ко вић 
на мно го ши рој сце ни, у  „По ли ти ци“, нај ста ри јим срп ским но ви-
на ма, ћи ри лич ким од свог по стан ка. За љу де из „Ћи ри ли це“, ко ји 
ни ка да ниг де ни су ре кли ни шта про тив ла ти ни це, али ни су за рав-
но прав ност пи са ма у ко јој је ћи ри ли це са мо 2%, он је на пи сао да 
су „де би ли“, да „оштре ка ме“ јер дру ги пи шу ла ти ни цом, да ла ти-
нич ка сло ва до жи вља ва ју као „од врат на, де ге не рич но на кри вље на, 
уби лач ка уста шка“!

Ка да су не лин гви сти из ре до ва Удру же ња „Ђи ри ли ца“ по че-
ли на ску по ви ма зви жда ти про фе со ри ма дво а збуч ња ци ма, они су 
од сту пи ли, па и Пи жу ри ца. При од ла ску је ре као да су му ко ле ге 
за ме ри ле што се ан га жо вао у том удру же њу чак и усло ви ма за ла-
га ња за дво а збуч је. Сви смо до жи ве ли као гу би так ње го во вра ћа ње 
та мо где је и био: у дво а збуч је. Од но сно прак тич но, ка ко смо већ 
по ка за ли, у јед но а збуч је у ла ти ни ци.
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Зби љић је ис та као све тао при мер лин гви сте Бра ни сла ва Бр бо-
ри ћа, са да, на жа лост, по чив шег, ко ји се из дво а збуч ја вра тио јед-
но а збуч ју, а ми са мо ис ти че мо да га је на та кав ко рак охра бри ло и 
члан ство „Ћи ри ли це“. Ослу шки вао је шта ка же на род, па ка да је 
у име Ми ни стар ства кул ту ре (уз прет ход ну кон сул та ци ју с удру-
же њем „Ћи ри ли ца“) по ну дио Вла ди од ли чан текст но вог За ко на 
о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, по зи вао се упра во ви ше на 
Удру же ње „Ћи ри ли ца“, а не на „дво а збуч ну стру ку“.

Ка рак те ри стич но је за све по зна те про фе со ре лин гви сте, осим 
Дра го љу ба Пе тро ви ћа, да се јав но не уз бу ђу ју због дис кри ми на ци-
је ћи ри ли це, а ка да у не кој при ли ци и про го во ре о ак тив но сти ма 
Удру же ња „Ћи ри ли ца“, оба ве зно на гла се да се за шти та ћи ри ли це 
не сме спро во ди ти на ште ту ла ти ни це. Као да је ки не ско, или не ко 
дру го пи смо угро зи ло ћи ри ли цу и као да је не ко про тив те хр ват ске 
ла ти ни це у „хр ват ском је зи ку“.

На ве де но ста ње да је још ве ћи зна чај Зби љи ће вим књи га ма, 
јер ти ме што је у  њи ма пру жио оби ље ин фор ма ци ја и вред но сних 
су до ва учи нио је да про цес де гра да ци је ћи ри ли це бу де ла ко ра зу-
мљив и лин гви сти ма и свим ин те лек ту ал ци ма не лин гви сти ма. Та-
ко је омо гу ће но да се пи та ње пи сма из ме сти из мра ка уског лин-
гви стич ког кру га на мно го ши ру јав ну сце ну, што и ми ко ри сти мо.

Ра зум но је по ве ро ва ти да је ко му ни стич ки ре жим вр шио при-
ти сак на  лин гви сте. Ме ђу тим, они се те мо гућ но сти са ми од ри чу 
по ла ве ка ка сни је ка да је сте про па ла Ју го сла ви ја, али ни је   спла-
сну ло њи хо во ју го сло вен ство, па је Упра ва Дру штва за срп ско хр-
ват ски је зик 1990. г. за кљу чи ла: „Називсрпскохрватскијезикније
никадабионаметансрпскимлингвистима,негојерезултатњи
ховогнаучногуверењаоидентитетуовогјезика“ (на ве ден ци тат 
на ла зи се у Зби љи ће вој књи зи).

Већ на ве де ни за кљу чак ука зу је да су срп ски лин гви сти, скре-
нув ши с Ву ко вог фи ло ло шког пу та, из гу бље ни у вре ме ну, и да нас 
не мо гу из не на ди ти ни ка квим нео збиљ но сти ма, па ни про гла ше-
њем хр ват ске ла ти ни це срп ском. Не ка да би Хр ва ти ова кву  срп-
ску  по ну ду при хва ти ли као дар бож ји. Ни су га мо гли до би ти за 
Ву ко вог жи во та, али им га је пре дао ње гов след бе ник Ђу ро Да ни-
чић. Ви ди мо из књи ге Пе тра Ми ло са вље ви ћа „Ср би и њи хов је-
зик: хре сто ма ти ја“  да су Хр ва ти пред ла га ли  Ср би ма да про ме не 
срп ско име свог је зи ка, јер им је би ло не згод но да се ка же ка ко они 
по при хва та њу Ву ко вог што кав ског на реч ја го во ре срп ским је зи-



- 276 -

ДРАМАТИЧАНПОЗИВЛИНГВИСТИЧКОЈСТРУЦИНемањаВидић

ком. Та ко Бо го слав Шу лек 1856. г. на во ди ко ја су сва име на Ср би 
(Вук) од би ли: илир ско, сло вин ско или сло вјен ско и ју го сло вен ско. 
Он да је, уз по моћ Да ни чи ћа, Ва тро слав Ја гић ус по ста вио је дан ал-
хе миј ски про цес ко ји је дао чу де сан ре зул тат за Ср бе, а оче ки ва ни 
за Хр ва те: по ме ша ло се срп ско и срп ско и до би ло се срп ско хр ват-
ско .(Др Зо ран Ми ло ше вић: „Уни ја“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2005). Ето, и по ред на ве де них и мно го број них дру гих 
очи глед них чи ње ни ца да је хр ват ски је зик пре и ме но ва на ва ри јан та 
срп ског, срп ски лин гви сти се не мо гу осло бо ди ти ср бо хр ва шти не 
ни 1990, иако су то Хр ва ти у вре ме ко му ни зма при хва та ли са мо 
ко ли ко су мо ра ли, а пот пу но на пу сти ли још 1976. г. Ка сни је су и 
срп ски лин гви сти по че ли овај је зик зва ти срп ским, а ваљ да је на уч-
ни је ово дру го са на кнад ном па ме ћу.

Да Зби љић ни је на вео у сво јој књи зи шта је ака де мик Алек-
сан дар Бе лић  пи сао о пи сми ма у сво јој гра ма ти ци из 1940. го ди не, 
ми за њу не би смо ни зна ли. Тај ње гов на вод дао нам је иде ју да 
пра ти мо ка ко су срп ски лин гви сти ме ња ли сво ја „на уч на убе ђе ња“ 
о је зи ку и пи сму, за ви сно од по ли тич ких при ли ка, и да за кљу чи-
мо ка ко су би ла у пи та њу са мо по ли тич ка убе ђе ња. На ро чи то нас 
за ни ма срп ско хр ват ско име је зи ка, пр вен стве но из раз ло га што је-
ди но њи ме срп ски лин гви сти „на уч но“ обра зла жу име но ва ње ове 
хр ват ске ла ти ни це срп ском. На рав но, пи сао је о то ме и Зби љић, 
а ми ће мо са мо на пра ви ти „ва ри ја ци ју на исту те му“. Осим то га, 
ми мо же мо би ти ди рект ни ји у оце ни лин гви стич ких ауто ри те та јер 
нам не тре ба њи хо ва ве ри фи ка ци ја на шег пи са ња, ни ти се пла ши-
мо да нам овај рад не ће би ти об ја вљен у не ком струч ном ча со пи су. 
На ма је ста ло да ово про чи та оби чан на род, пр вен стве но из раз-
ло га да чу је за Зби љи ће ву књи гу ко ја је ве ли ком сна гом раз би ла 
лин гви стич ку жа бо кре чи ну. Док ње го во пи са ње мо ра би ти стро го 
струч но и озбиљ но, ми не ма ри мо мно го за струч не кри те ри ју ме и 
мо же мо се би до зво ли ти не што ве ћу сло бо ду. Ми раз у ме мо да се у 
сво јој књи зи ни је мо гао оштри је об ра чу на ва ти с ко ле га ма лин гви-
сти ма, па ће мо ми њи хо ва не де ла из не ти пред ши ро ку јав ност.

Бе лић је од лу чу ју ће ути цао на кра ља Алек сан дра да од у ста не 
од за ме не срп ске ћи ри ли це хр ват ском ла ти ни цом у Ср би ји. Са гла-
сно то ме, у сво јој по ме ну тој  гра ма ти ци из ри чит је у ова квој по де-
ли : Ср би се слу же ћи ри ли цом ко ју је пре у ре дио Вук, а Хр ва ти и 
Сло вен ци ла ти ни цом ко ју је пре у ре дио ње гов са вре ме ник Љу де вит 
Гај. Али, док се ис пре чио пред кра љем, од лу чио је да слу жи Бро зу, 
па га је Ла зо .М. Ко стић у по ме ну тој сво јој књи зи на звао ре жим-
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ским сла во пој цем. У вре ме ка да је он ве дрио и обла чио про ме ње но 
је го ди не 1953. срп ско име реч ни ка  чи ју је из ра ду за по че ла Срп ска 
кра љев ска ака де ми ја на пред лог Сто ја на Но ва ко ви ћа, и то у срп-
ско хр ват ско име. На ред не го ди не на Но во сад ском до го во ру ве ћи на 
је би ла да се ћи ри ли ца за ме ни ла ти ни цом, а бу ду ћој де кла ра тив ној 
рав но прав но сти пи са ма нај ви ше су до при не ли Бе лић и проф Сте-
ва но вић. Али чим су при ста ли на по ла по ла, не на мер но су от пи-
са ли ћи ри ли цу јер ће она др жав ним и по ли тич ким ме ра ма би ти 
ста вље на не у не рав но пра ван, не го у дис кри ми на тор ски по ло жај 
ко ји ће је то ком не ко ли ко де це ни ја ко му ни стич ког мра ка до ве сти 
пред иш че зну ће .

На след ни ци Бе ли ће ви ни да нас не ће да вра те срп ско име реч-
ни ка, не го свом на ро ду гу ра ју прст у око ис тра ја ва ју ћи на срп ско-
хр ват ском име ну, и с  не под но шљи вом ла ко ћом гле да ју стра да ње 
ћи ри ли це. А ако Ср би има ју срп ско хр ват ски је зик, по јав ном ту ма-
че њу про фе со ра Клај на и Бу гар ског има ју и два пи сма. И та ко, по 
не из ну ђе ном при зна њу са мих лин гви ста, до бро вољ но је до ве ден 
у Ср би ју оку па тор – ла ти ни ца, а она је уз по моћ Бро зо вих Ср ба 
ис те ра ла из ку ће до ма ћи на – ћи ри ли цу. Већ се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка прав ник ака де мик Ра до мир Лу кић јав но је ре као да 
су се лин гви сти „окли зну ли на ћи ри ли ци“, а ма кар да нас тре ба ло 
би сва ком ми сле ћем чо ве ку да бу де ја сно да је Бе лић по гре шио, а 
мо жда се и обру као пред сво јим на ро дом.

Док је Бе лић био „ру ски вас пи та ник“ па је те шко по сум ња ти у 
не ке ње го ве зад ње на ме ре, са свим је друк чи ја си ту а ци ја с ње го вим 
на след ни ком по ауто ри те ту  ака де ми ком Па влом Иви ћем. Пи шу ћи 
при лог за исто ри ју срп ског на ро да до 1918. г. уоп ште ни је спо ме-
нуо срп ско име је зи ка, не го је, на про тив, на пи сао да је је зик ко јим 
се слу жио св. Са ва био од лич на под ло га за срп ско хр ват ски је зик!

По ме ни мо и да на шњег пред сед ни ка Од бо ра СА НУ за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка ака де ми ка Ива на Клај на ко ји је, пи шу ћи 
о цр но гор ској кне ги њи Да рин ки, по ре клом из углед не срп ске по-
ро ди це из Тр ста, на вео да је по ред срп ско хр ват ског зна ла и не ке 
дру ге је зи ке. Ње гов став је за нас нај ва жни ји јер је жив, а на та ко је 
ва жном ме сту да мо же и да ље чи ни ти ште ту срп ском на ци о нал ном 
ин те ре су. Та ко се охра брио уна зад го ди ну да на да је на ТВ Пинк 
пред ми ли он ским ауди то ри јем пр ви пут јав но ре као да по сто ји и 
срп ска ла ти ни ца, по зи ва ју ћи се и на ан гли сту проф. Ран ка Бу гар-
ског. А по што је проф. Бу гар ски, из гле да, ве ли ки ауто ри тет, што 
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смо ви де ли и на сим по зи ју му о ћи ри ли ци у Ма ти ци срп ској ка да 
га ци ти рао и проф. Ми лош Ко ва че вић, ево не ких ње го вих би се ра 
о ко ји ма смо пи са ли ми и дру ги у По ли ти ци у вре ме док су нам те 
но ви не би ле до ступ не. Ина че, сма тра мо га бар јак та ром ла ти ни за-
ци је Ср би је и, ко ли ко смо мо гли при ме ти ти, пр ви је јав но ре као да 
Ср би има ју два пи сма.

Да кле, По ли ти ка од 13. 08. 2003. у члан ку Ми ла на Ву јо ви ћа 
„До бра и ло ша стра на на ци о на ли зма“ пре но си ре чи Р. Б. из „Бар-
ског ље то пи са“:

„На ци о на ли ста, ако је Ср бин, ка за ће да при зна је са мо ћи ри-
ли цу, а Хр ват да при зна је са мо ла ти ни цу“. А по што је прет ход но 
ре као да је леп ша стра на на ци о на ли зма окре ну тост ка ро до љу бљу, 
а дру га ру жни ја је окре ну тост ка шо ви ни зму, он да су, по ње му, шо-
ви ни сти сви они Ср би ко ји сма тра ју да ћи ри ли ца мо же оп ста ти 
са мо као срп ско на ци о нал но пи смо. Пра ви по зна ту ко му ни стич ку 
си ме три ју Сте пи нац – Ве ли ми ро вић, Па ве лић – Ми хај ло вић, а ко-
ли ко у њој има на уч ног, по ка за ће мо сво јим по ре ђе њем . Пре ра та 
у Хр ват ској ни су штам па не ни јед не ћи ри лич ке но ви не, ни књи га, 
осим од Удру же ња „Про све та“ и, уоп ште, би ло је ћи ри ли це го то во 
ко ли ко и у вре ме Па ве ли ћа. У вре ме СФРЈ би ла је по че ла прак са 
при ка зи ва ња фил мо ва за це лу зе мљу сва ке ве че ри из дру гог ре-
пу блич ког ТВ сту ди ја, а ка да је из Сту диа Бе о град при ка зан филм 
ти тло ван ћи ри ли цом по ди гла се у Хр ват ској то ли ка дре ка као да 
је та мо ушла ку га. Су тра дан на ве че спи кер се из ви нио хр ват ском 
на ро ду и при ка зан је исти филм ти тло ван ла ти ни цом.  Не-
што ка сни је, у вре ме ра та и по сле ње га, у Хр ват ској су спа ље не не 
са мо ћи ри лич ке књи ге не го и ла ти нич ке с бе о град ским из да њи ма. 
Исто вре ме но, у Ср би ји је оста ло око 2% ћи ри ли це, а хр ват ским 
пи смом су ис пи са на и ова ква име на фир ми: Та ко во, Шу ма ди ја,Ср-
би ја, Мо ра ва, Ра ва ни ца...!

У истом члан ку Р.Б. је из нео не што са свим но во: да је зик не 
мо ра би ти основ ни еле мент ет ни ци те та (на род ног од ре ђе ња), па 
ка же :“ Ши ром све та ми ли о ни љу ди го во ре под јед на ко до бро два 
или три стра на је зи ка. Би лин гви зам и мул ти лин гви зам су ја ко ра-
ши ре не по ја ве у све ту.“ Овај на род ипак ни је то ли ко глуп па да 
по ве ру је да Нем ци свој је зик не сма тра ју ма тич ним ако по зна ју 
фран цу ски или ен гле ски је зик. А тек на ше не по сред но окру же ње 
с ко јим се ми по ре ди мо! Хр ват ски лин гви сти му ку му че ка ко да 
што ви ше уда ље свој је зик од срп ског, иако је он  „за пе рак“ срп ског 
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је зи ка (проф. Д. Пе тро вић), па има ју и не ког успе ха. Нпр., уме сто 
оф сај да  има ју од ли чан из раз за ле ђе. А у Ср би ји ве о ма ци ти ра ни 
про фе сор ну ди нам да диг не мо ру ке и од са мог срп ског је зи ка.

По ме ну ти проф. Р. Б. у члан ку „За гла со ве то ле ран ци је“, об ја-
вље ном у „По ли ти ци“ 13. 12. 2003. го ди не, са оп штио је „ве ли ко от-
кри ће“ да је срп ски је зик на стао рас па дом срп ско хр ват ског је зи ка, 
че му се мо же чу ди ти, ако не и сме ја ти и оби чан свет. А по што су 
рас па дом срп ско хр ват ског је зи ка на ста ли још хр ват ски и бо шњач-
ки је зик, Р. Б., го во ре ћи о то ле ран ци ји и су прот ста вља њу на ци о на-
ли зми ма у је зи ку, из лаз ви ди у ме ђу ет нич кој ко му ни ка ци ји свет ски 
ра ши ре ним је зи ци ма. На то му је ма е страл но од го во ри ла Б. Ве сић 
у члан ку „Не при хва тљи во дво а збуч је“ у истим но ви на ма од 30. 12. 
2003. Проф. Р. Бу гар ски се ко пр цао у свом од го во ру и го то во остао 
без тек ста.

За Бе ли ћа и Иви ћа тре ба има ти из ве сног раз у ме ва ња због 
објек тив ног стра ха од ко му ни стич ке ре пре си је. Ни је ла ко ни њи хо-
вим на след ни ци ма, на ро чи то они ма из Но вог Са да,  ка да се да нас 
вра ћа име мо ста Франц Јо зеф, а Не над Ча нак хва ли пра во пис но-
во сад ских ауто ра у ко јем је про тив но Уста ву  Ср би је, по ред срп ске 
ћи ри ли це усто ли че на и хр ват ска ла ти ни ца. Зна ју та мо да је у вре ме 
ца ре ви не ћи ри ли ца зна чи ла исто што и срп ство, и да је Све то зар 
Ми ле тић пр ви пут ро би јао и због опи ра ња ње ној за бра ни.

Проф. др Ма то Пи жу ри ца пи сао је о „сим бо лич кој функ ци ји 
ћи ри ли це“ у сми слу зна ка су ве ре ни те та, а и сам Зби љић је на ко-
ри ца ма сво је књи ге на зна чио ње ну уло гу у од бра ни це ло ви то сти 
Ср би је. Ме ђу тим, ако да на шњи лин гви сти још 1990. г. јав но ка жу 
да на њих ни је вр шен при ти сак у ве зи са срп ско хр ват ским  име ном 
је зи ка, ако угра де у пра во пис не у став но ре ше ње пи сма на ште ту 
ћи ри ли це па на ста ве да на то ме ис тра ја ва ју све до иш че зну ћа по-
след њег ње ног тра га, за њих се не мо же ре ћи да су по гре ши ли, 
не го су се осра мо ти ли и оста ће на сту бу сра ма. И њих је Зби љић 
ис те рао на чи стац, об ја вив ши го то во сме шно њи хо во обра зло же ње 
за што и у пра во пи су не пи ше што и у Уста ву : „у слу жбе ној су упо-
тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо“. Или слич но. Они на во де 
раз лог што још ни су раш чи шће на не ка пи та ња у ве зи с пи смом, па 
се не же ли ме ња ти кон цепт по кој ног Ми тра Пе ши ка на о два стан-
дард на пи сма. Пи та ње пи сма је раш чи стио на род на ре фе рен ду му 
па ни је по жељ но ста вља ти на про бу на род но стр пље ње. На ме ра 
лин гви ста да се у пра во пи су ка же да је по Уста ву у слу жбе ној упо-
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тре би срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо, али да се опет по ред азбу ке 
по ја ви и абе це да ве ли ка је др скост у кр ше њу Уста ва. На и ме, сва ко 
се мо ра др жа ти не са мо сло ва Уста ва не го и ње го вог ду ха, а по-
што је ње гов дух по пи та њу пи сма за шти та ћи ри ли це, он да ни у 
пра во пи су не сме би ти ни нај ма ње смут ње ко јом би то мо гло би ти 
до ве де но у пи та ње.

Зби љи ће ва књи га је, без сум ње, из у зет на по ја ва и де ло од нај-
ве ћег на ци о нал ног зна ча ја, ка квом не ма прем ца у овом те шком 
вре ме ну сва ко ја ког пу сто ше ња Ср би је. Оно ће отре зни ти, охра-
бри ти и усме ри ти мно ге љу де ко ји има ју љу ба ви и сна ге да по ра де 
не што за оп ште до бро срп ског на ро да. Дај Бо же да до жи ви ви ше 
из да ња и да је про чи та што ви ше мла дих Ср ба.

При ме ти ли смо чу ђе ње упра во из лин гви стич ког кру га због 
то га што се је дан ин же њер не што пе тља у лин гви сти ку, уме сто да 
се ба ви сво јом стру ком. У сво јој стру ци он је оства рен аутор ством 
пет при ме ње них па те на та,ко ји му и омо гу ћа ва ју да део енер ги је, 
љу ба ви и нов ца по да ри за спа се ње све тог срп ског пи сма. Ње го во 
ан га жо ва ње је усле ди ло због не бри ге или не зна ња срп ских лин-
гви ста, ко ји не по шту ју во љу свог на ро да ис ка за ну на ре фе рен ду-
му, а ко ја је ве о ма ра зу мљи во де фи ни са на чла ном 10. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је : „У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној су упо тре би 
срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо. Слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка 
и пи са ма  уре ђу је се за ко ном на осно ву Уста ва“. 

Сво зна ње срп ских лин гви ста ба зи ра се на де лу са мо у ког Ву-
ка, а ка да не мо гу да се по ми ре са устав ним опре де ље њем на ро да 
за ње го ву азбу ку, они су про тив на род не во ље . За та ко не што у 
Ву ко вом реч ни ку има је ди на при клад на реч – из да ја. Зби љић је њи-
хо ву из да ју свог лу чо но ше и срп ског сим бо ла пред ста вио та ко очи-
глед ном, да је ла ко мо гу раз у ме ти не са мо ин же ње ри не го  сва ко ко 
уме ло гич ки ми сли ти.  За то су они осу ђе ни на ћу та ње, па јав но не 
мо гу би ти ни за ни про тив Зби љи ће ве књи ге.

 Овај рад је примљен 13. jунa 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
6. јула 2009. године.
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Књи га раз го во ра са проф. др Пе тром Ми ло са вље ви ћем „О Но-
во сад ском ску пу“ јед на је од нај зна чај ни јих срп ских на уч них из да-
вач ких по ду хва та 2008. го ди не. Овај ду го го ди шњи про фе сор ме то-
до ло ги је про у ча ва ња књи жев но сти на но во сад ском Фи ло зоф ском 
фа кул те ту, ово га пу та се упу стио у кру пан по ду хват ин тер пре та-
ци је свих „до го ва ра ња“ о срп ском је зи ку: Беч ком из 1850, и оба 
но во сад ска –  Но во сад ским До го во ром из 1954. и  Но во сад ским 
ску пом из 2007. го ди не; из у ча ва ју ћи текст а по том и кон текст до-
га ђа ја на хер ме не у ти ци ко ју је сам кон ци пи рао и ко ја де ло схва та 
као је дин ство тек ста и кон тек ста, а при том сам кон текст опи су је 
као скуп ван тек стов них чи ње ни ца.  Ми ло са вље вић осла ња ју ћи се 
на ова моћ на хер ме не у тич ка сред ства уво ди и ка те го ри ју пред-раз-
у ме ва ња у ана ли зу (ово су чи ни ли и Дил тај, Хај де гер, Га да мер) 
од ба цу ју ћи уста ље ну ин тер пре та ци ју пој ма као не чег ло шег, тј. ба-
ве ћи се с њим као не чим че га тре ба би ти све стан. Књи га је на ста ла 
као по сле ди ца ве ли ке се ри је раз го во ра (у та квој фор ми је и об ја-
вље на, а то је чи ни вр ло ла ком за чи та ње чак и они ма ко ји ни су фи-
ло ло зи по стру ци), а во ди тељ раз го во ра Бо јан Ра дић у свом пред-
го во ру ис ти че као бит ну чи ње ни цу да је био сту дент про фе со ра 
Ми ло са вље ви ћа и да ову књи гу тре ба схва ти ти и као јед но ве ли ко 
про фе со ро во пре да ва ње. Глав ни раз лог уоп ште за во ђе ње раз го во-
ра је сте Но во сад ски скуп (ме ђу на род ни сим по зи јум одр жан под 
име ном „Срп ско пи та ње и ср би сти ка“ но вем бра 2007. го ди не) у ор-
га ни за ци ји ПокретазаобновусрбистикеиВладеРепубликеСрп
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скеКрајинеупрогонству. На Но во сад ском ску пу уче ство ва ли су 
фи ло ло зи, исто ри ча ри, по ли ти ко ло зи, књи жев ни ци и пу бли ци сти 
из зе мље и ино стран ства, а сво јим бла го сло вом и уче шћем, скуп је 
по др жао и Вла ди ка бач ки Ири неј. Скуп ће оста ти зна ча јан по то ме 
што се до го ди ла про ме на на уч не па ра диг ме, струк ту ра ли за ци ја ср-
би сти ке по сле ви ше де це ниј ске пре вла сти сер бо кро а ти сти ке ко ја је 
на срп ски на род де ло ва ла (и де лу је) де струк тив но. Упра во о овим 
про це си ма се рас пра вља по ла зе ћи од две раз ли чи те иде је ју го сло-
вен ства (срп ске и хр ват ске), Илир ског по кре та, Беч ког књи жев ног 
до го во ра. 

Сер бо кро а ти сти ка, ка ко за па жа Ми ло са вље вић, као ди сци пли-
на има прет по чет ке у илир ском по кре ту. Она је у свом вре ме ну би-
ла сру ше на ме ђу срп ском ин те ли ген ци јом (Вук Ст. Ка ра џић, Са ва 
Те ке ли ја, Те о дор Па вло вић, Јо ван Су бо тић, Јо ван Сте ри ја По по-
вић, Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја), али се об но ви ла под но вим 
име ном и у не што ко ри го ва ном ви ду: у ви ду Штро сма је ро ве иде је 
ју го сло вен ства. Њен глав ни но си лац у фи ло ло ги ји био је Ва тро-
слав Ја гић. Ства ра њем Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет-
но сти у За гре бу 1867. ле га ли зо ва ће се Ја ги ће ве иде је о Ср би ма као 
пра во слав ци ма и Хр ва ти ма као ка то ли ци ма, ко ри сни ци ма то бо-
же за јед нич ког срп ско хр ват ског је зи ка. Ово ће би ти ујед но по че-
так пре и ме но ва ња срп ског је зи ка – што кав ског на реч ја. „А глав ни 
успех Штро сма је ра и Ја ги ћа био је у то ме што су за тај ни ка ове 
Ака де ми је и за уред ни ка Рјечникадо ве ли Ђу ру Да ни чи ћа, нај зна-
чај ни јег Ву ко вог след бе ни ка и на след ни ка. На осно ву ове чи ње ни-
це и гра ђен је при вид да Ср би и Хр ва ти има ју за и ста је дан је зик. 
А још глав ни ји ре зул тат је сте да ће тим Да ни чи ће вим чи ном би ти 
ина у гу ри са на и ле га ли зо ва на сер бо кро а ти сти ка као ди сци пли на. 
Ср би сти ка ће прак тич но од та да мо ра ти да се бо ри за оп ста нак“ 
(23).

Пре Пе тра Ми ло са вље ви ћа ни је дан ме то до ло ги чар књи жев но-
сти (ова на у ка из ме ђу оста лог ко ри сти ме та-кри тич ки при ступ у 
ин тер пре та ци ји) ни је се упу стио у ту ма че ње Беч ког и Но во сад ског 
до го во ра. Шта ви ше, рет ко ко је по дроб но из у ча вао уоп ште тек сто-
ве Беч ког књи жев ног до го во ра, а за Но во сад ски мо же мо ре ћи да 
се ап со лут но ни је на но во кри тич ки иш чи та вао, чак и од оног пе-
ри о да ка да је он по ли тич ки по стао без о па сан. Сто га от кри ћа Ми-
ло са вље ви ћа чи не епо ха лан тре ну так у срп ској фи ло ло ги ји. Пе тар 
Ми ло са вље вић до ка зу је да је текст Беч ког до го во ра био зло у по тре-
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бља ван и по гре шно ту ма чен, кроз исто ри ју. И од стра не Хр ва та и 
Ср ба. На и ме, док је зва нич на ин тер пре та ци ја го во ри ла да је то био 
до го вор о за јед нич ком књи жев ном је зи ку Ср ба и Хр ва та (ствар ни 
аутор ове иде је је Ва тро слав Ја гић, а хр ват ски иде о ло зи и фи ло-
ло зи су на ста вља ли да га ко ри сте), текст и исто риј ске чи ње ни це 
упу ћу ју на дру го. У тек сту ко ји је са ста вио Вук Ст. Ка ра џић ни шта 
не сто ји што би мо гло да во ди ка за кључ ку да су Ср би и Хр ва ти 
је дан на род. Пр во Вук то ни је ни ка да ни сма трао већ су прот но: 
да су два на ро да и да као по себ ни на ро ди има ју и по себ не је зи-
ке. У Беч ком књи жев ном до го во ру увек се по ми ње један на род, 
један је зик и једна књи жев ност. Вук је сма трао да Ср ба има три 
за ко на, да су сви Ср би што кав ци, а на српскохрватски језик ни-
ка да ни је при ста јао (то нај бо ље све до чи Српскирјечник об ја вљен 
са мо две го ди не по сле Беч ког до го во ра). Али ов де се у фи ло ло шко 
упли ће иде о ло шко, и за Ср бе коб но Ја ги ће во то бо жње на ста вља-
ње Ву ко вих иде ја тј. пот пу но фал си фи ко ва ње за рад хр ват ске иде-
је ју го сло вен ства (Штро сма јер-Ја ги ће ва иде ја) ко ја ће на по слет ку 
и по бе ди ти и на пот пу но ван на уч ним осно ва ма уте ме љи ти по сле 
ви ше од ве ка Но во сад ски до го вор, а тим чи ном и хр ват ски је зик. 
“Вре ме ном ће би ти при хва тан и ње гов (Ја ги ћев, М. С.) став о то ме 
да су Ср би и Хр ва ти ство ри ли за јед нич ки је зик и оста ли по себ ни 
на ро ди. На мет ну ће и став да су Ср би и Хр ва ти је дан на род под два 
име на, ко ји се де ли на осно ву ве ре. При хва ти ће се и ње гов став да 
за јед нич ки на род ни је зик Хр ва та и Ср ба има три на реч ја: ча кав ско, 
кај кав ско и што кав ско. А то су све са ми нео др жи ви ста во ви“ (59). 
Да је Ју го сла ви ја за и ста уте ме ље на на хр ват ској иде ји ко ју су и 
Ср би при хва ти ли нај бо ље се мо же ви де ти из ове ре ла ци је: Ја гић – 
Цви јић – Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. На и ме, Јо ван Цви јић у сво јим 
де ли ма пот пу но сле ди Ја ги ће ве иде је, а Цви јић је био Алек сан дров 
са вет ник. На жа лост, срп ска исто ри ја још увек за не ма ру је Ва тро-
сла ва Ја ги ћа и фи ло ло шки удео у срп ске рас ко ле. У Бал кан ском 
по лу о стр ву (1918) има и део ко ји се ти че је зи ка ко јим го во ре Ср би 
и Хр ва ти. „Цви јић у ње му бу квал но по на вља Ја ги ће ве иде је, а не 
Ву ко ве. Ка же да Ср би и Хр ва ти го во ре истим на род ним је зи ком, 
ча кав ским, кај кав ским и што кав ским; и на тај став се по зи ва као 
на на уч ни став. Ја ги ћев став из члан ка Ју го сло ве ни, да су Хр ва-
то-Ср би је дан на род, он са мо пре и ме ну је, па ка же: Ср бо-Хр ва ти 
су је дан на род“ (66). А Цви јић је био глав ни но си лац иде је ју го-
сло вен ства....“Као што се по гре шно ми сли да је Алек сан дар Бе лић 
био ву ко вац, тј. на ста вљач Ву ко вих иде ја, тач ни ји би био став да 
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је Бе лић, све до Пр вог свет ског ра та, до 1916, био бли зак Ву ко-
вим иде ја ма. По сле то га је у це ли ни при хва тио Ја ги ће ву кон цеп-
ци ју“ (66). Ми ло са вље вић ука зу је и на не прин ци пи је лан став још 
јед ног срп ског фи ло ло га- Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа. “Ви ше не го код 
Бе ли ћа, тај пре лаз мо же да бу де ви дљив код ње го вог прет ход ни ка 
Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа. Сто ја но вић је био, при кра ју 19. ве ка, нај-
до след ни ји об но ви тељ Ву ко вих иде ја ме ђу Ср би ма, нај за слу жни ји 
и за пре нос Ву ко вих ко сти ју из Бе ча у Бе о град и за из да ва ње Ву-
ко вих Сабраних дела. Зна чај на је и ње го ва по ле ми ка са Ја ги ћем 
са ву ков ских по зи ци ја. Али при ка ју ње го ве обим не мо но гра фи је 
о Ву ку из 1924. го ди не Сто ја но вић се по ви ја пред но вом па ра диг-
мом и Беч ки до го вор ту ма чи у скла ду са Ја ги ћем, а не са ствар ним 
чи ње ни ца ма“ (67).  „Ту ма че ње беч ког До го во ра као до го во ра Ср ба 
и Хр ва та о за јед нич ком је зи ку мо гло је да функ ци о ни ше док је на 
де лу би ла и Ју го сла ви ја и иде о ло ги ја ју го сло вен ства. Али и јед но и 
дру го су сру ши ли Хр ва ти де сет го ди на по сле Ти то ве смр ти. Са мим 
ти ме отво ре на су вра та за онај дру ги кон текст, на уч ни. Упра во се то 
са да де ша ва: на уч на исти на ру ши иде о ло шку исти ну. Све јед но да 
ли та иде о ло шка исти на до ла зи ла од Ср ба или од Хр ва та. Ло ги ка 
на у ке и ло ги ка ре то ри ке не иду за јед но“ (73). „Ју го сла ви ја је ство-
ре на на ре то рич кој, а не на ло гич кој под ло зи“ (72).

Ми ло са вље вић  у овој књи зи-ин тер вјуу ова ко оце њу је Но во-
сад ски до го вор: „На уч ни ци и књи жев ни ци, оку пље ни на Но во сад-
ском до го во ру тре ба ло је да по слу же стра те шком ци љу хр ват ског 
осва ја ња срп ског је зич ког про сто ра већ ис пла ни ра ном у њи хо вим 
ин тер пре та ци ја ма Беч ког до го во ра. По ла зе ћи но ми нал но од је зич-
ког је дин ства, Но во сад ски до го вор је про јек то вао раз би ја ње то га 
је дин ства и про кла мо ва ње два је зи ка. Тај про је кат се ни је мо гао 
оства ри ти без раз би ја ња за јед нич ке др жа ве и он је и спре ман за 
та кву си ту а ци ју...У Но во сад ском до го во ру по ла зи се од ста ва да 
објек тив но по сто ји срп ско хр ват ски је зик. Из раз срп ско хр ват ски је-
зик Вук Ка ра џић ни кад ни је упо тре био“ (83/84). 

У СФРЈ већ на кон ра та хр ват ска стра на је ишла ка раз би ја њу 
за јед нич ке др жа ве. Срп ски фи ло ло зи ни су раз у ме ли да се тим чи-
ном па ра лел но раз би ја и срп ски је зик и срп ска књи жев ност, а и 
срп ски на род. Пре ко вла да ју ћих ко му ни ста Хр ва ти су се им план-
ти ра ли у све зна чај не срп ске ин сти ту ци је и под па ро лом „брат ство-
је дин ство“ и ин си сти ра њем на си ме три ји са Ср би ма и срп ским, 
мо гли су да чи не шта су хте ли.   Ми ло са вље вић за чи тав текст Но-
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во сад ског до го во ра твр ди да је иде о ло шка пре ва ра учи ње на да би 
се ве ри фи ко ва ла на вод на раз ли чи тост из ме ђу хр ват ског и срп ског 
је зи ка. Ство ре на је ла жна сли ка да је срп ски је зик екав ски а пи смо 
му је ћи ри ли ца, а хр ват ски је кав ски, ла ти нич ног пи сма. Ова кри ва 
сли ка и да нас има тра го ве, до не дав но се и офи ци јел ни срп ски лин-
гви стич ки врх за ла гао за ову кон цеп ци ју (Ми ло са вље вић на во ди 
Иви ће во за ла га ње за срп ски као са мо екав ски, на Дру гом кон гре су 
срп ских ин те лек ту а ла ца у Бе о гра ду). Хр ва ти ће вр ло зло у по тре-
би ти на ста ли До го вор, већ 1967. го ди не чу ве ном Декларацијомо
називуиположајухрватскогјезика, чи ме ће за пра во ства ра ти кро-
а ти сти ку. На и ме, они су се та да јав но од ре кли Но во сад ског до го-
во ра, што срп ска стра на (по себ но Ма ти ца срп ска као ин сти ту ци ја 
под чи јим окри љем је ор га ни зо ван Но во сад ски до го вор) ни је ни-
ка да учи ни ла. Ни ко до да нас ни је об ја снио та да учи ње но пре и ме-
но ва ње је зи ка у српскохрватски, као што ни ко ни је озбиљ ни је ни 
обра зло жио вра ћа ње ста рог име на је зи ка српски 1992. Али ни ко се 
та ко ђе ни је ба вио пре и ме но ва њем Ка те дре за југословенску књи-
жев ност у Ка те дру за југословенске књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту 1966. го ди не. Ми ло са вље вић кроз Бо дри ја ров из раз си-
му ла крум (си му ла ци ја, ла жи ра ње) ту ма чи сту ди је књи жев но сти 
под ре ђе не по ли ти ци а не срп ској фи ло ло шкој тра ди ци ји. (У окви-
ру ово га ни је бе зна чај на чи ње ни ца да се Ми ло са вље вић као шеф 
Ка те дре за ју го сло вен ске књи жев но сти, 1977. го ди не од у про зах те-
ву про фе со ра Јо жа По гач ни ка да се из дво је као по себ ни пред ме ти 
бо сан ско хер це го вач ка књи жев ност и цр но гор ска књи жев ност!)

За пре па шћу ју ће је от кри ће про фе со ра Пе тра Ми ло са вље ви ћа 
да је Но во сад ски до го вор пот пи сан у По кра јин ском ко ми те ту Са-
ве за ко му ни ста Вој во ди не, а не у Ма ти ци срп ској ка ко се ве ру је. И 
ова чи ње ни ца са мо ука зу је ко ли ко је овај До го вор био под ве лом 
тај не и не за ин те ре со ва но сти и код мла ђих ис тра жи ва ча. И да ље се 
у глав ним срп ским ин сти ту ци ја ма и ме ђу не ким фи ло ло зи ма сма-
тра да је тај До го вор био не што до бро. За по сле ди цу има мо да Ср-
би да нас не зна ју шта је њи хов је зик, шта је њи хо ва књи жев ност, 
шта чи ни срп ску је зич ко-ет нич ку за јед ни цу. 

Је ди ни по ку шај по врат ка ка срп ској фи ло ло шкој тра ди ци ји 
до го дио се но вем бра 2007. го ди не, та ко ђе у Но вом Са ду. Ова ко је 
Но ви Сад де фи ни тив но по стао лин гви стич ки цен тар, глав ни град 
срп ског је зи ка. Но во сад ски скуп је вра тио срп ски је зик у си стем 
европ ских нор ми и стан дар да, зах те ва ју ћи по што ва ње истих прин-
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ци па ко ји ва же за дру ге европ ске на ро де, њи хо ве је зи ке, је зич ко-
ет нич ке за јед ни це и књи жев но сти. Ста во ви Но во сад ског ску па су 
ова ко у пу ној су прот но сти са ста во ви ма Но во сад ског до го во ра. 
Ово се нај бо ље мо же ви де ти у Закључцима Ску па у ко ји ма је бу-
квал но све дру га чи је не го у ЗакључцимаДо го во ра. Идеј ни тво рац 
Закључака Но во сад ског ску па упра во је проф. др Пе тар Ми ло са-
вље вић, а они су јед но гла сно би ли при хва ће ни од стра не уче сни ка 
Ску па. За ни мљи во је спо ме ну ти да су За кључ ци по том об ја вље ни 
на оба срп ска пи сма – ћи ри ли ци и ла ти ни ци – на сва три из го во ра 
срп ског је зи ка: екав ском, (и)је кав ском и икав ском. О ску пу је пи са-
но у ча со пи си ма у Под го ри ци, Ко сов ској Ми тро ви ци, Ба ња Лу ци 
и Су бо ти ци. (У Бе о гра ду је је ди но НИН по све тио про стор овом 
Ску пу.) Си гур но је да и ова ме ста нај бо ље све до че да се срп ски 
је зик бра ни та мо где је нај у гро же ни ји и да реч про фе со ра Ми ло-
са вље ви ћа и По кре та за об но ву ср би сти ке у овим ме сти ма зна чи 
не што мно го ви ше. Сто га ни је из не на ђу ју ће да се но во сад ски и бе-
о град ски ме ди ји, као и на уч ни ци, оглу шу ју о ове те ме, ушу шка ни 
у на вик ну ти ком фор ти зам. 

Ево још не ких дра го це них кон ста та ци ја про фе со ра Ми ло са-
вље ви ћа. “Са да се је зик ко јим го во рим и пи шем опет зо ве срп ски 
је зик. Али, ни је се све вра ти ло на ста ро и пра во. Јер, исти је зик се 
са да на зи ва и хр ват ски, и бо шњач ки/бо сан ски и цр но гор ски. Уме-
сто јед ног ти ту ла ра је зи ка има их ви ше. Фи ло ло зи не би до зво ли ли 
да се та ко не што ра ди са би ло ко јим дру гим европ ским је зи ком. То 
мо же са мо срп ском је зи ку да се чи ни. Мој став је ова кав: За мно га 
зла ко ја је срп ски на род пре жи вео у 20. ве ку нај ве ћу од го вор ност 
сно се фи ло ло зи, пре све га срп ски, али и дру ги, ко ји свој по сао ни-
су ра ди ли ка ко тре ба“(109). За тим: „Да нас је ја сно да Ср би и Хр ва-
ти има ју по себ не је зи ке. Они су по себ не је зи ке има ли и пре илир-
ског по кре та, и пре Штро сма јер-Ја ги ће ве иде је ју го сло вен ства, па 
их има ју и да нас. Књи жев ни је зик ко ји м се Хр ва ти слу же још од 
или ра ца ни је њи хов. То је срп ски на род ни и књи жев ни је зик. То 
је, на те ри то ри ји са ме да на шње Ре пу бли ке Хр ват ске, је зик Ср ба 
пра во слав не ве ре, са ја сно оме ђе ног под руч ја: са под руч ја Вој не 
гра ни це и Сла во ни је, од но сно са под руч ја Ре пу бли ке Срп ске Кра-
ји не“ (122).  Ми ло са вље вић сма тра да су: Националнеинституци
јенајслабијатачкасрпскогнарода (ово је на зив ње го вог ре фе ра та 
на Дру гом кон гре су срп ских ин те лек ту а ла ца, ко ји ни је про чи тао 
јер му то ни је би ло до зво ље но). Он ту пре све га по ми ње Ма ти-
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цу срп ску, СА НУ, Ву ко ву за ду жби ну, СКЗ, фи ло ло шке фа кул те те...
За Ма ти цу срп ску ка же да је оста ла при ста во ви ма Но во сад ског 
до го во ра. „Ова нај ста ри ја срп ска ин сти ту ци ја на ру ши ла је сво ју 
ду гу тра ди ци ју упу шта њем у за јед нич ки по сао са Ма ти цом хр ват-
ском на Но во сад ском до го во ру. Са мим ти ме што је оста ла вер на 
штет ном До го во ру, Ма ти ца срп ска је учи ни ла и дру ги не по тре бан 
ко рак. Том вер но шћу До го во ру на ста лом на хр ват ској фи ло ло шкој 
тра ди ци ји, она је про ду жи ла ста ње за ви сно сти од хр ват ске стра-
не. Тро јан ски ко њи у Ма ти ци срп ској успе шно су оба вља ли по-
сао“ (131). Ми ло са вље вић  из но си став: “Нај ве ћи срп ски по раз, 
ко ји је ре зул тат Дру гог свет ског ра та, и исто риј ских про ме на ко је 
су их за де си ле, је су про ме не у ори јен та ци ја ма њи хо вих на ци о нал-
них ин сти ту ци ја. Оне су за др жа ле срп ско име, али су про ме ни ле 
про гра ме... Та ко је, што се ти че фи ло ло ги је, СА НУ у Ти то во вре-
ме по ста ла „ис ту ре но оде ље ње“ ЈА ЗУ, да нас ХА ЗУ, да кле Хр ват-
ске ака де ми је. Ма ти ца срп ска „про ду же на ру ка хр ват ске фи ло ло-
ги је“(140). Ми ло са вље вић на во ди при мер Ака де ми ји ног Реч ни ка 
срп ско хр ват ског, а не Реч ни ка срп ског је зи ка, ко ји је не дав но на-
ста вље но са из да ва њем.  Ми ло са вље вић ка же да та кво по на ша ње 
срп ских ака де ми ка „не од го ва ра ни на уч ном ни на ци о нал ном ин-
те ре су, али  од го ва ра хр ват ском на ци о нал ном ин те ре су. Хр ват ској 
стра ни од го ва ра та кав од нос: да се срп ски је зик у Ср би ји на зи ва 
срп ско хр ват ским, а да се у хр ват ским ин сти ту ци ја ма и пред све том 
на зи ва хр ват ским. Та квом по ни жа ва ју ћем и не на уч ном трет ма ну 
до при но си ни ко дру ги не го нај ви ша срп ска на уч на ин сти ту ци ја. 
Ште та од ове по ли ти ке је огром на. А пи та ње за што се нео д го вор-
но ра ди у глав ним срп ским на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма тре ба да 
бу де пред мет по себ них ана ли за“ (159-160). Го во ре ћи о Но во сад-
ском ску пу, Ми ло са вље вић ка же да је глав ни зах тев „да у ре ша ва-
њу срп ског пи та ња тре ба по што ва ти европ ске нор ме и стан дар де“.  
На фи ло ло шком пла ну то зна чи: „Срп ски је зик мо же да има са мо 
јед но на ци о нал но име, а не да се зо ве: срп ски, хр ват ски, бо сан ски, 
бо шњач ки, цр но гор ски“(171/172).

Су бо тич ки уред ник и но ви нар Бо јан Ра дић већ не ко ли ко го-
ди на во ди раз го во ре о је зич ким рас ко ли ма. Ме ђу са го вор ни ци ма 
би ли су Иван Клајн, Ма то Пи жу ри ца, Егон Фе ке те, Ми ли ца Гр-
ко вић, Ми лош Ко ва че вић, Шан дор Пал. Ра ди ће вим ана ли тич ким 
ин тер вју и ма зна чај но се до при не ло ра све тља ва њу ста ња у срп ској 
фи ло ло ги ји а овом књи гом се оно кру ни са ло, кроз ди ја хрон и син-
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хрон опис тра гич ног слу ча ја рас та ка ња срп ског је зи ка, ко је још 
увек тра је. Бри љант но усме ра ва ју ћи раз го вор кроз Ми ло са вље ви-
ћев хер ме не у тич ки си стем, Бо јан Ра дић је пру жио са про фе со ром 
јед но об ја шње ње за на ста ли ха ос у срп ској фи ло ло ги ји. Исто ри ја 
ће нај бо ље оце ни ти њи хо ву уло гу.

Раз го во ри са Пе тром Ми ло са вље ви ћем о Беч ком књи жев-
ном до го во ру, Но во сад ском до го во ру и Но во сад ском ску пу, 
би ће оба ве зна ли те ра ту ра за сва ко га ко се ба ви овим до га ђа-
ји ма са би ло ко је по зи ци је (фи ло ло шке, исто риј ске,  по ли ти-
ко ло шке, со ци о ло шке, итд.),  али и за све ко ји се за ни ма ју за 
срп ско пи та ње и ср би сти ку.

 Овај рад је примљен 27. маја 2009. godine, а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
6. јула 2009. године.
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