POLITICAL REVIEW

M A G A Z I N E F O R P O L I T I C A L S C I E N C E,
COMMUNICATIONS AND APPLIED POLITICS

ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9

(XXII)IX vol. 23

Александра Мировић
САВРЕМЕНА СХВАТАЊА ГРАЂАНСКЕ НЕПОСЛУШНОСТИ
Дубравка Стајић
ПОЛИТИЧКА НАУКА У ПЕРИОДУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ:
НЕСКЛАД ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ КАО ИЗАЗОВ НАУЧНОЈ
МИСЛИ
Слободан Орловић
КРАТАК ОСВРТ НА НАЧЕЛО ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ СА
ИСТОРИЈСКИМ И САВРЕМЕНИМ АСПЕКТОМ
Владан Станковић
ФАКТОРИ МЕНТАЛИТЕТА У КАРАКТЕРИМА
ПОЛИТИЧКИХ ВОЂА У СРБИЈИ
Драган Суботић
НОВИ ЈАВНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЛИТИЧКОМ
СИСТЕМУ СРБИЈЕ
Иљаз Османлић
ДРЖАВA
Драган Ж. Марковић
ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ОТУЂЕНЕ
ПОЛИТИЧКЕ ВЛАСТИ
Миша Стојадиновић
ДЕМОКРАТИЈA У XXI ВЕКУ
Душан Гујаничић
ВАНРЕДНО СТАЊE
Петар Матић, Миша Стојадиновић
ЛИБЕРАЛНИ НАЦИОНАЛИЗАМ: У ПОТРАЗИ ЗА
ИЗГУБЉЕНИМ ИДЕНТИТЕТОМ
Миле Ракић
ПРОБЛЕМ ДРОГЕ И САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
Срђан Словић
УЛОГА ИНСТИТУЦИЈА У УСПОСТАВЉАЊУ
МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ

0
1
2010

Часопис за политикологију, политичку социологију,
комуникологију и примењену политику
УДК 1 + 2 + 3 + 32 + 9
ISSBN 1452-1741

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW
Година (XXII) IX, vol=23
Бр. 1 / 2010.

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Часопис за политикологију, политичку социологију,
комуникологију и примењену политику
ISSBN 1452-1741
Број 1 / 2010 Год. (XXII) IX vol. 23 стр. 1-504
Часопис излази четири пута годишње
Часопис “Политичка ревија”, покренут као зборник под називом
“Политичке студије” 1968, обновљен као “Политичке свеске” 1994.
као научни часопис излази од 2002. године.
Издавач:
Институт за политичке студије
Београд, Свeтозара Марковића бр. 36
тел. 33-49-204, 30-39-380
E-mail: ipsbgd@eunet.yu
За издавача:
др Живојин Ђурић
Главни и одговорни уредник:
проф. др Драган Суботић
Секретар редакције:
мр. Владан Станковић
др Сања Шуљагић
Пословни секретар:
Смиљана Пауновић
Чланови редакције:
др Момчило Суботић, проф. др Зоран Милошевић, др Дубравка Стајић,
проф. др Јован Базић, проф. др Миле Ракић, др Драган Марковић,
проф. др Димитриј Константинович Безњук (Белорусија),
др Петар Ковачић Першин (Љубљана, Словенија),
проф. др Пол Шауп (Вирџинија, САД)
Превод на енглески:
мр. Сања Шуљагић
Слог:
ESELOGE d.o.o.
Штампа:
ESELOGE d.o.o. Београд
Тираж:
300 примерака

Радове објављене у овом часопису није дозвољено прештампавати било у
целини, било у деловима, без изричите сагласности Уредништва.

- II -

САДРЖАЈ
Тема броја:
ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
Александра Мировић
САВРЕМЕНА СХВАТАЊА ГРАЂАНСКЕ
НЕПОСЛУШНОСТИ . ....................................................................
Дубравка Стајић
ПОЛИТИЧКА НАУКА У ПЕРИОДУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ:
НЕСКЛАД ТЕОР
 ИЈЕ И ПРАКСЕ КАО ИЗАЗОВ НАУЧНОЈ
МИСЛИ ............................................................................................
Слободан Орловић
КРАТАК ОСВРТ НА НАЧЕЛО ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ СА
ИСТОРИЈСКИМ И САВРЕМЕНИМ АСПЕКТОМ ....................
Владан Станковић
ФАКТОРИ МЕНТАЛИТЕТА У КАРАКТЕРИМА
ПОЛИТИЧКИХ ВОЂА У СРБИЈИ ...............................................
Драган Суботић
НОВИ ЈАВНИ МЕНАЏМЕНТ
У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ .......................................
Иљаз Османлић
ДРЖАВА ..........................................................................................
Драган Ж. Марковић
ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ОТУЂЕНЕ
ПОЛИТИЧКЕ ВЛАСТИ . ................................................................
Миша Стојадиновић
ДЕМОКРАТИЈA У XXI ВЕКУ .......................................................
Душан Гујаничић
ВАНРЕДНО СТАЊE . .....................................................................

1

21
39
69
91
115
131
147
165

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
Петар Матић, Миша Стојадиновић
ЛИБЕРАЛНИ НАЦИОНАЛИЗАМ: У ПОТРАЗИ ЗА
ИЗГУБЉЕНИМ ИДЕНТИТЕТОМ ................................................
Миле Ракић
ПРОБЛЕМ ДРОГЕ И САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА ......................
Срђан Словић
УЛОГА ИНСТИТУЦИЈА У УСПОСТАВЉАЊУ
МЕЂУНАРОДНОГ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ ............................
Сања Шуљагић
ДОПРИНОС ТУРИЗМА РАЗВОЈУ
РЕГИОНА ЗЛАТИБОР ...................................................................

- III -

187
201
221
249

Љубиша Митровић
СОЦИОЛОГИЈА У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ И
ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈЕ . .......................................................

273

АКТУЕЛНО
Момчило Суботић
ВОЈВОДИНА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ ..............
Саша Марковић
ВОЈВОДИНА ИЗМЕЂУ КОНФЛИКТА
И ХАРМОНИЈЕ РАЗЛИЧИТОСТИ ...............................................
Лепосава Грубић-Нешић, Слађана Чабрило
БАРИЈЕРЕ ЗА УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ВОЈВОДИНЕ ...........................................
Зоран Милошевић
ЋИРИЛИЦА, ПРАВОСУЂЕ И СРПСКА ДРЖАВА ....................

289
311
331
345

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Јелена Тодоровић
ПОЛИТИКА АЗИЛА У ЕВРОПСКОJ УНИЈИ . ..........................

357

ТРАНЗИЦИЈА
Нада Г. Новаковић
ЖЕНЕ И ТРЖИШТЕ РАДА У ДРУШТВУ У ТРАНЗИЦИЈИ .....

375

ТРАДИЦИЈА
Саша Јованчевић
МОДЕРНИЗАЦИЈА СРПСКОГ ДРУШТВА У XIX ВЕКУ .........
Радослав Гаћиновић
МЛАДА БОСНA И СРПСКО НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ .........
Миодраг Д. Радојевић
ЈЕДАН ОГЛЕД О РАЗВОЈУ СРПСКЕ УСТАВНОСТИ
– НАМЕСНИЧКИ УСТАВ – ..........................................................

411
437
457

НАУЧНА КРИТИКА, ПОЛЕМИКА И ОСВРТИ
Ана Јовашевић
ЕВРОПСКИ КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ . ....................................
Марија Ђорић
УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ ................................................

- IV -

489
497

CONTENTS
This isue´s topic:
Aleksandra Mirovic
CONTEMPORARY COMPREHENSIONS
OF CIVIL DISOBEDIENCE ............................................................
Dubravka Stajic
POLITICAL SCIENCE IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION:
DISCREPENCY BETWEEN THEORY AND PRACTICE AS A
CHALLENGE FOR SCIENTISTIC THINKING ...........................
Slobodan Orlovic
SHORT REVIEW OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF
POWER WITH HISTORICAL AND CONTEMPORARY
ASPECTS . .......................................................................................
Vladan Stankovic
FACTORS OF MENTALITY IN A CHARACTER
OF POLITICAL LEAD
 ERS IN SERBIA .........................................
Dragan Subotic
NEW PUBLIC MANAGEMENT IN POLITICAL SYSTEM
OF SERBIA . .....................................................................................
Iljaz Osmanlic
STATE ..............................................................................................
Dragan Z. Markovic
PERSPECTIVES OF DEMOCRATIZATION OF
ALIENATED POLITICAL GOVERNMENT ..................................
Misa Stojadinovic
DEMOCRACY IN 21St CENTURY . ................................................
Dusan Gujanici
L ÉTAT D´URGENCE - lèxpérience française . ...............................

1

21

39
69
91
115
131
147
165

ESSAYS AND STUDIES
Petar Matic, Misa Stojadinovic
LIBERAL NATION
 ALISM: IN SEARCH FOR A LOST
IDENTITY ........................................................................................
Mile Rakic
PROBLEM OF DRUGS AND MODERN SOCIETY . ....................
Srdjan Slovic
THE ROLE OF INSTITUTIONS IN THE ESTABLISHMENT
OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY..........................
Sanja Suljagic
CONTRIBUTION OF TOURISM TO DEVELOPMENT OF
THE REGION OF ZLATIBOR ........................................................
Ljubisa Mitrovic
SOCIOLOGY IN SERBIA BETWEEN PROFESIONALIZATION
AND INSTRUMENTALIZATION ..................................................

-V-

187
201
221
249
273

TIMELY
Momcilo Subotic
VOJVODINA IN POLITICAL SYSTEM OF SERBIA ...................
Sasa Markovic
VOJVODINA BETWEN CONFLIKT AND HARMONY OF
DIVERSITY . ....................................................................................
Leposava Grubic-Nesic, Sladjana Cabrilo
BARRIERS SUCCESSFULL CHANGE MANAGEMENT
IN THE PUBLIC SECTOR OF VOJVODINA ...............................
Zoran Milosevic
CYRILLIC, JUSTICE AND SERBIAN STATE ..............................

289
311
331
345

EVROPEAN INTEGRATION
Jelena Todorovic
LA POLITIQUE DE L´ ASILE DANS L´UNION EUROPÈENNE.

357

TRANSITION
Nada G. Novakovic
WOMEN AND LABOUR MARKET IN SOCIETY IN
TRANSITION . .................................................................................

375

TRADITION
Sasa Jovancevic
MODERNIZATION OF SERBIAN SOCIETY
IN 19TH CENTURY . .......................................................................
Radoslav Gacinovic
“MLADA BOSNA” AND SERBIAN NATION
 AL QUESTION . ...
Miodrag D. Radojevic
AN ESSAY ON DEVELOPMENT OF SERBIAN
CONSTITUTIONALITY THE CONSTITUTION OF REGENCY .

411
437
457

SCIENTIFIC CRITICISM, POLEMICS AND REVIEWS
Ana Jovasevic
EUROPEAN CULTURAL IDENTITY ...........................................
Marija Djoric
INTRODUCTION TO POLITICAL THEORY ...............................

- VI -

489
497

Уводник
Пред читаоцима је 23 свеска нашег угледног часописа „По
литичка ревија“. Посвећена је феномену политике и политичког
система, друштвеним и политичким институцијама као и савре
меним питањима из политичког живота Србије на почетку 21. ве
ка. Представља дугорочно пројектно-истраживачко опредељење
Института за политичке студије у Београду, као матичне научноистраживачке установе акредитоване за област политикологије у
Републици Србији. Зато је важно да истраживачи наредне активно
сти усмере ка политикологији, имајући у виду стратегију научног
истраживања Србије, односно приоритете у области друштвених
наука усмерених према очувању националног идентитета и држав
не управе, институцијама и менаџменту у јавном сектору. Овај те
матски број треба да послужи као огледни темат због наслова и
садржаја приспелих радова, пре свега из области политикологије
која легитимише научни и дефинише истраживачко развојни и у
јавности препознатљив идентитет Института у наредном пројект
ном периоду 2011-2015. године. То значи већу научну истраживач
ку и менаџерску одговорност запослених, у првом реду младих ис
траживача.
У овом тематском броју оглашавају се еминентни аутори попут
Александре Мировић која наставља бриљантну серију текстова о
цивилном друштву у модерној Србији, др Дубравке Стајић о одно
су политичке науке и глобализације, доц. др Слободана Орлића о
начелу поделе власти, мр Владана Станковића о менталитету по
литичких вођа у Србији као и других. То сведочи о теоријској па
радигми аутора, али и њиховој истраживачкој заинтересованости и
утемељености у области политикологије као основне делатности
Института. У рубрици огледи и студије оглашава се један број мла
ђих сарадника интересантним темама о либералном национализму
(Миша Стојадиновић, Петар Матић), као и о улози институција у
успостављању међународног мира и безбедности (Срђан Словић).
Интересантна је и рубрика Актуелности посвећена АП Војво
дини. Наиме, др Момчило Суботић наставља низ тематских тек
стова о статуту Војводине и другим релевантним актима које ре
гулишу ову области - овога пута осврћући се на писање дневног
листа „Политика“ 2008-2009. године. Донекле другачији приступ
- VII -

је из пера Саше Марковића на тему: Војводина између конфликта и
хармоније различитости“ а истичемо и текст др Лепосаве ГрубићНешић и др Слађане Чабрило – о баријерама за успешно управља
ње променама у јавном сектору Војводине. Тиме се ствара једна
нова, објективнија слика о Војводини после доношења Статута и
чине напори на превазилажењу могућих неразумевања на ову тему,
данас и у времену који је пред нама. Пажњу читаоцима скрећемо и
на радове о транзицији (мр Нада Новаковић) односно о традицији.
Свакако, нису изостали ни садржајни научни осврти и прикази на
ших младих сарадника.
Подсећамо да је тема наредног броја посвећена држави, др
жавној управи, политичким институцијама и субјектима у поли
тичком систему Србије (радове слати до 15. марта 2010. године).
Београд,
18. фебруар 2010.
			
Главни и одговорни уредник
Проф. др Драган Суботић,
научни саветник

Радови сарадника Института за политичке студије
реализовани су у оквиру пројекта 149057Д
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САВРЕМЕНА СХВАТАЊА ГРАЂАНСКЕ
НЕПОСЛУШНОСТИ**
Сажетак
Aуторка на основу компаративне анализе различитих
савремених концепција грађанске непослушности, на
стоји утврдити један релативно неспоран минимум
елемената који би чинили differentia specifica ове прак
се и средства политичке борбе, без обзира на то што
у теоријским круговима постоји одсуство сагласно
сти по питању већег броја својстава ове врсте цивил
ног деловања. При том се указује и на одређена огра
ничења и ексклузивност доминантних схватања која
полазе од ролсовске доста ригидне схеме нужних усло
ва за спровођење и оправданост грађанске непослу
шности, чиме се непотребно сужава и осиромашује
значење овог појма, уз такво лимитирање легитимног
подручја, предмета и улоге оваквог типа политичког
деловања да многи искуствени примери излазе онда
ван оквира те праксе и концепта. Због тога се под
влачи значај другачијег тумачења неопходног контек
ста грађанске непослушности, где се акценат не би
стављао само на нужни институционални, него и на
одређен политичко-културни оквир. На основу тога се
и изводи закључак да је Хабемасова концепција, иако
произлази из сличне теоријске матрице, ипак пријем
*
**

Истраживач у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и
технолошки развој Репбулике Србије.
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чљивија за савремену праксу таквих цивилних захтева
и протесних акција.  
Кључне речи: Ненасилни отпор, грађанска непослу
шност, грађанска некооперативност, „нова непослу
шност”, демократска уставна држава, институцио
нални контекст, политичка култура, „јавни концепт
правде”, људска права, слобода, легална неправда,
„неправо”, (не)легитимност, (не)легалност, демокра
тизација,  
ао и у случају многих других појмова и категорија од друштве
ног и политичког значаја, и у погледу грађанске непослушно
сти, теорију карактерише одсуство сагласности. Но, ипак се може
издвојити известан минимум елемената око којих постоји мања
или већа сагласност. Пре свега, то су грађани као субјекти и носио
ци овог концепта, који у складу са принципом грађанства и из њега
изведеним њиховим статусом (статусом грађанина као припадни
ка тј. пуноправног члана одређене политичке заједнице), уживају
своја загарантована права и слободе, али истовремено имајући и
одређене обавезе према заједници (као што су: правна облигаци
ја поштовања закона, правна и фискална облигација плаћања по
реза, војна обавеза, политичка, мада је то негде и правна обаве
за коришћења права гласа, одн. гласања на изборима и др; а све
оне у ширем смислу спадају у политичке обавезе грађана, чинећи
тзв. политичку облигацију на послушност). Међутим, поред пра
ва и обавеза, грађани имају и одговорност према заједници чији
су чланови и у коју су, сходно контрактуалистичким полазиштима,
ушли да би живели у условима нормативно уређених односа, који
би били у најмањој могућој мери неправедни. Стога, ако постојећа
нормативна регулатива, или неки њен део, није у складу с јавним
схватањем правде у друштву, одговорност грађана према заједни
ци подразумева и дужност пружања грађанског (ненасилног) отпо
ра таквим правним нормама које чине легално „неправо“. Управо
је тај јавни и ненасилни отпор неправедним законима, њихово све
сно непоштовање или кршење од стране грађана, други кључни и
углавном у теорији неспоран елемент грађанске непослушности.
При том, такав грађански отпор подразумева одсуство криминалне
намере, мада се, како упозорава Фримен (Harrop A. Freemаn), сам
придев „грађански“ (civil или civic) не користи да би се истакла су
протност криминалном деловању, већ ради наглашавања да је реч
о акцијама усмереним „против државе“ (civitas), односно њених
правних и политичких аката. Иако има мишљења да то може бити

K
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и индивидуални облик отпора, грађанска непослушност је углав
ном колективни јавни чин (ретко или изузетно је индивидуални,
али и тада мора испуњавати одређене услове, а пре свега, овај ве
зан за јавност), којим се у виду јавног апела жели скренути пажња
на проблематичност и нелегитимност неког закона или другог ак
та с правном снагом, и придобити подршка других у реализовању
захтева за његовим укидањем или ревизијом.
Углавном се можемо сложити са поменутим Фрименом и бит
ним карактеристикама грађанске непослушности које он издваја,
а које се већим делом провлаче кроз све друге концепције ове тех
нике политичке борбе. По њему, грађанска непослушност је само
један од облика ненасилног отпора1), а њена специфична карак
теристика, која је одваја од других, сличних ненасилних облика
политичке борбе, јесте отпор усмерен против закона или другог
државног акта са законским ефектом. Поред тога и ненасилности,
својства таквог отпора су и: намера (није спонтани или случајан
чин), спољна сврха (указује на неправду другим члановима дру
штва), искљученост обичне криминалне намере, као и легалан и
нелегалан облик који може имати. Овај аутор додаје још једну ка
рактеристику грађанске непослушности - религијску филозофију
као њен могућ садржај. Она, међутим, не може бити третирана као
универзално и општеприхваћено својство те врсте грађанских ак
ција, због тога што укључује приватна уверења и елемент савести,
а они по актуелним схватањима излазе из оквира грађанске непо
слушности.
Већина теоретичара, наиме, прихвата ролсовски принцип да
грађанска непослушност може бити заснована само на правди или,
другим речима, да се може вршити само с позивањем на неправду,
искључујући савест као њен утемељујући елемент. Но, има и оних
који, попут Фримена, прихватају могућност постојања више обли
ка грађанске непослушности, с обзиром на врсту њене засновано
сти. Тако, на пример, Дворкин (Ronald Dworkin), поред грађанске
непослушности засноване на правди (када грађани који чине неку
1)

Уз грађанску непослушност, овај аутор издваја још шест других облика ненасилног от
пора који, и поред извесних међусобних сличности, ипак имају и неке специфичности.
То су: насиље без мржње; ненасиље (као заправо највиши ниво отпора); принуда путем
уздржавања од насиља; ненасилна директна акција (Satyagraha); акције без отпора; и
пацифизам. О томе у: Harrop A. Freem
 an, „Civil disobedience“, у: Civil Disobedience, Oc
casional Paper, Center for the Study of Democratic Institutions, Santa Barbara, California,
1966; нав. према: Владимир Павићевић, Грађанска непослушност у савременој поли
тичкој теорији, дипл. рад, ФПН, Београд, 2001, стр. 21-2; интернет: www.vladimirpa
vicevic.info/tekstovi/gradjanska_neposlusnost_u_savremenoj_politickoj_teoriji.

-3-

Александра Мировић

САВРЕМЕНА СХВАТАЊА ГРАЂАНСКЕ  ...

мањину у друштву желе чиновима непослушности скренути па
жњу владајућој већини да она своје интересе спроводи на начин
угрожавања права других људи, било припадника те протествујуће
мањине, било права људи у другим земљама), конципира и грађан
ску непослушност засновану на моралном интегритету (тј. савести
као утемељујућем принципу) и грађанску непослушност заснова
ну на политици (када мањина у једном друштву својим протестним
акцијама настоји утицати на владајућу већину да промени полити
ку коју води, и то указујући јој да она не изражава добро сопствене
интересе, па тиме ни оне опште). А. Молнар, одбацујући могућ
ност постојања више врсти грађанске непослушности и уважава
јући искључиво један њен облик, онај заснован на правди, износи
оштру критику не само Дворкинове грађанске непослушности за
сноване на савести, него и оне засноване на политици. Ова друга се
оспорава управо из разлога на који упућује већ и сам Дворкин: јер
се у том концепту крије „потенцијални тоталитаризам“, пошто у
уставној демократији не могу ни појединци ни мањина одређивати
шта су интереси већине и како ће их она остваривати.2) Дворкин,
међутим, разлику између непослушности засноване на правди и
оне засноване на политици изводи из своје дихотомије принцип /
политика: док је принцип усмерен на оправдање одлуке која штити
неко право, политика је усмерена на оправдање одлуке која оства
рује одређени циљ.
И када је реч о укључивању у појам грађанске непослушности
легалних облика ненасилних акција отпора, поред оних нелегал
них, такође нема сагласности. Тед Хондрих (T. Honderich), на при
мер, полазећи од овог критеријума (не)легалности, повлачи јасну
појмовну дистинкцију између грађанске непослушности и грађан
ске некооперативности; при чему су, иако циљеви у оба случаја
остају исти, акције грађанске непослушности искључиво незако
ните, док је у случају легалних акција, које су у складу са законом
и где нема његовог кршења, реч о грађанској некооперативности.
Већина других аутора ипак прихвата и легалне облике протест
них акција (нпр. штрајкови, пријављене и дозвољене јавне демон
страције, петиције и др.) као акције грађанске непослушности, с
тим што се грађанска некооперативност узима као један од начина
2)

Александар Молнар, „Историјски развој грађанске непослушности“, у: А. Молнар,
Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослушност, Самиздат Б92,
Београд, 2002, гл. XXIV, стр. 259-60.

-4-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 1-20.

спровођења грађанске непослушности или као један њен степен,
тј. ниво који она може достићи.
На таквом је становишту Шарп (Gene Sharp), који некоопера
тивност одређује као један ниво ненасилне акције, и то међуниво
који се налази између протеста и убеђивања (петиције, демонстра
ције, јавни говори, трибине, дистрибуција промотивног материјала
и литературе, и сл.), као најнижег нивоа на коме се још увек са
мо постављају извесни захтеви који значе упозорења влади и упо
знавање ширег грађанства с постојећим стањем легалне неправде,
и крајњег нивоа ненасилне интервенције. Уз то, код њега облици
грађанске некооперативности, које он класификује у три врсте (со
цијална, економска и политичка некооп
 ерација), укључују, за раз
лику од Хондриха, поред легалних облика протеста (нпр. раднички
штрајкови, бојкот потрошача, бојкот законодавних тела и избора и
др.), и незаконите ненасилне акције (попут политичке некоопера
ције у виду одбијања плаћања пореза и економске некоопераци
је у виду одбијања плаћања разних такси, или пак одбијања да се
користе званична средства плаћања, итд.). Дакле, на овом другом
нивоу ненасилне акције, непослушни грађани више не постављају
само захтеве, већ постају некооперативни, предузимајући конкрет
не потезе са одређеним ефектима. У случају да власт и даље не
реагује на њихове захтеве, ненасилне акције непослушности могу
попримити и радикалније форме отпора, достизањем свог трећег
степена, а то је ниво ненасилне интервенције (од блокада путева и
опкољавања владиних објеката, па све до формирања паралелних
тржишта, паралелних влада и административних система).3)
Поред поменутих, међу значајније и често практиковане обли
ке акција грађанске непослушности спадају и: маршеви, тзв. sit-in
протести (протести седењем у месту), штрајкови глађу или бојкоти
владиних медија и др. Постоји, такође, још једна битна дистинк
ција која се прави између две врсте грађанске непослушности:
директне и индиректне. У случају директне грађанске непослу
шности, крши се исти онај закон или пропис против кога се и про
тестује (нпр. бојкот сегрегационистичких и дискриминаторских
прописа локалних власти од стране америчких црнаца у њиховој
борби за своја грађанска права); док се у случају индиректне крше
неки други закони, а не онај против којег је протест усмерен, што је
3)

О томе видети: Bryan Caplan, “Nonviolent resistance: Theory and history”, Humane Studi
es Review, Vol. 9, No. 1, 1994; интернет: http://www.HSR.disobedience.htm.
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углавном последица немогућности непосредног супротстављања
неком неправедном закону, или нелегитимној политичкој одлуци
или таквој политици, због саме природе ствари (нпр. у случају су
протстављања одређеној спољној политици владе). У овом другом
случају, крши се неки пропис који је сам по себи неспоран (рецимо,
саоб
 раћајни прописи или они о безбедности и приступу владиним
зградама и објектима), а у циљу одашиљања симболичне поруке
широј јавности о нелегитимности неке владине политике, одлуке,
мере или прописа. Мајкл Волцер (Michael Walzer) је раније предла
гао да се, поред ова два, уведе и трећи тип грађанске непослушно
сти - онa непослушност коју врше чланови корпорација грађанског
друштва (нпр. радници, спроводећи недозвољене облике штрајка).
Кључна одлика овог типа грађанске непослушности, по Волцеру,
је то што она није усмерена против државне власти, већ против
корпоративне власти, мада држава ову некад и подржава.4)
На основу свега изложеног, можемо рећи да је ипак најпри
хватљивије одређење грађанске непослушности у општем смислу,
као једне „врсте грађанског отпора која је ненасилна, јавна, некри
миногена и користи се само изуз етно и у сврхе скретања пажње и
промене услова, којима се изазивају органи власти“5); при чему се
такве акције отпора врше уз пуну свест учесника о могућим прате
ћим последицама, односно законским санкцијама које могу усле
дити.
Посебно је важно указати на још једно својство грађанске не
послушности које се провлачи кроз већину савремених концепција
и на коме се посебно инсистира, а то је њена протективна или де
фанзивна улога у односу на постојећи (демократски) уставни си
стем и његова начела и принципе, нарочито оне везане за људска
и грађанска права и слободе. Тако, на пример, Хабермас (Jürgen
Habermas) истиче да су непослушни грађани заправо „чувари ле
гитимитета“ демократске правне државе, који наступају као она
последња протективна инстанца, вршећи, својим ненасилним ак
4)

5)

Тај предлог је Волцер изнео у раду „Civil disobedience and corporate authority“, у: Phi
lip Green, Sanford Levinston (eds), Power and Community. Dissenting Essays in Political
Science, Pantheon Books, New York, 1970; према: А. Молнар, „Грађанска непослушност
заснована на правди“, у: Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска не
послушност, op. cit., стр. 319. Указујући на овај Волцеров ппредлог, Молнар додаје и
да он није наиш
 ао на прихватање у теоријским круговима, те да се зато овај тип и не
узима у разматрање при анализама грађанске непослушности.
„Грађанска непослушност”, одредница у: Бошко Мијатовић, Илија Вујачић, Танасије
Маринковић, Појмовник либералне демократије, Службени гласник, Центар за либе
рално-демократске студије, Београд, 2008, стр. 32.
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цијама одбране „легитимационих уставних принципа“, тј. консти
туционалних основа легитимности поретка, нормализујућу функ
цију у демократском политичком процесу. На готово истоветан
начин је протективну функцију грађанске непослушности исказао
и Ролс (John Rawls), када је нагласио да је она, колико год по свом
карактеру и по самој својој дефиницији била незаконита, једно ста
билизујуће средство уставног система.6) Мајкл Волцер је, такође,
имао у виду протективност грађанске непослушности, рекавши
да, у ситуацијама које захтевају овакво деловање, дужност грађа
на да буду непослушни јесте ништа друго до израз њихове лојал
ности и послушности према држави.7) Коначно, на тој позицији је
и Молнар који читав свој концепт темељи на грађанској непослу
шности као једном од начина вршења „конзервативне конститу
тивне власти“. Но, док неки, управо попут Молнара, сматрају да
се грађанском непослушношћу постиже само тај конзервирајући
и протективни ефекат у односу на постојећу уставну демократију,
путем њене искључиво корективне функције, други истичу значај
и њене иновативне функције за очување уставног система. Тако
ће Р. Дворкин, уважавајући потребу за сталним прилагођавањем
права и политике, и то не само путем њиховог ревидирања, него
и иновирања, како би се одржала виталност демократске државе
и сама вера грађана у њену легитимност, истаћи да се грађанска
непослушност показује као „кореографија за закаснеле коректуре
и новотарије“8), пошто не могу судије имати монопол над испити
вањем и тумачењем закона, јер то могу чинити и сами грађани „на
основу сопственог промишљеног и разложног гледишта“ (on his /
or her/ own considered and reasonable view of what the law requires).9)
Сва ова схватања, међутим, мање или више остају у оквиру јед
не искључујуће позиције: прво, тиме што грађанску непослушност
посматрају претежно из перспективе институционалног контекста
(изузев Хабермаса, који највише искорачује из те матрице и про
ширује ту перспективу посматрања политичко-културалним кон
текстом); и друго, зато што за њен једини могући институционални
оквир узимају већ изграђен демократски уставни систем, као онај
6)
7)
8)
9)

Видети: Џон Ролс, Теорија правде, Службени лист СРЈ, Београд, ЦИД, Подгорица,
1998, стр. 347.
О томе у: Michael Walzer, Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship, Har
ward University Press, Harward, 1970, стр. 7-17.
Према: Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну држа
ву”, Гледишта, бр. 10-12, 1989, стр. 60.
Према: Alan Carter, “In defence of radical disobedience“, Journal of Applied Philosophy,
vol. 15, No. 1, 1998, стр. 30.

-7-

Александра Мировић

САВРЕМЕНА СХВАТАЊА ГРАЂАНСКЕ  ...

који се карактерише „околностима блиским правди“ (Ролс) или „у
целини нетакнутом правном државом“ (Хабермас), конципирају
ћи тако грађанску непослушност искључиво као „продужетак де
мократске политике“ (Баркер /R. Barker/).10) Овим се запостављају
многи искуствени примери, а посебно они из савремене праксе,
где је грађанска непослушност примењена као цивилна стратегија
за спровођење демократских промена и где је она имала и значајан
допринос у демократизацији друштва, што недвосмислено показу
је и анализа случаја Србије. На тај начин се превиђа још једна бит
на улога грађанске непослушности, а то је њена пројективна улога.
Међу савременим теоријама грађанске непослушности заси
гурно највећи одјек је имала Ролсова концепција, и то у погледу
како њене афирмације, тако и њеног оспоравања и критике, а коју
је он развио у оквиру своје опште теорије о правди. Његова дефи
ниција грађанске непослушности, иако је своју највећу популар
ност доживела током 70-их и 80-их година XX века, и данас је ши
роко прихваћена и, такође, и даље спада међу најцитираније. Њоме
се, како и сам Ролс напомиње, грађанска непослушност одређује у
једном ужем и ограниченом смислу у односу на оно њено тради
ционално поимање, у Тороовом смислу. По њој, то је „јавни, нена
силни, мада свесно политички чин супротан закону, који се обично
изводи с циљем да изазове промену у закону или политикама вла
сти“.11) Према Ролсу, оваквим деловањем, ословљава се осећај за
правду (adressing sense of justice) већине у друштву и упућује се
јавни апел са упозорењем да, према нечијем промишљеном схва
тању и искреном уверењу, нису поштовани принципи правде, као
„принципи друштвене сарадње међу слободним и једнаким људи
ма”.12) Таквим апелом, владајућа већина се позива на ревидирање
неких постојећих услова који нису у складу с „јавним концептом
правде”. Објашњавајући то, Ролс каже: „Ми позивамо друге да по
ново размисле, да ставе себе у наш положај и да признају да не
могу очекивати од нас да бесконачно прихватамо услове које нам
10) По Баркеру, неопх одни услове за праксу грађанске непослушности су слободна јавна
расправа и одсуство репресије над непослушницима, а како то обезбеђује једино демо
кратски систем, оваква пракса је само у њему и могућа. У недемократским системима,
„тешко да има икакве озбиљне могућности за грађанску непослушност као продужетак
демократске политике“ (R. Barker, „Civil disobedience“, у: S. M. Lipset /ed./, Encyclo
pedia of Democracy /1/, Routledge, London, 1995, стр. 226; нав. према: Ивана Спасић,
„Грађанска непослушност“, у: Предраг Крстић (ур.), Критички појмовник цивилног
друштва (II), Група 484, Београд, 2004, стр. 71).
11) Џон Ролс, Теорија правде, op. cit., стр. 331.
12) Ibid. , стр. 331-2.
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они намећу”.13) Оно скоро опште место, које је већина аутора при
хватила, управо је ово схватање да је грађанска непослушност, ка
ко каже Спасићева, „у основи дефанзиван потез оних чија су права
угрожена”.14) Друго, код Ролса, нужан контекстуални оквир овакве
цивилне праксе јесте већ успостављен демократски уставни по
редак, који омогућава постојање „друштва блиског праведном”, у
коме су принципи правде већински прихваћени за темељ добро
вољне друштвене сарадње.
Ролс грађанску непослушност одређује као политички чин, не
само зато што су њени апели и захтеви упућени владајућој већини
у друштву, већ и зато што се такво деловање и усмерава и легити
мише принципима правде, као уставним политичким принципима,
који уређују друштвене установе и сам устав; а тиме су искључе
ни принципи било каквих приватних уверења (принцип савести и
уопште принципи личног морала или верских уверења) као основи
ове праксе. Чинови грађанске непослушности врше се с позива
њем на „јавни концепт правде”, као неко „заједнички прихваћено
схватање правде” које је отелотворено у уставу и у основи је поли
тичког поретка. Ролс, додуше, признаје да и у „друштву блиском
праведном” могу постојати разлике у схватању правде, али каже да
онда та различита схватања морају водити ка сличним политичким
ставовима. Тако нешто је могуће, јер, по њему, „различите премисе
могу довести до истог закључка”.15) Стога и утврђује да није нужна
строга сагласност грађана у погледу јавног концепта правде, већ
само извесно, потребно преклапање у њиховим ставовима. Ролс
одређује грађанску непослушност и као јавни чин, не само због
позивања на те јавне принципе правде, већ и јер се врши у сфери
јавности, а јавност је и адресат поруке која се упућује у виду јавног
апела с позивањем на правду.
Он је утврдио и три услова који морају бити испуњени да би
грађанска непослушност била оправдана. Први се тиче предмета
грађанске непослушности: она може бити усмерена само на слу
чајеве тежих облика неправде, тј. „суштинску и јасну неправду”, а
такве су пре свега оне неправде које су препрека уклањању других
неправди. Зато би грађанском непослушношћу требало реаговати
посебно у случају кршења онога што је он назвао првим и другим
принципом правде; то су: принцип једнакости слободе (у смислу
13) Ibid. , стр. 347.
14) Ивана Спасић, „Грађанска непослушност“, op. cit. , стр. 62.
15) Џон Ролс, Теорија правде, op. cit. , стр. 351.
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да сваки човек поседује одређене основне слободе које су једнаке
за све) и принцип једнакости могућности (у смислу да су друштве
не позиције свима подједнако доступне, уз одсуство пристрасно
сти).16) Други Ролсов услов оправданости цивилне непослушности
утврђује да она мора бити нужно тј. крајње средство, што значи
да се претходно морају исцрпети све легалне могућности вршења
утицаја, путем законитих средстава, а тек ако се ова покажу неефи
касним, може се оправдано посегнути за тим илегалним средством
политичке борбе. Трећи и, уједно, последњи услов односи се на
границе оправдане непослушности: њеним активностима се не сме
угрозити функционисање уставног поретка.
Ј. Хабермас, поред прихватања Ролсове дефиниције, као и
углавном свих поменутих услова које је овај поставио као неопход
не да би се неки чин грађанске непослушности сматрао оправда
ним, дели са њим мишљење и да су конституционални политички
принципи, као опште-признат легитимизацијски основ демократ
ског поретка, утемељујући принципи оваквих грађанских акција.
Сходно томе, он дефинише грађанску непослушност као она „дела
која су по свом облику илегална, мада се развијају у оквиру пози
вања на заједнички признате основе легитимитета... демократског
државно-правног поретка”.17) То значи да грађански непослушници
прихватају постојећи демократски поредак као легитиман, а да су
њихове протестне акције усмерене против појединачних случајева
легалне неправде, тј. „законског неправа”, који се могу јавити и у
демократској правној држави. Хабермас објашњава да када се го
вори о неправди у легалним облицима која настаје у демократској
правној држави, ту „није реч о екстремном случају неправедног
поретка, већ о нормалном случају (неправде – прим. А. М.), који ће
увек изнова наступити, зато што је остварење основних уставних
закона... дугорочан процес који се историјски не одвија праволи
нијски, већ га много пре карактеришу заблуде, отпори и порази”.18)
Но, и поред великог подударања Хабермасове концепције
грађанске непослушности са оном Ролсовом, због чега се често
и називају заједничким именом „Ролс-Хабермасова концепција”,
постоје две кључне дистинктивне тачке у којима Хабермас ипак
16) Уз ова два основна принципа правде, Ролс је формулисао још један, допунски и оп
штији: принцип једнаке дистрибуције вредности тј. добара у друштву, који неједнаку
расподелу (принцип разлике) допушта само у корист најугроженијих чланова.
17) Jürgen Habermas, „Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”, op.
cit. , стр. 55.
18) Ibid. , стр. 59.
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искорачује из Ролсове доста ригидне схеме услова оправданости
грађанске непослушности, вршећи тиме и њихову својеврсну над
градњу. Прва тачка дистинкције произлази из Хабермасове делибе
ративног схватања демократије, због чега он не прихвата Ролсово
виђење „јавног схватања правде” као некаквог априорног, унапред
утврђеног концепта, око кога је у уставној демократији једном по
стигнута сагласност и који не подлеже никаквим поновним разма
трањима, ревизијама и прилагођавањима, односно који не би мо
гао и сам бити предмет грађанске непослушности. По Хабермасу,
наиме, не само политичка, нега и правна и процедурална питања
могу и морају бити предмет аргументативног комуникативног де
ловања у дискурзивним процесима формирања политичке воље.
Друга тачка у којој Хабермасова концепција одступа у односу на
Ролсову, јесте стављање нагласка на развијену, партиципативну
политичку културу као контекстуални услов грађанске непослу
шности. На тај начин, иако не занемарује ни онај институционал
ни оквир демократске правне државе, Хабермас ипак оставља до
вољно простора да се под појам грађанске непослушности могу
подвести и они примери пружања ненасилног отпора који не за
довољавају овај институционални услов stricto sensu, тј. који се не
спроводе у амбијенту развијене и консолидоване демократије и већ
успостављене правне државе, а такође и они примери када се ова
кве цивилне акције спроводе у демократским институционалним
условима, али су усмерене управо против њих и не заснивају се
на принципу правде схваћеном у ролсовском смислу. Хабермасов
концепт је заправо много пријемчљивији за цивилне захтеве и про
тестне акције који се генеришу у оном широком пољу цивилитета
којем припадају различити нови друштвени покрети (еколошки,
феминистички, антиглобалистички, против абортуса и др.).
И мада је „Ролс-Хабермасова” концепција грађанске непослу
шности критикована и раније, и то у погледу скоро свих њених
кључних обележја (као што су: јавност, прихватање законских
санкција, ненасилност, Ролсово инсистирање на већинском схвата
њу правде, симболичност и индиректност), из овог поља цивилног
друштва, тј. од стране савремених друштвених покрета, упућене
су и најрадикалније критике на њен рачун.19) Значајан део њих по
19) Једну прилично свеобухватну критику ове концепције сажето је изнео Велчман (Wel
chman), истакавши да доминантност њеног „схватања грађанске непослушности као
'облика говора' осиромашује значење овог појма, сужава легитимно подручје овог вида
политичког деловања и доводи до усвајања селективне, искривљене слике историјата
грађанске непослушности као политичке праксе” (видети: J. Welchman, “Is ecosabota
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лази од тога да су велике технолошке промене у савременом свету
довеле човечанство у потпуно нову егзистенцијалну ситуац
 ију, у
којој је његов опстанак доведен у питање, те сматрају да због тога
постоји нужна потреба за другачијом политиком, али такође и за
другачијим основом грађанског деловања у пружању отпора по
стојећој политици, јер у тим условима, оно не може више почивати
само на вредности каква је правда, већ се мора темељити на вред
ности самог живота. Стога се заступници оваквог концепта, међу
којима многи имају и практично-активистичко искуство, залажу
да се акције непослушности спроводе с позивањем на угроженост
живота, и то било сопственог, било живота свих људи на свету. То
је концепт тзв. нове непослушности, где се већ и самим називом
жели истаћи разлика у односу на суштински „лојалистичку” гра
ђанску непослушност. По Клегеру (Heinz Kleger), кључне разлике
између ове две врсте непослушности састоје се у следећем: док
је примарни циљ грађанске непослушности отклањање очиглед
ног „неправа”, такав циљ „нове непослушности” је промена курса
друштвеног и политичког развоја; затим, у погледу примарне про
блематизације, грађанска непослушност је усмерена на заштиту
мањине, а „нова непослушност” на заштиту од опасности коју до
носи будућност; и коначно, у погледу односа према демократској
правној држави, док је грађанска непослушност окренута реали
зовању већ постојећег права, ова „нова” тежи реформулацији, ета
блирању и јачању уставне демократске државе као демократског
постулата.20) Молнар оцењује да се овај нови облик непослушно
сти не може свести ни на грађанску непослушност, ни на право на
отпор тиранији у строгом смислу, али да је ипак овом другом бли
жи, па га чак и третира као један његов вид. Он примећује да се у
основи тог концепта налази заправо она Хобсова (Thomas Hobbes)
логика права на отпор, која води у грађански рат, а која је заснована
на Лутеровом (М. Luther) праву на самоодржање.21)
ge civil disobedience”, Philosophy and Geography, Vol. 4, No. 1, 2001, стр. 97-107; исто:
Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, op. cit., стр. 65).
20) Heinz Kleger, Der neue Ungehorsam. Widerstände und politische Verpflichtung in einer ler
nfahigen Demokratie, Campus, Frankfurt am Main, New York, 1993, стр. 87; нав. према:
А. Молнар, „Грађанска непослушност заснована на правди“, op. cit., одељак 7: „Нова
непослушност”, стр. 358-9.
21) Више о Лутеровом концепту права човека-појединца на самоодржање и њиме инспи
рисаном Хобсовом схватању права на отпор, видети: Александра Мировић, «Грађанска
непослушност, право на отпор тиранији и 'помоћ угроженој држави' као механизми за
штите и (поновног) успостављања демократског уставног поретка», Српска политичка
мисао, бр. 4, ИПС, 2009, стр. 45-76.
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На крају прегледа савремених схватања грађанске непослу
шности, осврнућемо се и на веома интересантну концепцију упра
во поменутог нашег аутора, Александра Молнара, који је посебну
пажњу у свом научном раду посветио овој категорији правне и по
литичке теорије, и који уноси делимичне новине, макар када су до
маће прилике у питању, у њено одређење. Он ту своју концепцију
развија у оквиру ширих разматрања улоге грађанства у политич
ким процесима. Полазно његово становиште је да конститутивна
власт у демократској уставној држави не ишчезава самим актом
проглашења устава, већ да наставља и после тога да се врши, уз
стални „конфликтни набој“ између конзервативних и иновативних
тенденција. Сходно томе, он утврђује да у демократској уставној
држави постоје три различите фазе и начина вршења конститутив
не власти: 1. уставотворна конститутивна власт – која обухвата по
литичку делатност сувереног пука и уставотворне скупштине, као
и референдумску ратификацију предлога устава; 2. конзервативна
конститутивна власт – која обухвата, поред делатности уставног
суда као формалног „чувара устава“, и неформалне протективне
механизме, као што су грађанска непослушност (јавна политичка
делатност припадника пука које се спроводи ради заштите устава)
и институт пружања „помоћи угроженој држави“ (политичка, а по
потреби и војна делатност проуставних снага ради отклањања опа
сности од увођења тираније и поновног успостављања редовног
функционисања уставног поретка); и 3. иновативна конститутив
на власт – која отпочиње када се стекну услови за промену устава
и обухвата политичку делатност субјекта овлашћеног да иницира
уставну промену и оних који доносе одлуку о томе и спроводе ту
промену, као и, уколико је предвиђена, референдумску ратифика
цију. Молнар утврђује и различите улоге у којима грађани наступа
ју, у својству „пука“, у овим фазама политичког процеса. По њему,
они делују као „суверени пук“ само током вршења уставотворне
конститутитвне власти, одн. само у оном иницијалном делу ове фа
зе који се односи на формирање и изражавање воље за конституци
онализацијом и избор уставотворне скупштине, док током вршења
иновативне и конзервативне конститутивне власти, они наступа
ју као „делатни пук“. Пошто он грађанску непослушност одређу
је као један од облика спровођења „конзервативне конститутивне
власти“, то значи да грађани, у својим чиновима отказивања по
слушности, наступају као „делатни пук“. Тај „делатни пук“, који
остварује „конзервативно-конститутивну власт“, „не би требало”,
упозорава он, да се руководи произвољним врлинама, него... врло
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јасно одређеним врлинама поступања у складу са уставом и зашти
том устава“.22)
Овде се, дакле, главни акценат ставља на протективну улогу
грађанске непослушности, а њена потпуна дефиниција коју даје
Молнар гласи: „Грађанска непослушност је феномен који се јавља
као облик ненасилног протеста легитимној власти у (демократској)
уставној држави и исказује је мањина грађана у својству представ
ника конзервативне конститутивне власти.“23) Овај аутор, како је
већ речено, прихвата да се о грађанској непослушности говори
само када су у питању ненасилни протести засновани на правди,
при чему неправда (тј. неправо), чије би отклањање или скретање
пажње на њу требало да буде циљ ових протеста, мора бити не
само озбиљна, него и појединачна, у смислу да се односи на са
свим одређене акте власти, и то у већ конституисаној демократској
уставној држави. Ненасилни протест, да би се сматрао грађанском
непослушношћу, мора бити и сразмеран свом циљу, као што мора
испунити и остале услове, а који се углавном поклапају са онима
које дају и други (ненасилност; јавност; морално-политичка, а не
приватна мотивисаност; и испуњавање диспозитива неке забрању
јуће правне норме).
Највећи значај Молнаровог концепта грађанске непослушно
сти тиче се, међутим, принципа легитимације тих илегалних аката
ненасилног исказивања непослушности, као и садржаја правде, на
који би грађани требало да се позивају приликом њиховог спрово
ђења. Право грађанске непослушности припада сфери природног,
непозитивираног права, али Молнар, као и Драјер, налази његове
позитивно-правне темеље, и то у позитивираним основним прави
ма на слободу изражавања мишљења и слободу окупљања, која у
свом синтетичком дејству омогућавају како остварење грађанске
непослушности, тако и њено касније судско оправдање. Док неки
други аутори (попут нпр. Лејкера /Laker/) истичу и треће основно
право човека – слободу савести, као уставни и позитивно-правни
основ оправдања ове врсте протеста, Молнар њега експлиците ис
кључује, због свог принципијелног става о постојању суштинске
разлике између грађанске непослушности и непослушности из
разлога савести.
22) А. Молнар, „Демократска уставна држава“, у: Расправа... 4: Грађанска непослушност,
op. cit., стр. 28.
23) Ibid. , стр. 26.
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Иако прихвата Ролсово полазиште да је правда утемељујући
принцип, тј. конституенс грађанске непослушности, он одбацује
његово одређење ове категорије, на коме је, пак, Ролс изградио це
локупну своју правну и политичку теорију. Имајући пре свега у ви
ду онај додатни и општији Ролсов принцип правде, који се односи
на једнаку расподелу друштвених користи и вредности, односно
једнаку доделу права и обавеза, Молнар сматра да таква одредба
правде „пружа запањујуће мало могућности за озбиљније утемеље
ње грађанске непослушности“.24) Наглашава се да тако формулисан
принцип правде значи да би се грађани, практикујући грађанску
непослушност, могли супротставити сваком закону и демократски
донетој политичкој одлуци, који нису у складу с њиховим личним
или групним схватањем праведне дистрибуције добара и права и
обавеза25), чиме се прекорачују и заобилазе, и ту се Молнар ослања
на Хомана (Karl Homann), позитивно-правна и демократско-инсти
туционална сфера, а уместо њих уводи супстанцијална регулација
дистрибуције као исход друштвених интеракција. Због тога, Мол
нар тежи да формулише неки универзалан, јасан и недвосмислен
садржај правде, који не би био споран, у смислу да не би могао
зависити од њених произвољних, индивидуалних или мањинских
схватања. Уз делимично ослањање на Драјера, он такав садржај
правде, као утемељујући основ грађанске непослушности, прона
лази у основним правима човека. На основу тога утврђује да се
апел на правду, односно њено остварење као циља грађанске не
послушности, може једино односити на основна права човека која
су правно позитивирана уставом и међународним правом (путем
24) Александар Молнар, „Историјски развој грађанске непослушности“, op. cit. , стр. 261.
25) Желимо нагласити да ово, по нашем мишљењу, ипак није у потпуности исправна
интерпретација Ролсове концепције правде, одн. прецизније, њене примене на план
грађанске непослушности. Ту се, у разматрању ефеката ове концепције правде, запо
ставља управо Ролсов концепт грађанске непослушности, тј. поједине његове кључ
не компоненте, а без узимања тог концепта у целости, не могу се ови ефекти ваљано
сагледати. Наиме, испушта се из вида да се код Ролса јавни апел не може односити
на индивидуално или мањинско схватање правде, па ни такво схватање праведне ди
стрибуције добара, већ искључиво на јавни концепт правде, отелотворен у уставу, око
којег постоји већинска сагласност, те се непослушни грађани могу позивати само на
такву праведну расподелу добара која произлази из тог опште- прихваћеног концепта
правде. Но, Молнар, поткрепљујући своје ставове, указује овде и на Нозикову (Robert
Nozick) либералистичку критику ове тезе о тзв. структуралној правди, одн. дистри
бутивној правди која резултира у неком структуралном стању. Нозик је, у свом делу
Анархија, држава, утопија, оспорио могућност политичке употребе оваквог концепта
правде, инсистирајући пак на „историјској правди”, која подразумева да се све тржи
шне трансакције могу оправдати првобитном расподелом добара. Молнар, међутим,
ипак признаје да је ово једно радикално становиште које оправдава првобитну распо
делу добара која, како каже Керол Гулд (Carol Gould), као израз првобитне акумулације
капитала, увек представља отимачину и крађу.
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међународних уговора и међународног обичајног права), као и на
процедуре којима се она разрађују и штите. Ралф Драјер, који је у
савременој правној теорији дао велики допринос разради концеп
та грађанске непослушности засноване на правди, први је истакао
правно-позитивирана основна права човека као садржај те правде
на коју се могу позивати грађани у спровођењу и оправдању сво
јих аката непослушности.26) Нагласили смо да се Молнар у свом
концепту само делимично ослања на овог теоретичара, зато што: с
једне стране, он прихвата Драјерово одбацивање позивања на при
родна, непозитивирана права као основ оправдања грађанске не
послушности, делећи с њим став да такав основ може бити једино
заштита људских права као позитивираних природних права (ту
је велики утицај Густава Радбруха и његове формуле); док, с дру
ге, он врши истовремено и проширивање и сужавање Драјеровог
одређења садржаја правде и апела на њу. Молнарово проширење
односи се на то што он апелом на правду обухвата и заштиту ме
ђународно-правних одредби о људским правима, док Драјер остаје
само на уставним одредбама о тим правима, очигледно превиђају
ћи могућност да устав не уважи неке обавезујуће норме међуна
родног права. Његово сужавање апела на правду односи се, пак, на
одбацивање уставних одредби о „државним циљевима” као могу
ћег предмета заштите путем грађанске непослушности, како се то
у Драјеровој концепцији предвиђа, придруживањем ових одредаба
оним о људским правима као кумулативном садржају правде. Мол
нар то чини, сматрајући да су уставно одређени „државни циљеви”
сувише апстрактни и да захтевају законску разраду, те да би могли
бити предмет заштите применом грађанске непослушности само
посредно, ако би се могли извести из основних права човека.
Образлажући зашто је неопходно да се правда на коју се гра
ђански непослушници позивају заснива на основним правима чо
века и процедурама њихове разраде и заштите, Молнар издваја два
разлога. Први разлог се тиче карактеристика ових права, тј. њихо
вог принципијелног и програмског карактера, подобног за моралну
критику права која је и даље неопходна; јер, иако су у демократској
уставној држави противречности између морала и права ослабље
не, оне нису укинуте. Због тога, „основна права човека допуштају
појединцу да оправда свој поступак (грађанске непослушности –
26) Драјерова формулација основних права човека као садржаја правде на којој се заснива
грађанска непослушност, одмах је изазвала оштру критику од стране немачких конзер
вативних теоретичара права, попут Васермана (R. Wassermann) и Исензеа (Josef Isen
see).

- 16 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 1-20.

прим. А. М.) тиме што ће само привидно кршити одређено (нпр. за
конско) право, док ће га заправо бранити – као (своја) основна пра
ва”.27) Други разлог који Молнар наводи, оцењујући га и кључним,
односи се на функције ових права која у демократској уставној др
жави заузимају посебно и привилеговано место. Њихова функција
је, наим
 е, таква да они чине конститутивни елемент демократије:
„Основна права човека јесу темељ демократије, чија се судбина не
може препустити на вољу парламентарној већини (односно из ње
произашлој влади) и зато се морају бранити бројним, не само ин
ституционалним, него и ванинституционалним средствима.”28) А
грађанска непослушност неке мањинске, партикуларне друштвене
групе јесте тек једно крајње такво ванинституционално средство.
Aleksandra Mirovic
CONTEMPORARY COMPREHENSIONS 
OF CIVIL DISOBEDIENCE
Summary
On the basis of comparative analysis of various contem
porary comprehensions of   civil disobediences, author of
the text attempted to define one relatively unquestionable
minimum of elements making differentia specifica of this
practice and means of political battle, regardless of absen
ce of consensus within theoretical circles regarding grea
ter number of characteristics of this type of civil action. In
this regard, the author underlined certain limitations and
exclusivity of domineering comprehensions deriving from
Rolls’ rather strict scheme of necessary conditions for im
plementation and justification of civil disobedience that
has unnecessarily limited and impoverished the meaning
of this term, along with such limitation of legitimate field,
subject and role of such type of political action so that
empirical examples have left the borderlines of the frame
of such practice and concept. For that purpose the author
underlined importance of different comprehension of ne
cessary context of civil disobedience, where the emphasis
would not be put only on necessary institutional frame, but
also on a certain political-cultural frame, too. On the ba
sis of this, the author came to conclusion that Habermas’
conception, although deriving from similar theoretical
matrix, is still more acceptable for contemporary practice
of such civil demands and protest actions.
27) А. Молнар, „Грађанска непослушност заснована на правди“, op. cit. , стр. 333.
28) Ibid. , стр. 334.
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ABSTRACTy  
In regard to civil disobedience, just like in case of many ot
her terms and categories of social and political significan
ce, theory has been characterized by the lack of consensus.
There is greater or fewer amount of consensus in regard to
almost all aspects and characteristics that have establis
hed themselves as substantial and determining ones for
this type of civil political activity: from public, non-violen
ce and non-legality, its founding principles, acceptances
of legal sanctions and insisting on majority comprehen
sion of justice, to symbolism, indirectness and its strictly
protective and conserving role. However, all these com
prehensions have mainly stayed rooted within the frame of
one excluding position: firstly, by the fact that they observe
civil disobedience mainly from the position of institutional
context (except Habermas, who has stepped out from that
matrix more than others and has widened that perspective
of observation in political-cultural context); and secondly,
by the fact that for its only possible institutional frame they
took an already established democratic constitutional sys
tem, like the one that is characterized with “the circum
stances close the justice” (Rolls) or “generally untouched
legal state” (Habermas), making a concept of civil diso
bedience strictly a “a continuation of democratic politics”
(Barcer). By this in regard, many empirical examples have
been neglected, in particular the ones from contemporary
practice where civil disobedience has been implemented
as civil strategy for implementation of democratic changes
and where it has greatly contributed to democratization of
society, what has been undoubtedly proved in case of the
analysis of the case of Serbia. In this way one more signi
ficant role of civil disobedience has been overlooked, and
that is its protective role.
Овај рад је примљен 01. фебруарa 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11. фебруара 2010. године.
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Сажетак
Аутор разматра проблем развоја политикологије као
научно-идеолошке дисциплине у периоду двојне поде
ле света након Другог светског рата. Подела света
на социјализам и капитализам довела је до низа пози
тивних процеса у развоју друштвених наука, па и по
литикологије: легитимација система, развој како те
оријских тако и емпиријских метода истраживања,
издвајања државе за истраживања у области поли
тичких наука, позитивна селекција кадрова, развој на
учних часописа и организација међународних научних
скупова. Доказивање идеолошко-политичке супериор
ности система допринело је развоју истраживачке и
издавачке делатности каква није постојала у прет
ходним фазама развоја друштва.
Кључне речи: двојна подле света, политичке науке, на
учни скупови, емпиријска и теоријска истраживања,
научне установе....

1. УВОД
„Политика и политичке институције на почетку 21. века траже
поновно преиспитивање. Једна од ваљаних разлога за то је домет,
*
**

Виши научни сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и
технолошки развој Репбулике Србије.
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дубина промена и суштински утицај глобализације на смисао, по
јам, функционисање политике и политичких институција. Други
разлог лежи у теоријској равни проблема: питање метода и теориј
ског приступа који ће свестрано осветлити ове промене. Наиме, са
падом Берлинског зида 1989. године марксистички метод дијалек
тичког материјализма пао је у ропотарницу историје – симболич
ки и реално. Стари метод мишљења, старе категорије и проблеми
истраживања нестали су са јавне и научне сцене, а појавиле су се
нове категорије, које се у транзиционим земљама често аподиктич
ки прихватају, без критичности.
Интенција овог аутора је да укаже на потребу преиспитивања
метода које је поставио Маркс (K. Marx) на темељима немачке кла
сичне филозофије, уз напомену да он није био идеолог радничке
класе већ филозофије отуђења човека од предмета рада, од другог
човека. Отуђење људи је коначни тоталитет 21. века, што је, по
суду аутора чланка, трећи ваљан разлог за осврт на равној поли
тиколошке мисли у периоду између Другог светског рата и 1989.
године, посебно у филозофској мисли претходне Југославије.
Промена привређивања и настанка и развоја капитала, но
ве технологије и интернет који су настали у друштвима тржишне
привреде и парламентарне демократије, нужно су донели нове од
носе друштва група, промену институција, и на појмовном плану,
потпуно нове појмове који су заменили старе појмове. За разлику
од 20. века који је био карактеристичан по политичким револуци
јама као видљивом начину промене појавних облика друштва, али
и његове суштине, револуција на крају 20. века и почетку 21. века
одвија се у сфери комуникација што нужно мења суштину инсти
туција, па и самих друштава. Глобализовање свих комуникација и
циркулација капитала у светским размерама, изменили су предста
ве људи о времену и простору. Образовање свих процеса отвара
примарно питање њихове марљивости и научно компетентне оцене
њихове суштине и последица. Овде не отварам увек сложено пита
ње предвиђања одређених политичких односа, што је за друштвене
наук е увек био највиши методолошки изазов. Брзина промене на
глобалном и на локалном нивоу намеће брза истраживања, кван
титативна, која ће показати само неке спољне одлике одређених
појава. Будући да је историја развоја политичких теорија заснова
на на теоријски продубљеном и осмишљеном поимању политике
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и политичког човека, проблеми квантитативног и квалитативног
приступа неминовно се заоштравају у првој декади 21. века.

2. КВАНТИФИКАЦИЈА И КВАЛИТАТИВНИ КАРАКТЕР
ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Будући да су научна политиколошка истраживања институцио
нално организована и заснована на тимском раду, повезана су прет
ходна питања са питањем вредновања научноистраживачког рада
политиколога, постулатима и захтевима које постављају даваоци
материјалних средстава за научно-истраживачки рад у овој обла
сти. Истраживачи примарно виде одређене феномене и проблеме,
које сматрају релевантним како за своје друштво (српско друштво),
тако и за поједине циљне групе, интересне групе и организације –
у првом реду се то односи на владу, скупштину, политичке парти
је, грађане као политичке субјекте. Постављање хипотеза и оквира
истраживања је следећи корак, како би се истраживање усмерило
ка максимално објективном сагледавању и оцени датог феномена.
Како истиче Радослав Гаћиновић1) у чланку „Хипотезе у научном
истраживању“. Функција хипотезе јесте да усмери истраживање
на правилности међу чињеницама (...). Хипотеза мора бити ваљана
– мора се односити на проблем који истражује, хипотеза мора бити
појмовно јасна, хипотеза мора бити искуствено проверљива; хипо
теза мора бити у вези са теоријом“. Ова карактеристика пројекто
вања и усмеравања истраживања увек су у првом члану истражи
вачког интересовања. С друге стране, пројекти који се остварују у
институцији, као што је Институт за политичке студије у Београду,
или било која друга научна институција у сету, подлежу процени
надлежне државне администрације, уколико је држава финансијер
пројеката и зарада научног особља. То ствара одређене проблеме
јавне управе а њиховог финансирања, не мора се и нужно прекла
пати. Увођење тржишне привреде у Србију, транзиција односно
приватизација, довели су веома децидираног става јавне управе да
наука мора бити тржишно оријентисана, да подлеже превасход
но квантитативној оцени резултата свог рада, те да је дужна да
своје услуге (знање, истраживачке методе) понуди реалном секто
ру, чиме престаје да буде пука потрошња средстава којима порески
обвезници пуне републички буџет.
1)

Политичка ревија бр. 2/2009, ИПС, Београд стр.
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Прва последица оваквог приступа јесте пораст емпириј
скихквантитативних истраживања, што у једном краћем
периоду настајања основа новог друштва тржишне привреде
представља научно основан приступ. Наиме, у кратком вре
мену у којем су настале нове законодавствене институције,
нови односи, њихово квантитативно мерење и праћење на
станка и развоја заправо омогућава реално сазнање о њима
у реалном времену. Из овако постављене парадигме НАУКА
КАО ПРОФИТАБИЛНА ДЕЛАТНОСТ произилазе неколике важне
последице: а) димензија квантитативног мерења научнои
страживачког рада и резултата овог рада је мање важна за
развој науке. Битни помаци у историји политичке науке зако
нито и без изузетка су били квалитативни, теоријски и осло
њени на философију права и филозофију политике.2) Ово се
посебно односило на теоријске и метатеоријске дисциплине.
Квантитативна истраживања јесу важна фаза провере теориј
ских хипотеза, односно теорија, и служе провери и потврђи
вању основних поставки. У двадесетом веку методи емпи
ријских истраживања, помоћних наука као што је статистика
и метод природних наука масовно су уведени у политичке
науке. Ти методи не представљају фундаментална истражи
вања, они омогућавају већу прецизност у оцени политичких
феномена. Међутим, теоријско одређење утврђује чињенице
битне за емпиријско истраживање. Добар пример за однос
теоријске хипотезе и њеног емпиријског квантитативног про
веравања је капитална студија, која је утицала како на теори
ју тако и на праксу у 19. и 20. веку, Капитал3) Карла Маркса
(K. Marx). Многобројна израчунавања односа инвестиционог
капитала, вишка вредности, берзе и банкарских камата ни
су ништа друго до развијен систем доказивања основне те
оријске хипотезе, да вишак вредности садржи скривени део,
наим
 е поред профита и део неплаћене најамнине најамног
радника. Марксово примарно истраживање проистекло из
основне хипотезе о природи капитала била је различита од
поставки других његових научних савременика, што је зах
тевало обимна емпиријска доказивања да је одређена појава
2)
3)

Упореди: Велика политичка енциклопедија, Београд, 1980, Просвета, Увод др Најдан
Пашић.
Маркс-Енгелс, Дело, Београд, Просвета, Институт за међународни раднички покрет,
1978, том 32-34.
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(профит) константна у различитим природним и друштвеним
условима (различити ресурси, различите привредне гране и
делатности).
Свакако да резултати истраживања треба да буду примењиви,
да би се на реалан начин вратио и новац уложен у науку. Али, сво
ђење резултата истраживања искључиво на квантитативне резул
тате доводи до сужавања оне теоријске ширине која је неопходна
за даљи развој теоријских и фундаменталних истраживања. Наука,
укључујући и политичке науке, нужно преиспитује своја полази
шта, хипотезе, категорије. Промене које је донела глобализација
оцењене су прихватањем или снажним отпором. Ако је парадиг
ма рушења социјализма била заснована на уверењу да тржишна
привреда доноси напредак и модернизацију у односу на планску
привреду. У пракси, многе земље су кроз процес транзиције оси
ромашиле, доживеле деиндустријализацију, сталну, дуготрајну
незапосленост и бројност становништва које живи близу границе
сиромаштва или испод ње, тако да се нужно мора поставити пи
тање шта је модернизација и развој, а такође се поставља питање
да ли научници сагледавају потребу за корективним механизмима
државе и цивилног сектора, или сматрају да „тржиште регулише
све“. Емпиријско сазнање о негативним учинцима транзиције са
мо је показатељ за озбиљно теоријско и стратешко промишљање
даљег развоја друштва, посебно привреде и људских ресурса. Пад
наталитета у већини постсоцијалистичких земаља је такође емпи
ријски показатељ негативног учинка промена. О овим питањима је
веома критички писала социолог Вера Вратуша, професор Фило
зофског факултета у Београду, у чланку „Преиспитати стратегију
транзиције“.4) Ако је привредни идентитет део националног иден
титета, даљи развој политичких наука преиспитивање метода који
ма су до сада истраживане и оцењиване политичке појаве. Заправо,
глобализација постоји као идеолошки дискурс, у којем присталице
неолибералног модела уређења друштва са идеолошком страшћу
прихватају све манифестне облике овог феномена – одрицање од
дела друштвеног суверенитета, појединац не више као политички
субјект већ као потрошач, масовна забава као битна одлика глоба
лизованог света. Антиглобалисти такође са пуно страсти заступа
ју начело дивергенције – јачање специфичности етницитета, по
себности малих друштава, традиционалних обичаја, малих језика,
4)

Вера Вратуша, Преиспитати стратегију транзиције, рубрика: Шта да се ради: Шта Ср
бија треба да реши у 2010, Политика, 6-7.1.2010, стр. 16.
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традиционалних привредних делатности. Емпиријским и кванти
тативним истраживањем не може се валидно оценити шта се дога
ђа са националним државним суверенитетом, националном еконо
мијом и националном културом, које су биле три стуба грађанског
друштва и државе, и основни проблеми којима су се бавиле поли
тичке науке у 19. и 20. веку. Постојеће идеје, и категорије показују
се као недостатне за објашњење сложених феномена унутар дру
штва, међу друштвима и на светском плану.
Деветнаести век је био век стварања великих научних систе
ма, како у природним и друштвеним наукама, тако у филозофи
ји, док је двадесети век развио и разрадио неке од тих основних
теорија, уводећи емпиријска истраживања као проверу и допуну
основних истраживања. Али највећи научни центри – универзите
ти и истраживачки научни институти, укључујући и компанијске
истраживачке центре и различите друге врсте и облици истражива
ња у најразвијенијим земљама нису одустали од фундаменталних
истраживања.
У реалном друштву, свођење научног рада на сужен простор
емпиријско-квантитативног истраживања у друштвеним наукама
не омогућава верификацију и релевантну оцену појава. Ова истра
живања остају на површини, у оквирима које задаје наручилац, ис
траживања. У методолошком и теоријском смислу, она су подре
ђена богатим финансијерима пројеката из развијених земаља, што
дезавуише научни потенцијал и мрежу научних институција мање
развијених земаља, не само земаља у транзицији већ и на осталим
континентима. Једноставно питање – шта су грађани добили, а шта
су изгубили у процесима глобализације, захтева озбиљан мултиди
сциплинаран напор којим би се дошло до истините слике промена
и одговора на горе постављено питање. Да ли у измењеном свету
постоји политички утицај грађана, на ком нивоу и да ли могу да
проверавају примену политичких одлука од капиталне важности за
њихов живот – одговор на таква питања није садржан у анкетама и
другим истраживањима јавног мњења. Они захтевају комплексни
ји приступ путем интервјуа, као што је случај са макропројектом
Центра за социологију Института друштвених наука „Свакодневни
живот у Србији“ (истраживања су објављена у четири циклуса од
2001. до 2009. године, објављене су књиге са резултатима тих ис
траживања). Метод слободног исказа веома је тежак за обраду коју
врши истраживач, али он даје драгоцену грађу за утврђивање ста
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вова грађана и реалног стања привреде, друштва и политичких
слобода у конкретном времену.
Дијалектички материјализам као теоријска парадигма о пред
ности и слободном развоју друштва произвођача доживео је свој
политички и идеолошки неус пех. Али као метод дубинског и цело
витог истраживања друштва, опстао је и даље показује своју при
мењивост и надмоћ у односу на теорије појединачних дисциплина,
као што је теорија природног права.

3. РАЗВОЈ ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ ОД ХЛАДНОРАТОВСКИХ
ПОДЕЛА СВЕТА ДО ПЕРИОДА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Друга половина двадесетог века била је период динамичног
развоја теоријских и емпиријских политиколошких истраживања.
То није био само период унапређивања егзактних метода мерења
појединачних политичких феномена, већ период плодних теориј
ских разматрања политичких макрофеномена – као што су односи
политичке моћи и власти, институти контроле и ограничавања вла
сти међународни правно-политички поредак и контрола наоружа
ња, војска, рат и мир као универзални феномени људске историје,
филозофије и политичке и државне праксе. Са садашње дистанце,
која је не само временска већ историјска, изгледа парадоксално да
је управо подела моћи после Другог светског рата између две су
персиле САД и Совјетског Савеза и тотални сукоб два система које
су ове силе репрезентовале, довео до изузетног развоја политич
ких наука. Основни узрок том прогресу политичких наука била је
стална тежња два система да на теоријском и практичном плану
докажу своју супериорност. То је био сукоб великих идеологија,
са јасно профилисаним идеолошким, политичким и економским
вредносним циљевима. Да би се остварио тако велики циљ, држа
ве су издвајале озбиљне суме новца за научна истраживања у обла
сти политичких наука, образовани систем усаглашен је са оваквим
циљевима и очекивањима политичких центара моћи, а по први пут
у историји истраживачи друштва нису били усамљени појединци,
већ тимови научника институционално организовани, хијерархиј
ски уређени, при чему је увек постојало језгро научне елите које
је имало повлашћен статус у погледу добијања новца, утицаја и
веза са државним и политичким врхом, и утицајем на доношење
конкретних политичких одлука, међународних уговора и основних
правних аката земље. Поред значајних материјалних средстава, ор
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ганизација научног рада подразумевала је и запошљавање бројних
стручних лица различитих специјалности, такође теренских истра
живача који су били волонтери, студенти, анкетари по основу уго
вора и слично.
Специфичност социјалистичких земаља5) била је у томе што
је постојала мрежа истраживачких организација у самим комуни
стичким партијама, којима су на располагању била финансијска
средства, као и значајан број сарадника стално запослених у пар
тијском апарату. Развој и бројност часописа из области политич
ких наука, озбиљност проблема којима су се навили аутори, далеко
превазилази све оно што је постојало као периодика у периоду пре
Другог светског рата. То се не односи само на две суперсиле, већ
и на већину европских земаља, у којима су либералне и левичар
ске идеје (разних провенијенција) стално водиле дебате, полемике,
повремено и готово идеолошки рат. Неки од часописа који су из
лазили у социјалистичкој Југославији имали су јасно дефинисан
идеолошки дискурс – „Међународни раднички покрет“, „Соција
лизам“, „Социјализам у свету“, док су „Међународне теме“ или
„Међународна политика“ биле посвећене теоријским и правним
питањима међународних односа. Неки од ових часописа успели
су да добију статус међународних часописа – као „Социјализам
у сету“, који је био штампан, сем српскохрватског језика, још и
на руском, енглеском, француском и шпанском језику. Друштвене
науке, укључујући и политичке науке, по организацији рада, по
дели послова унутар тимова и мерења резултата рада приближи
ле су се природним наукама, као и логици и индустријске произ
водње. Свеукупност тих квалитативних промена, довела је до две
значајне последице – прва, је да занимање научни истраживач у
области друштвених наука и политичких наука постаје друштве
но занимање. Друго, последица је одлука младих и талентованих
људи да изаберу ово занимање за свој животни позив. Животни
и радни услови истраживача битно су побољшани, што је допри
нело позитивној селекцији најталентованијих студената факул
тета из области друштвених наука да одаберу ову професију као
своје занимање. Конкретни услови живота и рада истраживача
односно професора универзитета увек су били директно зависни
од привредне снаге односно настао из њиховог ривалитета, ство
рио је још једну наизглед парадоксалну појаву – свет истражива
5)

Проф. др Јован Ђорђевић, Политички систем, 1974, Београд, стр. 675.
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ча супротстављених система о постојању међународне заједнице
истраживача, која је била институционализована преко делатно
сти међународних асоцијација појединих дисциплина, као што су
међународна асоцијација политиколога (САД, Европа, Канада) у
којима су југословенски научници узели видно учешће. С друге
стране земље Варшавског пакта су имале своја међународна удру
жења. Настанак и деловање покрета несврстаности омогућили су
да југословенски научници постану планетарно познате и призна
те личности. Углед, бројност и учешће на међународним научним
скуповима научника из Југославије, при чему су српски научници
били заступљени у значајном броју, не могу се упоредити по само
сталности мишљења, критике, студијских боравака у земљама како
источног блока тако и западне демократије, са статусом научника
у данашњој Србији. Распад Југославије на мале, економски слабе
државице био је основни фактор не само распада југословенске по
литиколошке заједнице, већ и другачије улоге политиколога, који
су здушно подржали националне опције развоја, заваравајући се у
оквиру традиционализма, без увида у развој политикологије и без
материјалних услова за рад.
Период пре 1989. године био је карактеристичан по међуна
родној сарадњи, укључујући међународне научне скупове и конфе
ренције. Треба се посетити да су велики научни скупови одржава
ни и у тадашњој Југославији. Поменути часопис „Социјализам у
свету“ имао је међународни састав редакције, и годинама је у Цав
тату одржаван велики међународни скуп на коме су учествовали
научници из Европе, Африке, САД, а посебно истакнуто учешће
имали су левичарски интелектуалци из Латинске Америке. Такав
скуп међународног карактера, у трајању од седам дана, није за
мислив у Србији или другој земљи у транзицији. Не првенствено
из финансијских разлога, већ због промењених односа снага у по
литичком и економском смислу. Глобализација није заснована на
претходно дефинисаном теоријском дискурсу, иако је њена стра
тегија пажљиво осмишљена у центрима глобалне политичке моћи.
У периоду после Другог светског рата развој појединачних и
помоћних научних дисциплина политичких наука потврђује на
пред изречену тврдњу да су политичке науке досегле степен ег
зактности какав раније није постојао, већ су теоријска истражи
вања квалификовала ове науке као стохастичне, односно да оне
одређују суштину и квалитет политичких феномена, уз утврђи
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вање општих правилности развоја, али без могућности егзактног
предвиђања тока и резултата политичких процеса и односа. Напор
различитих марксистичких струја мишљења да утврде, на основу
општих дијалектичких закона, законитости по којима се понашају
друштвене појаве, предвиђањем на начин природних наука, завр
шио се неуспехом. Покушај да се закони дијалектичког матери
јализма примене у пракси реалних друштава у 20. веку, завршио
се неуспехом. Међутим, и период од седам деценија постојања
социјализма отворио је такву научну, теоријску и интелектуалну
утакмицу између либерала и различитих либертерских покрета, не
нужно у земљама са социјалистичким друштвеним уређењем, већ
у земљама у којима су настали покрети који су прихватили идеју
о социјалној правди развијајући је у сопственој пракси по мери
политичке зрелости својих друштава. Тако су идејна и теоријска
утакмица два система уређења друштва и система мишљења до
била планетарне размере управо у периоду после Другог светског
рата.
Слом социјализма као идеје и као праксе довео је до очеки
ваног резултата победе супротног модела вредности и уређења
друштва. Међутим, већина савремених аутора прави озбиљну ди
стинкцију између класичног либерализма Милтона и низа других
аутора, спрам савременог неолиберализма, чија пракса настаје 80тих година 20. века спровођењем политике Маргарет Тачер у Вели
кој Британији (М. Тhacher) и председника САД Роналда Регана (R.
Reag an). Неолиберализам је суштински систем глобалних монопо
ла: у формалном смислу истиче слободу предузетништва, а у прак
си истиче богатство и концентрацију капитала најбогатијих делова
становништва. Спрега финансијске елите са центрима политичке
моћи већа је него током 20. века. Истовремено, врши се интерна
ционализација капитала путем мултинационалних компанија, чи
ји се капитал лако креће кроз глобални финансијски систем, пот
помогнут компјутерским мрежама и на тај начин циркулацијом
„невидљивог новца“. Контрола малих и не тако малих али мање
развијених привреда врши се доследном политиком вредносног
усмеравања грађана ка предузетништву и тржишној утакмици, као
и систему парламентарне демократије, а да суштина демократије
као активне партиципације свих грађана једне земље (у оба обли
ка, непосредне и посредне демократије) опстаје још само као фор
мално испуњавање одређених правних и политичких процедура.
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Демократско одлучивање грађана о питањима која су важна за њи
хов свакодневни живот, опстаје још само на локалном нивоу малих
заједница као што су општине, сеоске заједнице и слично. Демо
кратија која је као појам и пракса настала у грчким градовима – др
жавицама, значи „владавина народа“, док се у пракси глобализаци
је претвара у владавину без народа. Да је глобализација изразито
идеолошки дискурс може се закључити по одсуству критике у бив
шим социјалистичким земљама, док само ретки појединци изража
вају конзистентну научну критику овог процеса / система, који по
литички и економски осиромашује и маргинализује већину земаља
и њиховог становништва. Насупрот критичкој доследности Ноама
Чомског (N. Chomsky), већина научника и интелектуалаца нема
балансиран критички однос према глобализацији, која колонизује
мишљење и стваралаштво грађана малих земаља. Могућности ко
муникација су у глобално повезаном свету практично неограниче
на, а уметнички и научни радови доступни су на порталима и пре
него што се појаве у материјалном облику као штампане књиге или
изложена уметничка дела на изложбама. Глобализација је проме
нила однос људи према времену и простору, са убрзаним темпом
живота и рада, допринела је превазилажењу претходно непробој
них граница које су постављене претходном поделом света: САД
на почетку 21. века нису више једина економска и политичка сила,
развој Кине је огроман, а развој Индије допушта процене да ће до
2025. године она такође постати економска и политичка велесила.
Свеукупност ових промена представља изазов за политичку
науку, као и дисциплине које су комплементарне политиколошким
дисциплинама, међу њима су теорија државе и права, политичка
социологија, социјална психологија. За теоријско пропитивање
глобализације остаје питање – шта се догађа са појединцем као по
литичким субјектом. Одговор не постоји у смислу дефинитив
ног сазнања, већ само као назнака – не постоји грађанин у смислу
традиције и праксе грађанских друштава, у којима је овај појам
оличење друштвене свести и политичке савести друштава. Гло
бализација је установила нови вредносни систем, у чијем центру
постоји „грађанин као срећни и незасити потрошач“. Ова форму
лација социолога Загорке Голубовић на прегнантан начин исказује
немоћ већине становништва пед снагом глобализованог капитала,
повезаног са политичком елитом конкретног друштва.
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Озбиљно питање за политичку науку је однос демократских
институција и драстичног убрзавања развоја технологије – сада
је дужина трајања једне технолошке генерације четири године.
Ово је у драстичној несагласности са процесима одлучивања све
три гране власти, са системима контроле и управљања различи
тим сегментима друштва. Ова несагласност још није видљива, од
носно није довела до битно отежаног рада различитих система и
свакодневног живота грађана, али даље скраћивање рокова увође
ња нових технологија показаће на плану свакодневног живота низ
проблема. Зато је један од приоритетних задатака политиколога у
свету, подразумева се и у Србији да се суоче са овим проблемом
мислећи на нов начин.
Пракса друштва на почетку 21. века показује неусклађеност
начела слобода грађана, људских права и низа других демократ
ских начела и принципа и њихове реалне примене у пракси. Дра
ган Марковић у књизи Демократија и партократија6) истиче сле
деће супротности: „У модерној политичкој науци доста је често
поис товећивање демократије са владавином изборних елита“ што
је „врло далеко од изворног демократског идеала“, пошто је њине
„владавина народа лишена сваке стварне садржине“.7)
Отпори глобализацији нису само на теоријском нивоу и у ака
демским срединама, као у европским земљама, Русији и у другачи
јем облику изражено у азијским земљама. Отпори се јављају у ди
ректном и екстремном облику као верски инспирисан тероризам,
што се односи на исламски тероризам. Мање агресиван али кон
зистентан отпор јавља се у облику снажних националних покре
та, конзервативизма у образовању, сужавања права радника, жена,
младих, повратак на конзервативне моделе живљења. Поништава
се читав корпус права и слобода који су стечени управо у периоду
пре 1989. године.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Разматрали смо антагонизам два светска система, социјализам
и капитализам, као питање идеолошког и политичког подстицаја
развоју светске политиколошке мисли, и стварању интелектуал
6)
7)

Драган Марковић, Демократија и партократија, Београд, Институт за политичке студи
је, 2009.
Ibid, стр. 7.
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не утакмице која је инспирисала неке од највећих умова 20. века.
Философи попут Сартра (Jean-Paul Sartre) можда би и у другим
епохама дали значајан допринос развоју философске и теоријске
мисли, како у својој земљи, тако и на светском плану. Међународни
односи у периоду после Другог светског рата креирали су богат
ство идеја, сучељавање теоријске мисли а практичним решењима
у области правног, економског и политичког система, и ове идеје
засноване су на највишем ступњу промишљања односа човека и
света. Утопизам социјалистичког пројекта доживео је свој пораз
у пракси 1989. године. Међутим, од тада су појмови „слобода“ и
„демократија“ много пута употребљени у политичким говорима и
за циљеве политичког маркетинга, а да реални односи међу грађа
нима нису на вишем ступњу демократије и са више слободе. То се
посебно односи на земље у транзицији. Глобализација се у пракси
не показује као савршена у себи, већ као нови идеолошки пројекат
са чија је врховна вредност тржишта, и она се не доводи у питање.
При том, крајња отуђеност људи, који треба да буду потрошачи,
што представља свођење свих њихових политичких грађанских
атрибута на једну димензију, изазива све већу сумњу и отпор у гло
бализацији као „крај историје“ (Фукујама), односно као решење
свих привредних и државних проблема. Протекла деценија испу
њена је заоштравањем свих проблема – сиромаштва, ратова, соци
јалних тензија, незапослености и одсуства перспективе за младе
људе широм света. Тако се у пракси глобализација показује као
процес без великих идеја, а без визије развоја човечанства, у којој
је новац супстрат и замена за све друге вредности и односе.
Нови светски економски поредак више не диктира једна гло
бална сила, као што су у протеклој деценији биле САД, већ се за
снива на убрзаном развоју Индије и Кине. Њихов економски раст
већ је досегао снагу која ће извући свет из рецесије. Истовремено
се отвара питање на који начин ће ове земље утицати на свет
својим вредносним системима у политичкој сфери унутар друштва
и у међународним односима. Протекла два века Европа је била
водећа теоријска и идејна снага светског развоја, средиште свих
политичких доктрина и покретач грађанских, потом и социјали
стичких револуција које су мењале не само њу, већ и политички и
економски облик света. Економски развој азијских друштава са
да узима светски примат, уз истовремену велику дилему односа
према политичким слободама и правима, која је створила Европа,
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а прихватио међународни поредак кроз документе Организације
Уједињених нација. Непознавање индивидуализма у евро-америч
ком смислу, оставља многа питања отворена. Политичка пракса ре
гулисања права и слобода грађана унутрашњим и међународним
правом (пактовима, као што је Пакт стабилности Европске Уније,
Социјална повеља Европске Уније је дубоко утицала и на међуна
родни поредак после Другог светског рата. Успон азијских зема
ља отвара питање вредносних промена у међународном правном
и политичком поретку. У овим општим питањима, садржано је и
једно практично – неодрживост управљачке неодговорности по
литичких елита широм света – од САД, Азије, до Европске Уније
и садашњих и бивших земаља у транзицији. Управљачке елите без
великих идеја и визија развоја, не осећају ни одговорност према
грађанима који су их изабрали. О томе се унутар Европске Уни
је води дебата већ неколико година. Новине „Економ:еаст магази
на“ Никола Божидаревић објавио је чланак „Нова фаза жустрих
расправа“ у броју 502/503 ЕМ,8) а истакао је следеће: „Паралел
но са смиривањем рецесије каква није доживљена од краја Другог
светског рата, владе су се концентрисале на покушаје смањивања
великих буџетских дефицита“. Отворено је питање легалности др
жавне интервенције, а пре свега њеног обима, трајања и надлежно
сти. У пракси се показало да су велики финансијски играчи први
финансијски консолидовани, док је више од два милиона грађана
САД постало несолвентно и изгубили су своје куће и станове. То
је заправо суштина управљачке одговорности – да ли елита води
рачуна о статусу и интересима свих грађана, или само уског круга
најбогатијих.
Избори за европски парламент и највишег функционера Уније
показала су да на плану политичке праксе има још много питања
која треба објашњавати и пратити у истраживачком смислу. Евро
па се не одриче старе праксе утврђивања воље грађана на рефе
рендуму, и у том смислу чува свој идентитет. Прошло је четрдесет
година од једног познатог референдума: француски грађани изгла
сали су 1969. године неповерење једном од највећих државника 20.
века, генералу Шарлу де Голу (Ch. De Gaulle), што је резултирало
моменталном оставком на место председника Пете републике. И
у Европи и у свету постоје и паралелно егзистирају нове инсти
8)

Никола Божидаревић, “Нова фаза жустрих расправа“, Економ:еаст магазин, 502-503,
31.12.2009, стр. 70-72, op. cit, стр. 70.
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туције, стари антагонизми и предрасуде. То отвара широко поље
промишљања глобализације политиколозима, али и мултидисци
плинарним пројектима уз учешће других друштвених наука.
Социјализам као утопијски програм усрећивања човечанства,
у стварној друштвеној пракси показао се као насиље над поједин
цем и друштвеним групама. Глобализација није заснована на иде
олошком програму, она такође исказује жељени идеал – врховна
вредност је тржиште, које се као фактор универзалне регулације
не може доводити у питање. Овај идеал представља глобализова
ни циљ развоја привреда и друштава на почетку 21. века. Основна
примедба овом пројекту је његово идејно, политичко и програмско
осиромашење не само у односу на претходних педесет година по
литиколошког промишљања и развоја научне дисциплине, већ и у
односу на идеје слободног развоја друштва и појединца, утемеље
не у Повељи независности САД (1779) и читавом корпусу идеја
немачке класичне философије, као репрезентанта мисли и интере
са грађанства у Европи, али и шире – грађанске класе на светском
плану. Да ли се један идеолошки диктат у пракси смењује другим?
Ако се глобализација претвара у затворени модел, тај модел ће ге
нерисати радикалне отпоре, који су већ видљиви у антиглобали
стичким организацијама.
Глобална финансијско-економска криза убрзала је процес са
зревања идеје о поновном преиспитивању улоге државе у привре
ди, ради консолидације финансијског и реалног сектора, покрета
ња социјалне државе, ослоњене на теоријске радове Џ. Мајнарда
Кејнза (John Maynard Keynes) не може да се понови у тадашњем
облику. Основна претпоставка њеног настанак и развоја је разви
јено индустријско друштво, са широком основом индустријских
грана и делатности, оптималном и максималном запосленошћу, са
масовном запосленошћу у сва три основна сектора – пољопривре
ди, индустрији, финансијама и услугама. Будући да је финансиј
ски капитал и тржишта заменио и потиснуо класичне индустриј
ске гране и делатности, заоштравајући све екстреме, првенствено
сиромаштво у свету. То има једну импликацију: демократија ни
је могућа у сиромашним, ратом разореним земљама, није могућа
партиципација сиромашних грађана у све сложенијим политичким
процесима. Као што бруто друштвени производ није довољан за
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поделу међу грађанима, тако не постоји демократска партиципаци
ја осиромашених грађана.
Свеукупност проблема које сам навела представља изазов за
политикологе-истраживаче, а по мом суду, и за будуће генерације
истраживача.
Dubravka Stajic
POLITICAL SCIENCE IN THE PERIOD 
OF GLOBALIZATION: DISCREPENCY BETWEEN 
THEORY AND PRACTICE AS A CHALLENGE 
FOR SCIENTISTIC THINKING
Summary
In this text author analyzed a problem of development of
politicology (politology) as a scientific-ideological field of
study in the period of bipolar division of the world after
the Second World War. The socialism / capitalism division
of the world has lead to a number of positive processes
regarding development of social sciences, including politi
cology: legalization of the system, development of theore
tical and empirical research, allotment of the state budget
for research in the field of political sciences, positive se
lection of the working staff, development of scientific jour
nals and organization of international scientific meetings.
Justification of ideological-political superiority of the systems has contributed to development of research and pu
blishing activity that had not existed in previous phases of
development of society.
Key Words:   bipolar division of the world, political sci
ences, scientific meetings, empirical and theoretical rese
arch, scientific institutions
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ABSTRACT
In the article the author is treating the problem of the para
lell developement poltiical sciences after the Second Worl
War, during the period of the so called Cold War. The divi
zion of the worl on the two enemy systems as two models
of economy and politics, took the chance of developement
of thepolitical sciences, in some paradoxical way.  Politi
cal  sciences were not neutral, but were expected to prove
economical, political and practical superiority of the systems they were belonging on. New disciplines of political
sciences were founded and developed just the period after
1945. Many scientific revues were founded, as like the nu
merous conferences of scientists from many coun ries of
two blocks. The singificant importance was political will
and money which gave the states form politial researches
of the society. The profession „scientific researcher“ in the
field of political researching became the credible one, and
that opportunity used young people of the talent to choose
the profession as lice their’s life ceoose of the job.
The fall of the socialism as like the system oppened up
many questions: is the globalization the best possible mo
del of the organization economy and society? This is not
the ideological project, but the modell founded on the sta
tement that „the market solves all the problems and any
problem of the economy, state, nand people“. However,
in the practice survives some of the worst problems from
the previous period: poverty, jobelesness, the number of
young people wi thout job was growing up during the last
decade, and through the whole world. The period of the
industially developing countries with massive employance
stayed back of us. Governments can’t solve the problem,
but the international organizations have not neither pos
sibility, nor capacity to be included in this process. The
hard problem is inressponsibility of governing staffs of the
states. This problem was openned by two authors here:
Nikola Božidarević, the known jour nalist, and professor
of economy Ljubomir Madžar. So, the field for investiga
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tions of yong new researcers is fruitfully rich, and widely
oppened.
Key words: dublle divizion of the world, globalization
of the political science, metodology and theory, scientifc
revues, scientific conferences, reseraching institutes and
universities, researching staff, important proffession, mo
ney as the substitute of all values, India and China.

Овај рад је примљен 25. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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КРАТАК ОСВРТ НА НАЧЕЛО ПОДЕЛЕ 
ВЛАСТИ СА ИСТОРИЈСКИМ 
И САВРЕМЕНИМ АСПЕКТОМ

Сажетак
У овом раду аутор кроз слику поделе државних функци
ја током историје до савремености, истиче важност
начела поделе власти. О временској и просторној уни
верзалности овог начела казује   чињеница да разми
шљања о подели власти налазимо још у античком све
ту, а да данас нема демократске државе без поделе
власти. Надвладавши у једном историјском тренутку
конкурентско начело јединства власти, начело поделе
власти произвело је два данас најзаступљенија облика
државне власти: парламентарни и председнички си
стем. Оба ова система у својим појавним облицима и
подврстама имају специфичности, од државе до др
жаве. Заједничко им је доследно или мање доследно
прихватање начела поделе власти.
Кључне речи: подела власти, држава, организација,  
власт, председнички систем, парламентарни систем.
емељ организације и функционисања већине данашњих држава
је начело поделе власти. Оно има своја два облика – хоризон
талну и вертикалну поделу власти. Речи подела власти не треба
тумачити само језички, терминолошки, као раздвајање, одвојеност,
већ тако да под начелом поделе власти подразумевамо: сарадњу,
заједничко деловање, равнотежу, координацију, међузависност нај
виших државних органа.
Начело хоризонталне поделе власти, које обрађује овај рад, де
ли државну власт међу највишим органима који стоје у једној рав
ни, док вертикална подела власти подразумева постојање органа

T
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власти различитог нивоа: централних и нецентралних (нпр. органи
региона, територијалне аутономије, локалне заједнице и др.). Иако
је протекло више од двеста година од доношења првих устава ко
ји су начело поделе власти материјализовали нормама (амерички
Устав од 1787, француски Устав од 1791), ово начело не губи на
значају, попримивши готово универзалан карактер.
Теоријске темеље начела поделе власти налазимо у делима на
сталим далеко пре појаве првих писаних устава. Од давнина су се
размишљања о држави и државној власти добрим делом сводила
на питања како најбоље (и најпоштеније) организовати државну
власт. Увидело се да власт треба поделити, на овај или онај начин,
па се тако развијало начело поделе власти, све до теоријског зао
круживања пред Велику француску буржоас ку револуцију од 1789.
Упознавање начела поделе власти је процес који траје и данас,
како на пољу правне науке тако и његовом практичном применом
у уставним текстовима и изградњи органа власти. На овом начелу
су изграђени слични али ипак различити уставни системи – пар
ламентарни и председнички, са својим подврстама. Сви они у те
мељу носе начело поделе власти које се различито схвата и стога
даје другачије облике организације власти. Без обзира да ли власт
делимо на начин како је то у председничком или у парламентарном
систему, преовлађуjе став да власт мора бити подељена да би била
легитимна, ефикасна и одговорна. Власт која се ни на који начин
не дели, постаје неизбежно апсолутистичка; а пошто је власт по
природи опасна за оне који је врше, то је треба ограничити да би се
без опасности могла вршити.1)

ИСТОРИЈСКИ КОРЕНИ НАЧЕЛА ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ
Начело поделе власти вуче нит из историјског тренутка смене
феудалаца буржоазијом на државном трону. Том историјском пре
кретницом сматра се Велика француска буржоаска револуција из
1789. године, која је узроковала стварање уставне, а затим уставне
парламентарне монархије, либералне државе,2) наместо апсолутне
монархије. Начело поделе власти је развојем буржоас ких монархи
1)
2)

Херолд Ласки, Политичка граматика, II, Београд, 1935, стр. 3-4.
Она држава која оставља појединцу један „резервисани домен“ (М. Duverger) у којем
не може интервенисати. Ратко Марковић, Уставно право и поилитичке институције,
Београд, 2008, стр. 455.
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ја и једне републике (САД) све чвршће утемељивано као основа и
водиља даљег политичког развоја.
Давне изворе поделе власти можемо наћи у државама старог
света – Грчкој и Риму где су у оквиру филозофије и права, разви
јених наука тога доба, креирани бољи или најбољи модели држав
ног уређења и организације власти.3) Политичку и правну мисао
античке Грчке везујемо пре свих за Платона и Аристотела који су
схватали значај постулата праведне власти и потребу заштите вла
сти од злоупотреба носилаца функција. Политичким животом мале
државе - града, полиса, створено је низ правила и вредности које су
очуване до данашњег времена.
Грци нису одвајали појам друштва од појма државе,4) а државу
су чврсто везивали за правду, дух заједништва и даље за закони
тост – „држава није случајно сакупљено мноштво…него заједница
грађана везаних једним уставом.5) Проткан духом заједништва, по
лис није никада био круто централизован и наслоњен на јединство
власти, већ држава у којој владају устав, правда, једнакост - вред
ности сродне подели власти.
Платон (Plátōn, 427-347. п.н.е.) полази од тога да се складно
друштво ствара исправним регулисањем међусобних односа у за
једници. Тврдио је и да у свакој држави постоје две: држава бо
гатих и држава сиромашних и да их у свакој од њих још има још
много 6) Да би Платонова идеална заједница – полис, одговорила
захтеву правде дели власт међу институцијама: скупштином, ве
ћем, магистратима. Скупштину чине грађани и она је извориште
власти. Скупштина четири класе грађана бира државне функци
онере: чуваре закона, данашњим речником чланове парламента, и
већнике који носе извршну власт. Магистрати су носиоци судске
власти. Овакву поделу власти Платон је, због унутрашњег распа
да полиса, временом кориговао уносећи елемент личне монархове
власти неопходан снажењу државе. Платон је у доцнијем делу “За
кони” напустио идеју идеалне заједнице надређујући јој мешовиту
3)

4)
5)
6)

Данило Ј. Данић сматра да је “Оно (начело поделе власти, прим. С. О.) било непознато
у Римском Праву као и средњевековној сталешкој држави” и да је “могло постати са
мо у земљи која је имала представничку владавину, као што је Енглеска…” Развитак
административног судства у Србији и остале скупљене расправе из јавног права, Бе
оград, 1926, стр. 81.
Griechische Denker, Eine Geschichte der antiken Philosophie von Theodor Gomperz, III,
Leipzig, 1911, s. 245.
Аристотел, Политика, Београд, 1960, стр. 235, 75.
Платон, Држава, Београд, 1966, стр. 10, 118.
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владу (status mixus) која спаја у себи добре стране монархије – јаку
власт и добре стране демократије – личну слободу.7)
Полазећи од правила да тамо где нема закона нема ни држав
ног уређења8), Аристотел (Aristotélēs, 384-322. п.н.е.) унутар др
жаве – полиса, разликује неколико сегмената власти и тиме уводи
познату поделу на три власти.9) Скупштина је суверено тело које
врши законодавну власт и одлучује о најважнијим државним пита
њима као што су рат, мир, савез са другим полисом и др. Пред зако
нодавном влашћу одговорна је извршна власт коју чине различити
административни службеници.10) Судство је трећа, засебна власт.
Корени идеје поделе власти садржани у поставкама Платона
и Аристотела изведени су из постојања различитих интереса дру
штвених слојева унутар полиса. Увиђа се да постоји издељено дру
штво полиса на једне врло богате, друге веома сиромашне и трећи
слој средње грађанске класе. Ти подељени интереси унутар полиса
рефлектују се даље на организацију власти узимајући удео у зако
нодавној, извршној и судској власти, што подсећа на данашње по
литичке субјекте. Најбоља организација власти је она која почива
на средњем слоју јер су тада најмање шансе да дође до друштвених
побуна и пропасти државе. Владавина средњег слоја је блиска ме
шовитом облику државне власти у коме се избегава успостављање
крајње олигархије или неумерене демократије, где би власт била
тако организована да првенствено штити свој интерес а не држав
ни.11) Ипак, антички облици власти не могу се изједначити са са
временим облицима и значењима о подели власти, мада се могу
наћи поједини елементи, као што је мешовита влада, који наводе
на закључак да су управо Платон и Аристотел зачетници учења о
подели власти.12)
Политички систем главног античког центра, свемоћне Римске
империје имао је своје корене, као и култура уосталом, у хеленском
свету, тачније у идејама Платона и Аристотела. Римски писци По
Види: Слободан Јовановић, Из историје политичких доктрина, Београд, 1990, стр.
9-85.
8) Аристотел, ibidem, стр. 125.
9) Радомир Лукић, Историја политичких и правних теорија, I, Београд, 1956, стр. 125.
10) Аристотел, ibidem, стр. 142.
11) Аристотел, ibidem, IX, 1-13.
12) Драган Батавељић, Начело поделе власти од античког полиса до модерних држава,
Београд, 1999, стр. 19-21.
7)
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либије (Polibius, око 203-120 п.н.е.)13) и касније Цицерон своје по
литичке анализе и теорије базирали су на ставовима грчких узора,
надограђујући их постојећим системом власти Римске републике.
Полибије је својом политичком теоријом преузео залагање за ме
шовиту владу која као подешен облик поделе и равнотеже власти
даје стабилну владавину. Власт у Риму је подељена (II век п.н.е.)
међу: монархијским носиоцима власти - конзули, аристократским
– сенат и демократским – народна скупштина.14) Оваква подела је
уједно и основ међусобне контроле носилаца власти. Контрола да
ље производи равнотежу власти која најпосле значи немогућност
снажења једне власти на рачун друге две, а самим тим и избегавање
злоупотребе владе. Преузимање све власти од стране једног носио
ца би, по Полибију, довело до природне тенденције опадања моћи
државе па и до њеног краја. Сматрајући да је по трајност државе
неприхватљив чист, јединствен облик власти, Полибије међусобно
ограничавање и поделу надлежности три власти схвата као трајан
и ефикасан модел, сејући клицу модерног начела поделе власти.15)
Марко Тулије Цицерон (Cicero, 106-43. п.н.е.) следи ставове
грчких узора и пионира римске политичке мисли, Полибија. Он
полази од тога да модел мешовите владе даје најбоље уређење др
жаве. Моделу подељене власти Цицерон придодаје начело влада
вине права (consensus iuris), сматрајући да идеална држава мора да
има мешовиту владу над којом је владавина права. “Кажу да најбо
ље уређење има она држава која је у правој мери састављена од она
три основна, измешана, облика: краљевског облика, владавине оп
13) Полибије, Историје, I - II, Нови Сад, 1988. У шестој књизи Полибије даје како каже
“приказ римског устава” - Ликурговог законодавства и лакедемонског устава. Истори
је, I, стр. 477-528.
14) “Три горе поменута органа управљају римском државом…да чак ни Римљанин не би
могао са потпуном сигурношћу рећи да ли је римско уређење аристократско, демократ
ско или монархијско. Наим
 е ако се посматрају само конзулска овлашћења (“Пре него
што изведу своје легије, док су још у Риму, конзули управљају свим државним посло
вима”), изгледа да је римска држава права монархија и краљевина; узме ли се у раз
матрање власт Сената (“Сенат, као прво, управља државном благајном и контролише
државне приходе и расходе”), чини се да имамо посла са аристократском републиком,
а усресредимо ли се на моћ народа (“…само он одлучује о почастима и казнама, које
једине држе на окупу и краљевине и републике и, уопште, читаво људско друштво”),
рећи ћемо да је, несумњиво, римски устав демократски.” Полибије, ibidem, стр. 489490.
15) “…произлази да ниједан део (државне власти, прим. С. О.) није потпуно самосталан,
већ да му се остали могу супротстављати и ометати га у остваривању његових планова,
јасно је да ни конзули, ни Сенат, ни народ не могу превише ојачати и узохолити се. С
једне стране им се на време зауставља превелика ревност, с друге се од почетка плаше
супротстављања осталих, па сви остају при првобитном договору.” Полибије, ibidem,
стр. 495.
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тимата (аристократије, прим. С. О.), владавине народа и казнама не
подстиче сиров и дивљи дух (Ноније).16) Дакле, најбоље државно
уређење јесте мешавина три основна и чиста облика: краљевства
(монархије), олигархије и демократије, у којој се неутралише свака
прекомерност, а уравнотеженом расподелом власти осигурава се
друштвена равнотежа.
Политичка мисао и теорија средњег века прожети су и разапе
ти између хеленских традиција и образовања, религијског учења –
хришћанског и хебрејског, до бога као појма апсолутног ствараоца
и управљача. Тумачења власти полази од тога да је бог створио не
само власт као такву – in abstracto – него је и одредио ко су носио
ци те власти.17) У том смислу, носилац власти је недодирљив јер је
одређен од стране самог бога. Последица оваквог тумачења власти
јесте јединство власти оличено у апсолутној монархији. Као најре
читији пример “богомдане“ власти имали смо тровековни францу
ски апсолутизам (XVI-XVIII век).
Свети Августин18) (Augustini, 354-430) је био мост између ста
рог и средњег века али писац који је своју политичку мисао о вла
сти заснивао на богу.19) Августинов бог је највише и непроменљиво
добро које ствара поредак из ништа, па је тај поредак, као и све
друго створено од бога, подложан промени. Ипак, тог божијег по
ретка не може бити уколико нема човека по богу слободног. Ав
густин је од Цицерона прихватио идеал правде који мора красити
државу, али за разлику од Цицеронове правне државе засноване
на природном праву, Августинова држава подразумева само једног
носиоца све власти – бога, коме је човек безусловно подложан.20)
Глосатори (XII век) су теорију власти базирали на објашње
њу Римске државе. Извор власти је народ, који је уједно и први
стваралац закона. Народ је у државној творевини своју сувереност
пренео на владара. Владар је путем lex regia добио право тумачења
закона и правосудну власт, стварајући јединствену власт и поли
Цицерон, Држава, II, Београд, 2002, стр. 77.
Смиљко Сокол, Бранко Смердел, Уставно право, Загреб, 1998, стр. 127.
Augustini, Sancti Aurelii episcopi De civitate Dei, vol I MCMVII, vol II MCMV, Lipsiae.
Види: Roy W. Battenhouse, A Companion to the Study of  St. Augustine, New York, 1956, T.
S. K. Scott-Craig, On Christian Instruction, р. 127.
20) Опширније: Неркез Смаилагић, Хисторија политичких доктрина, Загреб, 1974, Dome
nico Pesce, Citta terrena e citta celeste nel pensiero antico (Platone - Cicerone - S. Agostino),
Firenze, р. 150-152.

16)
17)
18)
19)
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тички апсолутизам. Као носилац све власти владар је обавезан да
поштује законе и божје право.
Тома Аквински (Aquinatis, 1227-1274)21) је сматрао да, иако
власт долази од бога, државна организација се заснива на људском
закону и појединцу који је, још од Аристотела, “политичко биће.”
Световна власт у једној држави је јединствена, у рукама је једног
владара – краља, који као чувар праведности може бити законода
вац, извршитељ закона или врховни судија.22) Државна заједница
има исте законе и краљ их примењује паралелно са дужношћу ста
рања за поданике. По овом теократском мишљењу бог јесте извори
ште власти, али носиоци власти су људи (путем краља) који имају
право да установљавају облик власти. Али, носиоце световне вла
сти не одређује народ сам, већ бог преко поданика. Тома Аквински
је најбољим поретком сматрао владавину једне особе, али такву
владавину у којој би краљева моћ била ограничена а жеље народа
задовољене. Тај се облик владавине назива “мешовита владавина.”
Тома Аквински је , дакле, преузео идеју мешовите владe (владави
не) о којој говори Аристотел, а којој је Цицерон дао најшири дело
круг. Међутим, Аквински ову идеју изворно повезује са јеврејском
заједницом: “Мојсије и његови наследници владали су као поје
динци претпостављени свима, што је била нека врста краљевства.
А била су такође изабрана седамдесет два ваљана старца…То је
био аристократски елемент. Но демократски елемент је био у томе
што су се они бирали из целог народа…”23)
Први средњовековни политички мислилац који се значајније
бавио проблемима организације власти јесте Марсилије Падован
ски (Padovanus, 1275/1280-1342) Попут глосатора, за Падованског
је народ легислатор и њему припада сва власт. Власт произашла
из народа је узрок и неизбежан услов функционисања државе. Та
власт јесте народна и народ је дарује влади која је тек секундарни
услов за постојање државе. Влада настаје на основу уставног права
и први разлог њеног постојања (raison d’ être) јесте извршење зако
на. Влада оживљава законе али их не ствара па је на тај начин само
инструментални наставак легислативе. Може се закључити да је
21) Tomae S. Aquinatis, Summa theologica, Taurini, 1895.
22) Dino Bigongiari, „Политички назори Томе Аквинског“, у књизи:Тома Аквински, Држа
ва, Загреб, 1990, стр. 19.
23) Тома Аквински, Сума теологије, I-II, питање 105, чл. 1. D. Bigongiari, ibidem, стр. 30.
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Падовански први теоретичар који је сматрао нелегитимном државу
у којој право нису стварали људи, тј. народ.24)
Никола Макијавели (Machiavelli, 1469-1527) је политички
мислилац тада модерног таласа чији ставови ни данас не губе на
актуелности. Путем суочавања историје Рима25) са моралном по
квареношћу политичара свога доба (Чезаре Борџија), Макијаве
ли је тражио општеупотребљиву политичку формулу и дошао до
закључка да државно мора бити испред моралног. По Слободану
Јовановићу “сукоб између државног разлога и моралних прописа
није за њега (Макијавелија, прим. С. О.), значио сукоб између по
литике и морала, него је значио сукоб између две врсте морала:
јавног морала, који има у виду добро државе, и приватног морала,
који има у виду добро појединаца. Кад се овако схвати ствар, онда
изгледа сасвим оправдано, да се јавни морал, као важнији, претпо
стави приватном моралу, кад год та два морала дођу у сукоб.”26) У
центар своје теорије Макијавели ставља човека и његове природне
особине извлачећи из њих консеквенце по државну власт. Човек
тешко обуздава склоност да своје жудње претвори у зло, и за прева
зилажење зла неопходна му је политика, тј. владарева воља оличе
на у апсолутној суверености. Политику, пак, односно власт занима
ефикасност, ваљаност циља а не исправна средства. Владар “мора
имати дух способан да се окрене већ према томе, како му налаже
ветар и варљива срећа; не смије се…, ако може, удаљавати од до
бра; али мора знати и загазити у зло, буде ли присиљен.”27) Држава
је воља и дело владара који је свестан задатака и смисла власти и
самој себи је циљ. Дакле, оснивање државе је дело једног човека,
али њена егзистенција мора бити плод рада више субјеката. Тако, у
погледу организације владе унутар државе, Макијавели прати нит
Грчке и Рима преко Аристотела и Полибија, сматрајући државу и
власт у којој постоје елементи монархије - монарх, аристократије
– племство и демократије – народ, најбољим. У мешовитој влади
ова три елемента чине равнотежу власти вршећи надзор једни над
другима, чинећи тако државну целину бољом.
24)
25)
26)
27)

Д. Батавељић, ibidem, стр. 22.
Разматрања о првих десет књига Тита Ливија.
Слободан Јовановић, Из историје и књижевности, I, Београд, 1991, стр. 143.
Gennaro Sasso, Niccolo Machiavelli, Storia del suo pensiero politico, Napoli, MCMLVIII,
р. 294. Макијавелизам је општепознат као формула: циљ оправдава средство. Макија
вели каже да “будући да је владару нужно да се служи животињским својствима, мора
између њих изабрати лисицу и лава, јер се лав не може бранити од мреже, а лисица од
вукова. Никола Макијавели, Владар, Загреб, 1952, стр. 73-75.
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Макијавели је најмлађи међу присталицама теорије мешови
те владе (status mixus), чији корени вуку још из Платоновог уче
ња. Доктрина о мешовитој влади је, као и теорија о подели власти,
имала за циљ ограничавање власти, тј. спречавање концентрисања
власти у једном носиоцу. Да би се постигао овај циљ, различите
друштвене групе (класе) кроз различите облике учествују у зајед
ничком управљању државом. Оваква држава би била мешовита
влада монархије, аристократије и демократије. Теорија поделе вла
сти не конзумира овакву “класну суштину” мешовите владе, али на
други начин меша власт – дели је на законодавну, извршну и судску
функцију. Сврха је иста – превенција скупљања целокупне власти
у једном државном органу.28)
Друштвени услови за настанак модерне теорије о подели вла
сти стекли су се тек нестајањем феудалне државе. Разградња феу
далног поретка узрокована је и прописима јавног права којима се
ограничава апсолутна власт монарха, што је уједно значило и поде
лу власти. Почев од сужавања власти краља за рачун племства које
доноси Велика повеља о слободама (Magna Charta Libertatum) од
1215. године, па до прве потпуне поделе власти учињене Уставом
Сједињених Америчких Држава од 1787. године, низ аката јавног
права пре свега из англосаксонске јавноправне кухиње градило је
начело поделе власти.29)
Пре Лока, Русоа и посебно Монтескјеа, још код учења Хуга
Гроцијуса (Grotius, 1583-1645)30) налазимо добру базу за начело по
деле власти кроз његове идеје природног права које је јаче од вла
сти владара. Природно право ограничава ту власт и по потреби је
мења. Томас Хобз (Hobbes, 1588-1679) је свог апсолутног владара –
Левијатана, ограничио божанским законима, иако га на поштовање
Опширније: Д. Батавељић, ibidem, стр. 27. Упореди: Franz Neumann, Демократска и
ауторитативна држава, Загреб, 1992, стр. 157.
29) Такви акти су: Петиција о правима (Petition of Rights) из 1628. године, Habeas Corpus
Act из 1679. године, Закон о правима (Bill of Rights) из 1689. године, Act of Settlement
из 1701. године, Закон о народном представништву (Representation of the People Act) из
1832. године; за власти Оливера Кромвела (Cromwell) Инструмент владања (Instrument
of Government) из 1649. године; у Француској закони за време краља Анрија (Henry)
Lois fondamenrales de l’ Etat. И српски Душанов законик из 1349. године, садржавао је
норме којима је делимично ограничавао власт владара као апсолутног господара, па та
ко у члану 168 пише: “све судије да суде по закону, право како пише у Законику, а не да
суде по страху од цара”. Душанов законик – бистрички препис, Београд, 1994; Милош
Благојевић, Државна управа у српским средњовековним државама, Београд, 1997, стр.
96.
30) Hugo Grotius, De Jure Belli ac pacis Libri Tres In Guibus Jus Natura & Gentum, Item Juris
Publici Praecipua Explucantupa, 1860.

28)
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ових нико не може присилити. Левијатан постоји да би заштитио
мир и животне услове људи - “људе брани од завојевача споља и од
повреда које једни другима наносе.”31) Џон Лок (Locke, 1632-1704)
је сматрао да су појединци међусобним закључењем уговора ство
рили заједницу унутар које постоји подела функција власти. Поде
ла функција власти је нужна због људске природе склоне греху, јер
“исувише је велико искушење за људску склоност ка греху… ако
би исти људи који имају власт доношења закона у својим рукама
имали и власт да извршавају.”32) Стваралац прописа је законодавно
тело којe је уједно и врховни орган власти, а други пол је извршни
орган који законе извршава и примењује санкције.33) Поред одва
јања законодавне и извршне власти, Лок је разликовао у оквиру
власти снагу која стварно води државу - извршну власт, која је обу
хватала примену домаћих закона, и федеративну власт која је упра
вљала пословима спољне безбедности и међународних савеза.34)
Жан Жак Русо (Rousseau, 1712-1778) полази од теорије дру
штвеног уговора по којој појединци преносе на монарха део су
верености дајући му готово неограничену власт, али уједно задр
жавајући једнако право на ту исту власт. Власт је по структури
дводелна – састоји се од главне, законодавне власти која је заправо
воља политичког тела, и извршне власти која представља изврши
лачку снагу.35) Сматрајући представничко тело опуномоћеним но
сиоцем народне суверености, Русо је сматрао могућом непосредну
демократију у вршењу законодавне власти, путем референдума.
Слободан Јовановић критикује Русоа јер је “остављајући у ства
ри нерешено питање коме ће врховна власт припасти, и шта више
признав да сви смемо на њу једнака права полагати, он је у свима
пробудио амбицију да до ње дотерају; тим начином учинио је да
се сви чланови једног и истог друштва као супарници сматрају, и
подстрекао их још на препирање и на кавгу.“ 36)
31) Велики Левијатан је једна личност – суверен коме припада суверена власт коју су му
споразумом пренели поданици. А “од суверене власти (апсолутне, прим. С. О.) је мање
зла но од одсуства такве власти, а зло долази највећим делом отуда што се нерадо пот
чињава мањем” Томас Хобз, Левијатан или материја, облик и власт државе црквене и
грађанске, 1, Ниш, 1991, стр. 179, 190.
32) Џон Лок, Две расправе о влади, II, Београд, 1978, стр 82. Џона Локa сматрају и творцем
начела поделе власти. Павле Николић, Уставно право, Београд, 1993, стр. 244.
33) Види: Ратко Марковић, Извршна власт, Београд, 1980, стр. 12-14.
34) Џ. Лок, ibidem, стр. 83-84.
35) Жан Жак Русо, Друштвени уговор, Београд, 1949, стр. 46.
36) С. Јовановић, ibidem, стр. 207.
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Праву теоријску разраду начела поделе власти налазимо код
Шарла Монтескјеа (Montesquieu, 1689-1755), кога можемо назва
ти творцем овог начела. Увиђајући да феудални систем не шти
ти слободе, нити ограничава потпуну власт монарха, Монтескје
je сматраo нужним поделити државну власт тако да свака власт
има могућност да “спречава друге власти”37) и на тај начин сачува
слободу појединца. У супротном, “све би било изгубљено ако би
исти човек или тело угледника, било племића, било људи из наро
да, вршило поменуте три власти, наиме власт доношења закона,
власт извршавања јавних одлука и власт суђења за злочине или у
споровима приватних лица.”38) Монтескјеова тријалистичка поде
ла власти на законодавну, извршну и судску власт није апсолутна,
потпуно чиста, већ подразумева да ове три власти сарађују воде
ћи државне послове.39) Сарадња власти значи мешање једне у рад
друге, али тај уплив не сме бити толики да власт која врши утицај
уједно и управља надлежностима друге власти. Монтескје је своју
теорију добрим делом изградио на парламентарном режиму Енгле
ске његовог времена, односно на слици једног идеалног устава40) у
којем је монарх имао утицај на парламент (право законодавне ини
цијативе, санкције и др.), и обрнуто, парламент на монарха и чла
нове владе (буџет, одговорност министара и др.). У таквом систему
међусобне поделе и умереног утицаја, носиоци власти обуздавају,
чак заустављају41) једни друге да би спречили злоупотребе власти.
У једној реченици: подела власти са сарадњом или утицајем јед
не власти на другу производи контролисану власт, а једино таква
власт штити слободе појединца. Сасвим поред, независна, стоји
судска власт чији су носиоци изабрани непосредно од грађана.
37) Јован Стефановић, Уставно право ФНР Југославије и компаративно, II, Загреб, 1956,
стр. 18.
38) Шарл Монтескје, О духу закона, Београд, 1989, стр. 176. “Када се у истом лицу или
телу које врши власт сједини законодавна с извршном влашћу, онда нема слободе, јер
постоји бојазан да тај монарх или сенат не донесу тиранске законе како би их тирански
примењивали. Још увек нема слободе и ако судска власт није одвојена од законодавне и
извршнe. Кад би она била спојена са законодавном влашћу, судија би могао имати сна
гу угњетача.” Charles-Louis de Secondat, baron Montesquieu, De l’Espirit des lois, Paris,
1894, XI, VI, р. 129.
39) Монтескјеова теорија је опширно и на различите начине тумачена, као: функционална,
органска, персонална, материјална, правна, стварна, политичка и др. подела власти.
Опширније: Р. Марковић, ibidem, стр. 28-34.
40) Радомир Д. Лукић, „Монтескјеова политичка теорија“, Архив за правне и друштвене
науке, 1-2/1955, Београд, стр. 128.
41) Ch. Montesquieu, ibidem, р. 151.
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ТЕОРИЈЕ ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ 
И КРИТИКА НАЧЕЛА ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ
Начело поделе власти је указало на то да државну власт тре
ба поделити, и ту нема дилема. Разлике настају када говоримо о
броју органа на које у хоризонталној равни треба поделити држав
ну власт. Унутар бројних теорија, по критеријуму броја државних
власти и садржини државних функција можемо разликовати три
велике групе схватања: дуалистичке, тријалистичке и квадријали
стичке поделе власти.42)
У дуалистичким теоријама разликују се две државне власти,
законодавна и извршна, што би у поређењу са људским органи
змом одговарало глави и телу. Једна власт прописује или наређује,
а друга спроводи прописано или наређено. Законодавна власт
доноси законе, она је власт која мисли, креира, а извршна власт
оживотворава креирано.43)
Тријалистичке теорије су настале критиком и надоградњом ду
алистичких теорија. Како назив ове групе теорија каже, у државној
организацији постоје три власти: законодавна, извршна (управна)
и судска. За разлику од дуалистичких схватања, овде је из извршне
власти је издвојена судска власт коју је по низу карактеристика мо
гуће веома јасно разликовати од остатка егзекутиве, тј. од управне
власти.44)
Квадријалистичке теорије подели власти додају законодавној,
извршној и судској и четврту – извршну власт у ужем смислу. “Ква
дријалисти” разликују извршну власт, која има политичку димен
зију јер доноси политичке акте ниже правне снаге у односу на за
кон, од управе која обавља стручно-технички део посла извршења
и примене општих аката.45)
Историјски посматрано, теорија поделе власти је имала не
спорно прогресиван карактер у време када је створена - у пери
оду борбе буржоазије против аутократије и апсолутне монархије.
42) Опширно: Р. Марковић, ibidem, стр. 10-75.
43) У светској литератури заступници дуалистичких теорија су: Џон Лок, Жан Жак Русо,
Каре де Малбер (Malber), Ханс Келзен (Kelsen), а у домаћој Живојин М. Перић.
44) У светској литератури најпознатије носиоци теорија из ове групе су: Шарл Монтескије,
Пол Лабанд (Laband), Георг Јелинек (Jellinek), Леон Диги (Duguit), а у домаћој: Слобо
дан Јовановић, Иво Крбек, Јован Стефановић, Радомир Лукић.
45) Носиоци ових теорија су: Бенжамен Констан (Constant), Ото Мајер (Mayer), Морис
Орију (Hauriou), Рене Капитант (Capitant), а код нас: Јован Ђорђевић, Леон Гершковић,
Ратко Марковић.
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Победа а потом и учвршћивање буржоаз ије на власти сједињава
њем финансијских и бирократских структура у држави, донела је
за последицу јаку извршну власт на рачун представничког тела и
демократије уопште. Ово слабљење парламента и јачање извршне
власти најчешћи је основ теоријске критике начела поделе власти.
Једну групу критика начела поделе власти чине заступници
реакционарне деснице, апсолутизма, тоталитаризма, олигархије,
елитизма, који поделу власти сматрају узроком “слабе државе.”46)
У другу групу критика могу се сврстати теорије које полазе од не
дељивости власти тј. народне суверености и ставова да приоритет
у државној структури мора имати демократски орган – представ
ничко тело.
Прва група теорија своје ставове практично спроводи у пери
одима који су рађали државна уређења заснована на недемократ
ском јединству власти; почев од историјски побеђене апсолутне
монархије до тоталитарних, милитаристичких, фашистичких, на
цистичких, фундаменталистичких система, који су имали или има
ју ограничен век постојања. Ове државе са снажном извршном
власти пре свега, у политичком (непријатељском) окружењу демо
кратских држава показале су се као слабије и биле принуђене да
“ојачају” прихватањем начела поделе власти.
Критике које полазе од народне суверености наглашавају да
начело народне суверености не представља логичан извор поделе
власти. Народна сувереност је јединствена и власт би морала бити
јединствена, под непосредном контролом народа. Народ, пак, не
може бити свакодневни носилац власти, али му државни органи
могу и морају бити непосредно одговорни. Полазећи од Русоових
ставова о народној суверености, вође Велике револуције одбациле
су поделу власти и Монтањарским уставом од 1793. године увели
конвентски систем у коме су носиоци извршних функција подре
ђени законодавном телу.47)
46) Јован Ђорђевић, Политички систем, Београд, 1973, стр. 479. Види: Јосип Срук, Деле
гатски скупштински систем, Загреб, 1982, стр. 12.
47) Робеспјер (Robespierre) и Сен-Жист (Saint - Just) најистакнутији су противници поде
ле власти. Робеспјер истиче да је законодавна власт неприкосновена јер представља
“суверену вољу Нације” и да појединац (монарх) нема право “противити се и везати
ланцем вољу Нације”, односно нема право вета. Против краљевског вета, стр. 110, 102.
Сен-Жист у критици Кондореовог нацрта устава предлаже: ”једно савезно представни
штво, које ствара законе и један представнички савјет, који их извршава.” Какав устав
треба дати Француској, стр. 267. Максимилијан Робеспјер, Луј Антоан Сен-Жист: Ода
брани говори, Загреб, 1953.
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У савременим државама подела власти рађа јаку извршну
власт чији су носиоци моћни и независни у свом раду и као такви
неодговорни народу, из чега произлази да је власт, као и само на
чело поделе власти, недемократска. Идеја демократског друштва
захтева сједињавање све власти у народу “и тамо где није могу
ћа непосредна, већ само посредна демократија, сва власт треба да
буде вршена од колегијалног органа чији су чланови изабрани од
народа и који треба да буду правно одговорни народу.”48) Колеги
јални орган, парламент, је условно речено надређен извршној вла
сти једино у парламентарном систему, док у чистој подели власти,
у председничком систему ни такве надређености нема.
Критику начела поделе власти са класном позадином дали су
класици марксизма. Маркс (Marx) и Лењин (Ленин) су критикова
ли стање које је произвела подела власти примећујући да извршна
власт води државу у служби владајуће класе. Сматрали су да је
нужно скупштину “претворити у радно тело радничке класе које
ће стално бити повезано са својом изборном базом и које ће у се
би обједињавати законодавну и извршну функцију.”49) По Лењину,
у парламентаризму се “државни посао ради иза кулиса и свршава
у одељењима министарстава, канцеларијама, штабовима”, а да се
“у парламентима само брбља са специјалним циљем да се простом
свету баци прашина у очи.” Парламенти би од “брбљаоница по
стали радне установе”50) путем политичког облика који је постојао
у Париској комуни где је представничко тело било одраз народне
суверености и носилац законодавне и извршне власти.

НАЧЕЛО ЈЕДИНСТВА ВЛАСТИ
Насупрот начелу поделе власти које у оквиру јединствене др
жавне организације разликује две, три или четири посебне и ма
ње-више равноправне државне функције, начело јединства власти
подразумева обједињавање власти „под капом” извршног или зако
нодавног органа.
Теорија и пракса нису сагласне кoја подела овлашћења држав
них органа представља обележје јединства власти нити постоји са
гласност у начину сједињавања власти. Обједињавање државних
48) Ханс Келзен (Kelsen), Општа теорија права и државе, Београд, 1951, стр. 271.
49) Карл Маркс (Max), Фридрих Енгелс (Engels), Владимир И. Лењин, Изабрана дела, I IV, Загреб, 1948, стр. 157-159.
50) К. Маркс, Ф. Енгелс, В. И. Лењин, ibidem, стр. 184-185. Супротно “брбљаоницама”, Ле
њин је у пракси совјета успео да оствари сједињавање законодавне и извршне власти.
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функција може бити извршено доследно и мање доследно. У пр
вом случају говоримо о апсолутном јединству власти, а у другом
реч је о релативном јединству власти.51) Може се рећи да апсолутно
јединство власти не постоји у савременим политичким режимима,
већ је карактерисало раније робовласничке државе, апсолутне мо
нархије, калифате, у којима је постојала потпуна супрематија вла
даоца. У системима апсолутног јединства власти владар је титулар
свих функција, али то не значи да је и једини орган власти - постоје
и други државни органи, функционално и организационо зависни,
који обављају државне послове у име владара. Непотпуно подеље
не државне функције и неразвијен правни систем су правне прет
поставке потпуног јединства власти.
Релативно јединство власти је умерена форма коју срећемо у
савременим државама са развијеном структуром државних орга
на. Овде је заправо реч начину поделе послова између посебних,
условно самосталних државних органа, с тим да се један орган по
јављује као носилац свих функција учествујући у одређеној мери
у вршењу готово сваке функције. Тај највиши орган има значајна
права према осталим носиоцима државних функција (избор, разре
шење, смернице, упутства, налози), док у обрнутом смеру утицаја
нема. Највиши орган мора непосредно и искључиво вршити зако
нодавну функцију, а под тиме треба разумети искључиво и потпу
но самостално доношење највиших аката законодавне функције од
стране органа који остварује јединство власти. Ово претпоставља
да други органи немају право учешћа у доношењу закона, нити
имају средство фактичког утицаја на орган који врши законодавну
функцију и остварује јединство власти.52)
Јединство власти има свој демократски и недемократски из
раз. Начело демократског јединства власти постоји у системима
51) Павле Николић, ibidem, стр. 246-247. Писац даље наводи да само име овог начела – је
диство власти, није једнодушно прихваћено. Најчешће се употребљава назив конфу
зија власти (la confusion des pouvoirs), а затим и други изрази: концентрација власти,
субординација власти а сасвим изузетно јединство власти (l’unit du pouvoir). Видети,
нпр. Жан Жак Русо, Друштвени уговор, Maurice Duverger, Institutions Politiques et Droit
Constitutionnel, Georges Burdeau, Traité de Science Politique, Paris, 1949-1957, том IV,
Julien Laferriére, Manuel de Droit Constitutionnel, Joseph Barthélemy et Paul Duez, Traité
de Droit Constitutionnel, итд., а затим Иво Крбек, „Јединство власти“, у часопису Архив
за правне и друштвене науке, 7-12/1946, Никола Стјепановић, Управно право ФНРЈ,
Београд, 1958, Радомир Лукић, Теорија државе и права, Београд, 1958, Јован Ђорђе
вић, Уставно право, Београд, 1986, Никола Перенчевић, „О јединству власти“, Наша
законитост, 1/1951, Арсен Бачић, Принципи подјеле и јединства власти у Југославији,
Сплит, 1990. и др. Види: П. Николић, ibidem, стр. 247.
52) П. Николић, ibidem, стр. 247.
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где је представничко тело центар власти, а недемократско једин
ство власти остварено је када су носиоци егзекутиве извориште и
уточиште власти.
Систем недемократског јединства власти је карактеристичан
за изразито ауторитативне и диктаторске режиме, како оне који су
постојали у робовласничком и феудалном периоду, тако и за мо
нархије и републике које данас постоје или су постојале у блиској
прошлости. Као примери потоњих узимају се Хитлерова Немачка,
Мусолинијева Италија, Франкова Шпаније, Салазарова Португа
лија, Пиночеов Чиле и др.53) Свим овим тоталитарним државама
заједничко је то да је извршна власт (персонификована вођом) за
право једина власт, а да је парламент само пука форма на путу до
ношења одлука и прописа.
Демократско јединство власти је заправо скупштински систем,
иако овај назив није општеприхваћен.54) Остварење народне суве
рености у државној власти највидљивије је у режимима где је већи
део власти концентрисан у представничком телу. У скупштинском
систему се јединство власти чува у рукама демократског представ
ничког тела, па је то један од разлога зашто се овај облик примење
ног јединства власти назива демократским.55)
Најважнија карактеристика скупштинског режима је посто
јање истог носиоца законодавне и извршне власти – скупштине,
на коју други државни органи не могу вршити никакав утицај.
Извршна власт нема право вета, право распуштања скупштине,
ограничена су јој средства стварног утицаја на рад скупштине. У
скупштинском систему носиоци извршне власти су заправо органи
скупштине. Као теоријска база надмоћности скупштине послужи
ла су дела Русоа, Монтескјеа и других писаца периода пре Велике
буржоас ке револуције, у којима је наглашаван значај парламен
та и нужност да контролише и руководи извршном влашћу. Такав
херојски положај скупштине био је последица историјске победе
53) Павле Николић наводи пример уставног система Пољске републике по Уставу од 1935.
године. Егзекутива оличена у председнику Републике уживала је пуну премоћ. У лич
ности председника била концентрисана јединствена и недељива моћ државе. По члану
2 Устава председник је одговоран “пред богом и историјом за судбину државе” кон
центришући у својим рукама извршну власт у целости, широка овлашћења у погледу
законодавне власти и делимично вршење судске власти. Ibidem, стр. 260.
54) П. Николић, ibidem, стр. 261.
55) Karl Lowenstein увиђа опасност по демократију у скупштинском систему сматрајућу
скупштинску владавину “главном демократском трибином на којој се аутократска вла
давина може саставити од појединца (диктатор), комитета, хунте или партије.” Political
Power and the Governmental Process, Chicago, 1957, р. 83.

- 54 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 39-68.

буржоазије над феудалним светом и завршио се уласком буржоаз и
је у извршну власт.
Прва примена скупштинског система постојала је управо за
време Велике револуције, а нарочито после избора Конвента (нове
скупштине народа). Вође Револуције су сматрале да је Конвент за
конодавно и стварно одлучујуће и директивно тело, да је извршна
власт наставак и део законодавне власти, а да су министри делега
ти и службеници Конвента, то јест његов извршни орган.56) За вре
ме Париске комуне (1871) постојао је скупштински систем власти
у којем је поред скупштине и скупштинских комисија краткотрајно
постојао и …” један Комитет народног спаса, који ће имати власт
над свим комисијама и који ће бити способан да одруби главе свим
издајницима.”57) И владавина Конвента и Париска комуна се могу
назвати политичким системом конфузије власти у коме представ
нички орган има сву власт, али је поверава у разним димензијама
својим телима, као што су комитет и комисије.58)
Данас у Швајцарскoj конфедерацији постоји оригинална при
мена начела јединства власти, са карактеристичним правним од
носом између законодавног и извршног органа, Савезног већа
(Bundestrath), које је носилац извршне власти а уједно и извршни
орган Савезне скупштине. ”Она (Савезна скупштина, прим. С. О.)
је стално у тесном и пријатељском додиру са извршном влашћу,
користи се њеним саветима и административним искуством; оста
вљајући јој мање ствари да их сама сврши, у питањима већег зна
чаја, она даје правац и прима одговорност за вођење послова. У
Савезном већу, утврђено је старо правило, да се сваки од њего
вих чланова покорава одлуци већине, или, ако је питање било пред
Скупштином, онда њеној одлуци.“59)
Скупштински систем, то јест начело демократског јединства
власти у пракси није имао дугорочности нити великог успеха. По
литички систем прокламован као скупштински постојао је у јед
ном броју европских држава тзв. социјалистичког лагера током XX
56) Ова концепција је и делимично примењена у пракси под утицајем монтањараца, а на
шла је своје место и у Монтањарском уставу од 1793. године (који није остварен ни
примењен). Јован Ђорђевић, Уставно право, Београд, 1989, стр. 314.
57) Проспер Оливије Лисагаре (Lisagare), Историја Париске комуне 1871, Београд, 1946,
стр. 194-195.
58) Јован Ђорђевић. Политички систем, Београд, 1988, стр. 180.
59) Џемс Брајс (Bryce), Савремене демократије, I, Београд, 1931, стр. 694. Ратко Марко
вић швајцарски систем назива “директоријалним” који карактерише колективни носи
лац извршне власти са једнаким члановима (колегама). „Директоријална влада“, Анали
Правног факултета у Београду, 5-6/1976, Извршна власт, стр. 163.
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века, али се није одржао. Скупштински систем као “модел скоро и
не постоји; у сваком случају много мање постоји од парламента
ризма; прво, јер је још недовољно теоријски развијен с обзиром на
његову ембрионалност у пракси; и друго, до данас су познати само
неки његови више или мање доследни и логични облици.”60) Један
од разлога неуспеха овог система је и састав скупштине која није
способна за вођење јавних послова јер је бројно тело шароликог
интелектуалног, социјалног и политичког састава а за управљање
државом потребна је мања, хомогена скупина високо стручних љу
ди. Оно што скупштина (парламент) треба и може да ради јесте да
контролише извршну власт.61) Али, ако скупштина нема стручност
која се тражи за вођење државе у савременим условима, упитно је
да ли може, због бројности чланства, ваљано доносити законе и
надзирати извршну власт?62)

НАЧЕЛО ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ 
У САВРЕМЕНИМ УСТАВНИМ СИСТЕМИМА
Начело поделе власти, иако ни данас није изведено до својих
крајњих граница како га је његов творац (Монтескје) замишљао63),
јесте основ организације власти у већини држава савременог све
та. Овде, наравно, треба имати пред очима растегљивост појма по
деле власти и његовог садржаја јер на други начин не би ни могло
бити широко прихваћена формула распореда надлежности. Сви ти
примери поделе, сарадње, утицаја и контроле носилаца највиших
државних функција могу се сврстати у веће групе: председнички,
парламентарни и мешовити системи поделе власти који су заправо
различити модалитети прва два. Еволутиван и револуцијски развој
политичких режима још од Велике револуције чине свако њихово
груписање донекле превазиђеним и тек релативно тачним, јер не
променљивих и егзактних, речју поузданих критеријума класифи
кације нема.64)
Ј. Ђорђевић, ibidem, стр. 482.
Џон Стјуарт Мил (Mill), О представничкој влади, Београд, 1876, стр. 90.
Миодраг Јовичић сматра да не може. „Начело поделе власти и судство“, Правни жи
вот, Београд, 7-8/1993, стр. 819. Види: Едвард Кардељ, Нови устав социјалистичке
Југославије, Београд, 1962.
63) Д. Данић, ibidem, стр. 84.
64) Тако, Jean Blondel разликује пет група политичких система: 1) либералне демократије
председничког и парламентарног типа (земље западне Европе, САД, Аустралија), 2)
једнаки – ауторитативни политички системи (Кина, С. Кореја, бивши СССР), 3) тради
ционални – неегалитарни (Саудијска Арабија, неке државе Африке), 4) популистички
(земље Латинске Америке) 5) ауторитативни (ранији фашистички режими и бивши то
60)
61)
62)

- 56 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 39-68.

У једном броју држава власт је организована тако да је између
председничког и парламентарног система, где ни елементи првог
ни елементи другог не преовлађују, па их је најбезболније сврстати
у групу мешовитих система поделе власти.
Све у свему, могу се разликовати државе где је подела власти
спроведена и организована доследно, по узору на први председ
нички режим у САД, од држава којима је као “оригинални” модел
послужио парламентарни режим Велике Британије и Француске, у
којима је сарадња извршне и законодавне власти интензивна и већа
него у председничком систему. Сарадња међу државним властима
парламентарних режима огледа се како у свакодневним пословима
вођења државе од стране одговорне извршне власти65), тако и при
конституисању носилаца функција трију власти. У председничком
систему сарадња је много “сиромашнија.”
Сви режими-копије произашли из најпознатијих политичких
система имају своје специфичне услове који се тичу политичке и
културне традиције, партијског живота, обичаја, окружења, еко
номског и правног стања и др., који их удаљавају од једног или
више узора на којем су изградили свој уставни систем. Због тих
посебности велики број система је само са релативном тачношћу
могуће сврстати у групу председничких, односно парлaментарних
система поделе власти.

ПРЕДСЕДНИЧКИ СИСТЕМ
Председнички систем је облик организације поделе власти у
коме су јасно раздвојене три основне државне функције: законо
давство, извршење и судство. Јасно раздвајање значи да свака од
три власти независно врши свој део посла и да је, колико је то мо
гуће, равноправна у хоризонталној структури политичког система.
У политичком систему САД - родоначелнику председничког си
стема, одвојене гране власти су истовремено једна другој кочница
и равнотежа (check and balance).66) Један од твораца Устава САД,
талитарни системи Ј. Америке, Африке, Азије). Comparative Government, London, 1995,
р. 34 - 40.
65) Као одлике парламентаризма, поред политичке одговорности чланова владе пред пар
ламентом, Jan-Erik Lane наводи још: 1) право извршне власти да распусти парламент,
2) право владе да постави питање свог поверења, 3) право парламента да бира преми
јера, 4) право премијера да именује министре. Constitutional and Political Theory, Man
chester, 1996, р. 133.
66) Овај систем претпоставља с једне стране најстрожу поделу власти, а с друге, њихову
изолованост. То води равноправности власти да би се као циљ постигла равнотежа. П.
Николић, ibidem, стр. 254.
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Џемс Медисон каже да “овлашћења која припадају једној грани
власти не треба да потпуно и непосредно спроводе друге гране
власти. Подједнако је јасно и то да ниједна од ових грана не би
требало, ни посредно ни непосредно, да има преовлађујући утицај
над другим гранама у вршењу њихових одговарајућих овлашћења.
Нико не оспорава да свака власт по природи ствари задире у туђе
право али зато је треба спречити да не пређе утврђене границе.”67)
Међусобна контрола власти представља превентиву злоупотребе
власти, док је равнотежа власти услов расподеле овлашћења та
ко да ниједан орган не може да има критичну количину власти.
Систем у коме су гране власти независне, уравнотежене и међу
собно контролисане представља најдоследнију примену начела по
деле власти. Наравно, председнички систем није теоријски оглед
већ жива структура са јасном поделом власти по којој председник
управља државом, али не на рачун законодавства и судства.
Први политички режим у коме је чисто спроведена подела вла
сти јесте уставни систем САД. Показавши се успешном, америч
ка подела власти пустила је корене у низу држава из првог круга
америчког утицаја - земљaма Латинске Америке, неким државама
Африке (Обала Слоноваче, Чад), Азије (Филипини, Индонезија),
Аустралији, док је у Европи један број држава прихватио неке еле
менте чисте поделе власти градећи свој полупредседнички систем.
Уочљиво је да у неразвијеним земљама, земљама у развоју и тран
зицији, због њиховог нестабилног егзистирања постоји захтев за
јасном расподелом и издвајањем центра власти. Такав центар вла
сти је председник у председничком систему.
Устав САД усваја и разрађује формулу по којој “легислатива
припада дводомном Конгресу, егзекутива председнику, а судска
власт Врховном суду.”68) У пракси је извршна власт најактивнија,
она води државу а означена је једном једином особом - председ
ником државе.69) Председника државе бира народ преко изборника
(електора), на четири године, у највише два мандата. Ови избо
ри су заправо непосредни па председник остварује директну везу
са народним суверенитетом, што га ставља у исту раван са Кон
67) Александер Хамилтон (Hamilton), Џемс Медисон (Madison), Џон Џеј (Јаy), Федерали
стички списи, Београд, 1981, стр. 335.
68) Александар Фира, Енциклопедија уставног права бивших југословенских земаља, I, Но
ви Сад, 1993, стр. 139.
69) Инокосни орган монистичке извршне власти. “Био би то killing job (убиствен посао,
прим. С. О.) када би он то стварно чинио.” Ратко Марковић, Извршна власт, Београд,
1980, стр. 116.
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гресом. Стварни положај председника је неприкосновен јер је он
“истовремено шеф државе и врховни командант оружаних снага,
али и председник управне власти и владе. Он је истовремено шеф
егзекутиве и целокупне администрације.”70) Влада не постоји као
структуирано политичко тело, већ је појединачно чине секретари
именовани од стране председника. Секретари су одговорни пред
седнику за управљање ресорима а први међу њима је државни се
кретар, заправо министар иностраних послова.
Председник нема формално право предлагања закона, али он
то чини у неформалном облику – предлагањем Конгресу или јед
ноставно путем страначких колега, конгресмена. На крају законо
давног поступка председник санкционише закон проглашавајући
га, или путем вета враћа предлог закона на поновно гласање.
Конгрес је дводомно тело законодавне власти чија оба дома,
Представнички дом и Сенат, бира народ. Конгрес има утицај на
рад председника делом у кадровским питањима, буџетском праву,
све до права опозива (impeachment).71) Oви утицаји су практично
поприлично ограничени имајући у виду права председника, а пот
пуно релативни када председникова партија добро бројчано стоји
у Конгресу.
Судска власт је бирана од стране народа, мада има одређених
изузетака. На врху судске хијерархије стоји Врховни суд кога чини
председник именован од председника државе уз сагласност Сената,
и осам судија, сви са доживотним мандатом. Политичку позицију и
углед Врховни суд гради нарочито правом да тумачи Устав који је у
САД култног нивоа. Став Врховног суда да ли су радње и акти дру
гих државних органа сагласни Уставу често је тешко раздвојити од
политике.72) Ово наводи на закључак да судска власт често има по
следњу реч у битним државним стварима и да је суштинска одлика
овог политичког система супрематија Врховног суда.
70)

Председник сам успоставља “администрацију “ (владу и “управу”). Јован Ђорђевић,
Политички систем, Београд, 1988, стр. 575.
71) Ово говори да ни у чистим моделима поделе власти нема односа апсолутне равнотеже
и потпуне независности носилаца државне власти. Александар Фира, Уставност и по
литика, Нови Сад, 1984, стр. 56
72) Утицај Врховног суда на рад председника и Конгреса нарочито је нарастао од почетка
XIX века и започињања праксе Judical Review of Law. Такође, председник Врховног
суда (Chief Justice) je формално друга личност у државној хијерархији иза председника
САД. Илустративно је да председник полаже заклетву пред председником Врховног
суда а не пред Конгресом. Између два рата, за време председника Френклина Рузвелта
(Roosevelt) Врховни суд је проглашавао противуставним неке законе социјално – еко
номског карактера који нису одговарали крупном капиталу иако формалноправно нису
били противни Уставу. Види: А. Фира, ibidem, стр. 139, Ј. Срук, ibidem, стр. 10.
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Формално посматрано, констатација да је став Суда коначан
јесте тачна али начин рада Суда и његова организација искључу
ју га као првог и надасве активног носиоца власти. Прва и водећа
власт може бити само извршни орган, много ређе велико законо
давно тело, а суд је по природи орган контроле и поштовања права.
Утолико је овај систем погрешно називати владавином Врховног
суда исто као и са друге стране поимати га “царским (империјал
ним) президенцијализмом”73), већ је једноставно реч о систему до
следне поделе власти.

ПАРЛАМЕНТАРНИ СИСТЕМ
Начело поделе власти у парламентарном политичком систему
није потпуно спроведено као у председничком. У потоњем систе
му је акценат на подели овлашћења и немешању једне власти у
рад друге, док парламентарна подела власти наглашава сарадњу
власти, стављајући акценат на међузависности државних органа.
Самосталности законодавне, извршне па и судске власти у пред
седничком систему допринели су и непосредни избори, који им
дају исти легитимитет, док такве једнакости у класичном парла
ментаризму нема – само је парламент биран од стране народа, а
извршна и судска власт су најчешће избор парламентарне већине.
Из начина избора произлази да је парламентарни систем апстракт
но мање демократски од председничког (осим када је шеф државе
непосредно биран), али конкретан ниво “демократичности” зависи
од комплекса политичких, историјских, економских, културних и
других услова.
У парламентарном систему, што није одлика председничког,
извршна власт је бицефална, има две главе, шефа државе и владу.
Однос политичке моћи ова два органа ствара поремећај власти у
корист владе или шефа државе па отуда имамо два основна пар
ламентарна модела: енглески - класични и француски - мешовити
политички систем. Надмоћност шефа државе односно владе про
извод је с једне стране уставних норми, а са друге стране одлика
политичког живота: броја партија, угледа носилаца функција, тра
диција, обичаја и политичке климе, правног и фактичког односа са
парламентом, бирачима и др.
Првим класичним парламентарним режимом сматра се енгле
ска подела власти. У Енглеској се еволутивно, још од Велике по
73) Artur M. Shlesinger, The Imperial Presidency, Boston, 1976, р. 96.
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веље (1215), правним актима ограничавала власт монарха све до
суштинског развлашћења какво имамо данас. У том смислу, кла
сични парламентаризам је поделио власт тако да је више има пар
ламент него шеф државе, а највише трећи државни орган – влада.
Енглеску поделу власти карактерише претежно двопартијска поде
ла политичке сцене која се успешно чува простим већинским из
борним системом. Овај изборни систем политички маргинализује
трећу (Либералну, и сваку следећу) политичку партију.74) У таквој
подели бирачке воље на два (највећа) дела увек једна партија има
парламентарну већину с којом партијске функционере претвара у
министре, док парламентарна мањина (и од само неколико посла
ника разлике) своје страначке прваке ставља у сенку, опонашајући
владу. Хомогена, једнопартијска влада са сигурном парламентар
ном већином је по дефиницији политички неприкосновена.
Француску варијанту парламентаризма одликује разноврстан
партијски живот са лепезом странака, односно политичких иде
ологија, што је традиционална одлика Француске још од Велике
револуцује. Двокружни већински изборни систем подржава посто
јање страначког плурализма из чега произлази политичка после
дица да се влада може формирати само коалицијом две или више
странака. Влада иза које стоји коалициона парламентарна већина
је по дефиницији снажна онолико колико је парламентарна коа
лиција чврста. У условима подељене политичке воље бирача ста
билност владе не поправља, нити је ставља на безбедно растојање
од скупштинских превирања, правило да министри не могу бити
посланици. Управо нестабилности влада у овој варијанти парла
ментаризма, њихове промене и ограничен политички домет, ство
рили су у Француској услове за настанак моћне администрације
која води државне послове не подлежући никаквом ефикасном си
стему контроле.75) И министри који су по дефиницији политичке
личности, у Француској су веома бирократизовани. И у периодима
честих промена влада, министри су остајали или су се враћали у
владу након неколико година.
Јача половина извршне власти је председник Републике. Ње
гов положај заправо квари чистоту овог парламентаризма, прибли
Опширније: Дан Гјанковић, „Двостраначки систем у Великој Британији“, Политичка
мисао, 2/1965, Београд, стр. 7-57. Енглески двопартизам своје “порекло вуче из XVII
века имајући као своју предходницу два политичка клана по имену tories и wighs. Сра
змерно степену укорењивања парламентарне праксе, ови кланови прерасли су у поли
тичке странке, у савременом смислу речи.” Р. Марковић, ibidem, стр. 136.
75) Најдан Пашић, Савремена држава, Београд, 1976, стр. 102.
74)
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жавајући га председничком систему поделе власти. Председника
бира народ и он, између осталог, путем референдума и плебисцита
комуницира са бирачима, немајући политичке одговорности према
скупштини. Ови услови заједно са надлежностима производе га у
вођу извршне власти и стварног и формалног шефа владе чијим са
станцима ионако председава.76) За разлику од британског монарха
који, скрајнут са терена одлучивања од стране линије коју чине на
род, партија, парламентарна већина и влада, има право да саветује
и буде информисан77), француски председник, независан од скуп
штине, са владом као својим извршним телом води државу.
И енглеска и француска варијанта парламентаризма под појмом
поделе власти заправо подразумевају сарадњу између највиших
државних органа. У тој сарадњи издвајају се органи равноправни
ји од осталих који уживају у њихову корист поремећеној подели
власти. Ако изузмемо судску власт као независну и апстрактно не
политизовану, извршна власт је у обе варијанте парламентаризма
са поделом власти боље прошла од законодавне. Парламентарна
већина у Великој Британији (у ствари већина доњег дома, Дома
комуна) је заправо владина копија у погледу изражавања политич
ких ставова, тим пре што исти људи чине оба органа. Овде је само
технички искоришћена уставна позиција владе да предлаже акте
парламенту (а не обрнуто), па се лако може закључити да се закони
доносе у влади, а када формално прођу парламент и монарха само
ступају на снагу. У Француској пораз скупштине у подели власти
није тако потпун. Скупштина и даље ради о глави влади, али тај су
штински механизам парламентаризма је изгубио на важности јер
је председник Републике заправо шеф целе извршне власти. Пред
седник политички не одговара скупштини али је веома активан и
ка том телу, сам или са владом, предлажући законе, стављајући ве
то, распуштајући скупштину.
Закључујемо да је подела власти у парламентаризму спрове
дена у корист извршне власти. Без обзира да ли се ради о земљама
стабилних једнопартијских или двопартијских влада, или држава
76)

Председник председава Саветом министара које чине први министар и сви министри
(без државних секретара и подсекретара који учествују у раду Савета кабинета). На
седницама Савета се одлучује о начелнијим и важнијим питањима националне поли
тике. Р. Марковић, ibidem, стр. 162.
77) Не постоји евиденција да је Краљица Елизабета искористила право да приватно са
ветује премијера у задњих 45 година. Theen Rolf H. W. и Wilson Frank L, Comparative
Politics, New Jersey, 2001, р. 38. Исти аутори наводе разлоге постојања монарха: пер
сонализује државу, чува национално јединство и веже садашњост са славном прошло
шћу.
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ма слабих коалиционих влада, или говоримо о системима у који
ма руководи администрација, или је председник заклоњен владом
тај који има главну реч, законодавном телу је све теже да “ствар
и даље прати будним оком.”78) Промена карактера државе која се
десила током XX века, а огледа се у регулисању дотада нерегули
саних области друштвеног живота као што су: социјална политика,
економско планирање, екологија, култура, спорт и др., створила је
извршној власти недостижну предност у односу на законодавну
власт. Неки од разлога су: стварање једнопартијских или двопар
тијских система, утицај спољних ратова, потребу за економским и
друштвеним планирањем, број одлука и информација потребних
да се покрену људи и ресурси.79)
Уставни систем у Републици Србији можемо сврстати у јед
ну подгрупу парламентарних система који се називају „транзици
они.“ Под транзицијом данас углавном се подразумева вишеслојан
процес у бившим социјалистичким европским земљама, који обу
хвата промене у политичком систему и организацију власти посеб
но, али и у пољима економије, културе, социологије, друштвене
структуре и др. Од транзиционих промена овде издвајамо прелаз
из једнопартијског у вишепартијски политички систем, а затим и
измену у подели и организацији власти.
Транзиција подразумева радикалне уставне промене – уводи
се начело поделе власти, а напушта скупштински систем и наче
ло јединства власти. Начело поделе власти актуел изује елементе
традиције у политичком систему и уједно приближава ове државе
данашњим парламентарним, односно председничким системима.
У једној фази транзиције државе су се нашле на политичкој рас
крсници са два пута будуће поделе власти: први пут води у парла
ментаризам који се даље рачва на правац са јаком владом и слабим
председником државе и на правац са јаким председником државе,
а другим путем се стиже у председнички систем. Повратак истом
стазом јединства власти и скупштинског система није ни могао би
ти биран (!?), јер се сматрао концептуално и идеолошки превазиђе
ним. Пракса је показала да се подела власти у којој јака влада влада
поред слабог шефа државе није показала као атрактиван правац
организовања власти у земљама транзиције. Сужен избор се свео
Фредерик Остен Ог (Ogg), Политичко уређење савремене Енглеске, I, Београд, 1937,
стр. 78.
79) Ivo Duchacek, Power Maps: Comparative Politics of Constitutions, Oxford, 1973, р. 194195.
78)
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на јаког председника у парламентарном па чак и (полу)председ
ничком систему, што се објашњава и још увек недовољном разви
јеношћу демократије.80)
Већина земаља у транзицији определила се за парламентари
зам са елементима председничког система, као што су: непосредан
избор шефа државе, права шефа државе према влади и министрима
и према законодавном телу, вођење спољне и унутрашње државне
политике, што све даје неку форму полупредседничког система.
Упечатљиво је да су све земље искусиле скоро аутократску влада
вину шефа државе који држи конце власти у својим рукама, шири и
продубљује моћ и искључује из игре друге политичке актере.
Ауторитативни шеф државе је обележје али и потреба почетка
транзиције - периода када је држава рањива и нестабилна јер је ре
волуционарно раскинула са дотадашњим системом а нове инсти
туције власти нису до краја учвршћене.81) С временом власт шефа
државе се умањује и стварно уводи у институционализовано поље
деловања. Природно је да уставно и стварно спутавање моћи шефа
државе, истовремено из његове сенке извлачи владу јачајући је, чи
ме се стварају услови за трајнију парламентарну поделу и сарадњу
власти на крају процеса транзиције.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу овог кратког историјског прегледа теоријских ста
вова о подели власти и система организације власти који су данас
изграђени на темељу начела поделе власти, могли бисмо направи
ти неколико закључака.
Прво политичка а потом и уставна историја развоја држава и
власти у протекла два миленијума, познаје поделу власти која у
неким државама, раније додуше ретким, добија и своје практичне
облике. Ипак, све до Велике буржоаске револуције начело поделе
власти не може се сматрати прихваћеним. Нека друга начела која
су подразумевала јаку власт, концентрисану у владару све до нивоа
Juan Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore,
1994, р. 442-449. Види: Ray Taras, Postcommunist Presidents, Cambridge, 1997, р. 2.
81) Вучина Васовић износи „два јака разлога“ за успостављање семи-президенцијал
не мултипартијске конфигурације власти; први је постојање сувише фрагментиране
партијске структуре..., а други је потреба посткомунистичких друштава за стабилном
влашћу у прелазном периоду. „Дилеме и проблеми уставног и демократског уређива
ња власти у »пост-комунистичким земљама«“, Архив за правне и друштвене науке,
2/1994, Београд, стр. 215.
80)
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апсолутне власти, била су владајућа. Мада није било у првом пла
ну, начело поделе власти је било пратилац организације државне
власти, нешто о чему се размишљало као о могућој алтернативи.
Када је историјском променом начело поделе власти постало
темељ односа највиших државних органа, проблем ефикасног ор
ганизовања државних органа још увек није био решен. Он је тек за
почет јер је начело само дубоки темељ који нуди далеке, позитивне
циљеве - ефикасну, контролисану и одговорну власт. Овом начелу
је потребно време да оствари те циљеве, јер треба изградити важне
механизме поделе власти – одговорну и способну извршну власт,
парламентарну контролу владе, независност судства... све до раз
вијеног и ауторитативног јавног мњења. Отуда разликујемо раз
вијене парламентарне и председничке системе, и оне који се још
уставноправно развијају – тзв. транзиционе. Ако занемаримо број
не разлике које постоје између ове две групе држава (економске,
пре свега) и усресредимо се на организацију власти, открићемо да
у првима постоји уређен однос између органа трију власти, не и са
вршен, а да се у потоњима тежи стању као у развијеним државама.
Дужина тог развојног пута је још увек непозната.
Коначно, начело поделе власти је не само уставноправно већ и
политички прихватљиво, како власти тако и опозицији. Пре оста
лих извршна власт користи ово начело и на њему изграђен систем
да се наметне другим двема властима, законодавној и судској. При
родно ширење улоге извршне власти у савременим државама за
последицу има и јачање ауторитета председника републике или
председника владе. Тиме носиоци егзекутиве заправо користе на
чело поделе власти да би ауторитативно водили државу. Опозици
ја, пак, прихвата начело поделе власти тражећи доследну примену
овог начела, образлажући то потребом контроле и ограничења вла
сти. А такви захтеви опозиције постоје све док не постане позиција
– тада тежња за доследном применом поделе власти сплашњава.
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SHORT REVIEW OF THE PRINCIPLE
OF SEPARATION OF POWER WITH HISTORICAL 
AND CONTEMPORARY ASPECTS
Summary
The author in this article, through the image of division
of government functions throughout history until presentday, accentuates the importance of the separation of power
principle. The time and space universality of this principle
is implied by the fact that thoughts about the separation
of power are found even in the ancient world, and thus far
there is no democracy state without the separation of po
wer. By overtaking the rival principle of unity of power at
one point of history, the principle of separation of power
have produced today’s two most represented forms of state
governance: the parliamentary and presidential systems.
Both of these systems, in their manifested  forms and sub
categories, have particularities, from one state to another.
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What they have in common is the coherent or less coherent
acceptance of the principle of separation of power.
Key words: separation of power, state, organization, po
wer, presidential system, parliamentary system

Овај рад је примљен 29.октобра 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и
технолошки развој Репбулике Србије.
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K

ада је реч о досадашњим истраживањима на ову тему ваља ис
таћи да сем несумњиве заоставштине Јована Цвијића, или нпр.
Владимира Дворниковића на плану етнопсихологије политичком
карактерологијом, а поготову политичком карактерологијом вођа
на савременој политичкој сцени Србије се, мало ко (или готово ни
ко) није озбиљно бавио. Разлог томе може лежати у чињеници да
се потцењује значај идентификације бирача са страначким вођама,
а који је свакако један од основних разлога због чега неке вође и
њихови покрети имају више успеха на изборима од осталих. Мен
талитет тако постаје нека врста невидљивог везивног ткива између
партијских вођа и њихових бирача, нека врста праслике и праи
зворна за које се гласач везује, као за својеврстан тип колективно
несвесног.

1. РАДНО ДЕФИНИСАЊЕ ПРЕДМЕТА ИСТРАЖИВАЊА
У стручној литератури, нарочито оној која проучава појмовну
страну психолошких феномена, не постоји довољна дистинкција
између карактера и менталитета.
За Жарка Требјешанина: «Карактер – (грч. χαρακτηρ = урезано,
белег, знак) изворно означава кључно обележје, својство које даје
печат неком предмету, феномену или организму. Најкраће, својство
које чини природу ствари или бића.»1) Са друге стране, Требјеша
нин менталитет не третира, у појмовном смислу, довољно озбиљ
но. За њега је «менталитет – (од лат. mens, mentis – дух) превасход
но колоквијални, а не стручни термин који недовољно прецизно
означава карактеристичан склоп начина мишљења, веровања и
емоционалних реаговања неког појединца, епохе или колектива,
народа или друштва.»2) За Инглиша карактер оличава: «све мен
талне црте или црте понашања једног лица; целокупан збир пси
холошких црта.»3) Драган Крстић прави разлику између национал
ног карактера и менталитета. Према њему, национални карактер је:
«статистички гледано, широко присутна одређена структура црта
личности у некој популацији, типична за опште облике понаша
ња становништва. Није одређено да ли је она последица генетских
или културно-историјских одредница развоја и понашања, мада
1)
2)
3)

Ж. Требјешанин: Речник психологије, Стубови културе, Београд, 2008, стр. 213.
Ibidem, стр. 267.
Инглиш: Обухватни речник психолошких и психоаналитичких појмова, Савремена ад
министрација, Београд, 1972, стр. 216.
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ово друго становиште има више присталица.»4) За истог аутора
менталитет је, пак, духовно устројство – он је нека врста структуре
«и систем апстрактних својстава личности или популације одређе
ног добра. Целина веровања, хтења, осећања и мишљења.»5) Бојан
Јовановић преузима дефиницију карактера великог скандинавског
књижевника, драматурга и врсног познаваоца карактера – Августа
Стриндберга. По њему карактер је: «комплексна и богата животна,
социјална и културна реалност која одређује психички профил ка
ко појединца, тако и чланова једног колектива, указујући на надде
терминацију њихових карактера.»6) Са друге стране, Олег Мандић
тумачећи појмовну апаратуру долази до становишта према коме је:
«менталитет (фра. mentalité), израз који обух вата укупну удеше
ност свијести на функционалне карактеристике неког типа прак
се.»7)
Онтолошко обележје појма карактер и појма менталитет лежи
у некој врсти одељивања од других појединаца, односно од других
друштвених група, у конкретном случају од других делова исте ет
ничке скупине. Уз сву разноликост приступа дефинисању и разли
ковању карактера и менталитета произилази закључак да је карак
тер одређени скуп психичких својстава, а да је менталитет скуп
психичких својстава карактеристичан, између осталог, и за ширу
друштвену групу или какав колективитет. Карактер би, дакле, био
више везан за појединца, а менталитет за друштвену групу.8)

2. ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ МЕНТАЛИТЕТ
Фактори који одређују менталитет појединих друштвених гру
па, у конкретном случају етничких подцелина су: природни или
биолошки, и друштвени. У најважније природне факторе би спа
дали: припадност одређеном расном типу (генотип, као наследно
својство) и припадност одређеним географским детерминизмима
(што већ залази у фенотип) какви су: клима и врста тла. У најбит
није друштвене факторе (што је већ стандардни фенотип) спадају:
4)
5)
6)
7)
8)

D. Krstić: Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd, 1991, str. 250.
Ibidem, стр. 315.
Б. Јовановић: Карактер као судбина, Народна књига / Алфа, Београд, 2004, стр. 36.
Milan Bosanac, Oleg Mandić, Stanko Petković: Riječnik sociologije i socijalne psihologije,
Informator, Zagreb, 1977, str. 353.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Mentalni_sklop: “Mentalitet (ili mentalni sklop, od lat. mens,
“u vezi duha”) označava pretežna razmišljanja i sklopove ponašanja jedne osobe ili jedne
društvene grupe osoba, a odnosi se i na cijele narode. Taj se pojam koristi uglavnom u sociologiji te u povjesti mentaliteta.”
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начин привређивања и културно-историјски контекст. Па кренимо
редом...
Када је реч о расном типу људи на простору Србије је уоче
но неколико расних подгрупа. Наш најистакнутији антрополог и
географ, Јован Цвијић, истицао је доминантну заступљеност ди
нарског типа (под тим је подразумевао тзв. Медитеранце). Међу
тим, новија истраживања указују на много шароликију (под)расну
структуру становништва од оне коју је представљао Цвијић. У са
ставу становништва Србије примећена је највећа заступљеност ал
пидске подрасе, затим следе Динарци, па Пелазги (или Источни
Медитеранци) и Семићани. Нордијске расе аутохтоних Словена
(Варјага) има испод очекиваног удела, али је и она бројна. Алпид
ска подраса је маса становништва која у свом геному има превален
тан утицај тзв. Алпског човека који је на овим просторима био до
минантан у времену Великог леденог доба. «Алпидска територија»
широки је простор који захвата Панонску низију и прелазећи Алпе
досеже до Мајне на северу, и изворишта Роне на западу. У Србији
највећа заступљеност потомака Алпида је у Војводини (староседе
лачко становништво), али ова групација прелазећи Саву и Дунав
настањује већински (истина у мањем проценту) читаву Шумадију
и Поморавље, и на југу се зауставља тек у Овчарско-кабларској
клисури, испод Чачка. Главни представник ове групе народа данас,
у свом најчистијем, изворном виду су Ескими, док је алпски човек
његова европоидни варијанта. Међу европским етничким групама
издвајају се: Савојац, Баварац и Тиролац као висински представ
ници, Лапонац на крајњем северу Европе, и Словенац, Загорац,
Славонац, Шумадинац и др. као низијски представници. Читава
угрофинска група народа нпр. припада овој подраси. У сваком слу
чају њихови скелети указују на кратке удове и здепаст труп. Таква
конституција омогућила је Алпидима преживљавање у суровим
леденим условима Терцијара и Квартара: гомилање хране кроз на
слаге сала, пљоснат нос који је конфигурисан тако да захвата што
више кисеоника, и косе очи које су штитиле од наслага снега и
леда у току снежних олуја. Као представнике жуте расе који су
живели у леденим условима где природа не буја, Алпиде одликује
умањен степен мушких хормона. Женски хормони, који су после
дица доминантнијег женског хромозома, остали су очувани, тако
да су жене изразито женствене (обле са израженим женским фи
зичким атрибутима), а мушкарци такође обли са мање израженим
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мушким особинама.9) Њихово је ментално устројство усмерено ка
сакупљачкој привреди. Активности схватају механички. Ствари
сагледавају онакве какве оне јесу.10) Извесна тромост и успореност
део је њиховог карактера. Привржени су породици, али су и ауто
ритарне догмате.11) Марљиви су, али и поприлично шкрти. Ове су
особине задржали и када су са сакупљачке привреде прешли на
ратарство.
Динарски тип медитеранског човека је већ добро описан у ис
траживањима антрополога XIX века. Овде ћемо истаћи само њего
ве основне особине. Заузима динарски појас од Тршћанског залива
на северу до Пелопонеза на југу, и од Јадранског и Јонског мора на
западу, до долина Саве и Мораве на истоку и југоистоку. Динарце
одликује изразито висок раст. Кошчате црте лица и изражајна бра
да код мушкараца указује на превалентност мушких хормона. Же
не су такође високе и «кошчате» конституције (мушкобање). Код
оба пола доминирају мушке особине, па иако припадају белој раси
по особинама нагињу ка тамној. Показују известан степен соци
јалне интелигенције, али и дозу агресије. Креативног су менталног
склопа. Поприлично лењи. Не исказују преданост. Заокупљени со
бом они не примећују друге, мада имају развијено чуло за социјал
но саобраћање, када им је то неопходно.12)
Источни Медитеранци или Пелазги и Семићани су као (под)
расни тип регистровани у србијанским градовима. Тај се удео по
већава када се крене од Подунавља према југу, тзв. цариградским
путем. Представници пелашког становништва су Цинцари, а се
митског Јевреји и Малоазијци.13) Највеће учешће пелашког станов
9)
10)
11)
12)

13)

У Србији су чувени вицеви о буцмастим, заводљивим и неверним Сосама (Банаћанкама)
и њиховим немужевним Лалама, који са годинама добијају стомаке, и губе потребу за
женама, а повећавају потребу за храном и пићем.
«За разлику од динарског, централни психички тип карактерише знатно израженија реалистичност психичког живота.» (Б. Јовановић: Карактер као судбина, стр. 51)
D. Slović: Anatomija srpske duše, Beograd, 2009, str.149: “Za razliku od dinaraca-stočara
koji se lako opredeljuje za rizična zanimanja, ravničari-ratari su ljudi koji se čvršće vezuju za
kuću pa su njihovi otpori nasilju daleko slabiji, ali borba za svoj dom daleko jača.”
С. Јовановић: Културни образац, Стубови културе, Београд, 2005, стр. 65: «Јован
Скерлић говорио је више са социолошког гледишта. (...) «срдачна и бунтовна раса».
Њене добре особине биле су слободољубивост, способност за велики полет у часовима прегнућа, чудновата природна бистрина, самосталност и оштрина суда, с нечим у
исто време трезвеним и правоумним. Рђаве су стране биле претерани индивидуализам,
неспособност за организовану заједничку радњу, оскудица осећања целине земље и
државе.»
«Određen procenat semitske populacije je kod nas došao preko Turaka, i to ne od onih originalnih Turaka koji su mongolskog porekla, već preko starosedelaca Male Azije - hetitskog
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ништва је на Косову и Метохији, и у Старој Србији. Слично је када
су у питању и Семићани – њихов број се у Србији увећава правцем
северозапад→југоисток, мада их је данас тек у назнакама. Тамни
је су пути и црне косе: Пелазги изразито тамног тена, меснатих
усана, црне равне косе, буљавих очију; Семићани нешто светлијег
тена и нешто светлије коврџаве косе, шиљатих носева и упале до
ње вилице. И док су Пелазги иако представници беле расе у себе
синтетисали и елементе црне расе, семитски народи представља
ју неку врсту синтезе жуте (монголоидне) и црне расе.14) Ове две
групације, поред нијансних разлика (које нису неважне) одликује:
склоност трговини, користољубље, извесна лењост духа, бујање
нагона и чула, недостатак смисла за сложенију организацију, отпор
иновацијама, парентално друштвено саобраћање и сл.
Коначно, када је реч о нордијском типу ваља истаћи да је
аутохтоно словенско становништво управо нордијског типа, мада
је ова подраса белог човека најзаступљенија у Скандинавији и на
британском острву. Данас можемо говорити о енклавама остата
ка нордијског типа кога одликује изразито светла пут, висок раст,
кошчатост мушкараца и умеренија кошчатост жена, умереност
мушких и женских одлика код оба пола, релативно правилне црте
лица, светао тен и плава боја очију. Нордиди су данас у Србији нај
заступљенији на југу и југоистоку Србије, мада их има и по оброн
цима северне Шумадије и Подунавља. У бившој Југославији зна
чајнија енклава нордијског типа забележена је међу подринским
Муслиманима средњег и доњег тока леве обале ове реке. Овај тип
људи одликује извесна доза инфантилности, спорост у реаг овању,
осећај за личну одговорност, штедљивост и вредноћа.15) Ретко па
дају у афекте – мирољубиви су. Окренути су себи и свом послу,
толерантни за различитост.
Када говоримо о клими као фактору изградње менталитета, а
преко ње и карактерним особинама појединаца, онда ваља истаћи
да би у неком идеалнотипском смислу могли становништво у Ср
бији поделити на континенталце и медитеранце, мада је та подела
porekla, koji su ovde dolazili pod turskim entitetom.» (M. Bogdanović: Prokletstvo nacije,
Beograd, 2004, str. 98)
14) O. Wеininger: Pol i karakter, No limit books, Beograd, 1998, str. 401.
15) “Najskuplju i najluksuzniju robu u nordijskim zemljama kupuju uglavnom stranci, dok
starosedelačko stanovništvo pokazuje izraženu skromnost.” (M. Bogdanović: Prokletstvo
nacije, str. 95)
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тек условна.16) Континентални менталитет одликује марљивост и
вредноћа, али и извесна тромост у обављању послова. Ипак ова
култура тежи реду и исказује извесне организационе способности,
које често могу бити нарушене прејаким индивидуализмом право
славних личности. Континенталац нема лидерских амбиција, и ако
их има он их сагледава кроз захтев ка повезивању. Овде до изража
ја долази његов демократски карактер.17) Свакако да је континен
тална клима са оштрим зимама, и врелим летима утицала да овде
менталитет људи буде окренутији скупљању и стицању, а култура
рада углавном нема негативну конотацију. У интелектуалним по
словима континенталац је дубок, он има изражену емпатију, и сми
сао за филозофију, математику, логичке дисциплине... Другачије је
у јужним медитеранским крајевима из којих је маса становништва,
континуирано у валовима миграција, настањивала централни Бал
кан. Овде клима није тако оштра као у валовитим и равничарским
деловима Србије, па су досељеници мање мобилисани да нешто
прикупљају и увећавају. Медитеранац живи за моменат, за трен,
окренутији је животу, а не каквом континиуму. Ту је рад на нижој
лествици. Цени се пре свега јунаштво, које се сада сели у лидер
ске амбиције у каквом предузећу, управи, политици. Медитеранска
структура личности је ауторитарна. Уз то Динарац има умањено
интересовање ка мануелним пословима, више је окренут интелек
туалним делатностима иако често нема ону интуитивну снагу ка
дубини синтетичке интелигенције коју исказује један континента
лац. У интелектуалном он више клизи по површини и исказује дар
за литературу, поезију, примењене уметности. Снага његовог изра
жаја лежи у опажајном.
Свакако да је и врста тла важан чинилац у изградњи мента
литета. О томе већ нашироко пише Цвијић, али и Дворниковић.
Врста тла и начин привређивања некако су органски свезани. Због
тога је тешко о њима писати раздвојено. Када је реч о врсти тла као
фактору менталитета ваља нагласити да се у својој основи српски
народ може сврстати у две групе: у брђане и у равничаре. Чак се и
16) Ј. Цвијић, И. Андрић: “Динарски тип”, О балканским психичким типовима: 23-29,
Службени лист СРЈ, Београд, 1996, стр.29: “Северни појас се одликује углавном
средњоевропском климом, а у јужном се осећају утицаји медитеранске климе.”
17) «Демократска су осећања урођена у народу који је за време борби за ослобођење имао
једноставан друштвени састав, који је чинио друштво земљорадника и сточара, у коме
није било не само никакве друштвене класе већ и никакве значајне разлике у погледу
имућности. Српско племство је ишчезло; постоји само генеологија историјских предака који припада целоме народу.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Шумадијски варијетет», О
балканским психичким типовима, стр. 31)
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у релативно питомим шумадијским селима сељани деле на брђане
(на брду села), и речане или дољане (равничаре уз какав поток или
реку). Брдо или планина је метафора за горштака. Горштак обавља
један од лакших послова, он чува стада.18) Сточар је лети одлазио
на испашу стада са другим чобанима. Пашњаци су заједничко вла
сништво. Овде доминира нека врста мускетарства, где сточари све
деле на равне части. Отуда се други уважава, јер само у колекти
ву Динарац може савладати препреке. Динарац тежачке послове
сваљује на старце, жену и децу – на слабије који му се не могу
одупрети. Он је сам заокупљен стадом и вишим сферама бивство
вања. Јунаштво је део тог мита. Тешки услови живота на планини
оставили су само ону најјачу децу у животу. Ту је култ опстанка
доведен до највишег нивоа.19) Отуда и изражајна борбеност брђана.
За разлику од њега село или селина налази се у сливовима вели
ких река: Моравâ, Колубаре, Дрине и Тимока. Староседелачко и
новопридошло становништво овде је принуђено да обавља знатно
сложеније и напорније послове. Ваљало је припитомити животи
ње, узгајати биљне културе. Епска култура висова, овде је замење
на материјалном културом имања. Имати овде значи вредети: по
количини и квалитету земље ценио се домаћин. Домаћинства су
испарцелисана. Ту свако гледа првенствено себе, чак и када људи
живе у породичним заједницама когнатског типа. Често је видљи
ва испомоћ кроз форму задруге, али задружни систем никада није
порицао одвојена имâња.20)
Коначно, и културни баш као и историјски аспекти битно су
утицали на формирање менталитета. У свом бићу културне пара
дигме су балканско-оријентална (отоманска) у Шумадији, Помо
рављу, те у јужној Србији (са Косовом и Метохијом) и панонскозападњачка (аустроугарска) у крајевима изнад Саве и Дунава. Оне
18) Ево шта о планинским сточарима бележи Јован Цвијић: «Често сам имао прилике да
посматрам утицај сточарства на људе динарских племена. Што најпре изненађује, то је
врло много доколице... Људи у пуној снази раде врло мало, и сав посао остављају женама и особито деци и старцима. Изгледа да нема занимања које пружа телу и души
више одмора, него што је сточарство... У доколици, на врховима високих планина, (...)
стваралачка машта се развија.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Динарска племена», О балкан
ским психичким типовима, стр. 37)
19) D. Slović: Anatomija srpske duše, str.130: “Svi primeri koje sam prikupio dokazuju da se
snaga dominacije nalazi upravo u onim ljudima koje sam ja u šali nazvao kamenjarima, dakle
u onima koji su u urbanu sredinu došli sa kamena. (...) Ta oštrija borba za opstanak ima za
posledicu opstanak sposobnih...”
20) Драгослав Словић наводи тумачење Владимира Ћоровића: “Demokratske osobine
uređenja primitivnih organizacija pretežno su karaktera zemljoradničkih elemenata,.. Kako
je to snažno istakao X. Hirt, nema staleža koji je u toj meri upućen na uzajamnu pomoć kao
zemljoradnik.” (Ibidem, str. 145)
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су седиментиране у последњих три стотине година. У оквиру овде
две целине менталитети се битно разликују. Пречански ментали
тет је успоренији, суптилнији, са знатно умањеном агресијом, али
и до усиљености извештачен (издресирано понашање и опхођење,
често неспонтано). Овде постоји живљи осећај за организационе
способности и рационални подстицај. Испод Саве и Дунава при
сутнији је живљи темперамент, већа покретљивост, али и слабије
радне способности, хаотичност у организацији, расцепканост и из
раженији радни индивидуализам. Данас се те разлике додатно ума
њују, али и даље постоје, тако да је изражено становиште према
коме «(...) Моравац носи у свом духу наглашено источњачко лукав
ство, а Војвођанин аустријске навике за ред, поредак и тачност, а то
значи за веће поштовање речи и обећања».21) Када је реч о историј
ском аспекту, тада је занимљиво Цвијићево гледиште о Динарцима
и Рајинцима. Динарски менталитет је поносит и пун националне
гордости. Динарца води пре свих идеја, а нити једна тако жарко као
идеја о слободи и ослобођењу од туђина.22) Он се позива на част и
углед. Уз јунаштво он задржава чојство као значајну раздеобу из
међу себе и другога.23) Последица оваквог менталитета је и пренета
жеља за слободом кроз ликове устаника – хајдука, који се у Србији
појављују управо тамо где је израженији динарски архетип: у Ста
ровлаху, западној, централној и северној Шумадији.24) На другој
страни, сасвим супротно, Цвијић осликава рајински менталитет
јужне Србије у коме види само мимикрију која се изражава кроз
настојање поробљеног српског становништва да на све могуће и
немогуће начине поднесе турско ропство трудећи се да не расрди
моћног господара. Мимикрија која му је омогућавала преживљава
ње, међутим, утицала је да српски народ у тим крајевима поприми
својства окупатора дотада непозната српском народу. Ово удвори
21) Ibidem, str.147.
22) Б. Јовановић: Карактер као судбина, стр.103: “Ова митоманска склоност, немотивисана
никаквим користољубљем, једна је од психичких одлика динарског човека способног
да веома убедљиво и маштовито говори о неоствареним и измишљеним догађајима.”
23) «Код правих представника виолентног типа готово нема ситничарскога, ниско ситнога
у мислима и раду, нити познатог сићушног оговарања; даље нема оне подругљивости
и подсмешљивости, у којој је много непоштовања људи, туђег рада, националних тековина и националне вредности.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Виолентни тип Динараца», О
балканским психичким типовима, стр. 57)
24) Занимљиво је стајалиште неуропсихијатра и народног трибуна dr.sci Јована Рашковића,
према коме је српско бунтовништво последица Едиповог комплекса: “Испољавајући
послушност према ауторитету, односно оцу који има потпуну власт, едипални карактер
се у свом другом аспекту исказује у бунту, оспоравању носилаца власти и задовољству
у рушењу институције ауторитарности.” (Видети у: Б. Јовановић: Карактер као
судбина, стр. 52)
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штво и калкулантсво, постаће временом део менталитета јужно
србијанаца.25) «(...) особито недостатак искрености и отворености,
одсуство јуначкога или витешкога духа. У тешкој борби за живот
развила су се међу самом рајом осећања зависти, мржње, каткад и
пакости.»26) Тако је у зависноти од тога да ли је реч о подчињавању
јачем или надвладавању слабијим створен орјентално-деспотски
карактер са израженим садистичко-мазохистичким цртама.27) «Али
су и крај овако створеног менталитета кадшто избијала осећања
праве племенитости. Овде-онде се јављала узајамна помоћ међу
рајом, махом у облику познате узајамности потиштених, са пригу
шеном осетљивошћу и са поносом раје, који је сличан поносу жр
тве.»28) Ова плементост поносног слуге је приметна доза емпатије
за другога као део њихових интровертних природа. Она је сасвим
ретка код Динараца, који су често толико заокупљени сопством да
нису у стању да виде ништа испред себе.29) Судар ових менталите
та осликаће се и у карактерима људи на политичкој сцени савре
мене Србије, која представља важно тле за истраживања на пољу
политичког харизматизма.

3. КАРАКТЕРИ СТРАНАЧКИХ ВОЂА НА САВРЕМЕНОЈ
ПОЛИТИЧКОЈ СЦЕНИ СРБИЈЕ
У анализи менталитета и карактера политичких вођа у Србији,
овде ћемо поћи од Слободана Милошевића, човека који је обеле
жио последњу деценију ХХ века у Србији. Од родитеља Црногора
25) «Старобалканске особине: Од многобројних рајинских особина централног типа
највише падају у очи оне особине које потичу од моралне мимикрије. Послушност
и напор робова да се угоди жељама и укусу господара били су главни чиниоци овога
преображаја. (...) ... постали су потиштена и подчињена бића.» (Ј. Цвијић, И. Андрић:
«Централни тип – рајинске особине», О балканским психичким типовима, стр. 61)
26) Ibidem, стр. 63.
27) “Са рајинском покорношћу према јачем и мазохистичким подношењем патње као
начином несвесног самокажњавања због осећања кривице за незавидно животно
стање, испољавана је и агресивност и садистичко наношење патње слабијем од себе.
(...) Тражење заштите од силе, оличене у одређеној власти, исказује се пренаглашеном
лојалношћу, спремношћу да јој се у потпуности буде покоран и да јој се служи.” (Б.
Јовановић: Карактер као судбина, стр.173)
28) Ј. Цвијић, И. Андрић: «Централни тип – рајинске особине», О балканским психичким
типовима, стр. 64.
29) С. Јовановић: Културни образац, стр. 39: «Код динарског типа има јунаштва, али има и
самопрецењивања и самоистицања, што га чини несавитљивим и неприлагодљивим.»
За разлику од њих, рајинци «... умеју да процене људе, њихове особине и страсти; али
док људи динарског типа често исказују своја опажања, ови то чине само изузетно.» (Ј.
Цвијић, И. Андрић: «Централни тип – рајинске особине», О балканским психичким ти
повима, стр. 65)
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ца, рођен у Србији, Милошевић је могао постати просечан Србин:
ни Црногорац ни Србијанац. Његове упале очи и истурена вилица
указивали су на посве динарске црте, међутим у његовој консти
туцији омањег раста, кратких удова и трупа склоног гојењу било
је нечега и низијског. Психички карактер Слободана Милошевића
одавао је јаку личност, чврст карактер до тврдоглавости, аутистич
ност и склоност истеривању правде. Од принципа које је бранио
није могао да види живот око себе. «И охол и помирљив, и дрзак и
попустљив, Милошевић никада није признавао пораз.»30) Често се
у борби опирао до притеривања уза зид, па би затим уступао и оно
што му нико није тражио. Био је продукт витфогеловске орјентал
не деспотије: произашао из комунистичког система, селећи се са
функције на функцију унутар партијског апарата, и сам је задобио
свест апарачика. Па ипак, Милошевић је био интелигентан поли
тичар, не без националних осећаја, али Србин који није разумео и
схватао српство. Он је у основи био Југословен и титоиста, чија је
прикривена жеља, и недосањани сан био да постане нови Тито –
нови владар велике Југославије. Био је неспособан да осети нова
струјања која долазе са Запада. Убачен у ковитлац разбираспада
државе у којој је одрастао, и направио каријеру, он се у тој улози
браниоца земље није најбоље снашао.31) Њега је згуснутост догађа
ја и силина околности учинила превазиђеним државником; он као
да није могао да се прене из сна југоносталгије у којој је живео. Ње
гова динарска тврдоглавост, усмереност на циљ, и непоколебљива
вера у принципе, довела је до настанка прве српске прекодринске
државе, што ће му обезбедити место у историји. Динарски ауто
кратизам и бахатост спрам сарадника често је испољавао, а остаће
забележен и као лош говорник.32) Говори су му били пуни отрцаних
комунистичких фраза, рогобатни и без лепршавости. Очајан стра
тег, Милошевић се показао, као одличан тактичар, нарочито када је
у питању било одржавање на власти. Био је «најопаснији онда ка
да се верује да је најслабији».33) Милошевић је био комунистички
догмата неспреман да прихвати национално помирење и западне
новотарије на којима су одрасле генерације младих у Србији чак
S. Đukić: Kraj srpske bajke, Samizdat, Beograd, 1999, str. 196.
M. Knežević: “Miloševićevo razdoblje”, Podeljena moć: 31-53, NSPM, Beograd, 2006.
“... na koji način Milošević i njegova stranka postupaju sa onim od kojih se diferenciraju.
Postoje dva načina: (...) prvi je dijalog, odnosno javna rasprava i ubeđivanje; drugi je prisiljavanje.” (K. Čavoški: Slobodan protiv slobode, Dosije, Beograd, 1991, str.3 1)
33) S. Đukić: Kraj srpske bajke, str. 98.
30)
31)
32)
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још у временима титоизма.34) У интимним разговорима умео је да
буде шармантан; понекад би знао да изненади хумором.35) Волео је
да попије, а неретко би, у тренуцима опуштања умео и да запева.
Неповерљив и без правих пријатеља, био је попустљив отац и ве
ран супружник. Милошевићева готово фанатична посвећеност по
родици у тренуцима хапшења, и након тога (све до трагичне смр
ти) указују на његову разочараност у «незахвални» народ којим је
владао као какав хазјаин.
Сушта супротност Слободану Милошевићу био је Зоран Ђин
ђић. Ђинђић је читаву деценију Милошевићеве аутократске вла
давине, био главни прикривени опонент лидера СПС-а. Интимно,
Милошевић као крути комунистички догмата и реалсоцијалистич
ки конзервативац је управо у Ђинђићу видео највећу потенцијалну
опасност, а не у Драшковићу, Шешељу или Коштуници. Па ипак,
иако толико различити, они су имали поприлично сличан карак
тер. Ево како о њиховим сличностима пише Александар Тијанић:
«Њих двоје (Милошевић и Ђинђић, прим В.С) немају пријатеље;
пријатељство спутава и обавезује. Обојици је извађен корен за
хвалности: на власт су дошли оцеубиством.»36) Зоран Ђинђић по
својој физичкој конституцији, менталитетном наслеђу и карактеру
личности показује особине рајинског варијетета. Средњег раста,
витак, ситних очију, помало неспретних и несигурних покрета ма
ло је поседовао од особина харизматског вође. Може се чак ре
ћи како је он сушта супротност томе. Ђинђић је био више склон
демократском «умрежавању» квалитетних појединаца,37) но ауто
кратизму, али је сукобе са противницима унутар «тима» решавао
одстрањивањем. Често се жалио на несносни индивидуализам
Срба који исказују неспремност за колективне напоре, мада је и
сам био индивидуалац. Његова несигурна реторика, муцање, ро
бовање интелектуалним нормативизмом док говори, неприкладне
метафоре које до просечног Србина нису могле да допру, указу
ју на одсуство спонтаности, на измештеност из народне свести и
34) K. Čavoški: Slobodan protiv slobode, str. 57: “Milošević je sa osobenom arogancijom,
nipodaštavao političke suparnike i isticao nadmoćnost svog programa privredne reforme i
izlaska iz krize.”
35) “Strani novinari koji su ga uvek prikazivali kao odbojnog, lažljivog političara, siledžijskih
manira, otkrili su da on ima šarma i duha, da ume da se opusti i vodi prijatne razgovore.” (S.
Đukić: Kraj srpske bajke, str. 142)
36) Ž. Ivanović: Zoran Đinđić u mreži mafije, Beletra, Beograd, 2004, str.245.
37) D. Veličković, K. Zoderman: Đinđić, Alexandria Press, Beograd, 2007, str. 18: “Bilo je u tom
njеgovom društvenom ponašanju nekog humanog i finog političkog umrežavanja.”
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колективног предања.38) Па ипак, Зоран Ђинђић је био човек јаке
воље. У интервјуу за НИН од 25. јуна 2002. Ђинђић износи своје
виђење националних особина које суштински одређују напредак
једног друштва: «нашем националном менталитету својствене су
ерупције енергије, па потом пражњење и малодушност.»39) Себе је,
заправо, видео у улози реформатора, који ће народу да удене вољу
за променама.40) «Практичан и реалиста, трагао је за конкретним
одговорима на конкретна питања.»41) И заиста има неке историј
ске логике у томе што је српски народ у Србији, након суверени
стичких прегнућа у одбрани српског народа у распалој Југославији
(коју је предводио Динарац, Милошевић), желео да на неки начин
предахне прихвативши оберучке рајински приступ у вођењу зе
мљом Зорана Ђинђића. Премијер Ђинђић чак ту послушност пре
ма страним господарима са Запада никада није ни крио. У изјави за
београдски Профил (бр. 35/2002), он каже и следеће: «Имали смо
све шансе да се одважно сврстамо на страну победника. Могли смо
да предводимо реформе, постанемо миљеник светске политике и
уберемо плодове који увек припадају ранораниоцима.»42) Овакав
степен рајинске «конструктивности» до мимикрије, међутим ника
да није виђен код Ђинђићевог колеге, Црногорца Мила Ђуканови
ћа, који је и сам направио аранжман са евро-атлантским силама. Па
и поред оваквог држања, Ђинђић јесте био вођа, вођа у смислу не
кога за ким је српски народ вапио у једном исечку времена у коме
је свима било доста санкција, изолације, беде и сивила свакоднев
ног живота који је са собом повлачила депресија и летаргија. Био
је склон разним политичким трговинама, а често је за своју парти
ју либералних стремљења, Демократску странку (ДС), говорио да
је предузеће, чији је профит остварена политичка моћ и утицај у
друштву.43) Ђинђићев оптимизам, младалачки полет кенедијевског
38) О овоме сведочи и Милан Протић: «Ђинђић није био ни надахнут говорник. Говорио
је истрзано и неповезано, каткада муцаво.» (М. Протић: «Зоран Ђинђић», Изневерена
револуција: 225-266, Чигоја, Београд, 2005, стр. 256)
39) Ž. Ivanović: Zoran Đinđić u mreži mafije, str.198.
40) Један од његових најближих сарадника, Горица Мојовић, овај реформизам Зорана
Ђинђића овако изражава: “Jeste bio praktičan, jer je imao osećaj misije i zadataka.” (D.
Veličković, K. Zoderman: Đinđić, str. 92)
41) М. Протић: “Зоран Ђинђић”, Изневерена револуција, стр. 257.
42) Ž. Ivanović: Zoran Đinđić u mreži mafije, str. 195.
43) “DS je pod vodstvom Đinđića postala dinamičnija i agresivnija, on stranku vodi po konceptu
privrednog preduzeća, zbog čega je DS od protivnika posprdno nazvana žuta kompanija.”
(http://www.vreme.com/arhiva_html/434/6.html: “Devet godina Demokratske stranke –
jačanje kroz deobe”)

- 81 -

Владан Станковић

ФАКТОРИ МЕНТАЛИТЕТА У КАРАКТЕРИМА ...

типа, нада у бољи живот и боље сутра, ипак су допирали и до нај
удаљенијих паланки у Србији. Па ипак, Ђинђићеве амбиције биле
су нереалне: он је настојао да промени људе, и чак много више да
превреднује читав систем вредности у Србији.44) Та га је амбици
ја доводила до карикатуралних облика испољавања немоћи, јер ти
његови покушаји нису имали ни реалну моћ, нити довољно подр
шке.45) Завршио је трагично, баш као и Милошевић.
Након Милошевићевог суверенизма и Ђинђићевог реформи
зма, дошао је легализам Војислава Коштунице.46) «После Милоше
вићеве катастрофе и Ђинђићеве брзине, Србима је био потребан
спокој.»47) Управо је Коштуница настојао да синтетише борбу за
сувереност у границама могућег са реформама умерене брзине.
Творац је политике легализма или борбе за правну државу,48) а ре
зултати те борбе не само да нису дали резултат, већ се у периоду
легализма десио читав низ корупционашких афера, које су дове
ли до обесмишљавања ове политичке идеје. Војислав Коштуница
је човек рајинских црта: светле пути, смеђокос, крупних шака, са
видном склоншћу ка гојењу. И Коштуница је у физичком смислу,
баш као и Ђинђић, одавао утисак нехаризматичног вође неспон
таних покрета. Често је, као председник савезне државе, али и
касније као премијер, иступао невешто, клатио се пред аудитори
јумом и није знао шта ће и где ће са рукама. Коштуница је баш
као и Ђинђић демократски тип вође и лош говорник.49) Он при
ча уопштено, сувопарно, без темперамента.50) Извесна спорост и
крајња интровертност његовог психичког карактера, помешани су
са потиснутом хиперемотивношћу. Па и поред свега тога он ис
казује претензију да буде више државник, но што је то чинио ма
44) Овога мишљења је и садашњи председник Републике и близак сарадник Зорана
Ђинђића, Борис Тадић: “Šta je u stvari radio Zoran Đinđić? On je izvodio kompletno prevrednovanje sistema vrednosti u Srbiji. A najteže u srpskom narodu je upravo to – prevrednovati taj sistem.” (Ž. Ivanović: Zoran Đinđić u mreži mafije, str. 260)
45) Више о овоме у: М. Кнежевић: “Зоран Ђинђић – политичар и филозоф”, Парадигма
распада: 197-202, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
46) Д. Вукомановић: „Идеолошко профилисање релевантних партија у Србији“, Српска
политичка мисао: 4/09: 137-158, Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр.
148.
47) М. Протић: «Војислав Коштуница», Изневерена револуција, стр. 305.
48) M. Knežević: “Legalisti protiv pragmatista”, Podeljena moć
49) М. Кнежевић: “Време антиреторике – Војислав Коштуница”, Парадигма распада
50) «Коштуничин језик је изразито сув и необдарен. Код њега не да нема стила и лепоте, него нема ни оне једноставности без које је разумевање немогућно. Он често ни
сам не зна шта би хтео да каже, а и кад зна, не уме да саопшти на разложан начин.»
(М. Протић: «Војислав Коштуница», Изневерена револуција: 266-308, Чигоја, Београд,
2005, стр. 303-304)
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који други политичар након Милошевића. Коштуница уме да буде
несигуран, суревњив и веома сујетан. Непрестана окруженост љу
дима сумљивих стремљења указује на мањак самопоуздања.51) У
извесном смислу Коштуница је недоступан, неповерљив, његова
лична несигурност на мах постаје самопоуздање до подцењивања
саговорника и неистомишљеника, а његова неодлучност и спорост
у доношењу одлука каткада уме бити и кобна.52) Уме да буде веома
циничан. Па ипак, Војислав Коштуница поседује и добре особине.
Он је темељан, промишљен и обазрив политичар, свестан готово
свих слабости нације којој припада и којом је владао.
Када је реч о актуалном председнику Републике, Борису Та
дићу, ваља истаћи да о њему нема за сада значајних истражива
ња на ову тему. Стасит, динарске грађе, без претераног талента да
се издигне у политичког вођу харизматског типа, Борис Тадић пре
представља манекена или глумца у политици, него какву заиста
аутономну политичку фигуру. Његова предизборна појављива
ња на страначким скуповима делују као увежбани наступи пред
огледалом какве америчке агенције за маркетинг. Па и поред тога,
приметна су настојања у ходу политичара Бориса Тадића, да на
своја и државна нејака плећа, преузме и државничке послове, ко
ји су у смутним временима самог краја Милошевићеве владавине,
владавине Ђинђића и Коштунице, били запостављени. Борис Та
дић настоји да у времену продужетка агоније и растројства Србије
покуша да окупи српски етнос који је након распада Југославије
трагично расут у више државоликих творевина Западног Балкана
(ма шта то значило). Овај динарски come back, и покушај бар кул
турног зближавања Срба на свим просторима бивше Југославије,
праћен је хистеријом земаља у окружењу које настоје да српство
сведу на србијанство, подстичући шовинизам и нетрпељивост на
расној основи о чему се у нашој науци, па чак и штампи мало пи
сало, а још мање говорило.
Међу динарским политичарима по својим физичким и мен
талним идеалнотипским особинама одскаче вођа српских радика
ла Војислав Шешељ. Он је свакако неуобичајна физичка појава:
двометарског раста, кратких руку, издуженог врата... Док хода он
се љуља одајући киклопоидност своје незграпне појаве. Ментали
51)

“Власт је за њега лек против животне учмалости. Политички врх је његов доказ личне вредности. Нишатав изнутра, он зависи од похвала споља.» (М. Протић: «Војислав
Коштуница», Изневерена револуција, стр. 304)
52) I. Ivanović: “Koštunica i Đinđić kao antipodi I-II”, http://www.hereticus.org/?s=civilizacijsko
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тет му је посве динарски: тврдоглавост, натчовечанска упорност,
правдољубивост и истнољубље. Његова нагон за моћи и његова
конфликтност саставни су део свадљивог карактера.53) Шешељ је
од оних који иду право ка циљу – са њим просто човек зна на чему
је. Његова воља и упорност су невероватни.54) Међутим, овај карак
тер прати и извесна наивност у погледу процене сарадника, могућ
ност прављења кобних превида и грешака, несталност понашања
и прека нарав. Ипак Шешељ уме бити на моменте и благе ћуди,
па чак и да изненади простодушношћу својственом православним
Словенима. Интелигентан и вербално виспрен, он има смисао за
хумор какав не срећемо код других српских политичара. Његова
способност ка симплификацији и прецизним описима ситуација и
нарави политичких опонената плене довитљивошћу. Он је добар
говорник, али су му говори кратки и јасни, готово војнички, поне
кад и препуни сувопарне здраворазумске аргументације. И Шеше
љева учестала дијаболичност (добро – зло, лепо – ружно, храбро
– кукавно, часно – подло), део је херцеговачког менталитета у коме
је лични его центар универзума.
Сушта супротност Војиславу Шешељу, његов је донедавни
партијски саборац и кум Томислав Николић. Његове физичке осо
бине нимало не одговарају његовом низијском менталитету. Иако
висок и кошчат, он је у основи прави рајинац. Томислав Николић
говори једноставно до баналности, његову поруке као да су упу
ћене људима који више знају шта неће, него шта хоће у животу.
Он када сакрива ради то подмукло и вешто, када разобличује чини
то реско и брутално.55) Политичке поруке су му поједностављене:
да нам свима буде боље, да свако може поштено да живи од свога
рада, да Србија иде напред... Он уноси нешто од рајинске логике
53) В. Шешељ: Робијашке медитације, АБЦ Глас, Београд, 1992, стр.26: «Стражар Муслић
је почео да ме малтретира. Неколико је пута викао на мене, а сваки пут сам му противречио.» Шешељ жељу за доминацијом код себе приписује урођеним својствима дубљег
карактера. «За четири месеца, колико сам укупно ту провео, продефиловале су стотине
робијаша... Све сам их упознао, слушао њихове исповести. Међу њима сам већ у старту био ауторитет.» (Ibidem, стр.30)
54) Шешељ је баш као и Ђинђић посвећеник. Ево како изгледа један радни дан Шешеља у
затворској ћелији: « Себи сам правио распоред тако да сам до ручка учио непознате енглеске речи, после ручка преписивао лекције, читао их наглас по десетак пута, те решавао граматичке задатке. Иза вечере до гашења светла читао сам дневну штампу, коју
бих само летимично прегледао након ручка.» (Ibidem, стр. 26)
55) (Николић): « Или ћемо ми имати 50 одсто или Тадић и Коштуница заједно.» (новинар):
«Значи ви се унапред одричете власти?» (Николић): «Коштуница је нама пре три године рекао не смем и то стоји и данас.» (новинар): « Од кога не сме?» (Николић): «Не сме
од Запада. Не сме да изневери Тадића.» (Т. Николић, Борба као смисао живота, СРС,
Београд, 2007, стр. 200)
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свакодневног живота: бити добар са свима, незамерати се, сарађи
вати, трговати... трговати и сарађивати.56) Уз националну реторику
овај вид популизма у нашем народу даје пристојне резултате, што
указује на саобразност са већинским менталитетом. Овај лидер у
успону кренуо је са дна социјалне лествице; његов успон био је
трновит и дуготрајан. Није лако било бити други иза Шешеља.57)
Николић је стојички подносио ту другопласираност и чекао мо
менат, вребао прилику да коначно буде свој. Сада је коначно први,
а његова странка нема идеолошко упориште: она је сада и све и
ништа. То изгледа да даје резултате. Николић у парламентаризму
партократског типа плива као риба у води: он чека, вреба, онда уда
ра кад и где треба, па онда марљиво скупља гласове, као какав хр
чак гомила мандате, па онда стрпљиво преговара и тргује.58) И све
ово ради са неком необичном преданошћу до посвећења. И заиста
на политичкој сцени нема бољег и већег трговца од овог савреме
ног карактерног следбеника Милоша Обреновића. За њега је све
ствар цене, а политика вештина могућег. Има каткада нечег орјен
талног у том непрестаном дозивању могућег, нечег што је фатали
зам рајинског типа. Томислав Николић не дели и не стигматизује,
већ увлачи у ковитлац све оне неопредељене и неодлучне, очајне и
оне без става, али и оне који траже шансу, који немају времена да
чекају боља времена, људе који траже нешто за себе одмах и сад.
Као вођа он је сушта супротност Шешељу, знатно толерантнији и
тактичнији, оставља сарадницима простор да се искажу, допушта
сукобе приступа и концепција – па онда извлачи оно што је кори
сно. Николић је стрпљив, еластичан, радан и тактичан, у њему има
56) Добар пример трговачког менталитета пиљарског типа исказује однос Томислава Николића и Драгана Марковића-Палме. Њихова трговина је банална као на каквој
пијаци, где је моћ роба (изражена у мандатима) која се да трампити. Палма тражи три
послоаничка мандата на листи СРС, Николић му нуди, али прво да овај угаси странку.
Палма то одбија (Видети у, Ibidem)
57) “Iаko je tek u 38-oj godini života odlučio da udje u političke vode, u kojima pliva poslednjih
osam godina, Tomislav Nikolić uspeo je da postane ubedljivo najjači drugi čovek u srpskoj politici. Time je, ne samo demantovao pravilo da kod nas političari brzo stare a sporo
odrastaju, već i tvrdnje da sve srpske stranke imaju samo lidera i nikog više. Očigledno da
ovom visokom i elegantnom Šumadincu, kome su politički protivnici nadenuli pakosni nadimak Grobar, nisu smetali čak ni lik i delo jednog takvog partijskog šefa kao sto je Vojislav
Šešelj da izadje iz njegove senke i postane političar sa kojim ne morate da se slažete, ali
koga uvažavate.” (Margita Cvetković: “Skica za portret, Tomislav Nikolić – Opozicionar na
vlasti”, Nezavisna svetlost, br.132, http://www.freeserbia.net/Archives/Serbian/Toma.html)
58) Ово још једног примера како Николић схвата политику: (новинар): «Зашто сте ви бољи
кандидат за премијера од Ђелића?» (Николић): «Зато што Српска радикална странка има више гласова.» (новинар): «Само због тога?» (Николић): «Само због тога.» (Т.
Николић, Борба као смисао живота, стр. 201)
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нешто од преживеле мудрости србијанског села. Питање је само да
ли нам та и таква мудрост може сада уопште ишта више помоћи.
Анализирати Вука Драшковића нема смисла ако при томе има
мо у виду његову садашњу политичку моћ. Међутим, ако узмемо
у обзир његов значај као најважнијег Милошевићевог политичког
опонента током деведесетих година прошлог века, и ако узмемо
у обзир живописност његовог менталитета, карактера и свеукуп
не појаве, тада готово да није могуће озбиљније бавити се пор
третима политичких вођа, а не дотаћи се и Вука Драшковића. Он
је типичан представник динарске расе, коме чврстину карактера
смекшавају орјенталне црте. Висок, гипке фигуре, лица као гле
том клесаног, брадат, косе често разбарушене, Вук Драшковић је
надасве необична физиономија. Његов вучји поглед одаје понешто
од имена које носи и указује на дозу орјенталног лукавства, на за
окупљеност (пре свега) властитим, на превртљивост карактера и
неку врсту неуравнотежености која омета постојаност карактера
једне личности.59) Вук Драшковић није од оних који су истргнути
из колективног предања – напротив. У њему су још увек жива ко
лективна сећања, митови, предања и обичаји. Вук казује живо, го
вор му је лепршав и сликовит, пун емоција које подстичу патос.60)
Рекло би се да за ових двадесет година вишестраначја нико тако
лепо није умео да беседи као херцеговачки «краљ улица и тргова»
– Вук Драшковић. Стотине хиљада људи пристизале су из читаве
Србије да чују «шта Вук каже».61) То су били његови славни пери
оди у каријери. Након Вука бунџије, «разабурешеног Распућина»
59)

«Код њега никада и ништа није било осредње и уравнотежено.» (М. Протић: «Вук
Драшковић», Изневерена револуција: 186-224, Чигоја, Београд, 2005, стр. 186)
60) V. Stanković: “Portret jednog besednika – Vuk Drašković kralj ulica i trgova”, Hereticus,
br.3-4/05: 65-71, Beograd, 2005, str. 68: “Ako bismo sada prošli nebrojenim Vukovim besedama, primetili bismo jedan neuobičajen talenat, oličen u kitnjastoj formi izlaganja, koju
odlikuju: retorska pitanja, skraćena poređenja, parabole i anafore. Vukove besede pune su
neke unutrašnje dinamike i zapleta. Za razliku od njegovih političkih rivala koje je većma
odlikovao tanani stil izražavanja (stilus subtilis), oličen u trezvenosti i hladnoj argumentaciji,
i tek ponekad, pojačaniji, srednji ili umereni stil (genus medium), koji ima za cilj da pridobije
ili zabavi auditorijum (Šešelj, Čanak), Vukove besede dosezale su najteži, treći stadijum, tzv.
“veličajno-strasni” ili uzvišeni stil (genus grande). Ovaj stil teži da pokrene, sačinjavajući
emocionalne podsticaje, i tako omogućava besedniku da upravlja masom, izazivajući njene
reakcije, podstičući je da razmišlja i dela u određenom pravcu. (...) U jednom vremenu nabijenom represijom, podelama, moralnom i ekonomskom krizom, Vuk je znao da na pravi
način, poput dobrog majstora svog zanata, začini govore onom merom patosa, koji će pokrenuti mase, ustalasati stereotipe i uticati na političko sazrevanje duhovno opustošene nacije.”
61) D. Bujošević: “Povratak kralja trgova”, NIN, br. 2546/99, Beograd, 1999, http://www.nin.
co.rs/1999-10/14/10159.html
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и «новог Месије» који је знао да загрми попут св. пророка Илије62)
(али и да баци клетву) долази један стилизовани Вук, Вук компро
мисер, сарадник западних сила и Милошевића истовремено, и во
ђа опозиције и потпредседник владе, и књижевник и политичар, и
аскета и инкасант.63) Ономе чему је једино до краја остао веран то
је антифашизам четничке идеологије и блиски односи са САД и
Енглеском. Вук је својом странком СПО владао (и влада), аутори
тарно али му ни такав облик владавине није обезбедио стабилност
власти. Највећи међу саборцима одавно су га напустили. Остала
је само шачица «младих лавова», ловаца у мутном, чија гротеск
на промоција у нове лидере СПО означава коначан нестанак свега
онога што естетизује политички харизматизам Вука Драшковића.
Коначно, на самом крају казивања, немогуће је завршити, а не
споменути и необичну појаву још једног страначког вође – лидера
Нове Србије, Велимира Илића. Овај трибун показује све особи
не човека рајинског менталитета у коме су још увек жива сећања
динарских предака Старовлаха. Његова физиономија доминантно
је алпидска: округла глава, овално лице упале браде, смеђа коса,
ситне очи, краћи удови, и склоност ка гојазности, указују на живе
рајинске црте физичких карактеристика. Велимир Илић је радан и
марљив човек, прави представник рајинског сакупљачког мента
литета: конкретан и каузалан. Он до истине не долази логиком већ
интуицијом. Илић, баш као и Ђинђић и Николић, исказује склоност
ка сарадњи и повезивању, али показује и склоност ка оговарањи
ма и омаловажавању опонената (што је неретка особина Шумади
наца). Склон је поједностављивању ствари, а ауторитет прихвата
здраво за готово – готово догматски. Па и поред свих ових својста
ва које га чине доминантно рајинским типом, Веља Илић поседује
и динарске обрисе карактера које дугује, пре свега, својим прецима
из устаничког ерског краја Србије. Тада његов хајдучки карактер
често исплива на површину. Илић уме да буде не само бунџија и
револуционар, већ и пргав и агресиван. Често је то ипак само по
следица самоодбране, која му не доноси гласове на политичкој сце
ни, већ нове невоље и проблеме, из којих се неспретно извлачи. Он
је живи носилац народног предања и колективног памћења, један
62) V. Stanković: “Portret jednog besednika – Vuk Drašković kralj ulica i trgova”, str.69: “Samo
tri dana kasnije, 12.marta, pošto je pušten iz pritvora, Vuk zvuči poput sv. Ilije Gromovnika:
Proklet neka je onaj koji je devetoga marta vojsku i policiju poslao na ovaj grad!”
63) О држању Вука Драшковића сведочи и Милан Протић: «Под присилом, он пада у малодушност и очај. (...) Само гледа како да се извуче из незгодне ситуације у коју је запао.» (М. Протић: «Вук Драшковић», Изневерена револуција, стр. 219)
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од ретких Срба кога, и поред приговарања и зановетања, у родном
крају ипак осећају својим, и за њега сваки пут гласају.
FACTORS OF MENTALITY IN A CHARACTER 
OF POLITICAL LEADERS IN SERBIA
Summary
After defining his subject of research, author is trying
to figure out the factors that decisively influence crea
tion of different mentality by using the Multidisciplinary
Methods. These Multidisciplinary Methods include: the
Ethno-Psychological Method, the Social-Psychological
Method, the Comparative Method and the Ideal Type Met
hod. Among the methods for the analysis of the mentality
and character of social groups and individuals also will
be used: the Method of Introspection, the Intuitive Method,
the Historiographic Method and the Method of Content
Analysis. Finally, in the review of the political characte
rology of political party leaders the author pays attention
to the implementation of several politicological methods.
Author will try to figure out with using of all these methods
how and to what extent the factors of mentality have been
affecting the character of political leaders in Serbia.
Key words: political anthropology, political charactero
logy, ethno-sociology, ethno-psychology, mentality.

ЛИТЕРАТУРА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bogdanović, Miloš: Prokletstvo nacije, Beograd, 2004.
Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Riječnik sociologije i so
cijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
Bujošević, Dragan: “Povratak kralja trgova”, NIN, br.2546/99, Beograd,
1999, http://www.nin.co.rs/1999-10/14/10159.html
Veličković Dušan, Zoderman Kristof: Đinđić, Alexandria Press, Beograd,
2007.
Вукомановић, Дијана: „Идеолошко профилисање релевантних пар
тија у Србији“, Српска политичка мисао: 4/09: 137-158, Институт за
политичке студије, Београд, 2009.
Đukić, Slavoljub: Kraj srpske bajke, Samizdat, Beograd, 1999.
Ingliš: Obuhvatni rečnik psiholoških i psihoanalitičkih pojmova, Savre
mena administracija, Beograd, 1972.
Ivanović, Ivan: “Koštunica i Đinđić kao antipodi I-II”, http://www.hereti
cus.org/?s=civilizacijsko
Ivanović, Života: Zoran Đinđić u mreži mafije, Beletra, Beograd, 2004.

- 88 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стр: 69-90.

Јовановић, Бојан: Карактер као судбина, Народна књига / Алфа, Бе
оград, 2004.
Јовановић, Слободан: Културни образац, Стубови културе, Београд,
2005.
Кнежевић, Милош: Парадигма распада, Институт за политичке сту
дије, Београд, 2008.
Knežević, Miloš: Podeljena moć, NSPM, Beograd, 2006.
Krstić, Dragan: Psihološki rečnik, Savremena administracija, Beograd,
1991.
Николић, Томислав, Борба као смисао живота, СРС, Београд, 2007.
Протић, Милан: Изневерена револуција, Чигоја, Београд, 2005.
Stanković, Vladan: “Portret jednog besednika – Vuk Drašković kralj ulica
i trgova”, Hereticus, br.3-4/05: 65-71, Beograd, 2005.
Slović, Dragoslav: Anatomija srpske duše, Beograd, 2009.
Trebješanin, Žarko: Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd, 2008.
Цвијић Јован, Андрић Иво: О балканским психичким типовима, Слу
жбени лист СРЈ, Београд, 1996.
Cvetković, Margita: “Skica za portret, Tomislav Nikolić – Opozicionar
na vlasti”, Nezavisna svetlost, br.132, http://www.freeserbia.net/Archives/
Serbian/Toma.html
Čavoški, Kosta: Slobodan protiv slobode, Dosije, Beograd, 1991.
Шешељ, Војислав: Робијашке медитације, АБЦ Глас, Београд, 1992.
Wеininger, Otto: Pol i karakter, No limit books, Beograd, 1998.
http://www.vreme.com/arhiva_html/434/6.html: “Devet godina Demo
kratske stranke – jačanje kroz deobe”
http://hr.wikipedia.org/wiki/Mentalni_sklop

Abstract
The subjects of this research are the factors of mentality
that experience theirs later achievement in the character
of political leaders in the contemporary political scene
in Serbia. The area that today constitutes the Republic of
Serbia has always been subject to dual mentality variety:
mountain and lowland. With further sorting of factors this
mentality splits on: dinarian and rhinenian, the cattle and
agriculture, military and commercial, Central European
and Balkans… Creating of different mentalities is a result
of mixing different effects on individual sub ethnic groups
that has resulted in a whole range of the people’s charac
ters that are related more or less in their characters and
mentality of group of origin. Regarding the issue of the
project that is covered in this article there should be un
derlined the author’s effort in analyzing the mentality and
characters, as a social psychological structure of long du
ration, from the political point of view. This article has a
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lot of the data about physical and psychological charac
teristics of contemporary political leaders. Some of these
characteristics have their stands (the grounds) in the area
and mentality – and those are the real subjects of research.
Certainly this review of the character of political leaders
in Serbia such as: Milosevic, Djindjic, Kostunica, Tadic,
Seselj, Nikolic, Draskovic or Ilic, aims not only to practi
cally verify the hypothesis according to which the influen
ce of various factors on the mentality and a mentality on
the character of individuals that can be operationalized on
the examples of political leaders, but also to point out the
need for more thoroughly treatment of this scientific field
that belongs to the political characterology as the sub-di
sciplines of political anthropology.                       

Овај рад је примљен 01.фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11. фебруара 2010. године.
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Сажетак
Аутор пише о новом јавном менаџменту као новом ви
ду управљања (New Public Managment), односно о рео
смишљавању владе. Дефинише појмове јавног сектора,
јавног добра, јавне услуге, јавне службе, редефинише
класичне функције државе, посебно када је реч о пред
узетничком моделу новог јавног управљања. Сматра
да је нови јавни менаџмент део политичког система,
али, да његова реформа подразумева истовремено и
реформу друштвеног, односно актуелног политичког
система Србије. Она је усмерена ка функционалнијем,
флексибилнијем и развијенијем реформском моделу ко
ји води даљој демократизацији друштва, правној др
жави и грађанском друштву. Свакако, укључујући и
достигнућа европских земаља, пре свега В. Британије
и Немачке, али и САД и Новог Зеланда чији су модели
и искуства итекако примењивани у реформи политич
ког система, односно јавног сектора у Србији у усло
вима транзиције.
Кључне речи: Нови јавни менаџмент, Политика, Поли
тички систем, Србија....
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1. О НОВОМ ЈАВНОМ МЕНАЏМЕНТУ 
(ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ)

P

ојам governance (владање) одражава овакав шири приступ,
иако је недовољно прецизан и дефинише прилично различито,
зависно од јавне агенције која појам користи. Изразито политички
обојену дефиницију налазимо у британском Департману за међу
народни развој (Departmant for International Development – раније
UK Overseas Development Administration). Појам good government
(добро управљање) има четири компоненте: легитимност у сми
слу да систем управљања има пристанак оних којима се управља
и који због тога располаже средствима за давање и ускраћивање
пристанка, што се с највећом вероватношћу може реализовати
кроз плуралистичку, вишестраначку демократију: полагање рачу
на претпоставља постојање механизама који осигуравају да јавни
службеници и политички лидери одговарају за своје поступке и
коришћење јавних средстава, што захтева транспарентно управља
ње и слободне медије; способност (компетентност) у доношењу
и провођењу јавних политика и пружању ефикасних јавних услу
га, уз истодобно поштовање и заштиту људских права, које треба
подупрети читав систем доброг управљања (UK Overseas Develop
ment Administration, 1993.). УН-ов појам good governance (поште
но, ваљано управљање) много мање наглашава значење функцио
нисања плуралистичких демократија ка ефикасном и одговорном
управљању, а истиче релативност културних вредности, односно,
различити се скуп вредности приписује економским, политичким
и друштвеним односима, што даје различиту тежину идејама као
што су партиципација, индивидуалност, поредак и власт (УНДП,
1995.). Светска банка настоји превазићи повећу разлику између не
утралног израза governance и замршеног израза good governance с
обзиром да јој њен Articles of Agreement изричито забрањују би
ло какву политичку интервенцију, а допуштају да се узму у обзир
само економска разматрања. Према документима Светске банке,
чини се да је она захтевала отворену и предвидљиву политику, про
фесионалност политике и способност менаџмента, као и делотвор
но коришћење ресурса како би се постигао виши степен економ
ског и друштвеног развоја.1)
1)

Нав. према: инг. Перко Шепаровић: „Нови јавни менаџмент –британски модел“, Поли
тичка мисао бр. 4/2002, стр. 34.
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Јавни је менаџмент готово од самих почетака садржан у појму
јавне управе и управљања у САД-у, где је врло рано уграђено на
стојање да послови јавне управе буду што делотворнији (ефектив
нији), односно, да доведу до решења оних проблема или остварења
оних циљева због којих се обављају као и то да се ти послови обаве
што учинковитије (ефикасније), односно са што повољнијим про
мером између уложених средстава и постигнутих резултата. Тако
се још 1887. године Woodrow Wilson у свом познатом есеју The
Study of Administration залагао – у борби против корупције и „су
става плена“ – за ефикасност и економичност, што је могуће једино
ако се странкама онемогући уплитање у менаџмент државом и он
препусти професионалцима (Chandler/Plano, 1988.:43).2)
У ствари, нови јавни менаџмент у оперативном смислу под
разумева наметање (економских) вредности и техника приватног
сектора јавном, односно, нагласак је углавном на јефтиноћи и ефи
касности, поуздање у моћ приватног предузетништва и слободног
тржишта у реформи јавног управљања. Од почетка 1980-тих годи
на прошлог века углавном је ослоњен на идеологију неолиберали
зма и конзервативне политичке снаге у САД и Великој Британији.
У суштини утемељује се на политичком „нападу“ на социјалну др
жаву, знању, учвршћењу класне структуре, односно, реафирмацију
неједнакости и неоколонијализма на глобалном плану.3)
Шта значи Нови јавни менаџмент у политичком систему Ср
бије?
1) У првом макро-плану жели реформу постојећег политичког
система, његових институција, односно, на макро-плану: смањење
јавног сектора, приватизација, непрофитни сектор, хоризонтални
облици повезивања, политичких институција, уз могућност кон
троле, етичног понашања, координација и стратешко планирање,
јачање капацитета државе повећање улоге локалне партиципације
и слично.
2) Појединачна оперативна димензија обухвата: смањење бро
ја запослених у јавном сектору – јавној управи, јачање приватног
сектора у пружању услуга, флексибилнији радноправни аранжма
ни, аутономија јавних менаџера, колективно преговарање плаћање
2)
3)

Инг. Перко Шепаровић: “Нови јавни менаџмент-британски модел“, Политичка мисао,
ЗАГРЕБ, бр. 4/2003, стр. 31.
Видети: др Драган Суботић, „Друштвено одговорно пословање и социјална држава“,
књ. 3, Београд, 2009, стр. 305-307.
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према резултатима рада и мењање организацијске културе, при
према менаџера, општег типа... 3) Функционални (јавно тржиште,
јавне политике, наплата реалних цена, јавне набавке, већи број по
нуђача, јавно-приватни аранжмани, покушаји дерегулације праће
ни management by results, занемаривање процедура и законитости,
конзумеризам, нови проблеми у менаџменту... 4) Финансијски, ле
гитимацијски, однос грађана и управе, политички, социјални, оп
штедруштвени, оквири новог јавног менаџмента.
Заправо, динамички, функционални и профитабилни модел
Новог јавног менаџмента, садржи следеће елементе: 1) јавно упра
вљање (менаџмент) као мерило успешности, ефикасности и про
фитабилности – од јавног ка приватном сектору; 2) циљно раци
онална оријентација (output), 3) сегментирање у већи број мањих
организација у државној управи су јавне агенције усмерене на је
дан „производ“, односно, услугу, 4) компетиција међу организаци
јама и институцијама (профитним и непрофитним) јавног сектора,
5) стил корпоративног управљања (односи с јавношћу, еластич
ност у запошљавању и награђивању, уговорни радни однос), 6)
смањење трошкова функционисања и пословања јавног сектора,
односно, јавне управе.4)
На, пример, у Хрватској јавни менаџмент, предузетништво и
јавна управа подразумевају следеће постулате: а) Локални и реги
онални развој као нови задатак локалне и регионалне самоуправе;
укључујући и локално предузетништво; б) Компетиција међу орга
низацијама јавног сектора, међу локалним јединицама (competing
cities), локалне иновације, branding and marketing; в) нове облике
планирања (стратешко планирање); г) нова организацијска решења
(агенцификација и уговори, вишестепенасто управљање, партнер
ство, уместо хијерархије); д) управљање људским потенцијалима;
ђ) ИКТ и комуникације; е) нове облике и методе у систему јавних
функција; ж) промене у функционисању (јавно тржиште, цене, јав
но-приватно партнерство, autsourcing, contracting out, приватиза
ција...) и томе слично.
У теоријскометодолошком смислу, ново јавно управљање у
политичком систему Србије претпоставља три поља политичке
анализе и три модерна приступа: 1) владавина; 2) интерес и 3) јав
ност, односно „преко владавине, као организованог и институцио
4)

Видети: Жарко Ристић: Геофискални менаџмент, Београд, 2007; Јавни сектор, Бео
град, 2008; Социјална економија и јавни менаџмент, Београд, 2008.
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нализованог облика управљања људима у друштву, манифестује се
политичка моћ. Владавина се у структурном смислу речи, ослања
на систем установа законодавне, извршно-управне и судске власти.
Интерес се реализује путем политичке партиципације, односно по
средством представничких и заступничких тела, а јавност се оба
везује преко слободне и непосредне политичке комуникације изме
ђу основних политичких актера. Равнотежа владавине, интереса и
јавности претпоставља прожетост сваке од њих значајним чинио
цима, као што су: право процедуре, надлежности и одговорности.5)
У Србији се концепт Новог јавног менаџмента једнострано
своди на проблем реформе државне управе, односно – смањење
броја чиновника – државних службеника и намештеника.6) Рефор
ма државне управе може се посматрати са два основна аспекта, оп
штег (хоризонталног или системског), који се односи на реформу
целокупног система државне управе,7) и секторског (вертикалног)
приступа, који се односи на реформу појединих сектора управе
(на пример, област пољопривредне или еколошке политике, итд.).
Европска комисија, у складу са својим овлашћењима, често потен
цира мере које би државе кандидати требало да предузму у разли
читим секторима како би се адекватно спровели европски прописи.
Међутим, секторски приступ јачању административних капацитета
не сме ићи на уштрб општег, системског приступа реформи држав
не управе. Иако су структуре за спровођење – нпр. пољопривредне
или еколошке политике и одговарајуће царинске и ветеринарске
службе – неопходне за приступање ЕУ, само њихово успостављање
није довољно. Њихов општи учинак у великој ће мери зависити од
постојања и функционисања основних елемената система држав
не управе, попут међуресорне координације, уређења службенич
ког система, буџетских процедура и контролних механизама, итд.
имајући у виду да они стварају основне предуслове за несметано
функционисање целокупног система државне управе.8)
Процес приступања ЕУ захтева да државни службеници буду9)
информисани о променама које са собом доносе сам процес инте
5)
6)
7)
8)
9)

Др Драган Суботић, Политиколошки мементо, Београд, 2007, стр. 12.
Др Живојин Ђурић, др Драган Суботић, Реосмишљавање јавне власти, управе и адми
нистрације – примењене политиколошке институције, Београд, 2009.
Реформа друштвене управе и интеграција у Европску Унију, Београд, 2009, стр. 6.
Исто, стр. 16-17.
Реформа државне управе и интеграција у Европску Унију, Министарство за државну
управу, локалну самоуправу, Београд, 2009.
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грације, а касније и чланство у Унији. Реч је о административном
капацитету једне државе која представља „један од најзначајнијих
критеријума за оцену њене спретности да постане чланица Европ
ске није. Да би администрација била реорганизована и способна да
спроводи правила и политике ЕУ, потребно је да постоји политич
ка воља и да се дефинише свеобухватна стратегија реформе која
подразумева не само реформу администрације, већ и модерниза
цију целокупног друштва“.10)
Постоје бројни примери промена у раду државних службени
ка, које долазе као последица процеса интеграције у ЕУ. Међу њи
ма, се између осталог, издвајају: измењене буџетске процедуре и
нови начини планирања потрошње (пре свега путем програма и
пројеката), који захтевају нова знања и измењен приступ овим пи
тањима; нове процедуре које се односе на потрошњу средстава, а
које пре свега долазе као последица прописа о јавним набавкама
који, као што смо поменули, морају да садрже стандарде европ
ског права; нови начини комуникације и сарадње међу ресорима,
који морају да омогуће ефикасну и брзу размену података, како би
се обезбедила брза реакција државе на захтеве институција ЕУ и
задовољавајуће усаглашавање ставова и интереса – таква комуни
кација и сарадња неминовно изискују знатно већу примену елек
тронских средстава комуникације, а у неким случајевима може
захтевати и комуникацију на страном, пре свега енглеском језику,
како би се уштедело на времену и трошковима превођења; нове
процедуре интерне финансијске контроле и ревизије, као и екстер
не контроле од стране врховне ревизорске институције са чијим се
радом службеници морају упознати, како би се испунили захтева
ни стандарди у овој области, итд.11)

2. СУБЈЕКТИ: ДРЖАВА, ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ,
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
Држава је најзначајнија политичка установа и организација
глобалног друштва, чији је циљ да заштити и унапреди друштве
ни поредак. Тај циљ државе остварује, како сматра М. Вебер, ле
гитимним монополом физичке принуде којим располаже посебан
апарат јавне власти. Држава настаје као резултат развоја и усло
10) Јелена Тодоровић, „Јачање административних капацитета као услов чланова у Европ
ској унији”, Политичка ревија, бр. 2/2009, Београд, стр. 274.
11) Исто, стр. 15-16.
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жњавања људског друштва, а својом појавом доприноси и унапре
ђује друштвени живот људи и још га чини сложенијим. У интере
су је сваког сложеног облика друштва да постоји и делује држава
као јединствена политичка установа и организација чија је основна
функција одржавање, функционисање и развијање одређеног дру
штвеног поретка.
Подсетићемо, да је синтагма „политички систем (нем. Poli
tisches System; фр. systeme politique; енгл. political system; пол. poli
tiske systeme; rus. политическая система) новијег датума и појављу
је се у модерној политичкој науци/теорији која истражује државне
и уставне системе, државне и уставне органе, облике владавине,
партијске системе, изборне системе, политичку културу и друге
политичке појаве, процесе и односе у модерној политичкој зајед
ници. Упоредо са синтагмом политички систем наводи др Радивој
Степанов, у политичкој науци и публицистици „користили су се
синоними као „политички режим“ (у Француској), „политички по
редак“ (у америчкој политикологији), „политички облик државе“
(у марксистичкој теорији државе) или „државна организација“ (у
Немачкој), „политичко друштво“ (Ж. Ж. Русо)“.12)
Зависност политичког система се може доказати и у односу
на „идеологију на којој он изграђује свој легитимитет. За Дивер
жеа политички систем није само техничка организација владавине:
„он увек одговара некој идеологији, некој доктрини о власти. Прве
типологије политичких система могу се пронаћи већ код старогрч
ких мислилаца – Херодота и Аристотела, док типологија политич
ких система, изграђена у 20. веку, врше дистинкцију системима на
основама Монтескјеове теорије о подели власти. Полазећи од те
теорије оне праве разлику између два типа политичког система: а)
система у којима су власти обједињене. Средиште обједињавања
може бити појединац – при чему се систем јавља у облику апсо
лутне монархије или у облику диктатуре, а може бити скупштина
– када се ради о скупштинском систему; б) система у којима су вла
сти одвојене, било да је одвојеност потпуна или се ради о парла
ментарном систему, заснованом на међусобној сарадњи тих одво
12) Традиционална/класна политичка наука/теорија појам политичког система изједнача
вала је са појмом државе или државне организације. Изједначавање политичког систе
ма са државом било је нарочито изражено у оним државним и политичким културама
(Немачка) у којима су политичка филозофија и политичка историја подизале државу на
ниво ексклузивног политичког демијурга, „скоро једног стваралачког принципа“ (Ђор
ђевић 1967:18).Радивој Степанов, Увод у политику и политички систем, Нови Сад,
2010, стр. 143.
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јених власти. И у једном и у другом случају – независно о томе јесу
ли власти обједињене или су одвојене – може се правити разлика
између два типа политичког система – монархије и републике.“13)
Политиколошки приступ новом јавном менаџменту обухвата и три
приступа модерном схватању политике: тоталитаристички, плура
листички и републикански, односно, најприближнији је Веберо
вом етатистичком одређењу политике. То за земље у транзицији,
значи дуализам две категорије – државне, политичке и друге моћи
и државе, јер се по овом приступу „политика налази у троуглу мо
ћи, легитимности (тј. процеса легитимизације власти) и физичког
насиља (принуде). Она се најуже везује за државу која је основни
медијум њеног постојања и основно средство реализације циљева
различитих политичких актера.14)
На овом разликовању а што је од значаја за ново јавно упра
вљање, врши се и дистинкција између два основна типа политич
ких система у савременим друштвима: демократије и тоталитари
зма. Демократијом се означава онај тип политичког система у ком
је на снази владавина народа. Наравно, и унутар демократије се
може правити дистинкција између два њена појавна облика. Један
је посредничка или представничка демократија, коју карактерише
чињеница да народ, као носитељ суверенитета, на непосредним из
борима бира своје представнике за законодавну власт – понекад
и за извршну – а онда они доносе одлуке и владају у име народа.
Овај тип демократије је углавном карактеристика свих савремених
друштава. Други је тзв. непосредна демократија, која је нетипич
на за велике друштвене групе и за савремена друштва. Као облик
једнаке партиципације чланова друштва у доношењу политичких
одлука она се јавља веома ретко, нпр. у формама референдума, а
изван тога може се применити само у малим друштвеним група
ма. Тоталитаризмом се означава облик политичког система за ко
ји је карактеристична тотална држава, монопол једне политичке
странке, специфична структура друштва, политичка идеологија и
систем оправдања и одржавања тоталитарне владавине. Овај тип
система, дакле, карактерише: једна политичка странка која посе
дује монопол, идеологија која има обележја тоталитарне, искљу
чива контрола над економијом, медијима и војском, тајна полиција
13) Нав. према: др Живојин Ђурић, др Драган Суботић: Реосмишљавање јавне власти,
управе и администрације, Београд, 2009, стр. 37-39.
14) Политичка енциклопедија, Београд, 1998, стр. 27.
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у функцији заштите постојећег система.“15) На овим теоријско-по
литичким претпоставкама оперативно се дефинише место јавног
менаџмента:
ДРУШТВО
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЈАВНИ СЕКТОР
ЈАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ЈАВНА УПРАВА

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ЈАВНА ПОЛИТИКА

Нови јавни менаџмент
Нови јавни менаџмент посматран у светлу SWOT-анализе при
менљиве на област политикологије (SWOT политичка анализа) мо
же се моделовати у следећој динамичкој политичкој интеракцији:
Политичко
окружење:
1. позитивно

Политички систем
институције

субјекти

процеси

2. негативно
3. шансе
4. претње
5. предности

v

јавна власт
јавна политика
нови јавни менаџмент

1. изборни
систем
2. партијски
систем
3. парламентарни
систем
4. председнички
систем
5. модели
демократије
6. социјални
неолиберални

Политичко окружење обухвата и однос политичке легитимно
сти и модела плуралистичке демократије у смислу Р. Халове а нове
консталације политичких институција, односно: 1) општег бирач
ког права (пасивно и активно); 2) право политичких лидера да се
јавно надмећу за подршку грађана; 3) слободне и правичне, углав
ном трајне изборе (Free and fair normaly secret election); 4) право на
удруживање у политичке партије, асоцијације и групе за притисак;
5) постојање алтернативних извора информисања независних од
Владе и међусобно; 6) институције које гарантују миран силазак са
власти лидера који изгубе на изборима, и њихову мирну (ненасил
ну) замену победницима (Dahl, 1987, стр. 166-168)“.16)
15) Исто, стр. 40.
16) Вељко Дубљевић: „Легитимност и тржишни модел савремене плуралистичке демокра
тије“, Пословна економија, бр. 2, С. Каменица, 2009, стр. 280.
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Прецизније речено, познавање политичких институција прет
поставља праћење различитих нивоа политичког деловања, поли
тике идентитета, конституционалне и редистрибутивне политике,
сматра политиколог др Милан Јовановић, идентификујући три ни
воа: „Први ниво тиче се представе о мета-принципима, онима на
којима почива политичка заједница... Други ниво деловања тиче
се обликовања структура и расподеле власти... Трећи ниво обухва
та приступ ресурсима, принципе њихове дистрибуције, стратегије
одржавања и увођења“.17)
Политичка димензија однос политичког система као подсисте
ма глобалног и новог јавног менаџмента тиче се интеракције јавне
власти и друштва чији су конституенси, пре свега, 1) политика као
свесна активност човека на регулисању односа између људи, уте
мељена на спољним условима у којима се остварује људска актив
ност као и унутрашњим квалитетима самог човека као својеврсног
субјекта активности;18) 2) политички субјекти, односно 3) „поли
тичке институције и организације (држава, политичке странке, и
друге организације, као и истакнути појединци); 4) политичка де
латност као и делатност усмеравања друштва према остваривању
одређених политичких циљева“.19)
Политички систем као један од друштвених система обухвата
„све политичке делатности и односе, све политичке организације
и институције, осмишљене политичком културом и организоване
у јединствену целину и чине га сукоби друштвених група и суче
љавање различитих интереса кроз њихову артикулацију унутар
друштвених институција и политичких организација уопште“.20)
Поред овог, од значаја за ново јавно управљање, је и свођење по
литичког система на државу, односно систем власти, мада он не
може бити државни механизам, нити обухвата само политички
процес или скуп политичких процеса. Чиме се редуцира на поли
тичко одлучивање и „пресуђивање поводом сукоба интереса одре
ђених друштвених група и институција, па се њиме разрешавају
противуречности и успоставља извесна равнотежа у функциониса
њу друштава.“21) Покушај дефинисања типова новог јавног менаџ
17) Др Милан Н. Јовановић, Политичке институције у политичком систему Србије, Бео
град, стр. 6-7.
18) Др Драган Суботић, Политиколошки мементо, Београд, 2007, стр. 53.
19) Исто, стр. 12.
20) Др Драган Суботић, Политиколошки мементо, Београд, 2007, стр. 221.
21) Исто, стр. 223.
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мента полази од Хајнеманове поделе на демократски, ауторитарни
и тоталитарни систем – а тиме и модел планирања, организовања,
управљања, политичке комуникације и контроле добре владавине
(good gowernance).

3. НОВO ЈАВНО УПРАВЉАЊЕ 
(ОД ВЛАДАВИНЕ КА УПРАВЉАЊУ)
Ново јавно управљање, односно нови јавни менаџмент (The
New Public Managament), јесте употреба управљачких техника при
ватног сектора у влади и пренос владиних функција на приватна
тела. Према филозофији новог јавног управљања влада би требало
да „усмерава“ одлучује о политици, док би приватне организације
требало да пружају услуге, а државне установе да буду испуњене
„предузетничким духом“. Примери овог последњег су: директна
одговорност менаџера за разултате, одређивање прецизних циљева
како би могли да се оцене постигнути резултати, расподела ресур
са у складу са резултатима, као и коришћење краткорочних уговора
и отворен систем запошљавања. Ново јавно управљање је опште
померање од хијерархије ка тржишту, и од владавине ка управља
њу, јер управљање је шири појам од владања. Његови заступни
ци га повезују са економијом, компетентношћу и ефикасношћу.
Критичари, пак, тврде да поткопава етику државне службе и слаби
одговорност, односно да доводи до стварања нових регулаторних
контролних тела, као и то да је филозофија „приватно – добро, јав
но – лоше“ у суштини погрешна!
До појаве реформског менаџерског приступа јавној админи
страцији у САД дошло је „почетком 1990-тих година. Нови јавни
менаџмент је био оријентисан на побољшање перформанси јавног
сектора. Полазиште за реформу било је да је традиционална биро
кратски оријентисана јавна администрација искварена и оронула и
да је последично јавност изгубила поверење у владу. У америчкој
јавности се тих година јавна администрација сагледавала као не
стручна и расипничка. За нови јавни менаџмент се може рећи да
се ослања на традиционални менаџерски приступ, да инсистира на
постојању дихотомије између ауторитативног утврђивања вредно
сти (politics) и администрације, инсистира да се унапреди начин на
који влада ради свој посао без обзира која је партија на власти, на
глашава аполитичност и пословну оријентацију јавне администра
ције. Административне реформе су поред САД већ раније преду
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зеле и још неке земље тако да посматран као целина, нови јавни
менаџмент претпоставља следеће промене: Јавна администрација
треба да се усмери на остварење резултата а не процедуре. За до
стизање резултата јавна администрација у обезбеђивању јавних
роба и услуга треба више да се ослања на тржишну конкурентност,
а што је изводљиво на неколико начина: уговарањем куповине ро
ба и услуга од приватног сектора по нижим трошковима од оних
по којима их је некада производила држава; државне службе (нпр.
поштанске услуге) могу да се реорганизују по узору на приватне
корпорације, што им може обезбедити приходе од продаје роба и
услуга; омогућити да државне службе буду конкурентне једна дру
гој и/или осталим организацијама изван државног сектора.
Организовање јавне администрације на тржишним основама
значи њено обликовање према потрошачима. Продаја производа
или услугу у конкуренцији са приватним фирмама развија одго
ворност према потрошачима и може унапредити услуге јавне ад
министрације морално и ефикасно, и иницирати подржавање нај
бољих пракси из приватног сектора. На пример, у великим тржним
центрима могуће је отворити канцеларије за обнављање возачких
дозвола и регистрацију возила.
Успостављањем везе између тржишне идеје и спољног угова
рања набавки владин посао постаје набавка јавних роба и услуга,
а не њихова производња у сопственој организацији. Другим речи
ма, влада би могла у обезбеђивању услуга да се ослони на трећу
страну као што су друге владе, непрофитне организације и корпо
рације. На тај начин влада може да имплементира своје политике
али и да створи простор да јача регулаторну функцију. Владине
функције би требало дерегулисати, јер, централизован
 а бирокра
тија није одговарајућа за према резултатима оријентисану јавну
администрацију. Менаџери у јавној администрацији ће јавне наме
штенике и буџет морати да користе на најбољи могући начин јер
ће бити руковођени конкуренцијом, потрошачима и одговорношћу
за резултате.“22)
Генерално, по новом јавном менаџменту култура јавне адми
нистрације, сматра др Љиљана Лучић треба да се промени, тако да
„савремена јавна администрација постане флексибилна, иноватив
на, способна да решава проблеме, предузетничка и замени доса
22) Др Љиљана Лучић: “Држава друштвене бриге и јавна администрација“, Право и поли
тика, 2, 2008, стр. 80-81.
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дашњу која је ограничена правилима, оријентисана на поступке и
фокусирана на инпуте уместо на резултате.23)
Ново јавно управљање је широко посматрано „коришћење
управљачких техника приватног сектора у влади и пренос влади
них функција на приватна тела. Према филозофији новог јавног
управљања, влада би требало да „усмерава“ (одлучује о политици),
док би приватне организације требало да пружају услуге, а држав
не установе да буду испуњене „предузетничким духом“. Примери
овог последњег су: директна одговорност менаџера за резултате,
одређивање прецизних циљева како би могли да се оцене постиг
нути резултати, расподела ресурса у складу са резултатима, као и
коришћење краткорочних уговора и отворен систем запошљавања.
Ново јавно управљање је опште померање од хијерархије ка тр
жишту, и од владавине ка управљању. Заступници га повезују са
економијом, компетентношћу и ефикасношћу. Критичари тврде да
поткопава етику државне службе и да слаби одговорност односно
да доводи до стварања нових регулаторних и контролних тела, као
и да је филозофија „приватно - добро, јавно – лоше“ у суштини
погрешно.
У последње две деценије јавну управу задесио је талас ре
форми без преседана. Традиционални модел нашао се на удару
снажне критике грађана и приватног сектора, али и теоретичара
организације и управљања државом.24) У основи ових реформи био
23) У САД на федералном нивоу нови јавни менаџмент усвојио је заменик председника
САД Ал Гор, 1993. године. У САД, Нови јавни менаџмент је применило и неколи
ко држава. Данас је Нови јавни менаџмент постао доминантан менаџерски приступ у
САД. Амерички председник Џорџ Буш потврдио је Нови јавни менаџмент, али у нешто
измењеном облику у односу на Клинтон-Горову администрацију. Буш је истакао да је
његова политика и реформа јавне администрације заснована на три принципа: влада
би требала да је усмерена на грађане, оријентисана на резултате и што је могуће ви
ше тржишно заснована. У односу на претходну администрацију, Буш је даље развио
спољно уговарање послова, показао већу отвореност за менаџерску флексибилност и
унапредио координацију неких послова нпр. безбедност земље, преко хијерархијске
контроле. Може се рећи да је Нови јавни менаџмент инсистирањем на постизању ре
зултата, не само у САД него и шире, бацио у засенак велики број инпут оријентисаних
и процедурално фокусираних менаџерских приступа. Високо иновативан нови јавни
менаџмент био је онај који је примењен у држави Орегон. Приступ новог јавног ме
наџмента у Орегону промовише јавну администрацију усмерену на остваривању ре
зултата и охрабрује експеримент са локалном самоуправом. Нови јавни менаџмент у
Орегону другачије се назива и Benchmarks program јавне администрације. Бенчмаркс
програм су појединачне мере које заједно чине Орегон мерило (benchmark) – показа
тељ прогреса у остварењу стратегијске визије Орегона у будућности. Орегон жели да
постане држава добро образованих компетентних грађана који живе у успешном дру
штву, раде у добро плаћеној конкурентној економији и уживају у еколошки неугроже
ном окружењу.“ Исто, стр. 81.
24) Нови јавни менаџмент Влада Републике Србије, Агенција за унапређење државне
управе, Београд, 2002. године
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је став да је држава постала гломазна и са превише надлежности,
а да тржиште нуди супериорније механизме за ефикасније снабде
вање јавним добрима и услугама. Оне воде порекло из развијених
индустријских економија, чији су се политички лидери нашли под
притиском јавности и привреде да повећају ефикасност управе,
смање државне расходе и порезе, уз истовремено одржање висо
ког нивоа социјалног осигурања и других јавних услуга. Програми
реформе јавне управе који су извршили снажан утицај на међуна
родну управу политику вуку корене из вестминистерских система
(Аустралија, Нови Зеланд, Велика Британија и Канада) и Сједиње
них Америчких Држава – земаља које се с правом сматрају глав
ним представницима „Новог јавног менаџмента“. Талас управних
реформи заправо је кренуо из Велике Британије 1979. године, када
је у овој земљи извршена радикална промена у програму и начи
ну рада владе и њене администрације ради смањења улоге држа
ве у економском животу. Значајно је промењен статус и делокруг
надлежности и послова што је довело до суштинског разматрања
праксе и концепта постојећег система јавне управе. Политика која
је у почетку нагласак стављала на одржавање макроек ономске ста
билности, заустављање инфлације, смањење буџетског дефицита и
јавне потрошње, претворила се у кампању за „стањивање“ и ума
њивање државне организације, а тиме и њеног утицаја на економи
ју и сасвим прагматичног становишта. Огромни трошкови соци
јалних програма у западној Европи и другим индустријализованим
земљама довели су до сумњи у смисленост и одрживост државе.
Потреба да се унапреди ефикасност у јавном сектору и да се сма
ње јавни расходи пропраћена је пактом мера које су имале карактер
увођења тржишних механизама у јавни сектор. Иако успех вари
ра од земље до земље, ови принципи, се могу сматрати светским
трендом. Тај тренд је вероватно био и под утицајем система вред
ности у чијој изградњи су значајну улогу имале и мултилатералне
организације, медији и грађанско друштво. Такав приступ се мани
фестовао слабим, али очигледним опадањем хијерархијских нивоа
и тенденцијом да грађани добију право гласа, па и директан утицај
на вршење јавних послова.
Применљивост различитих модела државе и питање да ли се
то развија нова глобална парадигма јавног менаџмента су теме за
значајну расправу и разматрање, посебно ако се узме у обзир сна
жна идеолошка природа политичких стратегија које они предста
вљају. Нови јавни менаџмент (New Public Management) и такозвано
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„реосмишљавање владе“ (Reinventing Gowernment) били су акти
коришћени у процесу унапређења ефикасности јавног сектора и
смањења трошкова. Данашње окружење захтева веома флексибил
не и прилагодљиве организације, које обезбеђују високо квали
тетне производе и услуге, трошећи сваку пару на најбољи могући
начин.“25) Данас се организације окрећу конкретним потребама по
трошача, нудећи им широк избор нестандардизованих услуга. Оне
руководе консултацијама и подстицајима пре него „војним“ коман
довањем, што запосленима даје осећај смисла и контроле, па чак и
„власништва“. Оне развијају приступ којим радије „опуномоћују“
грађане него да их једноставно „опслужују“ дајући им право и мо
гућност да учествују у процесима, а не да само пасивно користе
услуге.
Модел предузетничке централне и локалне власти по концеп
ту др Снежане Ђорђевић значи „нови, партнерски квалитет односа
повећавајући тиме ефикасност и квалитет услуга. Између локал
них власти се такође развио однос конкуренције у правцу снажни
јег привлачења капитала, грађана и других развојних ресурса.“26)
Критика традиционалног модела управљања државом базира
на је на поређењу „идеалног“ модела бирократије са оним што се
дешава у стварним системима јавне администрације. Идентифико
ване су следеће разлике: 1) у многим системима нема јасног раздва
јања између политике и администрације било у процесу доношења
одлука било у појединим улогама администратора и политичара,
које су обично сједињене; 2) процеси доношења одлука ни у ком
случају не подлежу правилима техничке и економске рационално
сти, већ на њих утичу и обликују их процеси сукоба, преговора
и размене између интереса како унутрашњих тако и спољашњих
у односу на бирократију; 3) хијерархија и централизација комби
нују се са формалном, понекад поданичком, оданошћу правилима
и процедурама произвођача дефекта (или бирократске патологије)
као што је одлагање, нефлексибилност, неодговорност и арогантно
неуважавање интереса и бриге за грађане; 4) бирократије карак
терише процес имплементације одозго надоле који често доводи
до неодговарајућих одлука и неадекватних резултата; 5) ширина и
обим трансакција унутар модерног система државне администра
ције и унутрашњих и спољашњих организација и интереса, толико
25) Исто,
26) Др Снежана Ђорђевић: Приручник за модерно управљање локалним економским
развојем, Београд, 2007, стр. 8.
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је велики да је степен сложености много већи него што то препо
ручује овај модел.“
Док се држава благостања оправдава потребом да се откло
не недостаци тржишта, превага наведених карактеристика довела
је до критичне ситуације, која изискује да се отклоне неуспеси у
управљању државом. То би се могло сумирати и на следећи на
чин: а) неодговорна, али „насрћућа“ држава, чије су обилне интер
венције ограничиле слободу људи да се баве својим пословима, и
развиле зависност уместо самосталности; б) превелика држава, у
којој су владе преузеле превише надлежности, и нису могле да их
изнесу ефикасно и ефективно; в) држава приватних интереса, где
су елите и привилеговане групе експлоатисале могућности које су
нудили државни послови да би задовољили своје интересе и уве
ћале приходе.
Комбинација ових критика (неефикасности бирократије и
мањкава природа активистичке владе) произвела је модел реформе
који се обично зове „нови јавни менаџмент“. Овај модел реформе
полази од претпоставке да су велике државне администрације на
следно дефективне и бескорисне и да је тржиште боље опремљено
него држава да обезбеди већину добара и услуга.
Радикалне промене потребне да се уведе трансформисани и
предузетнички модел јавног менаџмента спроводе се: 1) реструк
турирањем и смањењем јавног сектора, нарочито приватизацијом;
2) реогранизацијом и „стањивањем“ централних јавних служби;
3) увођењем конкуренције у преостале јавне услуге, коришћењем
интерних тржишта, и уговарањем пружања јавних услуга са при
ватним сектором; 4) унапређењем ефикасности и остваривањем
концепта „вредност за цену“ кроз менаџмент на основу резултата
и ревизије постигнутих перформанси.
Нова врста јавног менаџмента одликује се: 1) раздвајањем
стратешке јавне политике од оперативог управљања; 2) бригом
за резултате, а не за процес и процедуре; 3) оријентацијом ка по
требама грађана, а не интересима организације или бирократа; 4)
повлачењем из области директног пружања услуга у корист улоге
„кормиларења“ или „опуномоћавања“; и 5) измењеном, предузет
ничком менаџерском културом.“27)
Нови јавни менаџмент је светски феномен, али у различи
тим државама овај термин се различито схвата у различитим си
27)

Исто,
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туацијама. У Сједињеним Америчким Државама тај приступ се
карактерисао покрет за „реосмишљавање државе“ и, на пример,
пројектом бившег потпредседника Ала Гора „Национална анализа
перформанси“ (National Performance Review). У Великој Британији
је започето са иницијативом за финансијски менаџмент премије
ра Маргарет Тачер (Finacial Management Initiative) и настављено
је оним што се назива следећи кораци (Nest Steps). Други народи
са традицијом парламентаризма, на пример нордијски, имали су
сопствене реформе. Нови Зеланд је направио најдрастичније про
мене у структури владе и менаџерској филозофији. Ипак, прво, ва
ља имати у виду да потрага за новим јавним менаџментом захтева
разматрање улоге државе. Чињеница да је држава данас више еко
номски него политички актер има противречне последице: с једне
стране, могућност за развој метода и концепта новог јавног менаџ
мента. Али, с друге стране, и криза легитимитета која утиче на по
литичку класу колико и на управне структуре које су још базиране
на владавини права. Тензија је данас све већа између фрагмента
ције услуга које се нуде и недостатка капацитета државних орга
на да свој рад учине смисленим. Друго, чињеница је да идентитет
и политичка историја свих европских земаља морају бити у пот
пуности схваћени. Тамо где постоје менаџерски модели, њихова
примена зависи од њиховог прилагођавања на начин који значајно
варира од земље до земље. Пракса новог јавног менаџмента се зато
показала врло применљивом у нордијским земљама чије се струк
туре већ обликују високим нивоом децентрализације „цеховским“
организацијама и укорењеном културом друштвеног плурализма.
Изван нордијских земаља, примена новог јавног менаџмента ра
зара или ремети не само управне структуре, већ и представничка
тела „клијетелизма“ у Грчкој, улоге синдиката државне службе у
Француској, политизације послова у државној служби у Аустрији,
улоге политичких партија у Италији. Нови јавни менаџмент, који
заговара ефикасност и флексибилност, често је у сукобу са глома
зношћу и инерцијом правних норми. Али, не смемо заборавити да
су правне норме, у већини европских земаља резултат минимума
политичког консензуса који се често постиже после значајних кон
фликата и недаћа.
На основу изнетог може се закључити да је јавни менаџмент
„стратешко и тактично планирање, усмеравање, координирање,
мониторинг и контрола активности организација државне управе
и јавног сектора које воде јавни менаџери, уз личну одговорност за
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резултат. Јавни менаџмент карактерише специфичност кадровске
функције, строжи услови за пријем кадрова, процес јавног буџе
тирања, стабилна организација која штити јавни а не задовољава
приватни интерес и посебан систем личне одговорности. Правни
амбијент јавног менаџмента чине Устави, Закон о државној упра
ви, Закон о државним службеницима, Закон о општем и посебним
управним поступцима. Како наша земља постаје кандидат за ула
зак у Европску Унију, цео систем основног и управног законодав
ства мора бити прилагођен корпусу Европског права, познатом Ac
quis Communauttaire.
Нови јавни менаџмент карактеришу следећи принципи: 1.
Функционална анализа и смањење трошкова уз повећање ефика
сности кроз уклањање непотребних послова и дуплирања. 2. Сма
њивање (downsizing, retrenchment) смањивање броја органа др
жавне управе. 3. Менаџеријализам. Растућа примена метода рада
приватног сектора у раду државне управе. 4. Децентрализација.
Максимално приближавање процеса одлучивања корисницима. 5.
Приватизација. Поверавање вршења неких послова и задатака ор
гана и организације јавне управе – приватном сектору. 6. Дебиро
кратизација. Побољшање односа са грађанима и претварање јавне
управе у сервис корисника. Реструктуирање државне управе и при
мена нових метода као што су управљање циљевима и управљање
резултатима, бенчмаркинг – анализа најбоље праксе у дугим сре
динама. 7. Коришћење резултата до којих се долази економском
анализом.
Пракса јавног менаџмента заснована је на легитимности а то
значи на анализи политике који утврђују изабрана лица. Садржи:
а) формулисање укупне управне политике или политике у одређе
ном ресору; б) извршење; в) процес евалуац
 ије и г) увођење корек
28)
тивних мера, уколико је потребно.
Нови јавни менаџмент – New Public Menagement (NPM) – је
термин који се „користи у многим земљама широм света. наизглед,
он описује глобални тренд одређеног типа управне реформе, али
брзо постаје јасно да у различитим управним окружењима он има
различита значења, чак и у академском свету, још нема сагласно
сти о томе шта овај термин означава. У сваком случају, термин је
донекле неисправан јер његови елементи баш и нису нови, због
чега постоје оптужбе да се тако продаје „ново вино у старим бо
28)

др Драгољуб Кавран: Јавна управа..., Београд, 2003, стр. 54.
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цама“ (иако се, осим у САД, термин јавни менаџмент није много
користио до осамдесетих). Осим тога, реформе јавног менаџмента
јављају се у широкој лепези облика, у различитим контекстима,
укључујући веома различите националне приоритете и потребе.
Процес трансформације у централној и источној Европи само је је
дан од примера. Са појавом менаџеризма израз „public administra
tion“ (јавна управа), брзо бива замењен популарнијим „public ma
nagement“ (јавни менаџмент или јавно управљање) чак и у многим
академским програмима (нпр. менаџмент људским ресурсима).
Суштински, разлика између ова два израза није толико у њиховој
дефиницији колико у доктрини која стоји иза сваког од њих. Иако
се у српском језику „management“ лако преводи изразом „управља
ње“, у домаћој литератури се равноправно и са истим значењем
користи и израз менаџмент. Превод израза „mаnager“ – „управник“
не одговара у потпуности духу и пракси српског језика, па се че
сто користи израз „руководилац“ (што је на енглеском „leader“).
Око превода „New Public Management“ i „Good Governance“ може
се доста дискутовати, као уосталом и о преводу израза „public po
licy“, али ћемо се ми користити изразима нови јавни менаџмент
и добра влада(вина). Иако се не може унапред рећи шта је нови
јавни менаџмент, праведно је тврдити да је он помогао у нагла
шавању потребе за променом начина на који функционишу владе.
Узимајући у обзир двосмисленост термина, неопходно је разјасни
ти које елементе обухвата назив „нови јавни менаџмент“. Намећу
се „две врсте главног концепта новог јавног менаџмента. Према
ужем концепту нови јавни менаџмент је брак две различите струје
идеја. Једна извире из нове институционалне економије која разма
тра нове управне принципе као што су такмичење, шири избор за
кориснике јавних услуга, транспарентност и јак нагласак на нове
механизме подстицаја запослених. Друга струја извире из примене
принципа приватног пословног менаџмента на јавни сектор. Прак
тично, ово уже схватање новог јавног менаџмента ставља нагласак
на уговорном менаџменту, увођењу механизама тржишта у јавни
сектор и повезивању плате са резултатима. Нови јавни менаџмент,
по овој дефиницији, може да се изједначи са реформама јавног ме
наџмента на Новом Зеланду, и у мањој мери у Данској и Великој
Британији.
Шира дефиниција новог јавног менаџмента има прагматични
ји приступ, не посматрајући га из филозофске перспективе, већ пре
као рационални одговор на неке од притисака са којима се владе
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суочавају. Пошто су због глобализације притисци слични у свим
земљама, очекивало би се да реакције буду сличне, тј. да се у од
ређеној мери поклапају. То не значи да ће имплементација новог
јавног менаџмента у тим земљама бити истоветна. Преклапања не
значе униформисаност, чак и ако је предмет реформи исти. Таква
широка дефиниција не намеће универзални модел, али чини модел
новог јавног менаџмента лакше преносивим из земље у земљу и
применљивијим у различитим управним системима. Ово може да
значи детаљне радикалне реформе јавног менаџмента или, можда
корисније, појединачно прилагођавање у зависности од институ
ционалних оквира тих земаља. У неким земљама, за нека питања и
приступе неће бити потребне реформе, јер их је држава у прошло
сти усвојила (под другим називом) или већ постоје одговарајуће
структуре, као што су агенције у Шведској или нека полуаутоном
на тела у Француској.
Термин нови јавни менаџмент често се користи за описива
ње културе менаџмента која наглашава централно место грађани
на или корисника услуга, као и одговорност за резултате у смислу
ефикасног, етичког понашања, етике пословања и пословног бонтона у пословној комуникацији.29) Пословни морал садржи одређе
не моралне норме и вредности које највише долазе до изражаја у
пословним односима међу људима, а базира се на: а)међусобном
поштовању; б) одржању дате речи; в) поштењу; г) самосталности;
д) поштовању добрих пословних обичаја; ђ) брзини реаговања; е)
уважавању интереса других; ж) одговорности и з) тачности“. Тако
ђе наговештава структуре или организационе изборе који истичу
децентрализовану контролу преко широког спектра алтернативних
механизама за пружање јавних услуга, укључујући квазитржишта
на којима се јавни и приватни снабдевачи надмећу за средства фи
нансијера и оних који воде јавну политику. Нови јавни менаџмент
не тврди да би влада, односно управа требало да престану да се
баве одређеним пословима. Иако се овај модел често повезује са
оваквом политиком, њега не занима да ли ће се послови обавити
или не. Оно што га занима јесте да се посао обави на што бољи
начин. Нови јавни менаџмент је зачет као средство за унапређење
ефикасности и одговорности политичких лидера и води порекло
из парламентарних демократија са необично јаком извршеном вла
шћу, централизованим владама и мало управног права.
29) Др Драган Суботић, „Примењена корпоративна пословна етика“, Пословна економија,
бр. 1, С. Каменица, 2009, стр. 330.
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Гледано на овакав начин, нови јавни менаџмент се може осма
трати као „степенасти ланац уговорних односа“ који води ка јед
ном руководиоцу (најчешће министарства) заинтересованом за
што боље резултате у области у којој има значајну и релативно
стабилну надлежност. Највише принципа новог јавног менаџмента
може се илустровати примером оснивања полуаутономних агенци
ја за пружање јавних услуга. Аргумент у прилог постојања агенци
је јесте да би они који пружају услуге требало да се концентришу
на њихову ефикасност и квалитет, без ометања структура за развој
јавне политике. Расправа о стварању „извршних агенција“ у Вели
кој Британији и сличним програмима у Аустралији, Канади, Фран
цуској. Исланду, Новом Зеланду и Норвешкој базира се на схвата
њу да је потребно развити јасне, добро дефинисане циљеве који
омогућавају државним службеницима да се у потпуности концен
тришу на свој основни посао, без оптерећења ширим управним пи
тањима. Такође, растерећени бриге о појединачним корисницима
услуга и начину на који се те услуге пружају, развој јавне политике
је постао боље фокусиран, јаснији, више оријентисан ка иноватив
ним решењима и свакако квалитетнији. Чим се услуге одвоје од
јавне политике, ствара се одговарајући простор за уговорне односе
којима се прецизно одређују међусобна права и обавезе надређе
них и подређених структура.“30)
Постоји начелни захтеви који чине садржај новог јавног менаџ
мента. То је, пре свега, став да рад у управи треба бити менаџмент,
а не класична администрација. Морају се унапред утврдити мери
ла успешности и начин контроле учинка. У управи треба одвојити
организације које се баве утврђивањем предлога политике од оних
које директно пружају услуге. Треба увести погодне облике утак
мице у јавни сектор и рад на њему што је више могуће прилагоди
ти методама и стилу приватног сектора. Треба постићи виши ниво
штедљивости у употреби средстава. Укратко, и пословним стилом
изражено, у државној управи треба убудуће бити „тржишта колико
може, а државе колико мора“. О феномену стратегијског управља
ња може се размишљати у широком дијапазону од микроорганиза
ције (корпорације, компаније, фирме) до макрозаједнице, глобал
ног друштва, различитих нивоа његове институционализације.
Јавни сектор се јавља као облик врло еластичне повезаности
организацијских мрежа, у којем су јавне службе, у најширем сми
30)

Нав. према: Нови јавни менаџмент, Агенција за унапређење јавне управе, Београд,
2002, стр. 22-23.

- 111 -

Драган Суботић

НОВИ ЈАВНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЛИТИЧКОМ  ...

слу речи, повезане и унутар и ван састава државног управљања, с
тим да се регулациони потенцијал државе може користити код свих,
али само толико колико се у сваком тренутку оцењује оптимал
ним, док развитак сваке мреже, њена специфична диференцијација
и интеграција, остаје неоптерећена нужном крутошћу државе као
правом ограничене силе. Шире је значење процеса модернизације
управе у томе, да је, поред функционалне диференцијације свет
ског друштва, поред глобализације и поред све веће доступности
информација, престао сваки разлог за издвајање државне управе из
скупа специјализованих стручних делатности и њено посебно тре
тирање. Државна је управа, односно данас све више јавна управа
или управа у јавном сектору, једно од таквих специјализованих и
функционално диференцираних подручја.
Dragan Subotic
THE NEW PUBLIC MANAGEMENT 
IN POLITICAL SYSTEM OF SERBIA
Summary
In this text author wrote on new public management as a
new way of management (New Public Management), or, in
other words, on re-thinking about governance. The author
defined terms of public sector, public goods, public servi
ce, public utilities and redefined classic state functions, in
particular in regard to enterprising model of new public
management. The author refers to the new public mana
gement as a part of political system, but in sense that its
reform simultaneously implies a reform of social, that is,
contemporary political system of Serbia. The reform is di
rected toward one more functional, flexible and developed
reform model that leads to further democratization of soci
ety, legal state and civil society. Certainly it includes also
achievement of European states, before all, Great Britain
and Germany, but also the United States of America and
New Zealand, whose models and experiences have been
greatly implemented into the reform of political system,
that is, into public sector of Serbia in contemporary tran
sitional environment.
Key Words: New Public Management, politics, political
management, Serbia
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НОВИ ЈАВНИ МЕНАЏМЕНТ У ПОЛИТИЧКОМ  ...

др Живојин Ђурић, др Драган Суботић: Реосмишљавање јавне
управе и администрације

Аbstract  
Main objective of this work is making a plan for an opti
mum, efficient, and, above all, functional developmentalreformist model of new public management in Serbia. This
objective might be achieved by a comparison of foreign
experiences in that field, primarily Anglo-Saxon ones, and
also by a comparison of existing state of affairs in that
field, along with precise specifying of strategic elements
of the mission, vision and objectives regarding further de
velopment of Serbian society and political state of affairs,
and with specifying of public politics and new concept of
management. One should take into consideration that this
formerly suggested concept of reforms of public sector is
only one of possible preconditions for strategic develop
ment of Serbia and establishment of modern democratic
political institutions which is one of preconditions for stra
tegic development of Serbia and establishment of modern
democratic political institutions as one of prerequisites for
enrolling into the European Union.
Therefore, such new model of public management, along
with a necessary reform of public sector, is a precondition
for Euro-Atlantic integration of Serbia within the commu
nity of European nations. Necessity for modernization of
political systemof affirmation of substantial values of civic
society, along with understanding and promotion of Euro
pean values is the basis for necessary democratization of
traditional society in Serbia.

Овај рад је примљен 15. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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Сажетак
Држава је историјска категорија која је настала на
одређеном ступњу развоја људског друштва, и у том
смислу она је једна историјска – човекова творевина.
Прави смисао значења државе огледа се у томе што
је она најважнија политичка установа цивилизованог
друштва. Њена основна функција је, од њеног постан
ка па све до данас, видели смо, опстанак и прогрес дру
штва, путем заштите датог историјски насталог,
друштвеног напретка и глобалног усмеравања дру
штвених процеса. Основна средства државне власти
су право, идеологија и монопол физичке силе. Држава
користи ова средства да би друштвена заједница, а и
она сама могла да опстане и функционише. Због тога
се каже да је основно средство државне власти право
и на њему заснован монопол силе, којим располаже по
себан апарат, хијерархијски устројени, цивилни и вој
но-полицијских органа. Основни елементи структуре
сваке државе: територија, становништво и суверена
јавна власт. Свака држава поседује ова три елемента
и од оног момента када један, било који од њих, буде
доведен у питање, држава је окрњена.
Кључне речи: Држава, грађанско друштво, друштве
ни поредак, територијални суверенитет, плурализам,
политичке странке.

ПОЈАМ, НАСТАНАК И МОДЕРНА ДРЖАВА

R

азумевање државе има кључни значај за поимање грађанског
друштва, демократије и парламентаризма То је разлог да се ов
де укратко осврнемо на основне теоријске дилеме о настанку др
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жаве, употреби њеног имена као и елементарним садржајима и
формалним одликама савремене државности. Ово може, на први
поглед, изгледати сувишно, али видећемо одмах да није тако.
Слободан Јовановић каже да се порекло државе губи далеко у
времену и да се зато неће потпуно сигурно знати како је она поста
ла. То мишљење дели још и знатан број истакнутих теоретичара
државе. Али, иако се међусобно разликују у погледу узрока на
станка државе они су јединствени у погледу њене суштине.1)
Неспорно је да држава није најстарији облик људске заједни
це. Претходе јој породица и племе, као крвне, природне заједни
це. Отуда неки писци закључују да је држава настала из племена
његовим простим проширењем путем органског раста. Насупрот
племену које се законито дели кад дође у фазу квантитативног ра
ста, држава је квалитативно нови облик заједништва. Она сједињу
је своје припаднике другачијом врстом веза од крвних. Реч је, пре
свега, о новој вези - правној вези.
Ту везу, највероватније је изнедрио нагон самоодржања као
најприроднији нагон у човеку. Наиме, међуплеменски сукоби и
слични спољашњи притисци и опасности, излучиле су једну но
ву структуру моћи која се посве разликовала од солидарности и
обичајне структуре моћи крвне заједнице. Права победиоца над
побеђеним потиснула су, од тада, заувек племенску једнакост. То је
трајни учинак нове структуре моћи, моћи државне власти.
Енглески теоретичар државе Ф. Х. Хинсли не спори да је осва
јање често потпомогло консолидацију, ако не и сам настанак држа
ве, али сматра да оно не води увек успостави државе.2) Хинсли раз
вија тезу да је реч о настанку државе у смислу квалитативног скока
или удара у дугој епохи прелаза родовско-племенског друштва на
сасвим другу путању од дотадашњег природног бездржавног сме
ра. Анализирајући афричка племенска друштва Хинсли показује
да у сличним друштвено-економским и културним околностима
нека друштва имају примитивну, мање или више развијену и ста
билизовану државу, а нека је немају уопште. Он закључује да се
држава ипак “није свуда појавила и није се успела увек учврстити
тамо где се појавила, јер су се супротне силе, отпор друштва и те
1)
2)

С. Јовановић, О држави, Сабрана дела, Том 1. БИГЗ, Бгд. 1990. стр. 30.

F. H. Hinsley, Suverenitet, August Cesarec, Zagreb, 1992. str. 22.
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шкоће у процесу њеног етаблирања у раним фазама државе могле
показати прејакима“3)
Све у свему прелаз из бездржавног у државно стање текао је
у присуству или одсуству стицаја, низа још неразјашњених “сила и
случајности“ и представљао је болан и полаган историјски процес
који је у друштвима наилазио на отпоре. При том тешко да се мо
гу утврдити каква правила по којима држава настаје те Ерих Вајл
примећује “Да се држава не прави, већ она напросто суштински
постаје а све остало у њој је начињено. У том смислу је неспорно
да је држава артефакт – вештачки човеков производ.4)
Слободан Јовановић стварање сваке посебне државе сматра
свршеним чином, тачније “чином који је последица нарочитог
стицаја прилика, какав се у низу историјских догађаја, само један
пут десио. У том процесу, посебно је помешано са општим, да увек
остаје нешто што се општим узроцима не може објаснити, нешто
што изгледа дело личне вештине или чак среће и случаја“.5) Али,
док заиста нема начина да се издвоји и проучи у свом самостал
ном деловању, ма који од разноврсних чиниоца постаје државе и
што се њено стварање не може подвести ни под правна правила, ни
под социјалне законе, могуће је спознати који су то чиниоци у јед
ној историјској епохи од пресудног утицаја. Општа је сагласност
рецимо, да је након Француске револуције такав чиниоц у настан
ку националних држава представљао пораст народоносне свести,
односно, национализма.
Док Слободан Јовановић, кључни разлог постанка државе
налази у природном нагону, нагону за самоодржањем, Хинсли јој
порекло изводи из “порива за моћи“, па наглашава “да прва поја
ва државе није одраз жеље друштва за таквом врстом власти, него
одраз људског порива за поседовањем те врсте моћи“ и додаје “ако
не грешим, прелаз на државне облике власти био је општа појава
управо зато што је људски порив за влашћу тако надмоћан и ве
чан“6)
Осим ова два узрока, као и још многих, који су у самој чове
ковој природи, за настанак државе, у социолошком смислу, бит
није је оно што је већ поменуто, а то је формирање односа у који
3)
4)
5)
6)

F. H. Hinsley, Suverenitet, August Cesarec, Zagreb, 1992. str. 22

Е. Вајл, Политичка филозофија, Нолит, Бгд. 1982, стр. 190-191.
С. Јовановић, О држави, op. cit. str. 33.

С. Јовановић, О држави, op. cit. str. 35.
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ма јача племена, јаче групе, господаре слабијим – развој односа
господара и роба. У тим односима уместо трибалистичких разлика
и напетости, заједнички живот “постепено изједначује разна пле
мена; долази један тренутак кад се она не осећају више као разна
племена него као разни сталежи; још доцније, код њих се поред и
поврх сталешке свести јавља и свест о неким вишим заједничким
интересима, који све сталеже спајају у једно. Власт се не врши са
мо у интересу господарске групе, него у интересу целе заједнице;
другим речима, власт се ставља у службу права.“7)
Сада, дакле, видимо и још један лик државе. Настајући као
освајачко-одбрамбена, то јест војна заједница, која се социјално
структуира помоћу права, држава ради одржања не само споља
шњег, већ сада пре свега унутрашњег мира у потенцијално вечито
немирној заједници, мора примењивати своју силу, те тако порађа
власт као правну установу у пуном смислу речи. Добивши поред
војне и правну мисију држава ће врло рано добити, по реду трећу,
а цивилизацијски веома важну мисију - културну мисију. Та мисија
ће бити посебно изразита у модерној држави.
Мада, наш правни теоретичар Ђорђе Тасић, примећује како
“једва има примера да је једно културно друштво остало без др
жаве“, ипак Слободан Јовановић подвлачи да, у крајњој инстанци
државу, на унутрашњем плану специфицира примена силе исто ко
лико и на спољашњем.8) Држава може затајити у својој културној
мисији, може је се чак и одрећи, може се одрећи и своје правне
мисије па ће трајати извесно време. А ако би се одрекла примене
силе, што ће рећи своје војно-безбедносне моћи, завршила би са
мим тим чином. То је опомињао још Тацит изреком да “Ништа у
људском животу није тако непостојано и нестално као власт која
се не ослања на своју снагу“. Изгледа да су Латини били свесни
како је овом максимом осветљен само један битан, али не и до
вољан услов стабилне власти. Зато друга латинска максима упућу
је на неопходност оправдања (легитимизације) силе власти, ако се
хоће очувати сама владавина: “Власт се не чува разлогом власти,
него влашћу разлога“. То је ваљда порука и оне чувене Таљера
нове метафоричне опомене Наполеону да се бајонетима може све
постићи, али се на њима не може седети. Но, проблемски комплекс
односа силе и њене примене у очима поданика отвориће се у свој
7)
8)

С. Јовановић, О држави, op. cit. str. 36.
Ђ. Тасић, Проблем оправдања државе, Увод у правне науке, Енциклопедија права, Слу
жбени лист СРЈ, Бгд. 1955, стр. 20.
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својој пуноћи тек у модерној држави и решаваће се све до дана
шњих дана.

ДРЖАВУ ОДЛИКУЈЕ МЕТОД РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Наша досадашња анализа показује три врсте одлика државно
сти по којима је државу могуће посматрати прво као супериорну
друштвену силу, друго, да се она може посматрати као средство
и правом уређена и ограничена владавина у једној заједници и,
треће, да је реч о држави као легитимној власти и релативно хомо
геној заједници. Држава се не може појмити, разумети и тумачити,
помоћу само једне одлике свог идентитета, јер се све оне истовре
мено испољавају и скривају у бројним социјалним интеракцијама
и институцијама као “уобличеним стањима моћи“( Љ. Тадић).
Па чему човеку служи држава, шта је њена сврха? Људска ми
сао се у одговору на то питање дуго распињала између крајности.
Ни данас није без дилеме. Стално тражи одговор.
На једној страни су метафизичке глорификације државе као
сврхе људске егзистенције и, на другој, искази који у држави ви
де средство обезбеђења хегемониије владајућег сталежа или класе.
Карактеристичне у том погледу су расправе између либералних де
мократа и марксиста током минула два века Оне су умногоме обо
јиле и, својом ортодоксијом, укочиле напред поменуте расправе.
Зацело, као што се не може веровати на реч поседницима државне
моћи, тако се о држави не може судити ни искључиво по мери јед
не филозофско-теоријске школе, ако се хоће непристрасан суд. Из
тих разлога дебата о држави је и данас актуелна, она представља
црвену нит у свим расправама о политици.
Ендрју Винсент сматра државу као “најпроблематичнији по
јам у политици“ и скреће пажњу на следеће чињенице. Прво, све
идеје о држави током прошлог века своде се на пренаглашавање
њеног значаја; друго, она је уздизана до светости или је; треће, пот
пуно погрешно схваћена.
Винсент сматра да је и даље код англосаксонских теоретичара
присутна сумњичавост према држави и “мали степен самосвести
о властитој државној традицији“. Енглески и амерички филозо
фи политике, још од четрдесетих година прошлог века, избегавају
нормативну теорију и превасходну пажњу посвећују ужим пита
њима као што су анализа права и обавеза /облигација/ у политич
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кој заједници. С друге стране у Европи је перманентно присутна
општа теоријска дискусија о држави и то готово два века, па ипак
нема јасних одговора о повезаности немачких и европских инте
реса у држави и успона национализма и међународне агресије у
прошлом веку. У ствари, Винсент сматра да би баш та дискусија,
дискусија о држави, требало да помогне да се добију одговори на
претходна два питања - повратак агресије и национализма.
Винсент подсећа да се данас тешко може замислити живот без
државе, с тим сто државност не значи само империјум политичких
институција. Због тога он упозорава “у игри“ мора бити целина
оног што се може назвати “цивилитетом“ и њему подразумевају
ћом праксом, кодексима и ставовима о свему што је друштвено и
грађанско. Баш из тог угла се види како држава није ствар. Она је
“комплекс идеја и вредности од којих неке имају своје институци
онално остварење“.9)
Будући да је још од свог постанка представља средство једних
за потчињавање других, државу, сматра Винсент, није могуће спо
знати само евиденцијом и описом конкретних инструмената који
ма се она служи, нити само по резултатима њеног делања. Све то
је ли различито у различитим контекстима. Да би смо схватили др
жаву потребно је разумети и идеје државе и њених задатака, које
производе и стварају, како поседници државне моћи тако и крити
чари њихових идеолога. Јер, и саме “идеје често одређују и облик
државе и наш став према њој.“10)
Посматрајући државу као средство моћи и владавине, Бен
замин Констан, најистакнутији поборник либерализма, придаје
држави атрибут строго специфичног средства. Разрађујући Локо
ву идеју државе Констан своди појам средства искључиво на ин
струмент заштите права појединца. У том смислу он каже: “Али
ће свим властима бити постављене чврсте границе, зато што су
власти само средства, а очување и остварење права циљеви“.11) На
равно, реч је о правима појединца а не праву као таквом.
Имајући у виду све то отвара се на крају и питање јединствене
употребе само термина држава, може ли употреба тог имена издр
жати критику у методолошком погледу, може ли одбранити сво
Е. Винсент, Природа државе, Хрестоматија, “Филип Вишњић“ Београд, 1988, стр.
306.
10) Е. Винсент, Природа државе, op. cit, str. 308.
11) Цитирано према: Н. Смаил агић, Хисторија политичких доктрина, Напријед.
9)
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ју методолошко-теоријску употребљивост. Очито је да у историј
ском смислу није могуће идентификовати релативно јединствену
емпиријску и мисаону садржину, структуру која би, под именом
`држава` имала континуитет од грчког полиса преко средњевеков
не, па све до модерне државе. Немачки историчар Хаген Шулце у
својој књизи “Држава и нација у европској историји”, анализирају
ћи друштвене, економске, политичке, технолошке, демографске и
друге процесе који су обликовали европску историју, од свих фено
мена, као два најзначајнија за нову историју, сматра појаву државе
и нације, као и њихову улогу у тим процесима.
Своје истраживање Шулце почиње од почетка другог милени
јума, анализирајући остатке римске културе, права и државности,
који су дали неке основе за будући развој европског политичког
простора, и из чијег су хришћанског завештања настале прве европ
ске државе. Затим излаже три фазе кроз које су, у свом настајању,
прошле модерне државе, фазу расцепканости и сваковрсне кризе
крајем средњег века која је породила идеју државног разлога, фазу
левијатана, односно апсолутистичке државе која је створила биро
кратију, јединствени државни простор и тиме поставила основе за
савремени изглед Европе и, коначно, фазу правне и уставне државе
која се породила из покушаја ограничења апсолутне власти у већ
формираним и заокруженим политичким творевинама.12)
Данас се држава, у институционалном смислу, посматра и од
ређује посредством неколико уобичајених значења. Наш теорети
чар Јован Ђорђевић их види овако: “Она /држава/ изражава најши
ру политичку организацију која постоји и признаје се као држава,
а затим статус једног народа, политички карактер једне територије
и популације и један самосталан субјект у међународним односи
ма“.13)
За многе теоретичаре неспорно је да у савременим светским
оквирима данас без сумње постоје разнолике структуре /природни
и друштвени реалитети, политичке установе, правила и процеду
ре и кристализована стања моћи/ која се називају именом државе,
али уз једну врло логичну примедбу. Њу изриче Винсент и, видели
смо, она се састоји у разложном противстављању аргумента о еви
дентној егзистенцији неких врло снажних сличности као што су
12) Х. Шулце, Држава и нација у европској историји,“Филип Вишњић“, Београд, 2002,
стр. 91-140.
13) Ј. Ђорђевић, Политички систем, Савремена администрација, Београд, 1980, стр. 51.
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територија, правни систем, правосуђе, монопол на употребу силе
и слично.14)
Питање распознатљиве емпирије која може бити подведена
под појам државе сингуларним термином, Ерих Вајл разрешава
следећим речима: “Све нације које играју неку улогу у политич
ком животу човечанства, у првом реду карактерише та сличност
коју им даје једнакост метода рада и организације.“15) Вајл говори
о нацији имајући у виду да она, као друштвени подсистем, даје
идентитет друштву-заједници то јест глобалном друштву. И, дру
го, Вајл у држави види једнакост метода рада силе, спољашње силе
према јединки и групама.
Сличне генерализације препознајемо и код Слободана Јова
новића у познатој социолошко-правној студији о држави. Он на
глашава да “у свакој држави мора бити ова три елемента: људи,
земљиште, и извесна власт која те људе држи заједно на том зе
мљишту. “.. истовремено, минимум сваког од тих елемената, по
себно не може се прецизирати“.16) Уосталом, то се могло уочити и
из претходног прегледа настанка државе.
Шулцеова анализа уверљивијим и богатијим аргументима до
казује да је модерна држава настала код романских и германских
народа Западне и Средње Европе, а што је својевремено, на основу
логичких претпоставки тврдио и Слободан Јовановић. Отуда није
случајно што и сама етимологија рећи које су употребљаване за
означавање тог реалитета код тих народа говори о његовој при
роди. Ако се има у виду еволуција значењских слојева речи као
што су: `Stato`- на латинском, `Etat` - на француском, `Stat`- на ен
глеском, `Staat`- на немачком, онда ћемо се морати упитати ста је
овде заједничко са грчким полисом који се сматра првом државном
заједницом. Сем територије, становништва, идеје грађанства, као
и у представи о владавини закона“ иако је реч о различитим ква
литетима, Винсент каже “могу се наћи неке формалне сличности
модерне државе са полисом“.17)
Има нешто друго и много важније од формалног и стварног
постојања сваког реалитета па и саме државе. Исто као што ни моћ
државе и владе не почива у уставу, већ изван њега у друштву, ср
14)
15)
16)
17)

Е. Винсент, Природа државе, Нолит, Београд, 1982. стр. 30.
Е. Вајл, Политичка филозофија, op. cit., str. 205.
С. Јовановић, О држави, op. cit., str. 40.
Е. Винсент, Природа државе, op. cit., str. 306-308.
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цима и тежњама народа и глави човека, друштвеној стварности,
њеном стремљењу ка нечем, тако је и са државом. Реч је о оном
што Х. Арент зове “светости утемељења“ заједнице /државе/ и
“укорењености у тло“ код Римљана и Грка.18)
Познато је да су Грци у тренуцима опасности или енормног
раста становништва били склони девизи ..`Идите и оснивајте нови
град, јер где год сте ви, ту ће бити полис“ дакле један начин уре
ђења који обећава сигурност и преживљавање. Насупрот Грцима
утемељењем политичког садржаја римске религије и традиције
на миту о оснивању Рима, Латини су дали до знања да оснивање
државе није тек нешто значајније уобичајено искуство већ једин
ствен и непоновљив догађај. Стога патриотска везаност за терито
рију, територија није обичан привезак државе, већ емотивна, па
триотска, везаност за територију и претке.
Као оснивач Рима - Цицерон је записао: “Не постоји ништа по
чему је људска савршеност ближа божјем управљању него што је
оснивање нове државе или очување већ основане“19) Ваљда је и
Хегел, инспирисан том поруком, сматрао државу највећим достиг
нућем људског ума, а за националну државу, рекао да је достојна
највећег поштовања.
Но данас већина аналитичара сматра да је потребно много ма
ште да би се пронашле неке сличности полиса и модерне државе.
Да би се у ствари, како каже Винсент, `полис изједначио са правом
државом`. То важи и за средњевековну политичку организацију ка
ко показују и Шулцеова истраживања. Европски феудални систем
је у својој раној фази тежио фрагментацији политичке организа
ције масовном субегзистенцијом “безбројних удружења“ /Улман/
што су унутар социјалне хијерархије чиниле лабаву структуру уго
ворних и других узајамних обавеза. Истовремено на другој етапи
свеколике доминације хришћанске власти /`Respublica Christiana`/
и обичајног права, могуће је идентификовати неопходне чиниоце
државе као што су јасно дефинисана територија, лојално станов
ништво и световна законска власт. У таквим околностима Шулце
показује како унитарни суверен и није могао постојати, па нема ни
јасне представе о разлици друштва и државе. Тиме Шулце побија
тезу да је суверена држава настала од 12 -13 века. Он доказује да се
18) Видети: Х. Арент, О слободи и ауторитету, Градска библиотека “Жарко Зрењанин“,
Зрењанин, 1995, стр. 45-46.
19) Видети: Х. Арент, О слободи и ауторитету, Градска библиотека “Жарко Зрењанин“,
Зрењанин, 1995, стр. 54.
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тек од 15 века зачело оно што је препознатљиво у реалној политич
кој расцепканости Европе као држава.
Иначе, Николо Макијавели је тај писац који је први унео реч
Стато у теоријска разматрања политике и државе. Два момента су
битна којим Макијавели користи ту реч. Прво, да би изразио стање
или положај у средњевековном смислу, дакле један однос према
другим политичким заједницама, чиниоцима и факторима, али и
меру достигнућа према себи и својој историји, свом аутономном
развитку, мера себе и према себи. Друго значење речи stato код
Макијавелија је значење `структуре нове државе` односно јавне
власти која делује одвојено и од владаоца и од оних над којима он
влада и она је централно место институционализоване власти“20)
Било како било, Јовановићева објашњење како је управо мо
гућност еластичне употребе једног термина на различите реалите
те и врсте државног уређења допринела све чешћој употреби речи
држава након 16. века делује посве прихватљиво “Све сто би се
могло извести, било би може бити то, да држава представља нешто
уређено, односно, организовано“.

ДЕФИНИЦИЈЕ МОДЕРНЕ ДРЖАВЕ
У теоријским расправама о модерној држави полазиште је Ве
берова дефиниција државе и политике током целог двадесетог ве
ка. Њен утицај препознајемо код Шулцеа, као и код Чарлса Тилија.
Кључно место којим, по нашем мишљењу, Вебер одређује
природу савремене државе је у уводним ставовима из његовог
предавања о “политици као позиву из 1918-1919. године. Комента
ришући максималистички приступ појму политике, који обухвата
све врсте самосталне управне делатности и у том маниру говори о
“дисконтној политици“, “политици синдиката“, “школској полити
ци“ све до политике неке мудре жене која тежи да управља својим
мужем,` Вебер каже да ће под овако схваћеним појмом подразуме
вати само “вођење или утицај на вођење неке политичке органи
зације, а у нашем случају државе. Опредељујући се за социолошку
дефиницију модерне државе, не са становишта изванредно разно
ликог садржаја њене делатности већ са њој својственог – специ
фичног средства, он уочава да се већ у његово време држава и сила
налазе у необично тесној вези. Из тих разлога Вебер инсистира на
20) Е. Винсент, Природа државе, op. cit., str. 307-310.
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следећој дефиницији државе: “У прошлости су најразличитије ор
ганизације - почев са родовском заједницом – познавале примену
физичке силе као сасвим нормално средство. Данас, међутим, мо
рамо рећи, држава је она заједница која (успешно) претендује на то
да унутар одређене територије `територија` спада у дефиницију
– за себе резервише монопол легитимне примене физичке силе.
Јер, за савремену епоху је специфично управо то да се свим другим
организацијама и појединачним особама право на примену физич
ке силе приписује само у оној мери у којој држава ту примену силе
са своје стране допушта : држава важи као једини извор `права` на
примену силе.“21) Дословно томе, политика ће за Вебера значити
“тежњу ка учествовању у моћи или ка утицају на расподелу мо
ћи, било између држава или између група људи у држави у којој
живе“. Зато и видимо кад год било да помињемо неко унутрашње
или спољнополитичко питање мислимо на “интерес за расподе
лу, одржање или померање односа моћи“. То значи да је сила, као
средство ултима ратио политике или другим речима то нам говори
да је доминација сама суштина политичког“.
Овде је интересантно показати да у истом том периоду, када
Вебер формулише напред цитирану дефиницију државе, нас фило
зоф права Ђорђе Тасић, увиђа постојање три типичне дефиниције
државе. По Тасићу “држава је `највиша организација свог доба`,
друга : `држава је класна институција` и трећа : држава је сложе
на друштвена организација у којој је извршена диференцијација
на оне који управљају и оне којима се управља“. Од ове три де
финиције Тасић је наклоњен трећој која инсистира на структур
ној разлици, која почива на владавинском односу између оних који
управљају и оних којима се управља. Уз то , “правдајући државу“
издвајањем њених битних (сталних и општих) функција овај аутор
истиче превасходно правну функцију као сталну функцију држа
ве. “Право и држава су исто“ вели Ђорђе Тасић. Али, он ипак до
даје “држава не може све, ни помоћу оруђа које само она има, по
моћу права. За законе су потребни социјални услови... Она је једна
страна социјалног живота, централизован социјалан живот. Она
је друштво које је добило једну нарочиту форму и нарочита сред
ства“ Дакле , “држава је ред“, односно , “спонтани ред по пристан
ку свију индивидуа“. У тренду свог времена, и утицаја марксизма,
Тасић се одважује да нагласи, “да је и савремена држава “у својој
21) М. Вебер, “Политика као позив“, у Хрестоматији В. Глигоров, Критика либерализма,
“Филип Вишњић“, Београд, 1988 стр. 56.
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суштини класна“, а идеална држава ће бити “центар споразума“,
односно, она држава у којој ће “сви бити истовремено власници
и поданици.“22) Дакле, “не може бити државе без силе“ закључује
Тасић. Данас слично пише и Ендрју Винсент о кључној формал
ној одлици државе коју сматра полазиштем или основом на којој
се развија њено теоријско промишљање, мада формалне одлике
државе не чине и суштину савремене државе. Отуда Винсент на
глашава да за савремену државу “најбитнија одлика јесте идеја о
држави као континуираној јавној власти, која је истовремено изнад
владара и изнад његових поданика`.` У том смислу он као чиниоце
такве јавне власти помиње : територију над којом држава има ју
рисдикцију, становнике, грађане, те хегемонију (доминацију) над
свим другим асоцијацијама и организацијама на датој територији,
али уз напомену, да је таква премоћ правне нарави, што ће рећи
правно ограничена“.23)
У контексту бројних спорова између либерала и марксиста,
либералне демократије, марксизма и модерних социолошких тео
рија, дефиниција државе “као безличног и привилегованог правног
или уставног поретка који има моћ да управља одређеном тери
торијом и да је контролише` дуго је била главни предмет спора и
важила као застава либерала-слободара све док је нису оспорили
марксисти“.24)
Али треба истаћи да су прва оспоравања државне супрематије
дали рани плуралисти, а највише већ помињани Харолд Ласки.25)
Ласки, у свом делу “Политичка граматика“ говори да је “држа
ва ма како величанствена и моћна, заправо само једно од многих
удружења у друштву“.26) Ласки се ни у покушају личне и плурали
стичке аутокритике, средином прошлог века, не одриче тог става.
Он у издању поменуте књиге, из 1955 године каже: “Оно што је,
како ја сада мислим, било добро у плуралистичкој доктрини јест
то што је она схватила: 1. да чисто правна теорија државе никад не
може бити основа одговарајуће филозофије државе; 2. да држава
нема, у ствари, ништа више права на верност од било којег другог
удружења на основи етичког права или политичке мудрости : 3.
22) Ђ. Тасић, Проблем оправдања државе, op. cit., str. 40-46.
23) Е. Винсент, Природа државе, op. cit. str. 313-315.
24) Видети о томе: Д. Хелд, Погледи на модерну државу, у Хрестоматији ; М. Дамјановић,
95. С. Ђорђевић, Изазови модерној управи и управљању, op cit. str. 327.
25) Harold Laski, Политичка граматика, “Геца Кон“, Бгд., 1928.
26) Harold Laski, Политичка граматика, “Геца Кон“, Бгд., 1928, стр 107.
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да је њена сувереност, у ствари, појам моћи што је постала право
моћна употребом присиле, која је, сама по себи, морално неутрал
на. Друштво је као сложена целина плуралистичко. Сједињена моћ
државе, коју зовемо суверенитет, то законско право, као што каже
Бодин, да наређује свима, а да ни од кога не прима наређења, по
стало је монистичко.“27)
Ласки остаје и даље при тези да “плурализам није у довољној
мери схватио природу државе као израза класних односа“ те се са
мо “марксизмом могу објаснити појаве попут државе каква се по
јављује у фашистичким земљама“, додајући да ако је истина.. да је
држава неизбежно инструмент оне класе која поседује производна
средства, онда “сврха плурализма прелази у већу сврху“ …“а циљ
плуралиста мора бити бескласно друштво. У том случају нема ме
ста за њену врховну власт“.28)
Нећемо се на овом месту задржавати на опширнијем опису
ових полемика нити аутокритици и критици плуралиста, али кон
статоваћемо једино да је Ласки назирао тоталитарне последице
захтева за сувереним, беспоговорним приматом и свеколиком до
минацијом државних апарата над друштвом. Те слутње, као што
знамо, потврдиле су се једнако и у бившим фашистичким и бив
шим социјалистичким земљама, овим другим нарочито у периоду
кад се Ласки у добу старости окреће ка бескласном друштву.
Ласкијевој радикалној критици државе у капиталистичким
демократијама може се приписати илузија о могућим цивилиза
цијски позитивним ефектима “разбијања класне структуре“. Ме
ђутим, будући да је испало како у и у Марксовој идеји диктатуре
пролетеријата лежи зрневље тоталитарне праксе, Ласкију, као и
Марксу, оправдано се замера на присуству једне компоненте уто
пизма, уз признање значаја критичког упозорења да држава једном
својом страном, некад мање а некад више, доиста може да предста
вља “извршни инструмент друштвене класе која поседује произ
водна средства“.29)
Зато уколико бисмо хтели да у кругу данашње либерално-де
мократске плуралистичке теорије издвојимо неко одређење које
најбоље акцептира Веберово становиште о модерној државности,
онда на овом месту вреди најпре поменути две дефиниције. Чини
27) Harold Laski, Politička gramatika, “ Kultura“, Bgd., 1955. Reprint, str. 15.
28) Harold Laski, Политичка граматика, Култура, Београд, 1955, Репринт, стр. 19.
29) Harold Laski, Политичка граматика, Култура, Београд, 1955, Репринт,. стр. 20.
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нам се да оне на најбољи и најјезгровитији начин воде рачуна о
стицају основних карактеристика /атрибута/ претходно евиденти
раних код Вебера, Тасића, Ласкија, Винсента, и С. Јовановића.
Такво једно становиште нуди нам Хелдова оцена да су пре све
га у питању ..“националне државе, као политички апарати који се
разликују и од владаоца и од поданика и имају власт над ограниче
ном територијом, који почивају на монополу средстава принуде, и
поседују легитимитет, уживајући бар минимум подршке или ода
ности својих грађана“.30)
Друго одређење модерне државе је Тилијево. Томе одређењу
инклинирају Линц и Степан, сматрајући га везаним за Веберова.
Наиме, наглашавајући значај Веберове дефиниције која језгровито
формулише најважније атрибуте државе у модерним друштвима,
ови аутори указују на већу адекватност савременим реалностима
Тилијевог одређења. За Тилија је “организација која контролише
становништво насељено на одређеној територији држава добра у
оној мери у којој се /1/ разликује од других организација које де
лују на тој територији. 2. испољава њена самосталност и /3/ њене
поделе формално међусобно усклађују“.31)
У том смислу Линц и Степан сматрају да је Тилијева дефини
ција методолошки продуктивнија због тога што непостојање орга
низација са атрибутима модерне државе /као у Сомалији од 1992
-1994/ спречава демократску управу на читавој територији државе,
иако не мора спречавати постојање области са одвојеном политич
ком влашћу. Веберова напомена у вези са потребом успешности
власти на одређеној територији, као и Тилијев услов да држава бу
де самостална, онда треба да је јасно да су то веома велика и /веру
јемо, непремостива/ ограничења за демократију – изузев уколико
се одређена територијална целина не призна као суверена држава.
Дакле, будући да сматрамо Хелдову и Тилијеву дефиницију
државе за најактуелније и теоријски најоштрије слике њене приро
де, допунићемо их Хелдовим налазима чинилаца модерне државе.
Реч је о територијалности, контроли над средствима насиља,
безличној структури власти. О легитимитету. А кад је реч о обли
цима модерне државе Хелд наводи четири основна облика то су:
1. Конституционализам, уставна држава; 2. Либерална држава; 3.
30) Д. Хелд, Демократија и глобални поредак, “Филип Вишњић“, Београд, 1997. стр. 65.
31) Х. Линц, А. Степан, Демократска транзиција и консолидација, “Филип Вишњић“, Бе
оград, 1998. стр. 33.
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Либерална /представничка/ демократија и 4. Једнопартијска поли
тичка заједница.32)
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Iljaz Osmanlic
STATE
Abstract
A state is a historical category which emerged at the defi
nite point of human society and in that sense it is a histo
rical human creation. The real meaning of state is that it
is the most important political institution of human civili
zation. From its appearance until today its basic function
has been to provide existence and progress of human so
ciety throughout protection of historically created social
system and global direction of social processes. The basic
instruments of a state government are law, ideology and
monopoly of physical force. A state uses all of these instru
ments in order to provide existence not only of state but of
society as well. It is said that the basic means of a state is
its right of power monopoly which is only accessed by hi
erarchically arranged civilian and police authorities. The
basic elements of the structure of any state are territory,
residents and sovereign public government. Any state in
cludes these three elements. Without any of these elements
the state is considered incomplete.
Keywords: State, Civil society, Civil system, Territorial so
vereignty, Pluralism, Political parties.

Овај рад је примљен 24. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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Сажетак
Циљ рада је да укаже на основне друштвено-поли
тичке претпоставке демократизације отуђене поли
тичке власти. У раду је коришћен теоријски проверен
научни метод и комплетна научна апаратура с објек
тивном анализом. Закључује се да се демократизација
отуђене политичке власти може одвијати само кроз
трансформацију представничке демократије у непо
средну демократију и аутократског одлучивања у де
мократско одлучивање путем референдума и других
облика личног изјашњавања грађана. За такву демо
кратизацију друштва могу се борити само оне поли
тичке партије које се и саме демократски организуј и
на демократским принципима делују. Закључује се да
је за демократизацију отуђене политичке власти од
пресудне важности децентрализација власти и упра
вљања, демонополизација политике и развијање сло
бодне иницијативе грађана.
Кључне речи: демократизација; политичке институ
ције; партократија; непосредна демократија
ао што се не може освојити, стварна демократија се не може
преконоћ ни успоставити. Наивно је веровање да се отуђена
политичка власт може једноставно срушити и уместо ње одмах ус
поставити демократска власт. Стварна демократија је дуготрајан

K
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Виши научни сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
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историјски процес истовременог укидања отуђене политичке вла
сти и успостављања демократске власти.
Да би се обезбедио политички, а тиме и економски монопол
крупног капитала, капитализам је развијао парламентарни систем
представничке демократије, у којем се изабраној мањини народ
них представника поверава мандат да одлучује у име већине бира
ча, чија се улога своди само на избор, али и у томе одлучујућа уло
га припада крупном капиталу и његовим власницима способним
за финансирање изборне кампање. Како тврди Maurice Duverger,
„помоћу низа једноставних а истовремено проницљивих средста
ва, од сметања изборне пропаганде опозиције до подваљивања са
гласачким кутијама и са пребројавањем гласова..., могуће је данас
да управљачи које очевидно подржава једна мала мањина грађана,
добијају на изборима већину гласова“.1)
Данас је готово свима у источноевропским земљама јасно да
смисао успостављеног вишепартизма није у стварној демократи
зацији већ у голој борби за власт јер се и владајуће и опозиционе
партије тако понашају. Ако од више партија које се боре за власт,
само једна треба да влада, онда је сасвим јасно да се не ради о
демократском већ о типично аутократском систему. Под плаштом
партијског плурализма и у Србији је уместо демократизације извр
шена још већа аутократизација политичког система.
Демократизација политичког система у Србији није у интере
су империјалистички оријентисаним силама којима никако не од
говарају економски снажне и политички самосталне колоније које
се са њима могу равноправно носити, због чега им са застарелим
технологијама нуде и застареле економске и политичке моделе.
Према Исаку Адижесу, светски познатим експертом за менаџмент,
директори у Србији воде предузећа „потпуно индивидуалистично,
хијерархијски, мајсторски“, а то „није модеран систем менаџмен
та“. Држава која је развијала самоуправљање као систем хумани
стичког тимског рада, „је побегла од тога и отишла у другу крај
ност. Данас се у Америци много више ради баш на овај начин на
који је Југославија почела. То је онај начин аутономних јединица,
тимског рада, рушења хијерархије, стварање мреже рада“. Аме
рички систем вођења предузећа је „отишао тамо где је Југославија
била“, а Југославија је „отишла тамо где је Америка некад била“.2)
1)
2)

Политички режими, Висока школа политичких наука, Београд, 1962, стр. 11.
Интервју у гласилу Југословенске асоцијације за нафту и гас Yung, октобар 1998.
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Колонијална доминација лакше се остварује преко аутократске не
го преко демократске државе, а ситнији и репродуктивно слабији
капитали лакше се него крупнији стављају под команду светског
капитала. Монополистичким облицима власништва одговарају и
монополистички облици владавине. Оријентацијом политичких
странака на државно и ситносопственичко власништво условљена
је и њихова оријентација на централизовану државну, у суштини
аутократску власт, без које се систем заснован на монополистич
ком власништву не би могао ни одржавати. Таква оријентација
прикрива се опредељењима за парламентарну демократију без де
мократије. Ниједна политичка странка у Србији не прихвата си
стем непосредне демократије, а Српска радикална странка је чак и
против елемената такве демократије, за коју у свом програму твр
ди да је практично немогућа и да „референдум може бити опасно
средство манипулисања“. И владајућим и опозиционим партијама
заправо је важније преотимање власти, а не да ли ће систем власти
бити демократски или аутократски. Зато у Србији још увек нема
праве демократске опозиције, па ни стварне демократске алтерна
тиве владајућим аутократским режимима. Таквом стању изузетно
погодују три момента. Један је економска неразвијеност којој више
одговара аутократски него демократски систем владавине. Други
је одсуство масовног демократског покрета који би могао демо
кратским средствима срушити аутократски и успоставити демо
кратски систем власти. Трећи је аутократски међународни поредак
који се одржава и једино се може одржати на аутократским нацио
налним режимима. Зато владајуће светске силе својим колонијама
нуде само формалну демократију са мало демократских права и
много аутократске власти преко које могу по својој жељи владати
светском заједницом.
У систему партијске владавине концентрација власти се врши
иза кулиса парламентарне демократије, чиме се парламент пре
твара у инструмент партијске владавине, a демократија своди на
демократску процедуру без стварне демократије. Вођа владајуће
партије може обезбедити да цела влада, иако је формално бира
парламент, буде састављена од његових партијских поданика пре
ко којих има могућност одлучујуће улоге у креирању законодавне
регулативе и вођењу целокупне државне политике.3) Аутократски
начин владавине може се остваривати и без обзира на то да ли је
3)

Марковић, Драган, „Перспективе превазилажења партократије и развоја непосредне
демократије“, Политичка ревија, бр. 3/2009, стр. 8-11.
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систем једнопартијски или вишепартијски јер свака партија на вла
сти, независно од тога како се декларише, влада као мањина или у
крајњем случају као једна једина личност. У случају међупартијске
коалиције обично доминира најутицајнија партија или се коали
ција брзо распада. Све политичке странке у Србији без обзира да
ли су владајуће или опозиционе „на свој начин приближавају се
мање или више олигархијском типу странке. Оно што је свима за
једничко је претерана склоност да се странком управља искључиво
са врха“.4) Преко својих партијских поданика у државном апарату
вођа владајуће партије би могао управљати државом и да сам нема
никакву државну функцију. Посланици у парламенту делују и гла
сају по директивама своје партије које изражавају вољу партијског
вође, а уколико тако не поступају, замењују се дисциплинованијим
заступницима партијске линије. Тако посланици не делују као на
родни, већ као партијски представници. „Око вође се формира не
формални круг личних и оданих пријатеља, поверљивих сарадника
и извршилаца налога. На тој основи расту апетити, чак и од стране
чланова његове породице, за поседовањем власти и моћи, што је,
због изостанка било какве њихове јавне одговорности, крајње опа
сно по демократију“.5)
У свим облицима и у свим околностима партократија у сушти
ни представља облик аутократске владавине односно монополи
сану власт једне партије и једног партијског вође. Због тога су по
литички програми свих партија у Србији пуни компромиса и без
јасне дугорочне оријентације друштвеног развоја. Али званични
програми и нису прави оријентир њиховог политичког деловања.
Прави програм је оно што партијски вођа у конкретним друштве
ним околностима одлучи. Пратећи оно што вођа најављује, званич
ним програмима не придају већи значај ни саме странке. У трци за
гласовима странке се додворавају свим социјалним групацијама,
али не одступајући од сопствених тежњи за монополизацијом др
жавне власти. „Све политичке странке када се домогну власти, али
и пре тога, настоје да запоседну социјалну мрежу и преко ње врше
утицај на друштво. Оне распоређују своје људе на функције или
настоје да придобију људе старе структуре за себе, што је онда
најтемељитији начин управљања – владања. Наравно да освајање
и дуго држање власти даје права и омогућује кадровски распоред
4)
5)

Мирослав Печујлић и Владимир Милић, Демократија и ауторитаризам, Сремпу
блик, Правни факултет, Институт за политичке студије, Београд, 1994, стр. 148.
Слободан Вучетић, Демократија без доказа, БИГЗ, Београд, 1994, стр. 269.
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који обезбеђује даљу владавину, јер се врши, ... тихи притисак на
бирачко тело, „уценом“ свакодневне егзистенције“.6) Распете изме
ђу ускостраначких циљева и потребе за придобијањем што већег
броја гласача, странке не бирају средства за прикривање стварних
намера, служећи се често и скрнављењем најсветијих људских иде
ала.7) Тежње политичких странака за монополизацијом државне
власти директно су повезане са усмереношћу на монополизацију
унутарпартијског одлучивања. Аутократско управљање државом
неизбежно за собом повлачи и аутократско руковођење владајућом
партијом. „Природа политичких странака је ... везана за освајање
и чување власти. Тај моменат ствара од странака борбену органи
зацију у којој се јавља тежња за демонстрирањем моћи, те отуда и
преференција ка харизматском и олигархијском типу политичког
заједништва“.8)
Унутарпартијски аутократизам се, као и државни, прикрива
формалним демократизмом. Декларативно се прихватају начела
демократског организовања и деловања а практично се примењује
аутократско руковођење странком. Обично чланство је на самим
маргинама централизованог партијског одлучивања. Програм, ста
тут и друге значајније одлуке доносе централни органи, без учешћа
чланства које се обавезује само на спровођење партијских одлука.
Улога чланства долази до изражаја углавном у изборима када је по
требно ангажовање већег броја активиста, како у вођењу изборне
кампање, тако и у спровођењу изборног поступка. Представнички
органи странака (конгрес, скупштина, конвенција, конференција)
такође немају одлучујућу улогу иако формално доносе најзначај
није одлуке. Они углавном верификују одлуке које су у облику
предлога практично већ донесене у партијским руководствима. У
руководећим органима се решавају сва кључна питања од значаја
за партијско организовање и деловање, док конгреси или скупшти
не као највиши органи, имају претежно манифестациони карактер
где се не износе него, по правилу, заташкавају партијски проблеми.
Технологија аутократске владавине готово се ни по чему не
разликује у једнопартијском и вишепартијском систему, осим што
6)
7)

8)

Мирослав Печујлић и Владимир Милић, исто, стр. 180.
„Сва опозиција..., била је толико наелектрисана, толико подивљала... да то више ни
су изгледали људи са духовним својствима него лишени сваког разума...“ (Момчило
Исић, Сељаштво Ваљевске области 1929-1941, „Милић Ракић“, Ваљево, 1985., стр.
119)
Мирослав Печујлић и Владимир Милић, Исто, стр. 188.
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се у вишепартијском систему мора водити рачуна о реаговању опо
зиције уколико она представља неку значајнију снагу. Тек рође
не демократске институције у Србији налазе се „између два крака
политичких маказа: ауторитарне власти и тзв. нелојалне, аутори
тарности склоне опозицији. Ауторитарни синдром од кога болује
власт, манифестује се на неколико начина. Његов најважнији об
лик је тежња ка стварању нове номенклатуре, кадровског монопо
ла, постављања својих, партијских, људи на чело свих стратешки
важних институција: банака и корпорација у економском животу,
војске, државне управе и локалне власти, културних, образовних и
здравствених установа. У оној мери у којој се остварује, кадровски
монопол омогућава фактичку доминацију над друштвом. И у но
вом систему продужава се живот по старом принципу: заузимање
кључних друштвених положаја не почива на способности, већ на
партијској лојалности, послушности“.9)
За најзначајније државне функције предлажу се и бирају но
сиоци најзначајнијих партијских функција,10) чиме се обезбеђује да
владајућа партија своју политику на најефикаснији начин спрово
ди преко државног апарата, јер уколико дође до одступања, она се
третирају као кршење партијске дисциплине, па прекршиоци губе
и партијске и државне функције. Политичке одлуке, по правилу,
настају у прелиминарним неформалним договорима шефа влада
јуће партије са најближим сарадницима,11) чиме се политика прак
тично приватизује баш као што се неформалним каналима прива
тизују и средства друштвене репродукције.12)
Све ово наводи на закључак „да успостављање вишепартијског
система представља нужан, али никако и довољан услов за развој
демократије“ и да је „за успешно остваривање транзиције неопход
но ... развити и цивилно друштво, аутономно политичко друштво,
правну државу, ефикасну државну бирократију и мешовиту при
вреду“.13) И поред успостављања неких институција парламентар
не демократије у Србији, „у погледу неких важних економских и
политичких слобода нови је систем чак испод нивоа достигнутих
9) Исто, стр. 63.
10) Види: Станковић, Владан, „Партократија међу демократским институцијама Републи
ке Србије“, Политичка ревија, бр 3/2009, стр. 23.
11) Види: Суботић, Драган, „Одлучивање у политичким странкама“, Политичка ревија,
бр. 1/2007.
12) Види: Марковић, Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студи
је, Београд, 2009, стр. 73-87.
13) Огњен Прибићевић, Власт и опозиција у Србији, Радио Б 92, Београд, 1997, стр. 156.

- 136 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 131-146.

слобода које су остварене у претходном једнопартијском систему
крајем осамдесетих година“.14)
Уколико желе да се боре за стварну демократизацију друштва,
политичке партије се и саме морају демократизовати, јер не могу
у друштву деловати демократски ако унутар себе делују аутократ
ски. Пре свега, о кључним питањима политичког организовања и
деловања морало би уместо руководства одлучивати чланство по
литичких партија, што подразумева да се програмска и статутарна
акта и друге значајне одлуке доносе референдумом и другим обли
цима личног изјашњавања. Изборни органи и њихова извршна те
ла би имали пре свега организаторску улогу у припремању и спро
вођењу демократских одлука.
Одлучујућу улогу у доношењу и спровођењу политичких одлу
ка чланство политичких странака не може имати без потпуно сло
бодне иницијативе. Превазилажење поларизације на иницијативно
руководство и безиницијативно чланство главни је предуслов де
мократизације политичких организација. Истинском демократи
зацијом политичког организовања и деловања уместо хијерархиј
ске субординације између чланства и руководства, успоставља се
стварна равноправност свих припадника организације.
Превазилажењем подаништва и политичке послушности уме
сто послушним каријеристима, одговорне функције у политичким
партијама и државном апарату ће се поверавати најспособнијим
кадровима.
Демократизација политичких институција у Србији може се
даље одвијати само кроз трансформацију представничке демокра
тије у непосредну демократију и аутократског одлучивања у демо
кратско одлучивање путем референдума и других облика личног
изјашњавања грађана. За такву демократизацију друштва могу се
успешно изборити само оне политичке партије које се и саме демо
кратски организују и на демократским принципима делују.
Једна од основних разлика између аутократске и демократске
владавине је што се прва ослања првенствено на силу, а друга на
добру вољу да се остварује заједнички и општедруштвени инте
рес. Сви покушаји да се демократска власт успостави помоћу силе,
пропали су. Буржоаске револуције су прокламовале једнака права
за све грађане која се нигде не остварују, а социјалистичке револу
ције су се завршавале успостављањем отуђене бирократске власти.
14) Исто, стр. 155.
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Борећи се за власт народа, комунистичке партије су се избори
ле за сопствену власт. На тај начин оне су се суштински сврстале
међу буржоаске партије које се боре за освајање и очување поли
тичке власти. Са новим вишепартијским системом у врху многих
партија нашли су се „бивши комунисти који су у вођење нове стра
начке политике пренели бољшевичке, ауторитарне методе: култ
вође, строги централизам, секташтво и изразиту нетолеранцију
према другачијем мишљењу“.15) Монополизацијом власти од стра
не партија грађани се стављају у позицију пуког извршиоца, без
мотивације и без политичког утицаја на друштвене промене и дру
штвени развој.
„Политичке елите, формиране на недовољно демократски
начин и недовољно социјално профилисане, постају одлучујућа
снага која, добивши поверење грађана, у виду одређеног броја по
сланичких мандата, више не окрећу главу према грађанима“.16) Гра
ђанима се оставља само формална могућност да своју сувереност
врше референдумом, народном иницијативом и преко својих „сло
бодно“ изабраних представника.
У природи је таквог поретка да грађанина радије третира као
усамљену него као удружену јединку јер је лакше манипулисати
појединцима него организованим народом. Грађанин је стављен у
позицију усамљене јединке, потиснуте на саме маргине политич
ког система. Право да се удружује не значи му ништа ако се удру
жењима грађана не даје никаква улога у одлучивању о заједничким
интересима и животним потребама грађана. „Грађани данас имају
могућност да се удружују..., да говоре и пишу практично шта год
желе, али постоји један битно ограничавајући фактор. Наиме, про
блем је у томе да то различито мишљење није доступно већини
грађана Србије“.17)
Прави пут за укидање политичког монопола је општа поли
тизација друштва, која истовремено води у његову општу деполи
тизацију. Политика са као начин отуђеног спољашњег управљања
друштвом може укинути само претварањем у глобалну самоупра
ву, као начин самосвојног унутрашњег усмеравања друштвених
токова oд стране њихових носилаца. „Ради се о потреби савреме
них облика „партиципације“ грађана у рјешавању својих глобал
15) Слободан Вучетић, Демократија без доказа, исто, стр. 137.
16) Исто, стр. 247.
17) Огњен Прибићевић, Власт и опозиција у Србији, исто, стр. 156.
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них питања, који би били сагласни њиховим новим потребама и
захтјевима, умјесто садашње ситуације да се обраћају држави са
мо одређеним тражењима, без могућности да битније утјечу на
карактер и динамику њихова рјешавања. Питање је дакле да се,
умјесто садашњих углавном „представничких“ облика дјеловања
грађана који су доминантни данас свуда у свијету – изграде облици
трајнијег и изравнијег ангажовања грађана у пословима глобалног
политичког одлучивања“.18) Друштво у којем једни владају други
ма, може даље напредовати само превазилажењем такве, и сваке
отуђене владавине. Прави пут за то је трансформација формалне у
стварну, и представничке у непосредну демократију, која у сушти
ни значи замену аутократске владавине демократском владавином.
То је у ствари историјски процес организованог преузимања отуђе
не власти над народом од стране самог народа. Нико власт народу
не може ни уделити ни доделити ако је сопственим ангажовањем
од својих властодржаца сам не узме и не преузме. „Ако је друштво
такво да у њему сву власт економску и политичку држи мали број
људи, онда већини појединаца не остаје ништа друго него да се
организују - било по становању или занимањима - и да тако уједи
њеном снагом штите и заступају своје интересе. То од њих тражи
њихов положај у томе друштву, на то их гони борба за опстанак
која је урођена свакоме живом створу“.19)
Улога демократских прогресивних снага је да као мобилиза
торска снага цео народ покрећу у акцију за освајање и остваривање
сопствене власти. Већ само озакоњивање и остваривање права на
слободну грађанску иницијативу представља иницијални чин не
посредног ангажовања народа у преузимању и непосредном оства
ривању власти. Колективних иницијатива, међутим, неће бити без
организоване активности, а уколико нема колективне, не могу се
остваривати, па се стога неће ни покретати појединачне иницијати
ве. Ради тога је неопходна одговарајућа ошштенародна организа
ција слободне иницијативе, која ће о појединачним иницијативама
организовати демократску расправу и промовисати их у колектив
не иницијативе уколико их прихвати већина заинтересованих за
њихово остваривање.
18) Ћазим Садиковић, Држава и самоуправљање, „Ослобођење“, Сарајево, без год. изд.,
стр. 117/8.
19) Михаило Аврамовић, Организација земљорадника, Савез земљорадника, Беог рад,
1920, стр. 4.
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Ни појединачних ни колективних иницијатива, међутим, неће
бити ако нема законске обавезе организација и органа којима се
упућују, да их разматрају и изјашњавају се о њиховом прихватању,
јер неће бити мотива за њихово покретање. Зато се прогресивне
снаге морају залагати да се такве обавезе утврде, поготову ако су
у питању отуђене организације и органи којима слободне народне
иницијативе не одговарају.
Да би се приволели на одговоран однос према покренутим
иницијативама, надлежне организације и органи се морају обаве
зивати да евентуално одбијање одређених иницијатива јавно обра
злажу. Тиме би се осујетила њихова самовоља да покренуте ини
цијативе одбијају и кад су оне друштвено целисходне, оствариве
и оправдане. Питање одговорности према покренутим иницијати
вама организоване демократске снаге треба да покрећу и кад нису
оне непосредни иницијатори.
Грађанска иницијатива треба да је пре свега у функцији непо
средног одлучивања грађана. Не може се очекивати да иницијато
ри таквог одлучивања буду политичке странке које теже монополи
зацији одлучивања преко представничких органа. Неморално је да
главни иницијатори за доношење друштвених одлука не буду они
који и одлучују, а у случају непосредног демократског одлучивања
то су сами грађани, који пре свега ради тога треба да се самоорга
низују у општенародни окрет, са могућношћу да свако буде у улози
иницијатора.20)
На непосредном одлучивању грађана треба да се заснивају и
одлуке које се доносе у народним скупштинама, чији састав тре
ба да одражава професионалну, социјалну и националну структуру
бирачког тела. То подразумева да се о садржини нарочито судбо
носних одлука (као што су: доношење односно суштинске измене
устава, систематских закона и основних акаталокалних заједница,
промена државних граница, удруживање и раздруживање са дру
гим народима, удруживање у међународне организације, заштита
животне средине, живота и здравља грађана, развојни програми,
удруживање средстава за заједничке потребе, и сл.) организује
претходна расправа и демократско утврђивање већинског опреде
љења грађана као обавезујућих инструкција за скупштинско изја
шњавање изабраних представника.
20) Види: Марковић, Драган, „Локална самоуправа у европским интеграцијама“, Поли
тичка ревија, бр. 1/2009, стр. 151-163.
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Такав начин скупштинског одлучивања претпоставља непо
средно делегирање народних изасланика од стране грађана, са
флексибилним и променљивим мандатом, зависним од сагласно
сти са опредељењима бирачког тела. Политичке странке, као и дру
ге организације могу истицати своје кандидате и водити изборну
кампању, али изабрани представници треба да раде само по ин
струкцијама бирачког тела, и за свој рад само њему одговарају. То
је најбоља брана против политичког отуђивања народа и наметања
разних себичних интереса као општенародних, којима се друштво
не унапређује него уназађује. Непосредна власт народа једини је
начин да се друштво заштити од доминације таквих интереса и да
се обезбеди остваривање његових стварних интереса као најпоу
зданија гаранција друштвеног прогреса.
Демократска власт у Србији, као и било где у свету, не мо
же се ни успоставити ни остваривати без непосредног ангажовања
целог народа. Аутократска власт се једино демократском влашћу
може укинути, и зато се она и укида само у мери у којој се ова
друга успоставља. Искуство тзв. реалсоцијалистичких земаља, па
и југословенског назови самоуправљања показало је да се стварна
демократија не успоставља одозго путем партијских директива и
државних декрета, којима се без спонтаних и демократски органи
зованих иницијатива одоздо постиже управо супротно.
За успостављање демократске власти је пресудна иницијатива
одоздо јер се ради о власти самог народа, али пошто је и демокра
тија облик државне власти, неопходне су и демократске иниција
тиве из државног центра. Зато је потребно да се одговорне држав
не функције поверавају одговорним и демократски оријентисаним
појединцима, који ће својим опредељењима излазити у сусрет ма
совним народним иницијативама.
Иницијативе на линији успостављања демократске власти тре
ба да буду усмерене пре свега на повећавање демократских права
и стварање неопходних услова за њихово остваривање. Тежиште је
на проширивању права демократског одлучивања о судбоносним
питањима заједничког живота и рада, као окоснице демократског
система.
Да би систем функционисао, та права треба и остваривати,
што подразумева сталну иницијативу са свих страна и њено демо
кратско артикулисање, којим се појединачне иницијативе преводе
у колективне а колективне у демократске одлуке. Демократије ће
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бити само ако функционише систем демократског одлучивања, а
уколико не функционише демократски, функционисаће аутократ
ски.
Демократска власт се и успоставља кроз непрестану борбу с
аутократском влашћу, која се превладава само уколико цело дру
штво постаје суверени носилац колективног одлучивања о соп
ственој судбини. Свако посредовање представничким одлучива
њем значи отуђивање друштвеног суверенитета од народа, којим
се судбина друштва препушта на милост и немилост отуђених дру
штвених сила. И власт и опозиција у Србији много пута до сада су
показали да им није пуно стало до народа и бриге за њега. „Често
су покретана она питања за које се знало да нема решења, а када
су она постојала, тада су дуге расправе онемогућавале ефикасне
и плодотворне одлуке. Актери су „народну вољу“ и муке схвата
ли као подручје узајамног препуцавања и властите промоције. У
основи то је била борба елита којој је народ био мало значајан и
потребан“.21)
Док покретачку снагу политичких странака као носилаца оту
ђене политичке власти, чине себични интереси одређених дру
штвених група, главна покретачка снага народа је општенародни
односно општедруштвени интерес. Покретање народних иници
јатива за остваривање општенародних интереса, практично значи
партиципирање народа у самој власти. Иницијативе се могу по
кретати у виду предлога надлежним органима и организацијама
за разматрање одређених питања и доношење одговарајућих зако
на, прописа, одлука и мера, или путем петиција и јавних захтева
у средствима информисања, на митинзима, зборовима и уличним
демонстрацијама да се неки друштвени проблем реши по вољи
иницијатора.
Изгледи за прихватање покренутих иницијатива зависе, прво,
од њихове садржине, и друго, од уважавања иницијатора. У по
гледу садржине, захтеви покренутих иницијатива морају, пре све
га, бити реални и оствариви. Они ће пре бити прихваћени ако су
добро образложени и ако садрже предлоге одговарајућих решења
која се могу практично применити. Иницијатори ће бити више ува
жавани ако их је више и ако имају већи друштвени углед и ути
21) Мирослав Печујлић и Владимир Милић, Демократија и ауторитаризам, исто, стр.
205.
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цај, ради чега је пожељно да иза одређених иницијатива стане већи
број што утицајнијих појединаца и организација.
Покренуте иницијативе неће, међутим, ни поред свега бити
прихваћене ако се косе с интересима оних који о њима одлучују
и ако су они отуђени од иницијатора и њихових интереса. У том
случају, треба користити облике борбе и демократског притиска
путем јавног дијалога и критике, грађанске и радне непослушно
сти, бојкота, штрајкова и протеста. Они могу да прерастају и у об
лике борбе покретањем политичке и друштвене одговорности, те
захтева за оставкама, опозивом, сменама и другим одговарајућим
мерама. Али најважније је да демократски облици борбе буду орга
низовани и истрајни, јер оно што људи на власти „не могу сварити
су истрајни и све јачи притисци, удружења која стално нешто раде,
људи који се уче на искуствима од прошлог пута и делују успе
шније наредног пута“.22)
Остваривање и даљи развој непосредне демократије онемогу
ћава партократска владавина. Али партокартија се и не може пре
владати другачије него управо развојем непосредне демократије.
Неизоставни услов за то је укидање политичког монополизма оп
штом политизацијом друштва, која подразумева потпуно слобод
но политичко организовање и деловање грађана са подједнаким
могућностима активног учешћа у политичком договарању и дру
штвеном одлучивању.
Окосницу суштинске демократије чини друштвена равноправ
ност која је без политичке равноправности неостварива. Уместо да
напразно расправљају о политици и са стране навијају за политич
ке странке и њихове лидере, грађани би морали постати главни но
силац друштвене политике као покретачке и усмеравајуће основе
целокупног управљања друштвом.
То, међутим, неће постати ако се сами не организују у опште
народни покрет за демократска права и њихово остваривање, ко
ји ће уз све различитости деловати као јединствена снага у бор
би за опште интересе, друштвени развој и свеколики напредак.23)
Без обзира на своја политичка опредељења, политичке странке би
22) Ноам Чомски, Шта то (у ствари) хоће Америка?, Институт за политичке студије, Бе
оград, 1994, стр. 74/5.
23) „Боља цивилизација не може настајати искључиво као плод ма колико осавремењених
партија левице него првенствено посредством иновативних покрета глобалног карак
тера“. (Видојевић, Зоран, „Историјски биланс и будућност демократије“, Српска поли
тичка мисао, бр. 3/2009, стр. 32)
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унутар демократски организованог покрета морале равноправно
деловати са свим осталим организованим снагама друштва, што
би их приморало да се уместо са позиција власти и за власт, про
гресивношћу својих ставова и заступањем општих интереса боре
за друштвени утицај. На тој основи, цео политички систем би се од
инструмента аутократске и партократске владавине над народом
морао трансформисати у демократску организацију целог народа
и тиме ставити у функцију остваривања општенародних интереса.
Dragan Z. Markovic
PERSPECTIVES OF DEMOCRATIZATION OF
ALIENATED POLITICAL GOVERNMENT
Summary
This work’s objective is to underline basic social-politi
cal preconditions for democratization of alienated go
vernment. In this work there was put in use a theoretically
proved scientific method and also a complete scientific
apparatus with objective analysis. It is concluded that de
mocratization of alienated political government may go on
only through transformation of representative democracy
into direct democracy and autocratic decision-making in
to democratic decision-making through the means of refe
rendum and other ways of expressing personal opinions of
citizens. Only political parties that have been organized in
democratic way and have proved to be acting on the basis
of democratic principles have right to struggle for such
democratization of society. It is concluded that it is of vi
tal significance for democratization of alienated political
government to have implemented decentralization of the
government and managing; de-monopolization of politics
and development of free initiative of the citizens.
Key Words: democratization, political institutions, partoc
racy, direct democracy
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Abstract
For establishment of democratic government a determi
ning point is having so-called “bottom- up initiative”, as it
is the rule of people question. However, as democracy is a
model of state governance, it is necessary to have democ
ratic initiatives that take place from the state center itself,
too. Therefore it is critical to appoint vital state functions
to responsible and democratically oriented individuals
who, by personal beliefs, are capable of making mass ini
tiatives become reality.
Democratic government is established through a continu
ous battle with autocratic government, who might be over
come only in case that a whole society becomes a sovere
ign holder of collective decision-making regarding its own
destiny.
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Each representation of social will through representative
decision-making implies alienation of social sovereignty
from the people, by which destiny of the society is left to
the mercy and will of the alien ated social forces.
While moving power of political parties as holders of ali
enated political power consists of selfish interests of cer
tain social groups, a main mobilizing force of the people
is their overall, or general social interest. Starting up with
the people’s initiatives for realization of overall people’s
interests practically means participation of the people in
the government itself.
Alienated political government may be overcome only
through development of direct democracy. An unavoid able
precondition for that is abolishment of political monopoly
through general polarization of society, that implies a to
tal free political organization and action of citizens with
equal opportunities for active participation in political
agreements and social decision-making.
The axis of essential democracy is social equality that is
not possible without political dimension of it. Instead of
discussing politics and besides giving support to political
parties and their leaders from the margins, the citizens
should become main holders of social politics as a moving
and directing basis in managing of society as whole.

Овај рад је примљен 10. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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ДЕМОКРАТИЈA У XXI ВЕКУ**

Људи треба да уживају једнака права (и пре
ма томе да имају једнаке обавезе) у оквиру који
ствара и ограничава расположиве могућности,
односно, треба да буду слободни  и равноправни
у одлучивању о условима својих живота све док
тај оквир не поставе тако да се тиме негирају
права других.
                                                         (Дејвид Хелд)1)
Сажетак
Главни циљ овог рада је да укаже на изазове са којима
се демократија суочава у савременом друштву. Главне
методе које аутор користи у овом раду су метод ана
лизе садржаја и компаративни метод.
Демократија је облик владавине који је прихваћен
широм света. Разлози за ово су више него очигледни.
Грађани у демократским друштвима живе у много
бољим условима са много више слобода него грађани
у недемократским. То је нешто што не доводимо у
питање. Проблем је што се демократија веома често
идеализује. Без обзира на то што велики број друшта
ва тврди да су демократска ми морамо водити рачуна
о томе да ли су ова друштва и применила  демократи
ју у пракси.
*
**

1)

Истраживач приправник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
Неш, Кејт, Савремена политичка социологија, Службени гласник, Београд, 2006, стр.
286.
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У овом раду се може видети да већина грађана широм
света верује да је демократија и поред својих мана
најбољи облик владавине. Ту се, међутим, јавља про
блем. Ти исти грађани немају пуно поверења у демо
кратске институције. Ова чињеница је свакако недо
пустива у демократским друштвима.
Кључне речи: демократија, матрица демократије, де
мократске институције, изазови демократије, глоба
лизација, космополитски модел демократије.

УВОД

D

емократија као облик владавине данас ужива изузетну леги
тимност. Разлоге за ово није тешко увидети. И док се корени
демократије могу наћи још у античкој Грчкој, може се рећи да су
демократски облици владавине све до после Другог светског рата
били пре изузетак него правило. У последње време је било доста
приче о слабљењу националне државе под утицајем процеса гло
бализације. Стварање глобалног тржишта, развој комуникација,
развој нових политичких институција као што је Европска уни
ја, све су то изазови који су наметнули нови правац у коме треба
ићи развој демократских институција. Како се демократија до сада
углавном развијала у оквирима националне државе оправдано се
поставља питање у ком ће правцу развој демократије ићи уколико
се узму у обзир процеси савременог светског друштва који у вели
кој мери утичу на његову структуру и динамику.

ГРАЂАНИ И ДЕМОКРАТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Демократија је, изгледа, као облик владавине однела победу
над свим осталим алтернативним облицима. Данас нема политич
ке странке која за себе не тврди да је демократска или да се, што се
веома често може чути од стране политичара, не залаже за демо
кратске промене. Она политичка странка која својим програмом
иступи против демократије била би сасвим сигурно напуштена од
стране присталица и веома брзо би нестала са политичке сцене.
Након овога се оправдано поставља питање: Због чега је де
мократија боља у односу на недемократску алтернативу? Дати од
говор на ово питање захтева доста простора и ми ћемо овде дати
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преглед најбитнијих аргумената који се веома често наводе у њену
одбрану:2)
Прво, демократија помаже да се влада заштити од аутократа.
Друго, демократија гарантује грађанима бројна основна људска
права која недемократски режими не признају или не поштују. Тре
ће, демократија пружа грађанима шири спектар личне слободе од
других режима. Четврто, демократија помаже људима да заштите
своје интересе. Пето, само демократска влада може пружити мак
сималне могућности појединцима да практикују слободу самоо
дређења (аутономију), да живе према законима које су сами иза
брали. Шесто, само демократска влада може пружити максималне
могућности за моралну одговорност. Седмо, демократија подстиче
хумани развој потпуније од било које алтернативе. Осмо, само де
мократска владавина може постићи релативно висок степен поли
тичке једнакости. Девето, савремене представничке демократије
не воде ратове једне са другима. Десето, земље са демократским
владама теже да буду економски просперитетније од недемократ
ских влада.
Иако сви ови аргументи стоје, бар што се тиче идеалног типа
демократије, никако не смемо занемарити да је демократија само
један од могућих облика власти који не треба идеологизовати нити
пак идеализовати. Она данас свакако представља систем владавине
који ужива огромну легитимност код грађана широм света. Закони,
прописи као и решења која се тичу свих питања и проблема као да
се аутоматски оправдавају уколико су демократски. Да је демокра
тија систем који је прихваћен од стране грађана широм света може
мо видети и на основу графика бр. 1.
Грађани су имали прилику да изразе своје слагање или несла
гање са ставом да демократија можда има своје слабости, али да
је ипак најбољи облик владавине. Скоро 80% грађана сматра да је
демократија и поред својих слабости ипак најбољи облик владави
не. На основу графика се може видети да је ситуација готово иден
тична у свим деловима света у којима је рађено истраживање сем
у Источној и Централној Европи. Наиме, за разлику од осталих
делова света где се број грађана који прихватају демократију као
најбољи облик владавине креће око 80%, у Источној и Централној
2)

О томе видети опширније: Орловић, Славиша, ‘’Класична и савремена схватања
демократије’’, Годишњак,  2008, бр. 2, стр. 47-72, Универзитет у Београду, Факултет
политичких наука, Београд, 2008.
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Европи је тај број нешто мањи и износи око 70%. Генерално гледа
но демократија је систем за који се одлучио највећи број грађана.
График бр. 1: Демократија – општа оцена (2007. година)
‘’Демократија можда има своје слабости, али је ипак најбољи об
лик владавине’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demo
kratija_Dec_07.pdf

Распрострањеност демократије, међутим, представља појаву
релативно скоријег датума и оно што стално треба имати у виду је
да њу као облик владавине коме данас сви теже није нимало лако
створити нити пак одржати.
Према Роберту Далу, који се сматра једним од родоначелника
модерне демократске теорије: ‘’да би влада могла да, у току одре
ђеног временског периода, трајније буде одговорна према захте
вима својих грађана – као политички једнаких субјеката – сви би
пуноправни грађани морали у целини имати следеће могућности:
1. да формулишу своје захтеве;
2. да своје захтеве изнесу пред суграђане и владу путем ин
дивидуалних или колективних акција;
3. да њихови захтеви буду једнако вредновани од стране вла
де, односно да се не прави никаква дискриминација с об
зиром на садржај захтева или извор из којег долазе.’’3)
Да би један демократски систем могао да обезбеди овакве
услове потребно је развити јаке институције. Демократија није
неизбежна, нити пак нешто што ће се када једном настане заувек
одржати. Демократски системи могу јачати или слабити, али мо
гу и, као што се то већ дешавало у прошлости, нестати. Истински
3)

Орловић, Славиша, ‘’Класична и савремена схватања демократије’’, Годишњак 2008,
бр. 2, стр. 47-72, 2008, стр. 61.
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отвореним и демократским друштвима су неопходне делотворне
демократске структуре:4)
• законодавна тела која представљају грађанство и надзиру
извршна тела;
• избори на којима гласачи бирају своје вође;
• правосуђе које поштује закон и врши своју дужност неза
висно од спољних утицаја;
• систем контрола и равнотежа унутар друштва и
• институције и вође који су одговорни јавности.
Развој демократских институција је веома сложен процес и
ми ћемо овде дати кратак преглед најважнијих институција комби
нован са најважнијим демократским вредностима (слобода и јед
накост), али и нечим што је, такође, неопходно да постоји а то је
контрола (видети следећу табелу).
Табела бр. 1: Матрица демократије
Димензије

Слобода

Једнакост

Процедура
одлучивања

слободни избори и
референдуми (без
ограничења)

једнакост гласова

Регулисање
посредничке
сфере

слобода
организовања

једнака права
организовања

Јавна
комуникација

слобода
комуникације

једнаке шансе
учествовања

Гарантовање
права

слободан приступ
судовима

једнака права и
једнакост пред
судом

Утврђивање
правила
и њихова
примена

ефикасна влада
(рационална
администрација)

једнак третман
од стране
парламента и
администрације

Контрола
контрола од
стране изборне
комисије
контрола од
стране партија
и грађанског
друштва
контрола од
стране медија
(независно
новинарство)
ефикасна
судска
правила/ виши
суд
подела власти

Извор: Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bacha, Christina, Encyclopedia of political
communication, SAGE Publications, 2008, стр. 173.
4)

McLean, Lisa, ‘’Политичке партије и кампање’’, 21 прича о демократији, група аутора,
стр. 107-112, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005, стр. 107.
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На основу ове табеле се може видети организација главних
демократских институција уз поштовање основних демократских
вредности:5)
1. Процедура одлучивања – У демократским друштвима
се учешће грађана у процес одлучивања углавном врши
преко избора. Својим гласом грађани бирају своје пред
ставнике у власти. Да би учешће на изборима било демо
кратско потребно је да постоје слободни и фер избори.
Одлучивање, такође, укључује и учешће грађана путем
референдума и других облика непосредне демократије.
2. Регулисање посредничке сфере – Оно је демократско је
дино уколико сви грађани слободно могу да се организују
и да својим организовањем утичу на доношење политич
ких одлука. Уколико би се учешће грађана у процес од
лучивања завршило са изборима тешко да би се за такво
друштво могло рећи да је демократско. Грађани морају и
након избора наставити да имају утицај на доношење од
лука, јер је то једини начин да осигурају да ће они који су
изабрани од стране њих и даље доносити одлуке у складу
са њиховим интересима.
3. Јавна комуникација – Јавна комуникација регулише на
чине комуникације који су неопходни зарад остваривања
демократских институција. Њихова специфична демо
кратска форма је изграђена на скупу слобода које се тичу
јавних комуникација као што су: слобода говора, слобода
информисања, слобода штампе, слобода изражавања...
4. Гарантовање права – Гарантовање права је неопходно у
демократским друштвима јер је то гарант да ће грађани
моћи да заштите своја права уколико она на било који на
чин буду угрожена. Један од начина на који се манифе
стује је слободан приступ судовима где сви имају једнака
права.
5. Утврђивање правила и њихова примена – Оно подразу
мева ефикасну владу која примењује одлуке демократске
већине.
Е сада погледајмо каква је ситуација што се тиче неких од
институција без којих се данас не може ни замислити постојање
демократског система. Током XX и на почетку XXI века политичке
партије су се устоличиле као једне од најзначајнијих политичких
институција. Оне чине камен темељац демократског друштва (и
5)

О томе опширније видети: Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bacha, Christina, Encyclopedia of poli
tical communication, SAGE Publications, 2008.
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већине већ делотворних демократских структура), њихова главна
улога се састоји из следећег:6)
1. да сакупи а потом представља друштвене интересе, обез
беђујући структуру за политичко учешће;
2. да служи као подручје за обуку политичких лидера који
се припремају да једном преузму владајућу улогу у дру
штву;
3. да се такмичи и тежи да победи на изборима, како би
управљала владиним институцијама;
4. да именује кандидате, организује политичка надметања,
уједини делове гласачког дела и преведе политичке прио
ритете (предочи их) на језик јавне политике;
5. да буде конструктивна и критичка опозиција (када није
на власти), представљајући себе као алтернативну владу
коју ће бирачи желети да изаберу – остварујући тиме при
тисак на актуелну власт како би имала више разумевања
за јавне интересе.
Избори представљају општи назив за поступак којим чланови
неке друштвене или државне заједнице бирају своје представни
ке у управна тела или органе власти и представљају, такође, изу
зетно важну институцију за конституисање демократског система.
Према бројним теоретичарима се током историје показало да они
представљају најдемократскији начин одлучивања. Након избора
би изабрана структура власти требала да управља државом у скла
ду са вољом грађана, јер су они само њихови представници, а не и
владари. То је једна од главних одлика демократског облика власти
без које нема демократије. Овде се нећемо много бавити теориј
ским разматрањем ових институција, већ ћемо укратко приказати
однос грађана према изборима али и то шта они мисле о томе да ли
се државом управља у складу са њиховом вољом (погледати следе
ће графике).
На основу овог графика се може видети да поверење у изборе
и није баш велико. Наиме, само 47% грађана је 2007. године изра
зило своје поверење у изборе. Овакви подаци су забрињавајући,
јер као што смо већ рекли избори представљају једну од најважни
јих демократских институција. Да је ситуација озбиљна може се
видети и на основу података из 2008. године када се може приме
тити мали пад поверења у изборе у односу на 2007. годину (видети
следећи график).
6)

McLean, L., ''Политичке партије и кампање'' 21 Прича и демократији, група аутора, стр.
107-112, 2005, стр. 107.
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График бр. 2: Избори и управљање државом – општа оцена (2007)
‘’Да ли мислите да су избори у вашој земљи слободни и поштени?’’
‘’Да ли бисте рекли да се вашом државом управља у складу са вољом
грађана?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_Dec_07.pdf

График бр. 3: Избори – општа оцена (2008)
‘’Да ли мислите да су избори у вашој земљи слободни и поште
ни?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_Nov_08.pdf
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Тада је 42% грађана изјавило да сматра да су избори у њиховој
земљи слободни и поштени што је за 5% мање него 2007. године.
Тренд опадања поверења се може видети и у осталим деловима
света где је спроведено истраживање сем у Азији где је забележен
мали раст од 2%.
А сада погледајмо шта грађани мисле о томе да ли се државом
управља у складу са њиховом вољом (видети поново график бр.
3). Само 31% грађана сматра да се државом управља у складу са
њиховом вољом. Овакви подаци говоре о веома ниском поверењу
које грађани имају у начин на који се управља државом. Подаци су
још озбиљнији ако се погледају резултати из 2008. године (видети
следећи график). Тада је само 27% грађана изјавило да сматра да
се државом управља у складу са њиховом вољом.
График бр. 4: Управљање државом – општа оцена (2008)
‘’Да ли бисте рекли да се вашом државом управља у складу са
вољом грађана?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demo
kratija_Nov_08.pdf

Уколико погледамо податке који се односе на наш регион може
се видети да ситуац
 ија није ништа боља. Србија и Хрватска имају
идентичне резултате, 38% грађана сматра да су избори фер и по
штени, док 19% сматра да се државом управља у складу са њихо
вом вољом. Најмање поверења у изборе имају грађани Албаније
док најмање поверења у управљање државом имају грађани Босне
и Херцеговине.
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График бр. 5: Регионални подаци – избори и управљање државом
– општа оцена
‘’Да ли мислите да су избори у вашој земљи слободни и поште
ни?’’
‘’Да ли бисте рекли да се вашом државом управља у складу са
вољом грађана?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_Dec_07.pdf

Генерално гледано на основу ових података се може видети да
ситуација што се тиче демократије и њених институција није нај
боља. И поред тога што велики број грађана сматра да је демокра
тија најбољи облик владавине може се видети да ти исти грађани
нису баш најзадовољнији тиме како се она спроводи данас. Демо
кратија можда јесте најбољи облик владавине, али је потребно још
увек доста радити на развоју њених институција. У супротном ће
се пророчанство о сумраку демократије (уколико он још увек није
наступио) испунити.

ИЗАЗОВИ ДЕМОКРАТИЈЕ У  САВРЕМЕНОМ СВЕТСКОМ
ДРУШТВУ
У XX и на почетку XXI века се дешавају крупне друштвене
промене које постају све брже и интензивније. Напредак савре
мене технологије омогућава радикалан привредни и друштвени
прогрес. Један од кључних процеса који данас заокупља велику
пажњу многобројних теоретичара јесте свакако процес глобали
зације. Глобализација представља веома комплексан процес који
захвата све сфере савременог светског друштва и има различите
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димензије: економску, технолошку, институционалну, политичку,
културну... Овде нећемо разматрати сам процес глобализације већ
ћемо покушати да пронађемо место демократија у овом сложеном
процесу. Демократија која се до сада развијала у оквирима нацио
налне државе ће морати да се прилагоди новонасталим условима
које са собом носи процес глобализације. Дејвид Хелд је један од
најис такнутијих теоретичара који се баве овим проблемом. Према
њему се демократска политика мора поново осмислити с обзиром
на низ локалних, регионалних и глобалних процеса који се међу
собно прожимају. Савремени светски процеси намећу изазове ко
јима демократија мора да се прилагоди: 7)
1. начин на који процеси економије, политичке, правне, вој
не и културне међуповезаности мењају природу, домашај
и способност суверене државе одозго, оспоравајући и
умањујући њену моћ регулације у појединим подручјима;
2. начин на који регионална и глобална међузависност ства
ра ланац међусобно повезаних политичких одлука чије
последице утичу на односе између држава и грађана;
3. пут одоздо којим локалне групе, покрети и национализми
доводе у питање нације-државе, као представнички одго
воран систем власти.
Све ово намеће захтеве која демократија мора да испуни уко
лико жели да одговори изазовима модерног доба: 8)
1. територијалне границе система одговорности треба да се
преобликују тако да се процесе који измичу контроли на
ционалне државе ставе под делотворну демократску кон
тролу;
2. потребно је да се поново промисли о улози и месту ре
гионалних и глобалних регулативних и функционалних
агенција како би оне постале доследније и снажније упо
риште за решавање проблема од јавног интереса;
3. реформа односа између политичких установа и кључних
социјалних група, агенција, удружења и организација у
сфери економије и грађанског друштва како би оне поста
ле део демократског процеса.
7)
8)

О томе опширније видети: Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Ви
шњић, Београд, 1997, стр. 309-313.
О томе опширније видети: Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, 1997, стр.
309-313.
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На основу свега овога Хелд формулише космополит
ски модела демократије са следећим карактеристикама: 9)

1. глобални поредак се састоји од вишеструких и међусобно
испреплетаних система моћи које укључују: тело, добро
бит, културу, грађанска удружења, економију, односе при
нуде и организовано насиље, правне односе и регулацију;
2. космополитски модел подразумева да све групе и удруже
ња имају способност и право на самоодређење, које може
да се дефинише као приврженост начелу аутономије, тј.
скупу права у обавеза које конституишу;
3. усвајање одређених стандарда који важе за све грађане
које ниједан политички режим или удружење не може ле
гитимно да крши;
4. стварање и примена закона у том оквиру може да се врши
на низу различитих места и нивоа упоредо са ширењем
утицаја регионалних и међународних судова који врше
надзор и контролу власти;
5. одбрана права на самоодређење, стварање заједничке
структуре политичког деловања и очување демократског
добра представљају најопштије колективне циљеве;
6. из овога следе јасни принципи социјалне правде: modus
operandi производње, расподела и експлоатација природ
них извора мора да доприноси и да буде у складу са демо
кратским процесом и заједничком структуром политич
ког деловања;
7. принцип непринудних, ненацијних односа руководеће је
начело у решавању спорова; употреба силе мора да оста
не колективна опција која се примењује само у крајњем
случају када се суочава са нападима који поништавају ко
смополитско демократско право;
8. право грађанства се проширује тако да обухвата припад
нике свих међусобно испреплетаних политичких заједни
ца, од локалних до глобалних.
Ово свакако представља нешто чему би данас сва друштва
требало да теже, али ово је истовремено веома тешко достићи. Да
би овакав развој био могућ потребан развој здравих и јаких ин
ституција које ће моћи да одговоре свим изазовима савремености.
Дејвид Хелд, такође, даје једну исцрпну анализу о циљевима које
космополитска демократија има пред собом.

9)

О томе опширније видети: Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, 1997, стр.
314-315.
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Табела бр. 2: Циљеви космополитског модела демократије –
илустрације
Краткорочни

Дугорочни
Политичке форме

1. Реформа Савета безбедности
Уједињених нација (како
би земље у развоју стекле
већи значај и ефикасну моћ
одлучивања)

1. Утемељивање космополитског
демократског права: нови Пакт
о правима и обавезама уграђен
у различите сфере политичке,
социјалне и економске моћи

2. С
 тварање Другог дома
Уједињених нација на
међународној оснивачкој
Конвенцији

2. Глобални парламент
(са ограниченим правима
опорезивања) повезан са регионима,
државама и локалним друштвима.
Оснивање Суда за разграничење
надлежности

3. Снажење политичке
регионализације (ЕУ и
други облици) и коришћење
транснационалних
референдума

3. Одвајање политичке и економске
сфере: финансирање Скупштина и
изборних делатности из јавног буџета

4. Обавезна надлежност
Међународног суда. Стварање
новог Међународног суда за
људска права

4. Повезивање глобалних правних
система (елемената кривичног и
грађанског права). Оснивање права за
разграничење надлежности

5. Стварање нове агенције за
економску координацију на
регионалном и глобалном
нивоу

5. Успостављање одговорности
међународних и транснационалних
економских установа парламенту
и скупштинама на регионалном и
глобалном нивоу.

6. Успостављање ефикасне и
одговорне међународне војне
силе

6. Стално повећавање дела војне моћи
нација-држава који се преноси на
регионалне и глобалне установе, са
крајњим циљем демилитаризације и
превазилажења ратова
Извор: Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић,
Београд, 1997, стр. 325.
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Табела бр. 3: Циљеви космополитског модела демократије у
сфери економије и грађанског друштва
Економија/грађанско друштво
1. Унапређивање недржавних,
нетржишних решења у
организацији грађанског друштва

1. Стварање низа аутономних
удружења и група грађанског
друштва

2. Систематско експериментисање
са различитим демократским
облицима организације привреде

2. Мултисекторска економија и
плурализам форми власништва и
поседовања

3. У
 вођење строгих граница
приватном власништву кључних
агенција за стварање јавног
мњења: медија, информација и тд.

3. С
 оцијални оквир у коме се
утврђују приоритети јавног
инвестирања путем јавних
расправа и одлука влада. Но
широка тржишна регулација роба
и рада остаје на снази

4. Обезбеђивање материјалних
4. Гарантован основни приход за
средстава онима који се налазе у
све одрасле, независно од тога
најтежем социјалном положају да
да ли делају на тржишту или у
би штитили и изражавали своје
домаћинству
интересе
Извор: Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић,
Београд, 1997, стр. 326.

Као што се може видети циљеви које је Хелд наметнуо космо
политској демократији су изузетно високи. Треба напоменути да
он не запоставља улогу националне државе као политичког цен
тра, али указује на њену измењену улогу на начин према коме она
постаје један врло моћан политички чинилац међу осталима на
глобалном плану. Хелдов модел иако на први поглед изгледа савр
шено он има и своје недостатке.10)
Једна од основних критика његовог модела јесте свакако да он
не поклања довољно пажње континуираној моћи националне др
жаве. Оне не могу једноставно да подлежу међународном праву на
начин на који Хелд предлаже, јер све док су политичке институције
интернационалне, а не наднационалне, оне зависе од национ
 алних
држава, нарочито од оних економски и војно надмоћнијих. Моћне
државе које троше огромне суме новца на одбрану није заинтере
сована за демократски режим глобалног управљања јер би у том
случају изгубиле своју надмоћност.
Друга критика је да Хелдов модел не показује како би се гло
бални капитализам могао подвргнути ригорознијим контролама
без чега би демократска права за многе људе било немогуће оства
10)

О томе видети више: Неш, Кејт, Савремена политичка социологија, 2006, стр. 288-289.
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рити јер би она у таквом једном систему била ирелевантна. Што се
тиче ове друге критике треба указати на то да Хелд предлаже ши
рење међународних споразума који би контролисали мултинаци
оналне компаније обавезујући их да исплаћују минималне плате,
брину о здрављу радника, о њиховој сигурности... Овакви споразу
ми у време када компаније могу да покрену своју делатност у било
којој земљи се могу остварити само на међународном нивоу. Ту
већ настаје проблем јер лидере моћних компанија и држава веома
тешко натерати да прихвате демократске принципе.
Хелд, такође, веома мало говори о процесима на основу којих
би његов космополитски модел демократије био примењен у прак
си. Да би се он могао остварити у пракси потребно је размотрити
све ове проблеме, у супротном ће овај модел остати само теорија.

ЗАКЉУЧАК
Демократија се у XXI веку суочила са многобројним изазови
ма које јој је наметнуло савремено друштво. Оно што је неоспорно
је да је демократија као облик владавине прихваћена од стране нај
већег броја држава. Међутим, потребно је још доста тога радити
на развоју демократских институција, у супротном оне неће моћи
да одговоре потребама савременог доба. Данас је готово немогуће
наћи неко друштво које за себе не тврди да је демократско, али тре
ба стално бити на опрезу, јер није довољно да демократија постоји
само формално, на папиру, већ је неопходно да се она и спроводи
у пракси. Према демократији, као једном од могућих уређења др
жавне власти, треба имати критичан однос и не треба је сматрати
као нешто што се само по себи подразумева. И поред тога што ве
лики број грађана сматра да је демократија и поред својих мана
најбољи облик владавине, може се видети да ти исти грађани не
мају баш превише поверења у њене институције. Поред тога при
ликом разматрања било каквог концепта демократизације морамо
узети у обзир и савремене светске процесе, јер ће без свега овога
сваки наш покушај унапред бити осуђен на пропаст.
И на крају:
Уколико не водимо рачуна о томе да је демократија облик вла
давине који треба реализовати зарад народа који живи у датом
друштву водећи рачуна о савременим светским процесима који у
великој мери утичу на структуру и динамику тог друштва на кра
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ју ћемо добити демократију која својим институцијама неће моћи
да одговори изазовима модерног хрушта.
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DEMOCRACY IN 21ST CENTURY

Summary

The main objective of this article is to show the challenges
that facing democracy in modern time. The main methods
that we are using in this paper are the Content Analysis
and the Comparative Method.
Democracy is a form of government that is accepted wor
ldwide. Reasons for this are more than obvious. Citizens
in truly democratic societies are living in much better con
ditions with more freedoms than the citizens in non-de
mocratic. That is something that is not questioned. The
problem is that democracy is very often idealized. Regar
dless that many societies claim that they are democratic
we should be considered did these societies implement de
mocracy in practice.   
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In this paper can be seen that majority of citizens in the
world believe that democracy regardless of hers disabi
lities is the best form of government. But there is also a
problem. Those same citizens don’t have a lot of trust in
democratic institutions. This fact is certainly intolerable
in democratic societies.
Key words: democracy, matrix of democracy, democratic
institutions, challenges to democracy, globalization, co
smopolitan model of democracy.     
Abstract
Democracy today is facing with numerous challenges im
posed by modern age. Changes in societies are occurring
faster and more intensive. These changes are reflecting
in all spheres of societies. That is something that must be
considered if we want that democratic institutions be pre
pared to overcome this kind of challenges. One of the pos
sible solutions is forming a cosmopolitan form of democ
racy that is previously found at David Held. This concept
is maybe utopian because it is more oriented on theory
than in practice but with some additional corrections it
will be double.
Challenges of modern age certainly tests contemporary
trends of democracy. Globalization is one of the most im
portant processes that need attention otherwise all our
attempts of democratization will fall. Most of the citizens
worldwide accepted democracy as the best form of go
vernment, but they don’t have a lot of trust in democratic
institutions.  Also, weakening of national states puts anot
her more challenge to democracy because democracy has
developed inside of state boundaries until today.
In this article we are seeking for the answers on the fol
lowing questions:
• How democratic models of government are accepted
among the citizens worldwide?
• What the citizens worldwide think about the way of go
vernment in their countries?
• What are the challenges that facing democracy in mo
dern age?
• What are the ways for democracy to overcome these

challenges?

Овај рад је примљен 27. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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Сажетак
Ванредно стање је класичан уставноправни инсти
тут који је уобичајено присутан у највишем прав
ном акту великог броја земаља. Разлог постојања ове
правне установе, њен raison d’être, је најтешње пове
зан са најзначајнијим вредностима којима тежи сваки
савремени правни поредак. Стабилност институција,
очување друштвеног поретка, целовитост државне
територије, континуитет власти, ред, мир, слобода,
поштовање гарантованих људских права-  све је то
предмет заштите ванредног стања и сродних инсти
туција, које прати, по природи ствари, и одговарају
ћи инструментариј за спровођење адекватних мера.
Наравно, примена неуобичајених, често и радикалних
мера, повлачи одређене недоумице и изазива нужно
контраверзе па и критике, било да се ради о унутра
шњој или спољашњој опасности која је проузрокова
ла спровођење ванредних норми. Циљeви овог рада су
да прикаже лепезу мера којима располаже француско
право ради остваривања горе наведених задатака, из
двоји поједине (погодне, чини нам се) теоријске осно
ве и хипотезе на којима почивају ванредни правни ре
жими, као и да сугерише основне закључке на основу
искуства примене ванредног стања. Разуме се да све
наведено незаобилазно једним делом задире и у поље
*
**
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Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
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политичке процене сврсисходности примене поједи
них мера као и одређених политичких последица, тако
да верујемо да је ова тема интересантна како за прав
нике, тако и за политикологе. Узели смо свесно случај
Француске као земље која има богато и занимљиво (а
рекли бисмо итекако поучно) искуство у овој области,
за које мислимо да би могло бити корисно проучити га
на практичном, као и уобличити га додатно на тео
ријском нивоу.
Кључне речи: ванредно стање, изузетна овлашћења
Председника Републике, јавни поредак, општи инте
рес, изузетне околности...

УВОД

R

ед или слобода? Поставили смо питање које може да изненади,
јер оно толико, на први поглед, делује као једна излишна диле
ма. Најпре већ због тога што се ради о суштински важним вредно
стима на којима почива свака савремена и цивилизована држава.
Очигледно је да је модерна демократија незамислива без ова два
стуба, два права камена темељца сваке демократске грађевине. С
друге стране, никако не би требало занемарити корелативни однос
који постоји између ова два појма, упркос привидним разликама,
јер како је то умесно приметио Жан-Луј Коста (Jean-Louis Costa)
,,нема слободе без поретка нити легитимног поретка без слобо
де.’’1) Из тог разлога, кратак и језгровит одговор на постављено
питање није могућ.
Сваки модерни правни поредак настоји да у пракси успостави
неопходну равнотежу између ове две фундаменталне вредности и
да истовремено достигне један задовољавајући, ако не већ и зави
дан ниво заштите и поштовања ових вредности. Док у нормалним,
уобичајеним околностима је равнотежу у том погледу релативно
лако осигурати применом адекватних правних норми, проблем се
редовно јавља када се иступи из ,,обичних’’ ситуација.
У свакодневном животу државе могу се десити догађаји који
својом природом и обимом широко надмашују могућност њиховог
успешног регулисања редовним правним режимом. Ти посебни
догађаји или околности су савршено прикладни за примену оно
га што се често назива у теорији ,,ванредни правни режими“ или
,,ванредно законодавство“. Сви ти изузетни догађаји и околности,
1)

Jacquinot, Nathalie, ‘’Le juge constitutionnel et le juge administratif face à l’état d’urgence’’,
Mélanges en faveur de Louis Favoreu, стр. 1
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независно од њиховог извора или порекла, имају заједнички еле
мент која се састоји у довођењу у опасност на један врло озбиљан
и видљив начин јавни поредак успостављен уставом и другим за
конима који из њега проистичу, као и угрожавања извесних вред
ности (ред, мир, сигурност...) на којима почива читав уставни по
редак. Требало би такође поменути шта подразумевамо или шта се
може подразумевати под изузетним догађајима или околностима.
Примера ради, ту срећемо: ратове, оружане устанке, природне ка
таклизме (земљотреси, масовне поплаве, велики пожари...), штрај
кове у јавном сервису итд. Наравно, јасно је да не могу сви ови
догађаји истим интензитетом угрозити поредак, и управо због тога
све норме које се ту примене морају стриктно бити прилагођене
постојећим околностима и првенствено водити рачуна о потреби
што бржег успостављања претходног стања (под претпоставком да
је то ,,нормално’’ стање) и смањивања на најмању могућу меру не
гативних последица које су директно или индиректно проистекле
из ванредних догађаја.

1. ЈАВНИ ПОРЕДАК
Главни предмет уређења ванредног законодавства је заштита
и очување јавног поретка у најширем смислу речи. Па ипак, не
постоји нека издвојена дефиниција овог важног појма која би би
ла једногласно прихваћена у доктрини. Ми ћемо, са своје стране,
покушати да дамо једну прихватљиву дефиницију јавног поретка.
Њега бисмо, наиме, одредили као унутрашњи мир успостављен и
обезбеђен правним нормама у једном друштву као неопходан пред
услов за нормално функционисање целокупног државног апарата
и свакодневног живота грађана. Чини нам се да оваква дефиниција,
иако далеко од савршене (као и уосталом свака дефиниција у нау
ци) обухвата оно што заиста представља суштину овог појма. Али,
на који год начин да га одредимо, јасно је да јавни поредак пред
ставља својеврсно заједничко добро чије благодети су усмерене у
корист свих грађана. Наравно, ванредне норме нису једино правно
средство заштите и одржања јавног поретка против разних опасно
сти које га могу угрозити. Логична је претпоставка да су редовни
правни режим и „обичне“ норме прва линија заштите. Међутим,
када ниво претњи и озбиљност опасности достигну једну такву
тачку где су доведени у питање сами темељи државе, држава тада
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прибегава свом главном „адуту’’- ванредним нормама , као послед
њој брани пред изузетним околностима или догађајима.

2. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ
Идеја о ванредном стању је врло стара и досеже чак до антич
ког доба. Уосталом, сетимо се да је први институционални одговор
на ванредне кризне ситуације постојао још у старом Риму преко
институције диктатора, именованог из реда бивших конзула од
стране конзула на власти и одобрење Сената (сарадња између зако
нодавне и извршне власти, рекли бисмо данас) који би, након су
спензије свих државних институција, преузимао сву власт у своје
руке и добијао задатак да у року од 6 месеци успостави ред и мир
свим расположивим средствима. Постојање овакве једне установе
која је добијала назив magister populi („господар народа’’) је рела
тивно лако била оправдана (или би то могла бити) на теоријском
нивоу кроз језгровиту Цицеронову сентенцу према којој је salus
populi suprema lex esto („спас народа је врховни закон’’) или такође
кроз још једну коју смо добили кроз латинско наслеђе- necessitas
legem non habet („нужда не познаје закон’’).
Што се француског права тиче, прве помене институције слич
не ванредном стању проналазимо у текстовима из доба Револуци
је, а ради се о опсадном стању (‘’état de siège’’). Нешто касније,
извршена је подела на „реално’’ (у случају стране инвазије) и „фик
тивно’’ ванредно стање (када се радило пре свега о грађанским не
мирима). Са гледишта савременог француског права, као што ћемо
и видети, та подела данас има само историјски значај. Више фран
цуских устава је потом кроз ХIХ и ХХ век садржало одредбе о оп
садном стању, укључујући и важећи из 1958. године. Овај послед
њи га регулише на формалној равни предвиђајући само у члану
36. да се „oпсадно стање проглашава на Савету министара. Његово
продужење преко 12 дана може одобрити само Парламент.

3. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ
Примена било каквог ванредног законодавства, независно од
његове конкретне садржине, подразумева по природи ствари дели
мичну суспензију Устава, поглавито у делу који се директно одно
си на поједина основна људска права и слободе. Ево у чему се са
стоји суштина функционисања једног ванредног правног режима:
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свесно се жртвују, али увек у оквиру закона (иако не „обичног’’),
поједине значајне вредности у виду неких гарантованих слобода и
права у циљу јачања целокупног уставног поретка. Дакле, на оби
чан језик преведено, приступа се свесном жртвовању једног дела
ради спашавања целине2).
Када говоримо о теоријским основама ванредних правних ре
жима, тешко би било издвојити једну доктрину која би била посма
трана као искључиви основ, иако се неке теорије појављују као,
рекли бисмо, важније од осталих. С друге стране, није тешко сло
жити се са Жан Ламарком (Јеаn Lamarque) према којем „идеја ну
жности припада свим епохама и свим режимима.’’3) Већ наведене
латинске сентенце се могу узети као први, рудиментарни основ у
том погледу.
У Француској, као полазна тачка у смислу једног дубљег про
мишљања у вези ове теме се могу узети мисли појединих филозофа
из епохе просвећености (18. век). Тако на пример, Шарл Монтескје
(Charles Montesquieu) у свом чувеном делу „О духу закона’’ исти
че да би требало „ставити на тренутак застор на слободу као што
се покривају статуе богова.’’ Овакво „признање’’ које релативизу
је идеју о недодирљивости слободе, уосталом тако драге бројним
присталицама епохе просвећености, може се суштински повезати
са мишљењем једног другог мислиоца и филозофа тог доба, ЖанЖак Русоа (Jean-Jacques Rousseau). Наиме, идеја коју он изражава
у свом капиталном делу „О друштвеном уговору’’ да је „очигледно
да је првенствена намера народа да држава не ишчезне’’4) има у
овом контексту посебну тежину. Наведене две мисли, иако на први
поглед циљају различит објекат, припадају, верујемо, истој струји
мишљења, и посредно нам поручују да постоји један виши интерес
зарад кога би понекад требало жртвовати извесне вредности.
Mи, са своје стране, бисмо били склони да предложимо још је
дан основ који би могао бити узет у разматрање у оквиру дебата о
теоријским основама ванредног стања. У том контексту, поставља
се питање да ли би се могла успоставити веза, бар у ширем сми
слу, између ванредних правних режима, с једне стране, и једног од
природних и незастаривих права какво је отпор угњетавању (де
2)
3)
4)

„На љуту рану љута трава’’ је народна мудрост која би најсликовитије и врло убедљиво
могла да изрази суштину ванредног стања у наведеном контексту.
Lamarque, Jean, ‘’La théorie de la nécessité et l’article 16 de la Constitution 1958’’, Revue
du droit public, 1961 , стр. 596.
Rousseau, Jean -Jacques, Du contrat social, livre IV, chapitre VI.
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финисано као такво и садржано у члану 2. Декларације о људским
правима човека и грађанина из 1789.), с друге стране? Јер, шта би
нас могло спречити да сваки напад, или бар најрадикалнији облик
напада на уставни или јавни поредак посматрамо као својеврсни
облик угњетавања, нарочито уколико су фундаменталне слободе и
права драматично угрожене? Право државе на самоодбрану, да га
тако назовемо, против свих облика напада на суштинске вредно
сти Републике, би, између осталог, могло бити оправдано дубоком
потребом заштите једне такве вредности врхунског значаја каква
је отпор угњетавању. Наравно, никако не претендујемо да отпор
угњетавању уздигнемо на једини теоријски темељ нашег предме
та рада, већ превасходно да придодамо још један елемент у циљу
обогаћења расправе о ванредном стању и ванредним правним ре
жимима уопште.
Поред француског доприноса овој теми, требало би навести
мисао познатог немачког правника и филозофа Карла Шмита који
је сматрао да је „суверен онај који одлучује о ванредном стању’’.5)
У материјалном, садржинском смислу, чини се да је лако сложити
се с тим, јер само највишим државним органима припада да о томе
одлучују. Поред тога, у контексту малопређашње тврдње да се неке
теорије јављају као нешто значајније од осталих, издвојили бисмо
у том погледу теорију изузетних околности, чија улога и значај,
бар у Француској, никако не би смели бити занемарени.

3.1. Теорија изузетних околности
Ова теорија се појавила у Француској током Првог светског
рата. У ратним приликама се тешко може очекивати нормално
функционисање и редовна активност државних органа као у до
ба мира. Немогућност деловања у пуном капацитету се односи
поготово на Парламент услед уобичајеног одсуства великог броја
парламентараца (војно ангажовање, заробљеништво, смрт...), по
словичне спорости законодавног поступка, захтева форме у сва
кодневном раду Парламента итд. Све то свакако не представља
гаранцију доношења брзих, али такође и ефикасних решења које
захтевају хитне потребе током ванредних околности. Према томе,
потпуно је разумљиво да терет обавезе очувања јавног поретка и
нарочито безбедности државе припада првенствено, ако не већ ис
кључиво, извршној власти.
5)

Чавошки, Коста, Увод у право, Службени гласник, 2009, стр. 150.
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Камен темељац ове теорије представља једна одлу
ка Државног савета (Conseil d’Etat), врховног управног су
да Француске, из 1918. године (Heyriès). Треба наиме истаћи
да је током рата француска влада била приморана да донесе
известан број уредби директно супротних једном закону из
1905. који је предвиђао обавезу државе да сваком свом слу
жбенику достави његов досије пре евентуалног изрицања не
ке дисциплинске санкције. Али, једна уредба из 1914. садржи
могућност опозива државног службеника и без испуњавања
претходне обавезе. Управо таква пракса је дала повода спору
који је Државни савет решио пресудом у којој је истакао да
„начело континуитета јавног сервиса садржи ванредне захте
ве у ратном периоду који оправдавају изузетно проширење
овлашћења Владе и администрације“.6)
У основи, примењена логика у датом случају нас наводи на за
кључак да оно што се уобичајено зове „општим интересом’’ је од
таквог значаја у једном друштву да заслужује да буде безусловно
задовољено, па било то и на незаконит начин. Дакле, мере и акти
који би у нормалним околностима у доба мира били незаконити
постају савршено легитимни и, још важније, легални током траја
ња ванредних околности.
У извесним околностима, актери појединих догађаја су ову те
орију довели до своје крајности. Било је чак случајева да обична
група људи без икаквог званичног или признатог својства или зва
ња додели себи у датом тренутку под изговором изузетних околно
сти права која изворно припадају управним органима. Такав случај
се рецимо десио у једном мањем месту, Сен-Валери-на-Соми (Sa
int-Valеry-sur-Somme), када се услед његовог напуштања од стране
општинске управе током војног слома Француске 1940. године гру
па мештана самоиницијативно организовала и удружила у „Одбор
за заштиту месних интереса’’ и као „орган’’ се поставила на ме
сто бивше општинске администрације, обавезавши се да локалном
становништву омогући голи опстанак кроз старање о снабдевању,
набавци намирница, њиховој продаји по разумним ценама итд.
Државни савет је неколико година касније одобрио примену ове
теорије у максималном обиму сматрајући да акти овог типа „има
јући у виду да нису супротни законској надлежности општинских
власти и у мери у којој ванредне околности произашле из војне ин
6)

Наведено у: Grands arrêts de la jurisprudence administrative , стр. 199, 16. издање, 2007;
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вазије им додељују обавезујући и ургентни карактер, би требало,
иако потичу од фактичке власти (подвукао Д. Г) успостављене
уместо општинске, бити посматрани као управни акти’’7).
С друге стране, примену ове доктрине не треба искључиво ве
зати за ратне прилике, премда је у таквим околностима то најло
гичније и најлакше помислити. Познат је случај из 1938. када је
управни суд проценио да има места за њену примену приликом
штрајка у националној железничкој компанији Француске. Поред
тога, суд је одбио примену ове теорије 1962. године када је шеф
државе приступио стварању Војног суда правде путем уредбе на
основу референдумски изгласаног закона који му је доделио врло
широка овлашћења. Сматрајући да ова нова институција иде на
супрот неким основним начелима кривичног права, суд се нашао
обавезним да поништи наведену уредбу.
Могли бисмо рећи на крају овог дела да ова теорија, иако ис
кључиво производ судске праксе и без икаквог формалног упори
шта у писаним нормама, представља један занимљив и солидан
покушај стварања доктринарне основе и оправдања за примену
ванредних мера и аката током изузетних околности.

4. Тренутно стање ванредних правних режима у Француској
Француско позитивно право нам се чини добро „опремљеним’’
што се тиче броја механизама којима располаже ради адекватног
одговора на све опасности које би могле уздрмати саме темеље др
жаве. Ти механизми, иако усвојени из различитих разлога и под
различитим политичким режимима, имају неке, суштински сличне
особине. Јер, „целокупно ванредно законодавство настоји да обу
хвати кризне ситуације зарад подстицања повратка на нормално
законодавство у повољним околностима.’’8)
Природа ванредних норми захтева да приликом примене бу
ду тумачене безусловно на рестриктиван начин. Принцип који је у
основи „златно правило’’ за кривичноправне норме (а и за правне
норме у начелу), а који гласи да се изузеци морају уско тумачити,
мора и овде бити усвојен.
Предмет нашег интересовања биће превасходно институт ван
редног стања, а вредно је и помена да француско позитивно право
познаје и опсадно стање, као и члан 16. Устава који Председни
7)
8)

Ibidem, стр. 201.
Saint-Bonnet, François de, L’état d’exception, стр. 27;
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ку Републике даје изузетна овлашћења под одређеним условима,
о којима пак из разлога обимности теме и просторног ограничења
нећемо овде посебно расправљати.

4.1. Ванредно стање
Ово је један механизам који је, за разлику од друга два наве
дена, производ IV Републике и тесно је везан за рат у Алжиру. У
великој мери можемо за њега рећи, а то ћемо у тексту и аргумен
товати, да је настао као плод датог политичког тренутка, процене
и сплета околности, а не претеране обзирности према правном по
ретку или неког уобличеног теоријског концепта.
Оружани устанак за ослобођење Алжира од француске коло
нијалне управе је започео 1954. читавим низом „класичних’’ аката
за такву врсту конфликата: атентати, експлозије бомби, саботаже,
пожари на објектима, уништавање робе итд. Тај облик отпора је
убрзо добио карактеристике партизанског деловања што је навело
Француску да врло брзо увећа своје војне снаге у Алжиру. На пр
ви поглед, али и након детаљније анализе, сви неопходни услови
за проглашење опсадног стања (рат или оружани устанак уз непо
средну опасност) су били испуњени. Aли, као и у много пута у жи
воту, строго правни резон је попустио пред политичком проценом
ситуације. Тадашња француска политичка класа, у жељи да додат
но не распаљује јавно мнење а и желевши чврсто да покаже да си
туацију држи под контролом, је доста дуго одбијала (или пак није
могла?) да погледа стварности у лице што се тиче праве природе
оружаног устанка. Пјер Мандес-Франс (Pierre Mendès-France), та
дашњи премијер, је сматрао да „лица који врше атентате против
особа и добара ни у ком случају се не би могли третирати као вој
на страна у сукобу.’’9) Значи, из превасходно политичких разлога,
било је осетљиво или нецелисходно прогласити опсадно стање на
спрам једног противника који је сматран лако савладивим. Друго,
са стриктно политичког становишта, такав покушај дискредитаци
је непријатеља кроз његово третирање као обичних бандита или
криминалаца не представља новост у историји ратних сукоба, и
сходно томе је лако разумљиво (уосталом, историја Другог свет
ског рата, поготово на нашем тлу, али и у Русији рецимо, је препу
на таквих примера).
9)

Thénaut, Sylvie, ‘’Le destin d’une loi (1955-2005)’’, conférence.
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У таквом историјско-политичком контексту се приступило до
ношењу једног новог закона 1955. године који уводи институцију
ванредног стања. Он предвиђа да „ванредно стање може бити про
глашено на целој или делу територије метрополе, Алжира или пре
коморских департмана (као саставним деловима тадашње Францу
ске, прим. Д. Г.), било у случају непосредне опасности проистекле
из озбиљних нарушавања јавног поретка, било у случају догађаја
који својом природом или озбиљношћу представљају јавну опа
сност’’ (чл. 1). Законодавац је мотив за увођење нове правне кате
горије видео у недовољности постојећих правних средстава и чи
њеници да војни органи не могу увек најефикасније да примењују
методе класичног полицијског рада као што су претреси, хапшење
осумњичених, саслушања, контрола кретања... Притом, и овде, као
код опсадног стања, се за продужетак преко 12 дана тражи одобре
ње Парламента.
Проблем, међутим остаје, и јавља се у озбиљнијој мери не
го код опсадног стања, тумачење (пре)широких законских фор
мулација. Пресудна улога овде се додељује министру полиције и
префекту на челу департмана. Овај последњи је овлашћен да на
територији његовог департмана на којој је проглашено ванредно
стање забрани кретање особа и возила на одређеном месту и од
ређеном времену, успостави зоне заштите или безбедности где је
боравак лица посебно регулисан, забрани боравак у целом или де
лу департмана свим лицима које покушају на било који начин да
омету деловање службених органа. У основи, иако се нигде то не
помиње изричито, јасно је да префекту у случају потребе припада
и право да уведе полицијски час. Реч је о мери која није неуобичаје
на за овакву врсту ситуација, а може је увести и градоначелник на
општинском нивоу.
Дискреционим овлашћењима такође располаже и министар
полиције, а конкретно се мисли на одлучивање приликом ограни
чења боравка у одређеној територијалној зони сваког лица чија се
активност покаже опасном за безбедност и јавни поредак. Мера
која изворно потиче из међународног приватног права и примењу
је се „када странац који је погођен одлуком о напуштању (државне
територије, прим. Д. Г.) не може да напусти територију’’10) Притом,
оваква мера је дозвољена под условом да се односним лицима:
обезбеди боравак у градском или близини градског насеља, да та
10) Lexique des termes juridiques, Larousse, стр. 57, 16ème édition.
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ква мера истовремено не значи и стварање логора, као и да се њима
и члановима њихових породица обезбеди егзистенција у таквим
условима. Наравно, закон је предвидео и средства правне заштите
против овакве мере у шта нећемо овде подробније улазити.
С друге стране, када се погледа лепеза мера којима располаже
закон, долази се до закључка да је ванредно стање један потенци
јално веома репресиван правни (па и политички, сасвим слободно
се може рећи) механизам. Тако на пример, полиција може вршити
даноноћни претрес лица и просторија, предузимати све мере у ци
љу контроле штампе, свих врста публикација као и радио емисија,
кинематографских пројекција и позоришних представа! Када се
све ово узме у обзир, онда ни не чуди констатација проф. уставног
права Ролана Драгоа (Roland Drago) према којем је овај закон из
1955. „најстрожији текст који је Француска икад усвојила’’11). Ова
квим мерама се јасно сужавају нека уставом загарантована права и
слободе, као што је право на неповредивост стана (што у суштину
задире у сферу неповредивости приватног живота), затим слобода
штампе, слобода мисли („мисао чини величину човека’’12), говорио
је Блез Паскал ! (Blaise Pascal)), слобода изражавања, као и умет
ничке и културне слободе.
Питање прикладности оваквих дерогација уставног режима
права и слобода се овде, по нашем мишљењу, неизбежно поста
вља. Јер, иако би се неке мере могле сматрати релативно оправ
даним услед озбиљности ситуације (као нпр. могућност свако
дневног претреса), неке друге тешко да би могле проћи озбиљнију
аргументацију. Наиме, заиста је тешко разумети, чак и са највећим
напором, како би то позоришне представе (оне рецимо), биле у ста
њу да угрозе јавни поредак или безбедност државе. То нас наводи
на помисао да су француске власти вероватно сматрале (оправда
но или не) како би присталице алжирске независности могли на
један посредан или прикривен начин, неуобичајеним путем (по
зоришним представама или филмским пројекцијама) да подстичу
на насиље или отпор француским цивилним или војним властима.
Нека другачија хипотеза нам се не чини превише вероватном. Ради
се о изузетно рестриктивним мерама, поготово имајући у виду ем
пиријски неспорно утврђену чињеницу да одржавање културних
манифестација током кризних или ратних времена, има позитивно
11) О томе видети више у Caille, Pascal: ’’L’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 entre maturation et dénaturation, Revue de droit public, N°2-2007.
12) Pascal, Blaise, Les pensées, Maxi-Poche, 2005, стр. 136.
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дејство на ментално стање и дух народа (пример извођења Шо
стаковичевих концерата у Лењинграду током 900-дневне немачке
блокаде града у Другом светском рату речито сведочи о томе).
Једна од одлика ванредног стања (као и опсадног стања уоста
лом) је и евентуално проширење надлежности војног правосуђа.
На иницијативу министра правде или министра одбране декретом
се може овластити војно правосуђе да суди за одређена кривична
дела. С друге стране, иако мере предузете током ванредног стања
престају да дејствују престанком ванредног стања, војни судови
настављају да суде за деликте који су им били додељени.

4.1. Пракса ванредног стања у Француској
Рекли смо већ да је raison d’être стварања овог ванредног
правног режима била тежња да се што пре угуши устанак за не
зависност у Алжиру. Притом, мало ко је од твораца закона имао у
примисли неку даљу перспективу ванредног стања с обзиром на
непознанице које је приликом примене по природи ствари носио
један нови правни режим. Видећемо пак да је овај режим приме
њиван на врло разнолике кризне ситуације. Та пракса је истовреме
но створила једно занимљиво искуство, рекли бисмо врло корисно
за проучавање у компаративном смислу, дакле, између осталог, и
у нашој земљи. Овде ћемо дати краћи преглед свих тих примера
примене.

4.1.2. Рат у Алжиру
Став француске владе је овде био веома јасан и сасвим недво
смислен- репресијом у што краћем року завести поредак у Алжиру.
Додатни притисак су вршили војни кругови тражећи потпуно од
решене руке. Већ поменути премијер Мандес-Франс је био оштар:
„Неће бити никаквог погађања са побуном, никаквог компромиса,
то свако овде и тамо мора да зна. Злочиначкој вољи неколицине
људи мора одговорити репресија без слабости јер она није непра
ведна.’’13) Па ипак, било је и супротних становишта. Неки су се
рецимо јавно питали „не упoтребљава ли се топ да би се смрвила
мушица.’’14)
Од почетка устанка, мере у оквиру режима ванредног стања
су немилосрдно примењиване, и то врло често на један потпуно
13) http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_rouge
14) Thénaut, Sylvie, ibidem.
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дискреционаран начин. Добар пример у том погледу је мера забра
не боравка. Префект је могао одлуком да изрекне ову меру према
одређеном лицу у неким зонама без потребе давања било каквог
образложења. Или чак је префект могао да забрани боравак у чи
тавом департману чак и онда када је ванредно стање проглашено
само у делу департмана!’’15)
Још радикалније је била примењивана мера ограничења бо
равка, схваћена у крајње репресивном смислу. Наиме, у другој по
ловини ‘50-их година, више логора је створено у којима је држано
више хиљада Алжираца осумњичених за подршку устаницима као
и сами устаници. Оно што је посебно проблематично с правног
становишта је била примена наопаког принципа двоструког ка
жњавања. Неколико хиљада осумњичених је провело од 1 до 2 го
дине у овим логорима, али након издржавања казне. Полицијско
објашњење према којем би „повратак најактивнијих осуђеника на
слободу представљало озбиљну опасност’’ значило је директно кр
шење основних (кривично)правних начела.
Малопре смо истакли да је полицијски час једно класично
средство у оквиру лепезе мера којима располаже ванредно стање.
Али, и по својој природи и по сплету тадашњих околности, оно је
било предодређено за врло дискреционо тумачење и примену. Тако
рецимо, у октобру 1961. париски префект je прогласио полициј
ски час за „Французе-муслимане из Алжира’’ у париском региону
између 20h30 и 5h30. Изненађује да је верско-етнички критеријум
био узет као пресудан овом приликом, јер је у супротности са Де
кларацијом о правима човека и грађанина која каже да „закон мора
бити једнак за све, било да штити, било да кажњава’’ (члан 6.).
Поред тога, Влада је 1957. је целокупну цивилну власт у Ал
жиру пренела 1957. на генерала Жак Масија (Jacques Massu). Де
легирање цивилне власти војним органима de facto значи увођење
опсадног стања на мала врата. Или како је то приметио генерал де
Болардијер (de Bollardière): „Војска је мало по мало освајала све
инструменте власти, укључујући и судску, и постала је држава у
држави.’’16)
15)
16)

La gazette du palais’’, la loi du 3. avril 1955-application en Algérie;
Robin, Маrie-Monique : ‘’Escadrons de la mort, l’école française’’, 2008, стр.95.
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4.1.3. Криза у Новој Каледонији
Већ на први поглед, ове две ситуације имају једну заједничку
тачку, а то је да су се обе дешавале ван матичне територије Фран
цуске. Нова Каледонија која има статус прекоморског колективи
тета у оквиру V Републике ужива известан степен аутономије који
устав посебно уређује. Па ипак, и такав статус је довео до незадо
вољства једног дела локалног становништва што је проузроковало
стварање сепаратистичког покрета на острву. Немири су започели
крајем 1984. и убрзо довели до оружаног сукоба и људских жртава
са обе стране да би све кулминирало погибијом једног од вођа по
крета. За власт у Паризу је то био својеврсни аларм за узбуну и до
каз неопходности увођења ванредног стања. Именован је Високи
комесар Републике, као представник државе на острву. Нарочито је
у овом контексту занимљиво да је његов предлог, пре проглашења
ванредног стања, о организовању референдума о самоопредељењу
био одбијен од стране сецесионистичког покрета.
Почетак 1985. је значио примену мање-више класичних мера
из овог домена (полицијски час, забрана окупљања...), али вреди
истаћи да је строгост у примени ових мера било видљиво мања не
го током алжирског рата. Објашњење у том погледу лежи вероватно
у чињеници да је рат у Алжиру представљао у неку руку последњу
етапу антиколонијалне борбе (бар у француском случају), тако да
је неуспех у том рату деловао као неминовност за Француску, што
би могло да добрим делом растумачи обим примењене репресије
(ни фактор „губитничког’’ очаја није сасвим занемарљив!). Случај
Нове Каледоније је пак остао релативно изолован у међународним
размерама и без неких значајнијих импликација ван Француске, а
ни снага сецесионистичког покрета није била размера њихових ал
жирских „колега’’.
Примењене рестриктивне мере су реално допринеле смањива
њу политичких и оружаних тензија, а ванредно стање је окончано
средином исте године. Међутим, побуна није била без ефекта- спо
разумом из Нумее (1998) , Новој Каледонији су додатно прошире
на овлашћења у многим областима, чак до признавања права на
референдум о независности који се може одржати до 2018. Да ра
ритет буде већи, сепаратисти су успели чак и да дотични споразум
постане део уставног текста, као додатни вид гаранција за положај
острва.
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4.1.4. Градско насиље у 2005.   
Најсвежији случај ванредног стања у Француској је оставио
дубок печат. Разлог томе је једноставан- то је био први случај при
мене овог ванредног режима у „ужој’’ Француској, штавише на са
мим ободима престонице.
Повод за то је овог пута био значајно другачији. Два малолет
ника арапско-афричког порекла су бежећи од полиције наишла слу
чајно на електрични трансформатор у предграђу Париза и остала
на месту мртва. Тај трагични догађај је био прави обарач за готово
моментално избијање приградских нереда који су се муњевитом
брзином ширили у великом броју париских предграђа, углавном у
тзв. „народним’’ (претежно сиромашним) предграђима, тзв. quarti
ers populaires, како их уобичајено зову у Француској. Демонстран
ти, претежно млађи свет арапско-афричког порекла, су се из дана
у дан обрушавали на велики број објеката стварајући огромну ма
теријалну штету. С обзиром на то да су немири захватили и друге
градове (Марсеј, Лион, Бордо...), било је јасно да се мора одгово
рити мерама натпросечно репресивног карактера. Ванредно стање
је уведено за целу земљу, а посебне мере су примењиване на че
твртини територији, укључив и цео париски регион, као епицентар
нереда. Вредно је нагласити да извршна власт није реаговала нагло
и брзоплето, јер је од момента изазивања нереда па до увођења
овог режима протекло 12 дана, сасвим довољно за свеобухватну и
исправну процену ситуације.
Иако је јавно мнење масовно подржало ванредно стање (по не
ким анкетама чак 73% за), било је и отворених противника, те је
група од 74 професора права поднела жалбу Државном савету, тра
живши притом од Владе да тренутно оконча ванредно стање. До
тога је и дошло, али тек после Нове године када је процењено да је
главна опасност прошла после неких 2 месеца насиља.
Жестина и размере насиља са епицентром у самој близини
престонице су престављали својеврсни психолошки и емоционал
ни шок за читаву земљу. До тада спорадично присутно урбано на
сиље (приликом повода као што је нова година и сл.) је добило пот
пуно нову димензију. По први пут у историји Француске, ванредно
стање је проглашено услед узрока који се јавио буквално „пред ку
ћом’’ и експлодирао свом силином услед годинама нагомиланих и
нерешених социјално-политичких проблема.
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ЗАКЉУЧАК
Оно што нам се прво намеће као неизбежно сумирајући рад
на овој теми на основу француског искуства је кључна реч- опре
зност. Свака држава, имајући у виду крајњу сложеност ове пробле
матике, мора задржати критички приступ према тренутном стању
свог ванредног законодавства и свесна да увек постоји мањи или
већи простор за унапређење овог посебног корпуса правних нор
ми у случају када се то покаже оправданим. Јер, чим се прогласи
ванредно стање потпуно је легитимно запитати се да ли је претећа
опасност по државу и поредак исправно процењена у својим раз
мерама и да ли је ванредно стање најподеснији одговор у датом
моменту на насталу кризу.
Нагомилано вишедеценијско искуство у вези спровођења ван
редног стања нам јасно указује да су постојали и да ће вероватно
увек постојати противници, понекад веома жестоки, оваквог начи
на решавања озбиљних криза. Уосталом, довољно је подсетити се
са колико жестине је Комунистичка партија у Француској напада
ла усвајање закона о ванредном стању 1955. То представља згодно
средство за опозицију у свакој земљи да се критички обруши на
власт (аргументовано или не, потпуно свеједно), а такав пример
смо имали и у Србији 2003. током јединог случаја проглашења ван
редног стања код нас.
Наравно, потпуно смо свесни неспорне чињенице да је ван
редно стање не само правни феномен, већ да нужно мора бити по
сматран и из политичке визуре. Управо зато, ни добар и стабилан
правни оквир не мора бити увек гаранција његовог успешног спро
вођења у пракси. У том смислу, коначна одлука о његовом евенту
алном проглашењу лежи увек на извршној власти, конкретно шефу
државе у последњој инстанци. Он мора да пажљиво али луцид
но одмери све потенцијалне последице примене ванредног стања,
упореди могућу штету и корист, и донесе, заједно са осталим ре
левантним политичким чиниоцима, исправну одлуку. Подразумева
се притом и одређена доза храбрости и одлучности што само по
тврђује народну мудрост да „искушења кале карактер’’.
С друге стране, чини нам се да чак и анкета која не би била на
рочито исцрпна, би показала да је јавно мнење у већем делу склоно
да „репресивно’’ размишља и подржи оштар одговор државе услед
нарастајућих опасности или озбиљних националних искушења. У
прилог томе сведочи и малопре поменутих 73% грађана у Францу
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ској током 2005., а неспорно се може рећи (а није ни тешко провер
љиво) да је слично била опредељен и већи део јавности и у Србији
2003. У том контексту, за социологе би вероватно било занимљиво
проучавање наклоности јавног мнења према репресији државе и
у оквиру тога рецимо према смртној казни (чак и у земљама где
је она укинута), јер сматрамо да и ту постоји сличан позитиван
однос према тој, најрепресивнијој могућој, мери.17) Mеђутим, не
треба заборавити ,,да се веома мали проценат јавног мнења може
окарактерисати као критичко јавно мњење. Углавном се медији ко
ристе у манипулативне сврхе помоћу којих владајуће групе обли
кују мњење на начин који то њима одговара.''18) Имајући све ово у
виду, онда и не чуди тврдња Силви Тено о могућем „такмичењу’’
између премијера и министра унутрашњих послова за наклоност
јавног мнења 2005.
Такође, током времена ванредно стање је добило донекле но
ву физиономију, чему је умногоме и допринело његово проглаше
ње 2005. у околностима (политичким, историјским, социјалним...)
значајно другачијим од оних за које је овај правни режим првобит
но и био предвиђен '50-их година. Један нам се закључак пак наме
ће као неминован. Показало се наиме да се не могу веома репресив
ним методама трајно остварити политички циљеви. Француски
неуспех у Алжиру је најубедљивија потврда ове тезе, јер је ова зе
мља, упркос великим француским напорима, стекла независност
1962. године. Ванредно стање је много примереније да донесе не
ко „инстант'' решење у смислу стварања минималних, неопходних
услова (ред, мир, безбедност...) за дугорочно решавање проблема и
криза примеренијим, сложенијим, правним, политичким или дру
гим средствима. У том правцу иде и доминантан став да репресија
овог типа треба да буде заиста само крајње средство (ultima ratio
рекли би правници) у решавању великих проблема. Из свега прет
ходно реченог, недвосмислено произилази да сматрамо постојање
ванредног стања корисним и потребним у сваком правном поретку
(уз све неопходне мере опрезности и одмереност у процени, разу
ме се), јер како рече Русо „друштвени поредак је свето право које
служи као основ свима осталима’’19). Све у свему, како је то луцид
17) Једна анкета је показала да је 63% грађана у Француској било за смртну казну пред
председничке изборе 1981., али и поред тога Франсоа Митеран (François Mitterrand)
je, залажући се јавно за њено укидање, победио на њима; видети у часопису HISTOIRE,
‘’Је suis contre la peine de mort’’, № 253, avril 2001, стр. 41.
18) Стојадиновић Миша, ,, Од теорије социјалних конфликата до њихових решења’’,
Политичка ревија, стр. 59-82, 04/2009,стр.77.
19) Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social :Livre I , Chapitre I, Maxi-Poche, 1996, стр.19.
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но примећено, ванредне мере су као „опасни лекови који се да
ју тешком болеснику. Ако се количина лека добро одмери, његово
дејство је благотворно. У противном, прекомерно узимање таквог
лека има дејство отрова.’’20)
RESUME
L’état d’urgence, en tant que mécanisme juridico-politi
que spécifique, est approprié à être mis en œuvre dans des
situations extrêmes qui peuvent engendrer des conséquen
ces dramatiques. Nous considérons que l’utilité pouvant
résultée de sa mise en œuvre, à condition d’avoir une éva
luation prudente de la situation et une sobriété nécessai
re, dépasse certainement un éventuel dégât causé par les
limitations de certains droits et libertés garantis. Bien sûr,
l’on ne saurait nullement exclure des litiges devant les tri
bunaux par la suite des violations des droits de l’homme,
mais cela suit inéluctablement, par définition, la nature
de l’état d’urgence qui peut être résumée de la manière
suivante- les mécontents existeront toujours, mais l’ordre
sera maintenu !
L’expérience française en la matière nous démontre de
manière convaincante que, nonobstant la réglementation
juridique en place, l’on ne pourra jamais prédire avec
certitude des situations (et le cas serbe de 2003. le con
firme hélas), étant susceptibles, vu le degré de leur gra
vité, d’être résolues de façon exceptionnelle. Cela étant,
l’exemple français devrait toujours être dans l’esprit éga
lement dans notre pays lors d’une éventuelle application
de ce régime juridique d’exception dans l’avenir (option
que nous n’aimerions nullement voir surgir, cela va de
soi).
D’autre part, l’expérience française nous témoigne toute
l’élasticité et la flexibilité des formules légales relatives à
l’état d’urgence, ce qui constitue une raison supplémen
taire pour la prudence lors de l’interprétation et la mise
en œuvre desdites dispositions. Ce sont justement ces ca
ractéristiques-là qui ont permis à l’état d’urgence d’être
appliqué sur diverses situations exceptionnelles et d’ac
complir, pour l’essentiel (nonobstant certaines exagérati
ons inutiles dans l’intensité-  l’exemple algérien) sa mis
sion primordiale-  la protection et le maintien de l’ordre
public.

20)

Чавошки, Коста, ibidem., стр. 156;
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L´ ETAT D´URGENCE - l´ expérience française
SOMMAIRE
L’état d’urgence est une institution classique du droit con
stitutionnel qui figure habituellement dans l’acte juridique
suprême d’un grand nombre de pays. La raison d’être de
cette institution juridique est le plus étroitement liée aux
valeurs essentielles auxquelles tend chaque ordre juridi
que contemporain. La stabilité des institutions, le main
tien de l’ordre social, l’intégrité du territoire étatique, la
continuité du pouvoir, l’ordre, la paix, la liberté, le respect
des droits garantis- tout cela fait l’objet de la protection
par le régime de l’état d’urgence et des régimes proches,
protection accompagnée,   par nature de choses, par des
instruments appropriées en vue d’appliquer des mesures
adéquates. Naturellement, l’application des mesures inha
bituelles et souvent radicales implique certains dilemmes
et provoque nécessairement des controverses voire des
critiques, qu’il s’agisse du danger intérieur ou extérieur
étant à l’origine de la mise en œuvre de règles d’excep
tion. Les objectifs de cet article sont de montrer l’éven
tail des mesures dont dispose le droit français en vue de
réaliser desdits devoirs, de mettre en lumière certaines
hypothèses théoriques sur lesquelles reposent les régimes
juridiques d’exception, ainsi que de suggérer des conclu
sions basiques tirées de l’expérience fondée sur l’appli
cation de l’état d’urgence. Il va de soi que tout ce qui est
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exposé empiète inévitablement en partie sur le champ de
l’opportunité politique lors de la mise en œuvre de certa
ines mesures ainsi que sur certaines conséquences poli
tiques, et par conséquent, nous croyons que ce sujet peut
être intéressant à la fois pour les juristes et politologu
es. Nous avons choisi en toute conscience le cas français,
compte tenu d’une riche et intéressante expérience (et no
us dirions aussi instructive) vécue par la France dans cet
te matière, expérience très utile pour l’étudier sur le plan
pratique, ainsi que pour la façonner davantage sur le plan
théorique.
Mots-clés: état d’urgence, pouvoirs exceptionnels du
Président de la République, ordre public,  intérêt général,
circonstances exceptionnelles…

Овај рад је примљен 01. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11. фебруара 2010. године.
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1. ИСТОРИЈСКО-ТЕОРИЈСКИ РАЗВОЈ ИДЕЈА НАЦИЈЕ И
НАЦИОНАЛИЗМА

L

иберализам и национализам су историјски блиско повезани.
Развој либерализма подстакнут је формирањем национал
них држава и плодно тле је пронашао пре свега у западној Евро
пи. Иако доскора теоријски антагонизоване идеје, показује се да
у многим сегментима либерализам и национализам могу не само
коегзистирати, већ могу бити и међусобно допуњујући фактори
развоја једног друштва.
Национализам као идеологија почива на претпоставци посто
јања опште свести неке групе о заједничком пореклу и вредности
ма чинећи је хомогеном, уз истовремени осећај разликовања од
других сличних група. Он је базиран на психолошкој, а не само
крвној блискости и подразумева постојање религијских, културних
и језичких сличности, симбола и митова. Свест о пореклу и рели
гија су најпостојаније одлике једног идентитета кроз време. Оне су
отпорне на готово све промене и представљају његов најзатворе
нији део. За разлику од њих језик и култура задржавају сопствени
корен, али имају известан динамички карактер и способност при
лагођавања. Симболи, а нарочито национални митови подложни
су најразличитијим утицајима, који се у складу са потребама могу
најлакше искористити у сврхе политике и политичке мобилизаци
је. O важности митологије и симбола говори Ентони Смит, показу
јући да они могу бити од изузетне користи “тамо где се нека наци
ја не може похвалити претечама од значаја и тамо где су етничке
везе магловите и исконструсисане“.1) На местима где не постоји
заједнички етнички корен, културне карактеристике могу имати
посебну тежину за конструкцију митологије, која постаје фактор
националног окупљања и јединства. Национална митологија може
одиграти значајну улогу и у стварању и организацији институција.
Скратон то доводи до нивоа, по коме митови “представљају велики
артефакт помоћу којег институције државе ступају у живот и ап
сорбују у себе живот грађана.“2)
Феномен национализма је по својој природи модеран, и њего
ви извори могу се пронаћи у седамнаестовековној Британији кроз
народни отпор монархији. Раст националне свести у осамнаестом
веку настављен је током француске револуције, а потом кроз не
1)
2)

Smith, A, National Identity, Harmondsworth, Penguin, 1991, стр. 42.
Scruton, R. The Meaning of Conservativism, Palgrave MacMillan, стр. 169, 1980.
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мачку реакцију на њу и на националну разједињеност. Ове идеје
посебно су заступљене у делима немачких класичних филозофа,
Фихтеа, Милера, фон Хумболта и у извесној мери Хегела код ко
јих се разрађује идеја о судбинској повезаности постојања једне
културно посебне заједнице и политичке организованости путем
државе. Међутим, сви поменути теоретичари били су уверени да
концепт државе и остваривања националне самобитности лежи у
могућности употребе силе у односима са другим ентитетима. За
Хегела рат представља средство очувања „етичког здравља наро
да“, док Фихте говори о узвишеном патриотизму за кога ће частан
човек са задовољством жртвовати себе. Идеји национализма прет
ходи старији концепт патриотизма, који пре свега означава љубав
према отаџбини, а затим посвећеност у заштити и унапређивању
њених интереса. Основна разлика између патриотизма и национа
лизма лежи у чињеници да се патриотизам првенствено ослања на
физички простор, територију, док национализам поред територи
јалне, националне државе инсистира на постојању аутохтоне кул
туре и традиције, као и права на самоопредељење. Два поменута
елемента присутна су у делима два класична теоретичара Хердера
и Русоа. Хердер у својој критици Просветитељства, као једне нове
космополитске визије говори „да ништа није у већој супротности
са циљевима политичке владавине од неприродног проширења др
жава, дивљег мешања националности и раса унутар једног поли
тичког спектра.“3) Очигледно је да је Хердер презирао креирање
једнообразног човечанства, које претпоставља усвајање „супери
орнијих“ форми друштвеног развоја.
Средином деветнаестог века долази до извесног помирења
онога што би се могло окарактерисати као изразити национализам
и класични либерализам. У том периоду јавља се плејада истак
нутих политичких мислилаца који успостављају везу између ин
дивидуалних слобода, националне независности и представничке
владе. Две најупечатљивије фигуре у том периоду представљају
Мацини и Мил. Мацини се снажно залагао за италијанско једин
ство и независност уз поштовање личних права и постојање репу
бликанског облика владавине. Џејмс Стјуарт Мил је пружао по
дршку покретима независности у Пољској, Мађарској и Италији,
истичући да се слободне институције могу одржати само у нацио
3)

Herder, Gottfried,Johann, Ideas Upon Philosophy and the Mankind, 1791.
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налној заједници која поседује јединствено јавно мњење и непре
стано врши надзор над радом владе.
Почетком двадесетог века, поменути теоретичари били су по
тиснути у други план доктринама које су се највећим делом осла
њале на виђења наведених немачких филозофа. Шарл Мора уво
ди идеју „интегралног“ национализма, залажући се за одбацивање
демократије у корист рестаурације монархије. Правећи јасну ди
стинкцију између „пријатеља“ и „непријатеља“, Карл Шмит поку
шава да дефинише чврсту политичку везу унутар заједнице. За ње
га, државе би требале да очувају унутрашњу хомогеност, са јасном
границом која их одваја од других.
У XX веку национализам се повезује са покретима који су во
дили борбу за деколонизацију и национално ослобођење. У том
смислу, он се разуме као идеологија око које се групишу члано
ви једне заједнице у жељи да се оствари национална независност.
Овакав концепт национализма био је заступљен у земљама Трећег
света, где су појединци посветили себе заједничком циљу, тежњи
ка стицању пуне националне независности. Западни теоретичари,
управо из струје либералног национализма су амбивалентни, мо
жда и скептични, према ономе што карактеришу као „нелиберал
ни“ национализам у некадашњим колонизованим државама Тре
ћег света. Главни разлог за критички приступ антиколонијалним
покретима, теоретичари либералног национализма проналазе у
одређеним историјским манифестацијама антиколонијализма која
су довела до миноризовања одређених група, попут жена, нижих
класа или препознатљивих мањина. Очигледно је да поменута гру
па аутора превиђа да је борба за независност у некадашњим коло
нијама утицала на националну хомогенизацију, која је неизбежно
довела до јачања веза унутар друштава и негирања различитости,
које би могле нарушити карактер ослободилачке борбе. У таквој
ситуацији, претпоставка постојања демократије као политичке
владавине грађана којом се омогућава њихова једнака заступље
ност у различитим аспектима ширег друштвеног система и путем
које они утичу на свој живот, може бити довољна за остваривање
базичних културних и етничких права у постколонијалним поли
тичким системима. Овај модел неки аутори називају и као нелибе
рални, „полицентрични“ национализам.4)
4)

Seodu Herr, Ranjoo, In Defence of Nonliberal Nationalism, Political Theory ,Vol 34, No. 3,
стр. 304-327.
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Обимну литературу која истражује појам и природу национа
лизма карактерише непостојање једне широко прихваћене дефи
ниције која би успела да на најопштији начин образложи темеље
једног крајње сложеног и поливалентног феномена. Историјски
посматрано, национализам је модеран и блиско је повезан са дру
гим карактеристикама савременог друштва, као што су индустри
јализација и друштвена мобилизација. Закључци које о природи
национализма извлаче многобројни аутори крећу се од оних који
нацију виде као „имагинарну заједницу“, (Андерсон, Гринфелд,
Ломниц) која не подразумева постојање заједничких вредности,
културних и националних сличности, већ заједничку свест о иден
титету, па све до оних које појам нације схватају као скуп индиви
дуа које деле заједничко порекло, религију и културу. Према по
менутим теоретичарима за живот нације неопходно је постојање
одређеног културног кода, док код већине других национализам се
посматра као врста идеологије, односно као фактор политичке мо
билизације (Гелнер, Смит, Хобсбаум итд.).
Нешто другачије виђење пружа Кинг који у раду о изворима
и природи америчког национализма ову идеју делимично везује за
идеју националне државе, где се национализам описује као форма
друштвене кохезије, која се најбоље испољава унутар ње. Наци
ју аутор дефинише „као групу културно блиских људи, повезаних
својим сличностима и разликовањем од других, без обзира да ли
имају независни облик политичке организације“.5) Његово виђење
се с једне стране ослања на шмитовско виђење сличности унутар
нације, али и различитости у односу на друге националне ентите
те, док се национална држава види као нешто пожељно, а не нео
пходно.
У истом часопису, нешто касније, Луис Вирт национализам
види као националност која се испољава преко друштвених покре
та, ставова и идеологија. Националност се посматра као скупина
која „због вере у заједничко културно наслеђе и историјску мисију
покушава да задржи територију или да учврсти и увећа свој поли
тички и културни утицај у односу на супарнике.“6) Аутор се ту у
великој мери приближава реалистичким теоријама, које политику
и државу виде као средство стицања моћи.
5)
6)

King, James, C., Nationalism, The American Journal of Sociology, Vol. 39. No. 3. стр. 818826.
Wirth, Louis, Types of Nationalism, The American Journal of Sociology, Vol. 41, No. 6, стр.
723-737. 1936
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2. РЕВИЗИЈА НЕОЛИБЕРАЛНОГ КОНЦЕПТА 
- ЛИБЕРАЛНИ НАЦИОНАЛИЗАМ
Текући светски трендови су показали да је пројекат форсира
не, неолибералне глобализације, промовисан од САД и најразви
јенијих западних земаља доживео потпуни фијаско. Крах визије
једнообразног човечанства огледа се, пре свега у неуспеху инвер
зије постојећих друштвених форми, превођењем које је требало да
доведе до преласка у постнационално раздобље, тако еуфорично
промовисано крајем осамдесетих и почетком деведесетих годи
на прошлога века. Заправо, овај покушај заснован је на тежњи да
се наметањем либералног обрасца разоре постојећи национални
идентитети и на тај начин у потпуности измени постојећа дру
штвена структура на глобалном плану.7) Насупрот првобитним
очекивањима, сведоци смо једног крајње супротног процеса, који
није довео до растакања поменуте структуре. Он је невољно реа
фирмисао старе, а у неким случајевима створио нове националне
идентитете. Простор од Кавказа до Балкана прожет је страхови
тим националним и етничким тензијама, док и у осталим деловима
света (мада у мањој мери) постоје слични проблеми. Потврђује се
стање за које је још средином осамдесетих година XX века Чарлс
Тили изрекао „друштво (светско) је подељена ствар: свет као цели
на дели се на засебна друштва од којих свако поседује своју више
или мање аутономну културу, владу, економију и јединство.“8)
Иако епистемолошки и идеолошки нов концепт, зачетке либе
ралног национализма можемо пронаћи у изворном европском ли
берализму, који је појединца нераскидиво повезивао са јаком наци
оналном државом, „чуварем“ индивидуалне слободе унутар шире
заједнице. За његов развој веома су заслужне идеје Исаје Берлина о
вредносном плурализму. Овај концепт у први план истиче човеко
ву потребу да у различитим ситуацијама употребљава одговарајуће
делове свог идентитета. Сам Берлин као највеће достигнуће види
људску слободу, круну идеологије либерализма, али не негира мо
гућност другачијих погледа на стварност. Различит од неолибера
7)

8)

Бивши британски премијер Тони Блер отворено каже „Ми (САД, В. Британија и други
заговорници неолибералног концепта) не желимо да владамо другима. Ми желимо да
они постану слични нама..... На тај начин он недвосмслено открива циљеве једног но
вог културног хегемонизма који треба да идеале Запада превреднује у свеопште вред
ности.
Тили, Чарлс, Суочавање са друштвеном променом, Филип Вишњић, Београд 1997.
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лизма и космополитизма, чије су претензије да сруше постојеће
државне баријере, стварајући свет неоптерећен лимесима, свет без
индивидуалне свести о колективном добру, либерални национа
лизам указује на потребу задржавања једног ширег националног
оквира. Он оставља могућност свакоме од нас да се запита ко смо,
шта желимo или не желимo да будемo? Слично Берлину, савреме
но промишљање вредносног плурализма пружено је у опусу Амар
тје Сена. Он указује на постојање многобројних идентитета који
се афирмишу по потреби.9) Сен верује да крвна блискост и поре
кло нису једине могућности за самоидентификацију појединаца у
једној групи. Узмимо за пример Србе у емиграцији. Испољавање
њиховог националног идентитета било је многоструко више изра
жено током НАТО напада на њихову матичну, док се други облици
њиховог идентитета знатно више испољавају када није угрожена
држава њиховог порекла. Ту је била испољена „духовна копча на
рода“10), којом су Срби у расејању повезани са својом матицом.
Поједини теоретичари, попут Милера, Тамир, Раза, МекКор
мика, Кимлике и других стоје на становишту да либерална и на
ционалне идеологије не морају нужно бити супротстављене, већ
да њихова кохабитација представља императив друштвеног на
претка у догледној будућности. Они, увиђајући све тешкоће са ко
јима се актуелни неолиберализам суочава, као одговор предлажу
либерални национализам, у чијем средишту се налази веровање
да сваки појединац истовремено себе може доживљавати као део
неке етничке подгрупе и јединственог националног колективитета.
Основна претпоставка либералног национализма је да само један
снажан национални колектив, са дубоком свешћу о општем до
бру и заједничкој припадности, представља плодно тле за потпуну
афирмацију и усвајање либералних идеала. Централно становиште
либералног национализма је не само могућност коегзистенције ли
берализма и национализма, већ да је његова базична претпоставка,
слобода појединца, остварива само у друштвима које одликује не
ки облик свести о заједничком идентитету.
Сама идеја либералног национализма почива на три битне
претпоставке. Као неопходан предуслов за пуну и доследну при
мену либералних начела неопходно је остварити највиши степен
9)
10)

Сен, Амартја, Идентитет и насиље, Масмедиа и Пословни дневник, 2007.
Бодрожић, Ђуро, Порекло и етос српског национализма, Српска политичка мисао
4-2009, Институт за политичке студије, стр. 325, 2009.
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аутономије појединца. То са собом носи да сви грађани имају осе
ћај једнакости у односу на друге.
Кимлика, као и Раз и Маргалит највећу тешкоћу виде у немо
гућности да се стави потпуни знак једнакости између свих поје
динаца у једном ширем колективу. Тако и у оним државама , где
је либерализам усађен у саме темеље уставног поретка, многе од
подгрупа бивају миноризоване. Погледајмо САД, као ореол либе
ралне просвећености, где су изборна права црначке популације, на
која се ослања читав низ политичких права, била у неким саве
зним државама негирана све до средине педесетих година двадесе
тог века. Или, рецимо немогућност Северне Ирске да се уједини са
матицом и Шкотске да равномерније заступа своје интересе уну
тар Уједињеног Краљевства. Све поменуто указује на многобројне
препреке у остваривању захтева либералног национализма. Уко
лико се стимулише нека или више етничких група то неизбежно
води ка стварању привилегованих и миноризованих. Ако је то те
шко достижан сан за оне чији је етнички образац либералан, како
је са оним државама које наглашавају своју етничку димензију. Не
би требало сметнути са ума да су континенталне европске државе
формиране управо на принципу етницитета, односно преко одре
ђених колективитета, народа, као носилаца борбе против средњо
вековног феудализма. Питање које се намеће је да ли друге групе,
на основу чињенице да су оне изнеле мањи или никакав терет те
борбе имају право да за себе захтевају апсолутну једнакост?
Друго виђење подразумева известан нормативистички приступ
и повезује демократију и националност. Да би постојала активна и
неометана изградња демократских институција и поретка у цели
ни, незаобилазни елемент је дух грађанства. Он претпоставља по
седовање високог нивоа политичке културе и спремности грађана
да у већој мери учествују у јавним пословима. Такође, њега одли
кује могућност слободе изражавања у свим облицима, толеранције
и разумевања другачијих погледа на стварност. Ту би свакако би
ло лакше замислити неке државе, попут Канаде и Шведске, где је
веома висок ниво политичке еманципације и свести, али да ли би
требало тако нешто очекивати и код оних где се груписање унутар
националног корпуса врши чак и на основу племенске сродности?
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Из тог разлога, аргументи неких аутора о постојању глобалног гра
ђанског друштва делују готово неоствариви.11)
Као трећи аргумент који условљава имплементацију модела
либералног национализма уводи се фактор социјалне правде. Овде
се подразумева да је држава благостања и идеал социјалне правде
заснован на некој врсти друштвеног уговора, где индивидуе кори
сте облик прећутне сагласности да би се свима обезбедио одређени
ниво заштите (овде се мисли, пре свега на здравствену заштиту,
пензионо и социјално осигурање). За овај услов такође је потребно
постојање свести заједништва, јер су у већини случајева појединци
спремни да се одрекну своје добробити у корист других, само уко
лико верују да ће помоћ бити пружена и њима ако се нађу у сличној
ситуацији.
За разлику од конститутивног патриотизма који почива на прет
поставци грађанске лојалности уставном и грађанском поретку,
либерални национализам се заснива на постојању примордијалног
ethnos-a. Конститувни патриотизам се залаже за институционалну
приврженост грађана, без инсистирања на културном и национал
ном идентитету, односно њиховој негацији у оквиру јавне сфере.
Грађански патриотизам је у том смислу знатно боље ситуиран и
више радикалан у односу на конститутивни, јер признаје посто
јање културних идентитета у ширем, универзалистичком опсегу.
Најутицајнија струја мишљења о конститутивном, или уставном
патриотизму ослања се, у највећој мери на Хабермасову теорију.
Сам Хабермас верује да је конститутивни патриотизам и патриот
ска посвећеност држави легитимна све док има универзалистичку
оријентацију, односно уколико не поседује никакав културолошки
призвук. Хабермас закључује да конститутивне патриоте морају да
покажу „лојалност заједничкој политичкој култури, а не само ап
страктним принципима.“12) У том смислу грађански патриотизам
даје више прагматичан одговор на културно посредовање између
грађана и институција. Рецимо, то даје могућност грађанима да у
приступу институцијама употребљавају мањинске језике, што је
честа пракса у демократским режимима на локалном нивоу. Ово
говори да је грађански патриотизам по свом усмерењу далеко бли
жи идеалима либералног национализма, од уставног патриотизма.
11) Видети, рецимо студије Џона Кина, Мери Калдор и Џермејна о глобалном цивилном
друштву.
12) Habermas, Jurgen, Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State, стр.
106- 148, у Multiculuralism, ур. Gutmann, Amy, Princeton University Press, 1994.
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Грађански патриотизам је, пре свега, креиран за старе европске др
жаве, са чврсто утврђеним границама и јасном етничком већином.
Заправо, „либерални националисти“ верују да национализам
усмераван на прави начин не представља опасност и може има
ти бенигни карактер. У средишту ове идеје налази се либерализам
као највише достигнуће. Међутим, поставља се питање да ли је
примена једног оваквог модела могућа свуда и у свакој ситуац
 и
ји? Критичари овог идеолошког дискурса верују да сваки облик
национализма има тенденцију продубљивања етничких тензија.
Џејми Мејерфилд у својој студији посвећеној критици либерал
ног национализма указује да постојање различитих националних
идентитета, чак и у једној овако ублаженој форми, вишеструко
увећава потенцијал етничких конфликата.13) Ова, по свој прили
ци једнострана критика национализма не уважава чињеницу да
акти националног насиља, могу бити знатно више генерисани у
ситуац
 ијама економских криза. Са слабљењем економске моћи др
жаве као гаранта просперитета једне заједнице, грађани се окре
ћу сегментима свог идентитета који им могу пружити сигурност.
Фламански, баскијски и каталонски национализам (по својим ка
рактеристикама можда и драстичнији облици, него рецимо, они
на просторима бивше Југославије и Совјетског Савеза) бивају у
великој мери ублажени релативним економским благостањем. И
унутар САД где је извршена симбиоза многобројних националних
идентитета својеврсним „лонцем за топљење“ народа, постоји вео
ма велики потенцијал етничких, расних и социјалних конфликата.
Можемо се сетити не тако давних немира на улицама Лос Анђе
леса, који су били мотивисани искључиво расним и националним
нетрпељивостима. Чак и веома висока плурализованост америчког
друштва, утемељена на принципу индивидуалних слобода, не мо
ра бити гарант трајног унутрашњег мира. Тако, социјалне разлике
које повлаче дубоку бразду између класа, могу мотивисати неке
од многобројних етничких група у процес издвајања сопственог
идентитета. Интеграција различитих етничких и културних група
„не значи њихову асимилацију, већ подразумева културни плура
лизам“ и задржавање различитости унутар колективитета.14)
13) Jamie Mayerfield, The Myth of Benign Group Identity: A Critique of Liberal Nationalism,
Polity, Vol. 30, Palgraeve Macmillan Journals, pp. 555-578
14) Радушки, Нада, Мултикултурализам и националне мањине у Војводини, Српска поли
тичка мисао 4-2009, Институт за политичке студије, стр. 345, 346, 2009.
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Други проблем представља отуђење највиших слојева дру
штва. Тако и Хантингтон критикује америчку елиту, због удаља
вања од остатка нације ка беспућима космополитизма.15) Губитак
осећаја припадности широј америчкој заједници, која је прожета
снажним патриотским и националним осећањима,16) по аутору чу
вене студије о „сукобу цивилизација“ представљају casus movens
свих тешкоћа са којима се САД тренутно суочавају. Да је покушај
глобалистичког уређења света, реинкарнације марксистичког иде
ала о „одумирању државе“ и царству тоталног и незаменљивог ли
берализма на самрти, сведочи и чињеница да су актуелне промене
у свету који потреса једна од најдраматичнијих економских криза,
највидљивије управо на оном месту на коме је пројекат глобализма
започет. Ново раздобље обележено је реверзибилним процесима,
повратком државе, јачањем њених институција и све дубљим ме
шањем јавних инстанци у најфиније плодове либерализма, слобод
но тржиште и приватну сферу. Несумњиво је да су тога свесни и
припадници америчког естаблишмента, што се види кроз Обамин
пројекат јачања институција социјалне заштите и покушај поврат
ка „државе благостања“ из средине шездесетих година XX века. И
Ернест Гелнер, говорећи о модерним, развијеним друштвима ука
зује на њихову политичку централизованост.17) Само снажан поли
тички центар може обезбедити сигурност појединцу, не допушта
јући поваратак у русоовско првобитно стање, анархију и omnium
bellum contra omnes. Уколико постојећи трендови буду наставље
ни, доскора либералне државе као прости регулаторни механизми
тржишта могу попримити облик хобсовског Левијатана.

ЗАКЉУЧАК
Сви наведени елементи показују да дискурс либералног наци
онализма покушава да пружи одговор на проблеме света у коме је
процес мондијализације довео до јачања етничке свести као одго
вора на тенденцију културне хегемоније према западној матрици и
културном обрасцу. Кимлика апострофира илузије о супрематији
либерализма ставом да су „заблуде по којима ће доћи до јачања
15) Huntington, Samuel, Dead Souls-The Denationalization of American Elite, National Interest,
Spring 2004, 2004.
16) Како показују резултати истраживања о светским вредностима, која се периодично
спроводе од стране Програма за развој Уједињених нација, САД су у самом врху ле
ствице када је у питању однос грађана према држави и нацији. Тако, чак 95% државља
на САД гаји позитивна и високо патриотска осећања према сопственој заједници.
17) Gellner, Ernest, Nationalism, Theory and Society, Vol.10, No .6, стр. 753-776, 1981.
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либералне демократије из пепела комунизма потиснуте питањима
етницитета и национализма.“18)
Практична примена идеала либералног национализма из са
дашње перспективе и на ширем глобалном плану делује помало
утопистички, јер су они повезани са вишим нивоом политичке кул
туре, одређеним степеном економско-технолошког развоја и духом
толеранције и дијалога који је тешко развити у срединама где су
доскора постојале изражене етничке тензије. Дакле, за доследну
примену ове идеје, потребно је достићи неколико горе поменутих
претпоставки. Очигледно је да и ова теорија има сличне „мањкаво
сти и недостатке као и неолиберална варијанта.“19)
Синтеза праксе и теорије, дата је, делимично у оном делу где
се либерални национализам преклапа са идејом консоцијативне
демократије кроз заступљеност етничких група у државним леги
слатурама. Ту се у извесној мери остварују принципи либералног
национализма у политичким институцијама, али се једнакост кул
тура етничких група у ширем друштвеном контексту не разматра.
Заправо, базично становиште либералних националиста је
оправданост националних аспирација и тежњи. Теоретичари ове
струје мишљења верују да тотално и некритичко позиционирање
у односу на национализам значи истовремено и негирање основ
них постулата либерализма. Слобода појединца значи да он у исто
време може имати право на живот, остваривање својих циљева,
слободу говора, мишљења, али се исто тако не може одбацивати
и индивидуална потреба за испољавањем сопственог националног
идентитета. С друге стране и улога национализма који није шови
нистички и негативно оријентисан према другима може бити пози
тивна. Без признавања његове улоге у остваривању либерализма,
овај потоњи је непотпун.
Један од кључних аргумената либералних националиста у њи
ховој одбрани национализма је да национална осећања која по
везују историју и порекло играју кључну улогу у смислу живота
појединца. Такође, она омогућавају друштвени оквир за функци
онисање либералне државе, а посебно демократских институција.
18) Kimlycka, Will, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship,
Oxford University Press, 2001.
19) Аутор у раду образлаже Мировић, Александра, Теоријска позиција Јиргена Хабермаса
у процесу редефинисања и кориговања доминантног неолибералног модела демокра
тије, Политичка ревија 01/2009, Институт за политичке студије, стр. 15, 2009.
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Misa Stojadinovic
LIBERAL NATIONALISM 
IN SEARCH FOR A LOST IDENTITY
Summary
The authors of this article have availed themselves of three
different methods in their work. In Part One, the dialecti
cal method is utilized to analyze the historical evolution of
the concepts of nation and nationalism, while comparative
approach was applied in addressing the theories of nati
onalism. Parts Two and Three combine elements of com
parative and content analyses of the mainstream research
efforts in the area of liberal nationalism theory.
The authors examine the discourse of liberal nationalism
as one of the most pertinent responses to the present day
crisis of the neoliberal concept. The relevance of this topic
is further corroborated by attempts by this school of tho
ught to reconcile the traditionally antagonistic concepts of
liberalism and nationalism.
Key words: liberalism, nationalism, liberal nationalism,
ethnicity, multiculturalism, value pluralism, identity
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Abstract
In this paper, the authors examine the issue of liberal na
tionalism as a state of the art theory which seeks to review
the prevailing neoliberal paradigm. At the core of the li
beral nationalists’ thought lies a conviction that nationa
lism need not be perceived as evil, but as being potentially
important for the embracement of the principles of libera
lism. The authors will point to numerous difficulties entai
led by the practical application of this concept. Above all,
this refers to the limited feasibility of liberal nationalist
ideas only to those societies in which the necessary pre
conditions exist. By these, the authors mean an advanced
level of individual political emancipation and overall poli
tical culture, an atmosphere of dialogue and tolerance, the
stage of progress in economic and technological develop
ment and the absence of distinct ethnic tensions.
In the first part of this paper, the authors will examine the
concepts of nation and nationalism in the historical con
text, specifically in terms of convergence to or divergence
from the postulates of current liberal nationalism.
The second part will seek to offer answers to the questions
about the present state of the neoliberal concept and the
possibilities for its revision through liberal nationalism. In
the conclusion, the authors will highlight the advantages
and the shortcomings of the liberal nationalism theory.

Овај рад је примљен 25. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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Сажетак
Иманентно досадашњем развоју човека јесте проблем
везан за дроге. Свакако, највећи проблем везан за дроге
представља наркоманија. Јасно се може уочити да је
данас цела планета центар употребе дроге. Тако ши
роко тржиште и велика потражња дроге доприноси
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шће и у све већем обиму има уплив у светске (међудр
жавне) финансијске и политичке токове. Овај утицај
се одражава на све државе, а нарочито на државе у
транзицији. Нарочито овом утицају доприноси глоба
лизација и концепт слободне трговине, који су довели
до ситуације у којој је угрожена безбедност и неких
демократских држава јер ће се и оне у трци за профи
том и курентности на светском тржишту најверо
ватније у ограниченој мери ослонити на стицање про
фита од промета дроге или неких других криминалних
радњи које на релативно једноставан начин доносе
неопходан профит.
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

T

оком седамдесетих година овога века Европу, као и нашу земљу,
запљуснуо је талас наркоманије, једног сасвим другог типа по
мотиву коришћења, по популацији која је оболевала и по колек
тивном уживању у злоупотреби дроге. Наркоманија, као клиничка
појава, позната је у медицини од давнина. У ранијим временима
јављала се у оним областима где се алкохол није користио као опој
но средство или тамо где се дрога користила у оквиру религиозних
ритуала. У савременом времену настајала је код оних који су се
сретали са препаратима намењеним умањивању бола (нпр. умање
ње бола морфијумом у медицини) или код оних који су руковали
тим препаратима, те услед радозналости или неког случаја упозна
ли дејство тих препарата. У Месопотамији опијум је био познат
5000. год. пре нове ере, а спомиње се и у асирским и сумерским
медицинским текстовима, из којих се види да су ови стари народи
гајили културу мака и од њега правили опијум.
Око 3500 година касније, стари египатски лекари употребља
вају опијум као анестетик, док у кинеским фармаколошким рас
правама из 2737. године пре нове ере, налазимо извештај о мари
хуани и њеном дејству. Стари Грци су познавали својства екстракта
мака који је опијајуће деловао на људе и водио их у чудесне снове.
Херодот, Аристотел и Хипократ говорили су о опијуму у својим
делима. Римљани су у част Церере, којој су се клањали, пили ма
ков сок. У једној урни, која је ископана у близини Берлина, за коју
се претпоставља да потиче из 500-те године пре нове ере, нађени
су остаци марихуан
 е, док неки други подаци упућују да су дрогу у
Европу донели крсташи тек у XII веку, враћајући се са својих вој
них похода на Истоку.
Стари Египћани, Кинези, Арапи, Асирци, Астеци, Инке и мно
ги други народи ишчезлих цивилизација познавали су, гајили и
употребљавали многе биљке са наркотичним дејством у верским
ритуалима и обредима, или као подстицајно средство у борби.
Дрога је имала огроман значај у животу људи тога времена, па се у
неким ишчезлим културама може говорити о постојању култа дро
ге. Међу споменицима народа минојске цивилизације пронађен је
кип «богиње мака», а култура Астека оставила је у џунглама Јужне
Америке многе скулптуре печурки које су ови народи очито сла
вили и сматрали их «божанствима», због њиховог халуциногеног
дејства, које су тумачили као «божији дар». Половином XVI ве
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ка, са пута по јужноамеричком континенту, под вођством Пизара,
војници од Инка преузимају кокаин и од тада он постаје једна од
најраширенијих дрога на западном наркоманском тржишту. Данас
преко пет милиона људи на Западу, у мањој или већој мери, злоу
потребљавају кокаин. Нова ера опијума почиње у XIX веку откри
ћем активних принципа: алкалоида морфијума, кодеина, хероина,
кокаина и других.. То је била наркоманија младих и то већ оних у
пубертетском узрасту, па све до оних у добу касне адолесеценције.
Данас је дрога веома присутна у свим државама света, а по
тражња за дрогом из различитих разлога се наставља и стално
увећава. Профит остварен трговином дрогом представља моћно
средство у међудржавним односима у сфери финансијских и по
литичких односа, а по свему судећи глобализација тржишта и у
будуће ће доприносити значају и утицају оствареног профита од
производње и промета дроге.

ЕВОЛУЦИЈА ПРОБЛЕМА ДРОГЕ
Када се говори о трговини дрогом1), настанку и ширењу нар
команије2), ове појаве могуће је данас довести у директну везу са
националном државом и друштвеним уређењем . Сматра се да су
многи проблеми савременог света, међу које се убрајају и дроге3),
на квантитету и квалитету добиле непосредно после Другог свет
ског рата, односно у периоду и након „хладног рата“. Развој про
изводње и трговине наркотицима се у суштини најчешће веже за
појаву транснационалних компанија и слободне трговине, односно
појаве неолиберализма.
Долази до изражаја међународна светска трговина под вод
ством Светске трговинске организације (WTO). Неолиберализам
који се у суштини сматра позитивним процесом, данас доживља
ва колапс у виду светске економске кризе. Нарочито се развијао
и функционисао под плаштом САД које су подржавале и у стопу
1)

2)
3)

Дефиниција дроге по WХО гласи: “Дрога је било која хемијска супстанца која прили
ком уношења у људски организам мења природни ток функционисања људског тела и
психе. Дроге могу бити производ сачињен од природних супстанци и вештачке, креи
ране и произведене у лабораторијама.
Светска здравствена организација је 1957. год. дефинисала наркоманију као: „стање
периодичне или хроничне интоксикације изазвано поновљеним уношењем дроге“.
Дрога је природна или синтетичка хемијска супстанца која утиче на промене у физи
олошким и психичким (интелектуалним, емоционалним и мотивационим) функција
ма, битно мења понашање. Вишекратна употреба доводи до навикавања или стварања
(психичке и/или физичке) зависности.

- 203 -

Миле Ракић

ПРОБЛЕМ ДРОГЕ И САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

пратиле и друге развијене земље запада (Велика Британија, Немач
ка, Француска и др.) Међутим, потреба за профитом која се стално
повећавала довела је до појаве и повећања обима трговине оруж
јем, дрогом итд., односно до појаве организованог криминалите
та. Новац стечен криминалним радњама се знатно увећавао и имао
све већи утицај у међународним финансијским разменама, а многе
корпорације су коришћењем тако стеченог профита опстајале. Ова
трговина дрогом је условила настанак анализе слободне тргови
не међу државама, односно анализе штетних последица које су се
појавиле. Тако се може говорити да су у периоду после „хладног
рата“ постојале три претње слободној трговини међу државама:
● глобализација финансијског дела привреде
● пораст зависности државе од новца добијеног трговином
дрогама, ради сервисирања спољњег дуга4)
● све већи број зависника широм света
Главни извор новца организованог криминалитета до наших
дана је био и остао – трговина дрогом и оружјем. Данас, такође,
профит остварен трговином дрогом остварује многим државама и
владама у њима, политичким странкама, транснационалним ком
панијама итд. и постао је незаменљив извор прихода. Данас се због
прекомерне производње дроге и потражње исте, а нарочито про
фита који се ствара може казати да су неке државе постале потпу
но зависне од промета дроге, односно постале су „нарко државе“.
Због настанка тих и таквих држава недвосмислено долази до че
стог нарушавања мира и уопште компликовања односа међу држа
вама на свим нивоима.
Дакле, глобализам и концепт слободне трговине је довео до
ситуације у којој је безбедност и неких демократских држава угро
жена јер ће се и оне у трци за профитом и курентности на светском
тржишту највероватније у ограниченој мери ослонити на стицање
профита од промета дроге, пре свега, али и промета оружја итд. Из
оваквих незаконитих радњи може доћи до ривалских односа ме
ђу државама. У међународним односима под супарничким одно
сима можемо подразумевати чињеницу да ће се државе упустити
у трговину дрогом у интересу своје безбедности и због наставка
привредних (равноправних) односа са другим државама. Ово, пре
4)

„Ниједна стратегија против прања новца не може успети док глобални финансијски
систем, нарочито прекоморска уточишта, практично оберучке прихватају доток огром
них количина прљавог новца“, Douglas W. Payne: Droga i dolari: globalni izazov, Free
dom Review 27, br. 4 1996. str. 99.
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свега да не западну у превелики дуг, или да не дођу у ситуац
 ију
великог задуживања итд. Међутим, ова конкурентност на међудр
жавном плану може наметнути трговину дрогом, а због тога ствар
на брига за државом може бити у другом плану. Данас бисмо могли
закључити да структуре неолибералног система су управо тако ор
ганизоване да многе државе немају другог избора осим да користе
и профит настао прометом дроге.
Тако „основне претпоставке теорије о демократији, у њеном
либералном и радикалном облику,.... су: да су демократске државе
у бити самосталне јединице; да су демократске државе јасно те
риторијално одвојене једна од друге; да се промене унутар демо
кратских држава могу разумети углавном с обзиром на унутрашњу
структурираност и динамику националних политика демократ
ских земаља; те да политика демократске државе сама по себи у
суштини представља израз односа међу снагама које делују унутар
државе-нације...(али) глобална повезаност политичких одлука и
резултата поставља питања која задиру у срж категорија класичне
теорије о демократији и њених савремених одредница“.5)

ПОЈАМ И ПОДЕЛА ДРОГА
Подела дрога по критеријумима Светске здравствене органи
зације је:
● опијати (сирови – опијум, хероин, морфијум, кодеин; син
тетички препарат метадон и петантин)
● кокаин (чиста материја и лишће биљке коке)
● халуциногени (ЛСД-25, мескалин, псилоцибин и др.)
● барбитурати, хипнотици, седативи, транквилизанти
● алкохол (алкохолна пића, напитци и разни коктели на бази
алкохола)
● канабис (марихуана, ганџа, хашиш)
● амфетамини
● испарљива средства и лекови богати органским раствара
чима (етар, ацетон, хлороформ, гасолин)
● дроге појединих регија или нове дроге (екстази, крек....)
Према начину на који су дроге најчешће третиране у закон
ским одредбама можемо их поделити на легалне и илегалне. У ле
галне дроге убрајају се алкохол и никотин, лепак... али и многи
5)

David Held: „Демократија, држава-нација и глобални систем“, у књизи Политичка те
орија данас, Stanford University Press, Stanford, Kalifornija 1991, стр. 199-203. – Да ли је
књига изашла на српском – треба наслов у оригиналу. - БГ
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други лекови (лекови за смирење, против бола, за спавање итд.)
Дроге се могу поделити и према психоактивним учинцима на:
● психодепресоре
● психостимулаторе и
● халуциногене
Такође, дроге се могу поделити и према степену зависности
које изазивају на: тешке, (опијум, морфијум, кодеин, хероин, кока
ин, амфетамин...) и лаке (марихуана, хашиш, псилоцибин, меска
лин, ЛСД..)
Највећи проблем везан за дрогу данас се састоји у чињеници
да је индустрија илегалне дроге у толиком обиму да органи безбед
ности увек заостају у тој борби, а у објективном смислу, веома ма
ле су им шансе да ту борбу доведу до краја у своју корист. У самом
старту је борба, односно акт борбе против дроге у извесном смислу
предодређен на неуспех из више разлога.

СТВАРАЊЕ НАРКО ДРЖАВЕ
Уопштено посматрано однос човека према дроги се мењао
еволуционим развојем човека, друштвених односа па тако и држа
ве. Када се говори о односу човека према дроги говори се најчешће
о две фазе тог односа. Прву фазу карактеришу сазнања о улози и
утицају дроге на човека у негативном смислу. Другу фазу каракте
ришу сазнања о дроги као роби и могућности зараде производњом
и прометом исте. Данас проблем трговине дрогом повезује владе
држава с међународним системом на два начина. Први је да велике
силе користе дрогу у економске и стратешке сврхе. У том смислу
карактеристични су ратови између Британије и Кине у 19. веку.
Други начин је да се мале државе (често државе у транзицији) ко
ристе трговином дрогом у одбрамбене сврхе. Тако нпр. омогућава
ју себи смањење спољашње задужености, привредни опстанак или
чак и развој привреде, војне индустрије итд. Многе државе и данас
се богате и могу постати корумпиране трговином дрогом на оба
наведена начина. Обзиром на количину произведене дроге и њеног
оптицаја, односно перманентног повећања броја наркомана, рекли
бисмо да је производња и промет дрога данас интересантнија него
икада до сада.
Због тога се и све чешће јављају тзв. нарко државе које су ре
шење своје укупне привредне проблематике нашле управо у про
изводњи и промету дрога. Ако се производња и промет дрога ради
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контролисано и ако се новац стечен од послова с дрогама користи
за финансирање одређених група, државних акција или као сред
ство помоћи другим државама, таква држава (нарко држава) може
у извесном смислу и стећи одређени углед, положај, привилегију,
односно симпатије шире јавности.
У суштини данас су препознатљиве три међусобно повезане
појаве које интегрисано делују у правцу стварања наркодржаве:
организовани криминал, политика владе и транснационално пове
зивање привреде (капитала).
Имунитет од претварања у нарко државу или конституисања
нарко државе немају данас ни демократска друштва. Такође, до
настанка нарко државе може доћи и у ауторитарним политичким
системима као и у оним државама које се налазе у стању транзи
ције у демократски систем или из демократског система. Стварање
нарко државе несумњиво смањује улогу и моћ влада у државама
са слабом демократијом, а консолидоване демократске државе и
оне у транзицији претвара у псеудодемократије или анократије.
Свакако да су од посебног значаја оне државе у којима је успоста
вљен демократски систем и у коме се политички, односно владају
ћи режим одржава на власти упркос томе што постоје демократски
(јавни) избори и могућност учешћа јавности у политичком живо
ту државе. Дакле, такве државе објективно задовољавају форму
демократских држава, али у стварности је концентрација моћи у
рукама извршне власти. Тако се за нарко државу може казати да
представља анокрацију мада свака анокрација се не може означити
да је нарко држава.
Међутим, када је реч о јавности онда се може запазити да нема
готово никакве битне разлике између наркоанократских и нарко
демократских система, осим што су ови други настали трансфор
мисањем из демократског система, а први су непотпуни процеси
транзиција у демократски систем.
Настанак неолиберализма је подразумевао повећање сарадње
и уједињење привреде. Нарочито се то очекује у Европској унији.
То је директно значило и настанак последица у смислу слабљења
утицаја националних држава и политике независности држава као
политичких ентитета. Међутим, појавили су се сасвим нови и го
тово незамисливи проблеми савременог света у облику појаве ко
рупције и корумпираности владајућих елита, међународног прања
новца и глобализације организованог криминалитета.
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Уопштено посматрано, ова настала проблематика се може са
гледати кроз чињеницу да су многе владе изгубиле контролу над
привредом земље, дошло је до пада поузданости и поверења поли
тичком систему, али и настанак појава који се јављају у друштве
ном понашању.
Чињеница је да је легитимност сваког политичког система
оправдана у оној мери у којој тај систем спречава злоупотребу вла
сти. Онај политички систем који злоупотребљава власт, без обзира
на његову институционалну форму, губи легитимитет, односно на
род га не поштује. Тамо где се власт користи у циљу злоупотребе
корупције и злоупотребе грађана, без обзира на то како се систем
назива, може се казати да се ради о неодговорној и лабилној вла
сти.6)
Другим речима, корумпираност и криминализација државе не
двосмислено мењају безвредну, несврсисходну дефиницију демо
кратије.
У сваком случају највише проблема је у вези са корумпирано
шћу владајуће елите јер се често наилази на ставове да је корумпи
рана елита управо највећа претња поузданости власти па и самој
држави. У ствари, данас је ауторитарни режим најједноставније
препознати по томе што највећу улогу има елита тј. по владави
ни елите. У том смислу „запрепашћујуће је сазнање неких делова
ауторитарне елите у неким земљама да се изборни систем може
применити у циљу опстанка и оправдања легитимитета њихове
владавине“7).
Дакле, недвосмислено се може закључити да једну од најзна
чајнијих улога у стварању нарко државе имају елитистички неод
говорне владе. Такве владе су веома моћне, пре свега политички,
али су и веома зависне од новца који представља новчани суфицит
створен производњом или прометом дроге. Овај новац у великој
количини се расподељује најчешће на потребе везане за дотирање
изборних јединица, поткупљивање неких од супарничких кандида
та, за плаћање дуга државе итд.
6)

7)

У том смислу индикативна је чињеница да САД од Декларације о независности сматра
ју неодговорне владе тиранским ако грађанима одузимају живот, имовину или слободу.
Према америчким начелима влада има право кажњавати људе због незаконитог пона
шања, узимати порезе и затварати људе само ако грађани имају, на правилан начин,
изабране представнике у власти.
Gaetano Mosca: The Ruling Class, Mc Graw-Hill, New York, 1939. стр. 50
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Управо у оваквим ситуацијама се може говорити и анализи
рати о неким аспектима демократије јер сврха демократије и де
мократског режима јесте избегавање тираније и примена добрих
закона и политичких одлука.
Међутим, да би демократски систем имао потребне услове
стварања и егзистирања подразумева да народ има одређене (до
бре) карактеристике, односно карактеристике садржане у појму
„грађанска култура“. Такође, законодавна, извршна и судска власт
у демократским државама морале би свака за себе бити одговорне
народу (директно или индиректно).
Овакав систем је могуће успоставити ако то опредељење наро
да стоји у Уставу, а такође у држави морају постојати и слободни
избори. Међутим, ови услови се често не испуњавају управо због
моћи које одређене странке, влада или елита у држави стичу „ви
шком новца“ који могу добити или добијају од послова везаних за
дрогу. Овај новац је тешко открити – количину, канале дотурања
итд из више различитих разлога, а свакако је најзначајнији онај
који указује на чињеницу да су у појединим државама на власти
олигарси или елите под чијом директивом ради судство, истражни
и други органи безбедности.
У суштини демократија је политички систем у коме народ од
лучује о свим важним одлукама, а што му је омогућено Уставом у
држави. Међутим народ, односно његови изабрани представници
нису неограничени у свом изражавању воље, намере, жеља... јер
постоје многа ограничења нпр. законска, разне контроле итд. Тако
„демократска држава има плуралистичке институционалне снаге
које јасно показују да режим поседује и процедуралне и институ
ционалне компоненте које су способне решавати проблеме њене
осетљивости на глобална финансијска кретања и транснационалне
олигархијске кругове“.8)
Међутим, превласт елите (народних представника) у демо
кратским државама савременог окружења произилази из чињени
це да спољна транснационална елита и домаћи представници ели
те су у могућности да разним махинацијама избегну та законом
предвиђене маргине понашања и деловања.
8)

Giovanni Satory: The Teory of Democracy Revisited, Chatham House Publishers, New Yer
sey, 1987. str. 156-163.
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Услед те повезаности елита, често се долази у ситуац
 ију да се
покушава утицати и на власт државе нпр. преко министара, инсти
туција итд.
Те транснационалне елите „налазе уточиште у финансијском
капиталу који измиче контроли државе-нације . Понекад зване
„надсветом“, те транснационалне елите изван контроле појединач
них држава , гледају на себе као на особе које управљају глобалном
економијом и утичу на ставове широм света“.9)
Ово и не само ово недвосмислено отвара потребу разматрања
питања дефиниције демократије, нарочито демократије „доброга
режима“ који се искључиво заснива на процедуралним нормама.
Више него очигледно је да процедурална дефиниција прикри
ва способност демократске државе да, у овом случају, контроли
ше трговину дрогама јер она ставља тежиште на вишепартијске и
слободне изборе. Дакле, тако одређење демократије и уопште де
мократске државе се огледа у чињеници да се у том смислу може
говорити о допуштању разликовања стварне демократије од псеу
додемократије

НЕКЕ ОД ШТЕТНОСТИ ДРОГЕ ПО ДРЖАВУ
Штетност по становништво
Чињеница је да је „уживање“ дрога познато од давнина, а на
рочито у Азији и Јужној Америци. Тако је до 1931. године у чита
вом свету производња и промет дрога био легалан због чега се и
само конзумирање дроге третирало као лоша навика или као култ
дроге народа ових земаља. До дроге се долазило легално у својим
земљама из домаће производње или из увоза из суседних земаља.
Истине ради, у Америци и Европи се у то време више „уживао“
алкохол. Права пандемија наркоманије у свету настала је седамде
сетих година када је постала велики социјални, безбедносни, по
литички, економски.... проблем. Од тада постоји константан раст
производње и промета дроге у свету Свака земља се до наших дана
бори против производње, а нарочити против „уживања“ дроге од
стране њеног становништва.
Однос друштва према онима који имају проблем са наркома
нијом било где, па такође и код нас је у суштини веома негативан.
Овакав став, међутим, често ствара контраефекат у борби против
9)

Cerny: „Globalization“
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ове „савремене“ пошасти. Едукативна предавања против наркома
није и уопште борба против наркоманије оријентисана су углав
ном ка младима. Ово је сасвим разумљиво с обзиром на старосну
структуру оних који почињу са узимањем дрога. С друге стране,
познато је да ако о наркоманији (борби против наркоманије) гово
ре они који за такву проблематику нису стручни, није искључен
ни контраефекат. Познато је да млади у незрелим годинама често
у ономе што је забрањено виде оно што их привлачи, исто као што
ће и у ономе који је проказан као негативац видети свога хероја.
Осим едукације најмлађих, којима је свакако најважнија, треба от
клонити необразованост и оних старијих. Реч је о људима у зре
лијим годинама који нису потенцијални зависници, али је њихов
став према овој проблематици такође јако битан, а нарочито ако
се ради о особама у улози родитеља. Они треба да знају, пре све
га, успоставити однос према својој деци по питању наркоманије.
Погрешан приступ овој веома озбиљној проблематици у тим слу
чајевима може бити контрапродуктиван. Осим тога, добро би било
када би сви они који немају проблема са дрогама имали изграђен
став о томе. На тај начин помогло би се онима којима још није ка
сно да се јаве на лечење стручним установама, па и да се излече, а
да при томе немају страх од реакције друштва на то што су призна
ли ко су. Нада, да ће се после ослобађања од порока моћи нормално
укључити у друштво односно, да неће бити одбачени, такође би им
много помогла.
Додатни проблем онима који би одлучили да затраже меди
цинску помоћ при ослобађању од опасног порока представља и
недостатак специјализованих установа. У нашем друштву посто
ји специфичан и доста конзервативан однос према сваком облику
менталног здравља, што зависнику који жели да се јави на пример
на психијатријско одељење неке постојеће здравствене установе
ствара додатни проблем. Ипак, досадашња искуства указују на чи
њеницу да је најтеже очекивати од некога ко је зависник да се тек
тако (самостално и добровољно) одлучи на лечење. Ово све изи
скује много веће промене и већа улагања у изградњи савременог
демократског друштва и инаугурисање посебних вредности у ње
му, а нарочито оних која се односе на бригу о младима.
Наркоманија у нашој земљи сваке године однесе на десетине
младих живота, а број зависника и нарко-дилера из године у го
дину је све већи. Нико не зна тачан број зависника у Републици
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Србији. Најчешће је у опцији број око десетак хиљада. Међутим,
иако наркоманија постаје све озбиљнији проблем чини се да још
увек решеност да се овој савременој пошасти стане на пут није на
потребном нивоу из више већ познатих разлога.
Оно што је сасвим евидентно употреба дрога се одражава на
стање младих, а најчешће у негативном смислу што у суштини
оставља дуготрајне и веома тешке последице по саму државу и
слику о њој.
Међутим, поред сазнања о штетности коју дрога наноси љу
дима, данас постоје и они који захтевају либерализацију промета и
коришћења „лаких дрога“. Тако је нпр. у Италији основана Међу
народна лига против прохибиције дроге, којој је сврха либерализа
ција и легализација наркотика.10)

НЕЛЕГАЛНА ДРОГА И УТИЦАЊА НА ДРЖАВУ
Савремене међудржавне односе данас несумњиво оптерећује
појава и егзистирање разних криминалних група чија је главна де
латност усмерена на промет дрогом. Међународни организовани
криминал је данас оличен у трговини, односно промету наоружа
њем и дрогама. По T. Terriffu највећа брига у другој половини 90тих година је била уплетеност међународног организованог кри
минала у шверц незаконитих роба, а пре свега алкохола, цигарета,
а нарочито трговина дрогом.11)
Повећање размера активности организованог криминала про
узрокује раст и потражњу дроге на тржишту што је довело до ства
рања новог тржишта дрогама. Због тога су неке од међународних
криминалних организација стекле огромна богатства. Ово богат
ство им омогућава да утичу и на живот у држави па и на међудр
жавне односе. Познат је захтев вође наркогрупе у Колумбији који
је предлагао да ће он отплатити спољашњи дуг државе под усло
вом да му се омогући (легализује) производња и промет дрога. Ме
ђутим, свакако још већу опасност представља сазнање да су многе
криминалне групе повезане са производњом и прометом дрога ве
ома наоружане и то најсавременијим оружјем. Због тога је борба
против таквих група у неким државама унапред осуђена на пораз
10) Michael Burton Richard Gunter i John Higley: Elites and Democratics Consolidation in La
tin America and Southern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1992 str. 1.
11) Terriff Terry: Security Studies Today, Blackwell Publishers Inc., Malden 1999, pp. 133-168.
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јер државне снаге безбедности не поседују тако савремено наору
жање и борбену технику.12)
Међутим, опасност од криминалних нарко-група је у чињени
ци да због свога богатства , стеченог продајом и производњом дро
ге, често долазе у сукоб са владом у држави. Тако је позната мања
или већа распрострањеност корупције у свим земљама што отва
ра могућност утицања на чланове владе, односно владајућу елиту
у држави. Инфилтрација у државни систем и државне органе од
стране нарко-криминалних група је веома перфидна и у случају
остварења својих намера настаје опасност за државу јер исти напа
дају основе грађанског друштва. Осим тога, дистанца између иде
ологије и економске стварности је данас све мања, а потреба фи
нансирања нарко-група постаје све већа. То неминовно поставља
државу као главног непријатеља (објект напада) што опет у жељи
за успехом, доводи до интегрисања криминалних група у земљи са
онима ван ње. Разлози за инфилтрацију и утицај у државни систем
нарко-криминалних група је најчешће што им је потребно да имају
политичка крила, односно политичке партије или и саму елиту, ко
ји ће у будућности бранити њихове интересе. Због тога је свакако
индикативна чињеница да се „процена вредности укупне глобалне
продаје недозвољене дроге на мало креће од 180 до преко 300 ми
лијарди долара годишње“.13)
Колико је профитерски учинак мафије, може се илустровати
структуром трошкова код продаје 1 гр/кг хероина14):
Произвођач сировог опијума добија
2,6 %
Лабораторијска прерада кошта		
10 %
Кријумчарење 				
15 %
Прање новца-производња 		
15 %
Профит газдама 			
58 %
УКУПНО
100 %
Осим тога, појава дроге и њена интензивна производња и про
мет данас је сасвим очигледно на међудржавној сцени створила
„нови неред“ јер криминалне нарко групе мање или више имају
значајно место и улогу у конструкцији глобалне безбедности. Ко
мисија за наркотике УН се огласила 1987. године у вези алармант
12) О богатству појединих нарко-група говори чињеница да је Пабло Ескобар финансирао
пројекат „Меделин без сламова“ (1980) и изградио око 500 станова, спортске терен па
чак је учествовао у финансирању изградње сателитске станице.
13) Јовић Радован: Дроге и тероризам, Факултет за пословни менаџмент, Бар, 2007, стр.
168.
14) Ибидем стр. 172.

- 213 -

Миле Ракић

ПРОБЛЕМ ДРОГЕ И САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

ног стања везаног за производњу и промет дрога и констатовала
да је обрт дрога исказан тржишном вредношћу у доларима 1986.
године у САД и Европи износила 584 милијарде долара а да је чист
профит (30 %) убран у корист нарко-мафија и њихових босова око
177 милијарди долара.
Републикa Србијa, односно сада АП Косово и Метохија под
надзором УНМИК-а је у Европи позната као раскрсница за незако
нит промет дроге. Космет у суштини представљају врата за улазак
дроге у Европску унију данас, односно транзитни пут дроге на пу
ту ка Европи. Тако је познато да на Космету „кључни криминални
субјекти произилазе из „клановске структуре“ криминалних орга
низација и мрежа са политичким члановима и елементима бивше
УЧК. Та мрежа изгледа да је структурисана као хоботница, засно
вана на крвним везама, због чега је могуће поређење са мафијом.
Током протеклог периода, а углавном после успостављања протек
тората од стране ОУН 1999. године, на Космету се наметнуло не
колико клановских структура које контролишу своју област попут
класичне мафије“15). Једино што није сасвим јасно у вези нелегал
ног промета дроге преко Космета јесте колико су припадници ор
гана безбедности умешани у деобу зараде и колики је број земаља
чији поједини представници влада, политичких партија директно
финансирано овако стеченим новцем.
Тако је нпр индикативна чињеница да данас шеф цивилне ми
сије на Космету намеће решење проблема северног дела Косовске
Митровице, а што објективно није у његовој надлежности. Уоста
лом питање „проблема“ северног дела Косовске Митровице није
била тачка дневног реда на заседању у Европској унији, а по изјави
председавајућег Европске уније Шпанца Моратонса.
Из тих разлога, може се посумњати да је нарко-мафија на Ко
смету покушала па и остварила у извесној мери, утицај на поједине
представнике иностраних представника власти. Искуства показују
да је то покушавано или реализовано и раније, а највероватније да
је том утицају (новчаном) подлегао и г. Вокер због чијег лажног
извештаја је и дошло до агресије на Србију 1999. године од стра
не НАТО-а која није одобрена од Савета безбедности УН. Једини
сигуран приход албанског становништва на Космету ствара се од
промета дроге, а који је већи него буџет неких држава. Овако моћ
не нарко-организације на Космету имају крајњи циљ отцепљење
15)

Ибидем стр. 203.
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од Србије и присједињење са Албанијом. У циљу остварења тих
намера врше притисак на целокупно албанско и неалбанско ста
новништво, као и на аутохтоне албанске политичке субјекте, при
сиљавајући их на сарадњу и уступке. Тако се у јавности стиче ути
сак о јединству албанског становништва у залагању за исти циљ,
а што по правилу прихватају и одобравају многобројни емисари
из других земаља који су посећивали Космет. При тим посетама
инострани представници остварили су контакте са разним лицима
осумњиченим за трговину дрогом и др. кривична дела. Није тешко
замислити ситуацију да је некима од тих емисара понуђена одре
ђена сума новца добијена такође прометом дрога. Овакав новча
ни стимуланс се врши не само из политичких разлога него и због
жеље за трајним обезбеђењем, односно легализацијом дроге, а са
мим тим и обезбеђењем сопствених прихода и легализације других
криминалних активности.
Данас је посебно индикативна чињеница да и после агреси
је на Србију, односно након доласка припадника мировних снага
страних земаља на Космету се и даље одвија промет дрога, а тако
ђе се и даље од стране Албанаца настоји обезбедити легализација
криминалних радњи и политички утицај у албанској „Влади Косо
ва“ уз фанатизам и постојећу организовану албанску криминалну
инфраструктуру и укључивање идеологије такијаха која даје право
и обавезује на прикривање својих истинских намера.16)
Чињеница је да нарко-новац може имати знатан утицај на при
вреду држава. Тако се показује да илегалне дроге коштају аустра
лијску привреду преко 3,3 милијарде долара годишње и поред чи
њенице да Аустралија важи за државу која промет наркотицима
држи под контролом.17) Такође, илегалне дроге одвлаче ресурсе из
легалног система потрошње кроз који се редовно плаћа порез на
зараду. Готово идентичан проблем имају и многе европске државе
које ове губитке најчешће не објављују јавно у циљу спречавања
ширења мреже трговаца дрогом, а због чега би рад институција
безбедности био рекламиран у негативном смислу итд.
Оно што се ређе износи у јавност данас, јесу суме новца које
државе издвајају за борбу против наркоманије и нелегалне произ
водње и промета дроге. Лечење наркомана је изузетно дуго и не
16)
17)

Јефтић Мирољуб: «Бела Ал-Каида на вратима западног света», www.srbianna.com
Према подацима Alex Wodak: The Australian Drug Law Reform Foundation 2009. год. ко
ја је прва израчунала колика је цена аустралијских компанија због конзумирања дрога
међу запосленима
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известан је крајњи исход. Такође за борбу против кривичних дела
везаних за производњу и промет дроге ангажују се безбедносне
институције како у земљи тако и ван ње што државу кошта веома
много, а нарочито данас обзиром на стање наше и светске привре
де. Осим тога од успеха у борби против нелегалне дроге се често
ствара слика стања опште безбедности у одређеној држави. Тако
ђе, борба против нелегалне дроге у држави може имати директан
утицај на унутрашњи живот, а нарочито на опстанак власти у њој
због могућности (потребе) финансирања исте профитом створе
ним производњом и прометом дроге. Ово указује на постојање
проблема везаних за дрогу и у савременим демократским држава
ма данас, али и у будућем периоду.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Утицај и значај дроге до наших дана је могуће посматрати са
различитих аспеката. Најчешће се разматра као социомедицински,
политички, економски и безбедносни проблем, нарочито од ше
здесетих година XX века, а своју кулминацију достижу у периоду
1991 – 2005. године. Ови проблеми задиру у све поре човека и ње
гове личности, породице, школе и најшире друштвене заједнице
на међународном нивоу. Они угрожавају психофизичко здравље и
развој људског бића, васпитно-образовни, економски, политички
и безбедносни систем друштва у читавом свету. Суштина наведе
них проблема стоји у класичном троуглу: човек-дрога-друштво у
коме сваки од три основна идентификациона фактора ове појаве
има свој удео.
Међутим, оно што данас додатно забрињава човечанство и
усложава борбу против нелегалне дроге јесте сазнање да поједине
државе профитирају производњом и прометом дроге. Данас је већ
сасвим очигледно да многе државе, велике транснационалне ком
паније остварују део профита у криминалним пословима везаним
за производњу и промет дроге. Истина је да су се многе владе и
државе бориле против нелегалне дроге, али се често испостави да
је зарада која се добија из криминалних радњи са дрогама преовла
ђујућа оријентација неких влада, држава и компанија. Ове крими
налне радње су везане и за савремене – демократске државе што
доводи у питање да ли су владе само по форми демократске, а не
и по садржају, односно да ли је њихово представљање као демо
кратске владе и даље ваљано. Дакле, чињеница је да и неки демо
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кратски режими подстичу промет нелегалне дроге и на тај начин
обезвређују њихове ставове према демократији.
За разлику од држава у којима се дрога производи легално, по
стоје свакако и оне које забрањују нелегалну дрогу. Ипак у мно
гим државама су се разни субјекти повезали са културом дроге:
привредни, криминални, политички, друштвени и др. и постали
претња демократској стабилности и међународном политичком
окружењу – међународној заједници. Данас, на видело релативно
често, испливају изопачености у данашњем светском окружењу и
међудржавним односима па и у односима унутар појединих држа
ва, који су у спрези са производњом и прометом дроге. Због тога је
производњу и промет дроге као пошасти савременог света потреб
но што пре ставити под контролу међународног система који ће
моћи искористити предности глобализације. Реално је очекивати
да ту не би требало бити корумпираних и неодговорних влада, да
међудржавни односи неће бити грађени нарко-профитом и да неће
градити владе које су директно зависне од тог криминалног про
фита.
Mile Rakic
PROBLEM OF DRUGS AND MODERN SOCIETY
Summary
The problem related to drugs has been imminent to recent
development of human species. Certainly, the biggest pro
blem related to the drugs is a drug addiction. Today can
be clearly seen that the whole planet become a center of
using drugs. Broad market and great demands contributes
to the constant increase in production and sale of drugs
where is realized the huge profits that more often and to
the ever-increasing extent have influence in the world (in
terstate) financial and political process. This influence is
reflected in all countries, especially in countries in tran
sition. Globalization and particularly the concept of free
trade have lead to a situation where security of some de
mocratic states become endangered and in most probable
scenario is that they will enroll rival-like profit race in the
world market and to certain extent they will rely on ma
king profit through drug trade and other criminal actions
that bring the needed profit in a relatively simple way.
Key words: drugs, democracy, state, policy, security, eco
nomy.
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Улога институција у успостављању 
међународног мира и безбедности
Сажетак
Институционализам се као правац у оквиру реали
стичке школе у науци о међународним односима раз
вијао упоредо са развитком сâме науке. Он јој је омогу
ћио да направи један велики искорак из дескриптивне у
експланаторну фазу. Улогу институција у обликовању
међународне стварности није могла да пренебрегне
ниједна школа међународних односа – ни традицио
нална ни модерна.
Традиционалне школе и правци су међународне инсти
туције посматрали у оквиру већ постојећих концепа
та силе, моћи, равнотеже снага и колективне безбед
ности, док су модерно оријентисане школе и правци
то чинили у оквиру појаве нових видова наведених кон
цепата, никако не запостављајући класичне премисе
традиционалног реализма, појединачних случајева.  
Основна разлика међу њима се састоји у оптимизму и
песимизму. Традиционална схватања су песимистич
нија, а модерна оптимистичнија. Заједничка црта им
је у давању одређеног значаја институцијама у погле
ду успостављања међународног мира и безбедности.
Од организација надлежних за успостављање међу
народног мира и безбедности треба издвојити НА
ТО, Европску унију, Западноевропску унију, Европски
савет, КЕБС/ОЕБС уз  главну светску организацију –
ОУН.
*

Истраживач-сарадник
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Кључне речи: институционализам, мир, безбедност,
равнотежа снага, реализам, либерални институцио
нализам, међународне организације

Увод

P

итања рата, мира и институција за њихово обезбеђење су оду
век заокупљали пажњу људи и побуђивали интересовања на
учника. О томе је писано и расправљано још у делима античких
писаца (Платон и Аристотел), тако да се та нит провлачи кроз дела
Августина, Аквинског, Гроцијуса, Канта, па све до савремене епо
хе – Моргентау, Арон, Клод, Нај, Киохејн и остали.
До појаве науке о међународним односима, разматрања о ра
ту и миру су била садржана у литератури из области политичке и
правне филозофије и филозофије историје. Систематичније проу
чавање ове проблематике започиње појавом науке о међународним
односима, почетком 20. века, а интензивније проучавање, појавом
првих примењених система колективне безбедности – Друштво
народа и Организација уједињених нација.
Током развоја науке о међународним односима, испољила су
се три карактеристична приступа међународним институцијама:
– идеалистички приступ, који се састојао у тражењу идеалних
решења спекулативним путем;
– дескриптивни приступ, који се састојао у описивању делат
ности прве универзалне међународне организације (Дру
штво народа);
– реалистичко-аналитички приступ међународним организа
цијама и другим институцијама у оквиру кога се издваја ин
ституционализам као посебан правац;
– неореалистички и либерално-институционалистички при
ступ, који се развија након завршетка ере „хладног рата“.
Неореалистички правац се не разликује много од класичног
реалистичког, али либерално-институционалистички даје
једну квалитативно нову улогу институција у међународним
односима.
Под међународним институцијама се најчешће подразумевају
међународне организације, међународно право и неке процедуре,
као што су арбитража или мирно решавање спорова. Квинси Рајт
(Quincy Wright) под појмом међународне институције обухвата и
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државе, дипломатију, рат, цркву, међународне банке, трговину и
друге институције које утичу на међународне односе.1)

1. ТРАДИЦИОНАЛНО СХВАТАЊЕ УЛОГЕ ИНСТИТУЦИЈА
У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
Традиционални концепт улоге институција у успостављању
међународног мира и безбедности се заснивао на тзв. „хладнора
товском“ концепту, чија је основна усредсређеност била ка војној
моћи и националној територијалној одбрани. Он се заснивао на си
стему „надметања у безбедности“. Ово никако не треба да чуди,
када се узме у обзир велико супарништво између два тада преовла
ђујућа војно-политичка савеза. Сарадња међу главним субјектима
тадашњег система колективне безбедности и равнотеже снага је
стављана у други план. Требало је чекати све до средине седамде
сетих година и формирања КЕБС-а, да би се почело са доношењем
одредби о успостављању поверења и норми заједничких начела и
правила за обуздавање агресивног понашања и стварања предусло
ва за колективно деловање.
Основна одлика међународног система је анархичност. Ово се
односи, пре свега, на непостојање средишњег ауторитета који би
имао способност да делотворно контролише понашање држава.
Државе, међутим, претендујући кад год им је то могуће на „пуну“
сувереност, „неизбежно развијају способност с циљем одбране и
увећања властите моћи. Тако оне, независно од стварних намера,
постају међусобно опасне“.2) У том циљу се опстанак сматра је
диним реалним циљем држава.
Од традиционалних представника реалистичког поимања уло
ге институција у успостављању међународног мира и безбедности
ће бити изложени ставови Рејмона Арона (Aron Raymond) и Ињи
са Клода (Ignis Claude).

1.1 Аронов концепт улоге институција 
у међународним односима
Реалисти сматрају да у друштву у коме доминира политика
моћи, основна функција права састоји се у помагању одржања
1)

2)

Quincy Wright, Problems of Stability and Progress in International Relations, University of
California Press, Berkley, 1954; нав. према: Љубивоје Аћимовић, Наука о међународним
односима, теорије и истраживачки правци, Научна књига и ИМПП, Београд, 1987,
стр. 82.
Драган Симић, Наука о безбедности – савремени приступи безбедности, Службени
лист, ФПН, Београд, 2002, стр. 65.
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супремације силе и хијерархије која се успоставља на бази моћи и
такав систем треба респектовати са становишта права. Међународ
но право такође служи тој сврси.
Угаони камен темељац међународног права је независност
држава. Пошто сувереност држава није ограничена правилима
међународног обичајног права или међународним споразумима,
међународно друштво покушава да се ограђује од мешања у уну
трашње ствари других. Питања, као што су наоружање, приступ
сировинама и тржиштима, миграције и др., су питања о којима,
када је реч о класичном међународном праву, државе имају искљу
чиву надлежност. У пракси модерног развоја међународног права
ово није случај, већ се прави разлика између права „малих“ и „ве
ликих“ држава. Промена територијалног status-quo-a би се такође
могла сматрати нарушавањем принципа суверености и независно
сти. Одлуке државе зависе од њеног пристанка на одређену про
мену стања и обрнуто. Онда се опет враћамо на почетак анализе,
а који се састоји у томе да нема арбитра који би државе принудио
на адекватно понашање (правним средствима). Као последица тога
се јављају различити притисци укључујући и рат као крајње при
бежиште (ultima ratio).
Што се тиче примењених система колективне безбедности
(Друштво народа и Уједињене нације), резултати такође нису за
довољавајући. Друштво народа је за основни циљ имало да успо
стави мирне односе међу народима, али у тој намери није успело.
Створили су га победници и самим тим прихватили обавезе које су
се састојале у неприбегавању рату и „успостављању односа засно
ваних на правди и части који се тичу поштовања обавеза происте
клих из уговора“3)
Члан 10. Пакта обавезује чланице Друштва да поштују и одр
же против сваког спољњег напада територијалну целовитост и по
стојећу политичку независност свих чланица. Сваки рат или прет
ња ратом, без обзира да ли погађа неку од чланица, интересује цело
Друштво које је било дужно да предузме одговарајуће мере за за
штиту мира (члан 11.). Ако чланица прибегне рату, сматраће се да
је напала све остале чланице. У том случају, све оне би ipso facto
предузеле против нападача мере дипломатско-економске природе.
Савет Друштва је био дужан да чланицама препоручи обим и врсту
3)

Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calman Lévy, Paris, 1964, p. 697.
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војних акција у циљу спровођења санкција. Штавише, одговарају
ћа држава је могла бити и искључена из Друштва (члан 15.).
Да би имале правну снагу, одлуке Савета су морале бити до
ношене једногласно. Ако нема једногласности, чланице Друштва
обезбеђују право да поступају онако како оне суде да би одржале
право на правду (члан 15.). Рат је био само крајње средство за ре
шавање спорова, уколико мирни начини не успеју, три месеца на
кон арбитражне процедуре и пресуде пре извештаја Савета. Право
на рат није било укинуто – оно је остало врховно средство за оства
ривање правде. Само избијање рата је било отежано захтевом да се
претходно искористе могућности за мирно решавање спорова. С
друге стране, агресија није била дефинисана, што је био један од
услова успостављања колективне безбедности.
Ни каснији уговори нису могли да спрече рат. Генерални акт о
мирном решавању спорова и Брајан-Келогов пакт (Briand-Кеllog),
који обавезују државе да искључе рат као средство решавања спо
рова, на пољу спољне политике и практичном плану, нису успели.
Штавише, према одредбама Брајан-Келоговог пакта, сви ратови
нису сматрани нелегалним. Рат је остао легалан ако је био вођен
против државе непотписнице Пакта или против оне државе пот
писнице која га је кршила. Остало је право легитимне одбране и
могућност употребе силе без објаве рата. Свака држава је задржала
то право. Овоме треба додати и чињеницу да ни околности нису
ишле на руку овом првом примењеном систему колективне без
бедности. Највећа слабост Друштва је била та што није било уни
верзално. Основано од стране победника у Првом светском рату
оно је у почетку одбијало да прими побеђене државе и за њих је
остало организација која тежи да заштити постојеће стање, стање
погодно за оне чији су добици у рату били највећи.
Недостаци Пакта су се, по Арону, могли отклонити на три на
чина:
– да се правно и политички одлуке арбитраже учине обаве
зним за странке;
– да се правило о једногласности напусти да би Савет и Скуп
штина били у могућности да реше сукобе;
– да се државама дâ право да слободно утврђују када је дошло
до кршења одредби Пакта.4)
4)

Исто, стр. 699.
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Повеља УН, исто као и Друштво народа, се надахњује лега
листичком и пацифистичком филозофијом. Главе VI и VII Повеље
УН одговарају члановима 10. и 16. Пакта ДН. Међутим, одредбе
Повеље су амбициозније јер дају Савету безбедности овлашћења
да може да доноси колективне одлуке, па чак и да наметне њихово
извршење и поштовање свим средствима.
Глава VII је веома значајна, јер овлашћује Савет безбедности
да располаже оружаним снагама коју му чланице ставе на распо
лагање, али је за то потребно потврдно гласање свих пет сталних
чланица Савета. Право вета представља један фрустрирајући еле
мент рада УН, јер онемогућава да се велике силе подвргну механи
зму тога деловања. Творци Повеље су били непријатељски распо
ложени према утицајним зонама, равнотежи снага, политици моћи,
употреби силе од државе или групе држава у сопственом интересу.
Државе су рачунале на Савет безбедности у погледу очувања
мира, као и сами творци Повеље зато што су веровали у споразуме
пет сталних чланица Савета. Повеља је, ипак, оставила могућом
класичну игру моћи, јер би могући сукоб великих сила парализовао
рад Савета. Идеја колективне безбедности није никада прешла у
законске обавезе. Говорећи о „суштинској несавршености“ међу
народног права, Арон и остали представници историјско-социо
лошке оријентације у политикологији и теорији међународних од
носа сумњају у могућност стварања система међународних норми
упоредивих са унутрашњим. Ниједна од основних норми којој се
враћамо не задовољава. По Арону, правило pacta sunt servanda је
„неопходно, али би тешко могло бити логично“.5) Ако поштова
ње уговора има ограничен смисао, онда ће и поштовање обичаја
имати празан смисао. Поред овога, међународно право не садржи
ниједну врховну инстанцу за квалификацију чињеница и интер
претацију норми. У систему где постоји множина суверених воља
једногласност је тешко постићи. Државе не желе да потчине јед
ном арбитру питања која сматрају виталним интересима. Спорови
који узрокују рат су политички и не могу бити решавани легалним
процедурама. Да ли ће се избећи одређена врста спора зависи од
карактера система и способности саморегулисања.
По Арону, хомогени мултиполарни системи поседују извесну
способност саморегулисања, док хетерогени биполарни системи,
у којима су заступљене многе нестабилне државе, немају никакву
5)

Исто, стр. 705.
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способност саморегулисања. Циљ моћних држава није равнотежа,
већ спречавање противника да стекне надмоћ.
Агресију је тешко дефинисати у погледу хомогених и хетеро
гених система. У хомогеним системима је агресију тешко дефи
нисати зато што је примена силе или прибегавање њој повезано
са односима између држава које се желе признати. У хетерогеним
системима је агресију тешко дефинисати јер режими стално јед
ни друге нападају. Из овога се извлачи закључак да мир у великој
мери зависи од развоја међународног права. У пракси је ситуација
другачија - ниједан правни систем није, чак ни у теорији, дао одго
вор на два основна питања:
– како избећи чињеницу да све промене status quo-а не изазову
кршење права?
– у име којих критерија би један трибунал или арбитар могли
наредити успостављање мирних промена које међународно
право може да очува?
Будући да су права и обавезе држава тачно дефинисани, поста
вља се питање како дефинисати начине рада који државама стоје
на располагању. Друштво народа није дало одговор на прво пита
ње, а одговор на друго питање траже Уједињене нације, али им
правна и историјска хетерогеност политичких система онемогућа
вају да га нађу.
За разлику од унутрашњих система, у међународним односи
ма Арон оставља простор за оптимизам и песимизам. У унутра
шњем систему је лакше осигурати мирне односе због ефикаснијег
деловања система санкција, а у међународним односима је при
сутан већи степен анархије. Овакво схватање о анархичности ме
ђународног система ће утицати и на неореалистичке тенденције у
међународним односима и политикологији уопште.
Овде се крије и највећа слабост Аронове целокупне теориј
ске анализе. Уместо оптимизма или песимизма, треба више узети
у обзир објективни научни приступ. Санкције и у међународним
односима, ипак, постоје, али се поставља само питање њиховог
адекватног усмеравања. А и уколико би и ефикасније деловале, оне
не би требале да буду мерило успешног успостављања мирних од
носа међу народима.
Арон је ишао испред свог времена и његове теоријске анализе
су и данас актуелне (чињеница је да сила и моћ и даље детерми
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нишу односе у друштву и међу државама), али је помало маргина
лизовао деловање регионалних организација, а посебно оних које
претендују да буду светске.
И по питању успостављања мирних односа путем образова
ња светске федерације (владе) Арон такође изражава песимизам.
Главна препрека остваривању оваквог мира је сувереност држава.
Унутардржавни поредак за собом повлачи подвргавање јединстве
ној власти, док међународни то искључује.
Спољна сувереност значи исту ствар као и независност, а сама
тежња ка суверенитету налаже искључиву превагу међународног
права. Међутим, у складу са праксом држава, оне саме резервишу
обавезу и слободу да испуњавају своје обавезе и обезбеде њихову
сопствену одбрану. Полагање права на сувереност би значило не
гацију међународног права и његово свођење на међународни мо
рал. У спору у погледу Источног Карелија (1923), Стални суд ме
ђународне правде је истакао да је принцип независности држава
фундаментални принцип међународног права. Суверене државе
су и без свог пристанка субјекти међународног обичајног права и
генералних принципа права признатих од цивилизованих нација
(пример оваквих права су привилегије и имунитети дипломатских
представника). Пошто су државе суверене, оне су у очима међуна
родног права једнаке – Par in parem non habet imperium. Уколико
другачије није утврђено, свака држава суди о својим поступцима и
не може против своје воље бити предмет надлежности Међународ
ног суда правде.
Заговорници идеје суверенитета су биле мале државе у циљу
проширења сфере њихове надлежности, али то проширење уну
трашње надлежности никако не одриче повлашћену позицију коју
велике силе намеравају да имају.
У мери у којој нестају националне државе, Арон поставља пи
тање стварања једне европске државе. У којој мери ће европска на
ција покупити наслеђе француске, немачке или италијанске нације
зависи од више чинилаца. Стога је давање једног категоричког од
говора немогуће. Тај процес настанка једне нове државе зависи од
самог схватања суверенитета и права. Према неким правницима,
право може бити позитивно и делотворно, а да није резултат зајед
ничког управљања, те је узалудно инсистирати на оригиналности
европских институција (на чему они који располажу механизмом
санкција инсистирају).
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Уколико и дође до успостављања заједничког тржишта, то би
било равно сензацији јер би претпоставило владавину економије
над политиком. Обарање царинских граница би за собом повукло
пад политичких и војних. Заједничко тржиште, по Арону, неће
спречити на пример Немачку или Француску да имају супротста
вљене интересе на Далеком Истоку или Арапском свету. С друге
стране, у државама Европске уније нису на власти исте странке.
Пут светске федерације би био аналоган оном путем права.
Одлучујући корак би био у правцу напуштања права и способно
сти држава да саме себи прибаве правду, што представља суштину
спољне суверености.
Под условом да се чак и успостави федерација западноевроп
ских држава, она не би изменила међународни поредак. Једино би
се питање прибегавања сили поставило на виши ниво. Таква др
жава не би имала спољњег непријатеља, али би била разједињена
унутрашњим противречностима. Главна препрека стварању било
регионалне или универзалне владе био би суверенитет држава
уз узимање у обзир хетерогености политичких система. Веровати
у успостављање оваквог мира значи веровати у превагу права над
политиком – што би се могло сматрати сувише идеалистичким по
лазиштем.
Као што се из наведеног види, и са овог аспекта посматрано,
Арон је песимиста. Није било довољно указати на сувереност као
препреку остваривању мира путем федерације, већ је било неоп
ходно указати где баш сувереност долази у сукоб са међународним
правом. Арон даје мање шансе процесима сарадње у међународ
ним односима као суштинском елементу тих односа. Санкције ни
су, нити би требало да буду регулатор односа међу државама.

1.2. Клодов концепт улоге институција 
у међународним односима
Ињис Клод се није бавио типично правним аспектима улоге
институција, већ је код њега, слично Арону, преовладавао поли
тиколошки приступ анализи институција. Наведену тврдњу не
оспорава ни чињеница што је Клод представник институционали
стичке школе међународних односа, као једне од варијанти реали
стичког правца.
Клод даје једну тесну везу односа између међународних ин
ституција и реализма у једном ширем смислу. Међународне орга
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низације доприносе процесу остварења јединственог организова
ња света, које може у будућности да се покаже као најзначајнији
елемент међународних односа. Међународне институције се раз
матрају у контексту проблема силе у међународним односима. Си
ла и моћ се не могу елиминисати из међународних односа, већ са
мо контролисати (management of power).
Слично Арону, и Клод указује на различит степен централи
зације и децентрализације међународних институција. То су: си
стем равнотеже снага, колективна безбедност и светска влада.
Систем равнотеже снага је један децентрализован систем, где си
ла и моћ остају у рукама његових главних протагониста. Иако је
прожет ривалством и потхрањује надметање, овај систем је, како
сматра Клод, у прошлости и имао позитивнијих резултата. Штави
ше, у појединим моментима је и био прилично ефикасан. За време
„хладног рата“ он је Европу и свет спасао Трећег светског рата, а
после завршетка „хладног рата“ је дошло до сукоба на територија
ма бивших социјалистичких земаља. Ово је било резултат промене
равнотеже снага, из биполарне у мултиполарну.6)
С друге стране, било би сувише реалистички сматрати да се
равнотежа снага сматра чиниоцем успостављања мира међу др
жавама. Ова схватања ће касније преузети Миаршајмер (Mearshi
eim
 er) и у свом делу „Back to the Future“ (Повратак у будућност),
биполарну равнотежу сматрати главним чиниоцем стабилности у
Европи од 1945. до 1990. године. Она ће егзистирати све док се „не
превазиђе адекватном алтернативом“. 7)
Што се система колективне безбедности тиче, Клод је мање
оптимистичан него код система равнотеже снага. За успешан раз
вој система колективне безбедности неопходно је развијати пози
тивне аранжмане у том циљу. Досадашњи покушаји у оквиру Дру
штва народа и Уједињених нација нису довели до успостављања
правог система колективне безбедности. С друге стране, жеља за
применом оваквог система није недостајала. У чему је онда био
проблем? Клод на ово питање одговара на следећи начин: „У окви
ру система Уједињених нација државници нису били у стању да
одбаце идеју о колективној безбедности, али су били вољни да је
6)
7)

Неки теоретичари сматрају да су се деведесете године прошлог века одликовале тзв.
униполарном равнотежом, услед предоминантне улоге САД и њихове концепције Pax
Americana.
Claude Ignis, Power and International Relations, Random House, New York, 1967, pp. 8893.
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примене; наиме, у Сан Француску је био усвојен систем колектив
не безбедности али је одбачено да се велике силе подвргну делова
њу тог механизма“.8) Клод изводи закључак да је ова доктрина за
старела и превазиђена. Она је концепцијски одговарала типу рата
из ранијег периода, али сада, када се агресор и агресија појављују
у другачијем виду и у условима модерне ратне технике, стари си
стем колективне безбедности је застарео и неостварив.9)
Клод не верује ни у систем успостављања светске владе или
федерације у погледу обезбеђења стабилног и трајног мира. Основ
ни предуслов овоме би било стварање централних институција ко
је би принудом омогућили обезбеђење примене светског права у
области спречавања рата. Ово је, по Клоду, практично немогуће
јер претпоставља да владавину политике треба заменити правом
и трансформацију спољних политика држава у условима када по
литика тзв. „тврде моћи“ још увек одолева налетима глобализма и
тзв. „меке моћи“. Пошто је међународни систем анархичан, онда
је у таквим условим тешко пронаћи арбитра који би државе при
нудио на адекватно понашање. С друге стране, принуда постоји
и у међународном систему (санкције против Савезне Републике
Југославије поводом рата у Босни и Херцеговини, бомбардовање
исте државе поводом рата на Косову и Метохији), само се оне раз
ликују од унутрашњих. У унутрашњем систему је могуће достићи
правду, заједништво и демократију, док је изван државе то теже
остварити управо због недостатка санкција и врховног арбитра ко
ји би их применио. Да је испоштована процедура доношења од
лука у Савету безбедности, СРЈ сигурно не би била бомбардована
услед евентуалног вета Русије или Кине. Пошто се у међувремену
тај врховни арбитар наметнуо, инаугурисао нову еру униполарне
равнотеже, онда су санкције и уследиле саобразно квалификова
њу „агресора“ од стране истог арбитра. Олакшавајућа околност је
чињеница да овакви системи релативно кратко трају (на шта нас
наводи и историјско искуство) и да сам чин бомбардовања, ма ко
8)
9)

Claude Ignis, Power and International Relations..., op. cit., pp. 88-93 нав. према: Љу
бивоје Аћимовић, Наука о међународним односима – теорије и истраживачки прав
ци....., op. cit., стр. 85.
Крај 20. века је показао још једну тенденцију у међународним односима: она се састо
јала у занемаривању улоге Уједињених нација услед фрустрирајућег карактера права
вета, и давању примата регионалним организацијама (НАТО). Догађаји на Косову и
Метохији су ово недвосмислено потврдили. У каснијој анализи ћемо видети да НАТО
успева да из регионалне постепено еволуира у универзалну организацију за успоста
вљање мира и безбедности.
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лико био продукт глобализације, десет година после, указује на
иницијалне облике тзв. „осујећивања“ глобализације.
Уколико се критички осврнемо на реалистичка и неореали
стичка схватања безбедносних питања, увидећемо да се она у том
погледу руководе међународним системом. Тај систем је анархи
чан. Модерни реалисти се разликују од традиционалних тиме што
такав систем не мора нужно да буде хаотичан, већ се ради о не
постојању врховног ауторитета који би делотворно контролисао
понашање држава. Међу њима нема довољно поверења, па тиме,
државе не могу да буду у потпуности сигурне у крајње намере сво
јих суседа. У таквој констелацији односа опстанак се појављује
као примарни циљ држава. Из овога следи да је и сâма национална
безбедност производ структуре међународног система.
У оквиру самог модерног реалистичког поимања безбедности
постоји и једна струја, контингентни реализам, која даје већи зна
чај сарадњи међу државама. По њима, државе у међусобним одно
сима не теже остваривању релативне предности у односу на супар
ника, већ из разлога властите безбедности државе настоје да се
понашају рационално и ван клишеа „безбедносне дилеме“. Овим
оне праве одређени прелаз ка либерално-институционалистичким
схватањима.
Модерна реалистичка схватања ће се кретати у оквирима све
веће сарадње у безбедности уз уважавање интереса суседа и ши
рег окружења. Ово значи да у оваквим односима међународна без
бедност претходи и представља предуслов за достизање, очување
и унапређење националне безбедности. Неуважавање чиниоца ме
ђузависности може да буде кобно по државу која се тако понаша.
Да би се сарадња остварила, реалистички утемељени истражи
вачи би требало да имају веће поверење у међународне организа
ције и њихов систем колективне безбедности и колективне одбране
све до појединачне безбедности. Да би до таквог поверења дошло,
неопходно је направити одређене корекције у погледу дефинисања
агресије, то одређење би требало бити објективније и мање идео
лошки обојено уз јасну дистинкцију између нападача и жртве.

2. МОДЕРНО СХВАТАЊЕ УЛОГЕ ИНСТИТУЦИЈА 
У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
Либерални институционалисти указују на значај међународне
сарадње, а посебно оне која се испољава кроз њене мултилатерал
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не облике и институционално удруживање, као једног од најдело
творенијих начина за превазилажење насилних сукоба у односима
између држава. Они одређени значај придају и тзв. недржавним
субјектима међународних односа, где се убраја читав спектар не
владиних организација. Штавише, чак се и појединци сматрају су
бјектима међународних односа.
Доношење одлука у таквим организацијама, а посебно утицај
на њихово доношење, је један од већ поменутих видова „меке мо
ћи“ у међународним односима. То, заједно са привлачношћу кул
турних добара, идеологије, начина размишљања и живота, чини
„привлачност укупног цивилизацијског обрасца“.10)

2.1. Либерални концепт улоге институција 
у међународним односима Џозефа Наја (Nye Joseph)
Седамдесетих година двадесетог века долази до поновног
оживљавања либералних теорија. У том циљу, Џозеф Нај истиче
три аспекта либерализма:
– економски,
– друштвени,
– политички, у оквиру кога се издвајају институције и демо

кратија.11)

Економски аспект неолиберализма се огледа у чињеници да
државе дефинишу своје интересе на такав начин да се рат сматра
неважним за њих. Као што је црква у Волтеровој филозофији
противречила начелима здравог разума, тако и рат код неолибера
листа противречи економском развоју. Државе свој положај могу
да промене радије путем развоја него путем освајања (типичан
пример наведене тврдње је Јапан, који је свој удео у светској тр
говини повећао од 5 % 1960. године на 15 % 1990. године). У том
циљу и сâм Нај истиче да „трговина можда не може да спречи рат,
али уводи неке нове навике у погледу пружања нових могућности
што може довести до стварања друштвене структуре која је мање
склона рату“.12)
10) Драган Симић, Наука о безбедности – савремени приступи безбедности ..., op. cit., стр.
37.
11) Joseph Nye, Understanding International Conflicts, Longman, New York, Second Edition,
1997, pp. 27-49.
12) Исто. Ову структуру Нај назива „less war-prone structure“.
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Што се друштвене сфере тиче, дошло је до многих личних кон
таката који смањују ризик сукоба и промовишу узајамно разумева
ње (студенти, пословни људи, туристи и др.). Као пандан претход
ној тврдњи се може истаћи чињеница да је и уочи Првог светског
рата дошло до многих контаката међу синдикалистима, банкарима,
политичарима, али то није могло да спречи избијање рата. Ово су
аргументи неореалиста, а либерални институционалисти одгова
рају тврдњом да се слика света данас умногоме разликује од оне из
1914. године. Систему односа међу државама уочи Првог светског
рата су недостајале адекватне институције које би обезбедиле је
дан оквир у који би се каналисала сва очекивања људи. Штавише,
институције имају персуазивни карактер, убеђују људе да неће би
ти конфликата. Стање мира значи већу склоност ка миру и развија
ње мирољубивих очекивања код људи услед смањења анархично
сти. Из овога се изводи закључак да институције смањују анархију,
а повећавају ред у међународним односима.
Институције стабилизују очекивања на четири начина:
1. Обезбеђују смисао континуитета (очекује се даљи раст по
стојеће институције),
2. Стварају се могућности за реципроцитет, јер ниједна тран
сакција не ствара забринутост због могућности адекватног
балансирања,
3. Обезбеђују адекватан проток информација,
4. Обезбеђују начине за разрешавање сукоба. Код Европске
уније то су Савет министара и Европски суд правде. На на
ведени начин се ствара погодна клима очекивања стабилног
мира.13)
Карл Дојч ове институције назива „плуралистичким безбедно
сним заједницама“. Пошто се развијају веома стабилна очекивања
мира, рат постаје изузетно неразумни акт, а посебно услед развоја
демократских вредности. Долази до узајамног односа између уну
трашњег демократског система и мира међу народима. Демократи
ја и рат су инкомпатибилни једно са другим.
За разлику од неореалиста, неофункционалисти и неолибера
листи покушавају да сагледају све промене до којих је дошло у
унутрашњим системима држава и међународним односима.
Уједињење Немачке не би требало да представља повратак
безбедносне дилеме, јер уједињена Немачка и она Бизмаркова из
седамдесетих година деветнаестог века, она уочи Првог светског
13) Исто.
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рата или Хитлерова, не представљају исту категорију. Садашња
Немачка има већ педесетогодишње искуство у демократским ин
ституцијама, са партијама и владама склоним демократским пре
ображајима.
Пример тврдње да демократије међусобно не ратују су сканди
навске земље, САД, Канада и Мексико. Некада су оне међусобно
веома жестоко ратовале, а сада је то незамисливо. Оне полако пре
лазе пут од нормалне ка тзв. „зрелој“ анархији и путем институција
развијају висока очекивања мира.
И поред дубоке уверености високоразвијеног света да ратова
неће бити (макар међу њима самима), неких врста ратова ће и даље
бити. То ће бити тзв. ратови треће и четврте генерације (етничковерски сукоби, сецесионистички ратови као и они против глобал
ног тероризма). Етничко-верски ратови се подводе под унутрашње
сукобе, али је њихова позадина много шира и неизбежно је укљу
чен страни елемент. Иза етничко-верског или сецесионистичког
узрока се могу крити и неки други: нови извори енергије, екологи
ја, или, у крајњој линији, утицај.
Либерални институционалисти стављају нагласак на невојне
димензије безбедности и дисперзију моћи од „богатих у новцу“ ка
„богатим у информацијама“. Информатичка револуција је, с дру
ге стране, типичан изданак глобализма у међународним односима.
Поред већ наведених функција међународних институција у
погледу очувања међународног мира и безбедности, Нај, Киохејн
( Keohane) и Хофман (Hoffmann)14) истичу шест улога које ће ме
ђународне институције играти у даљем развоју послехладноратов
ских односа:
● Прва карактеристика је реалистички обојена и она њих ви
ди као арену вршења утицаја. У том циљу ће посебно доћи
до изражаја економска моћ уједињене Немачке као чланице
Европске уније. У том контексту треба очекивати и прео
бликовање рада институција саобразно вољи њених моћни
јих чланица;
● Друга карактеристика се тиче ограничавања и усмеравања
стратегија преговарања. Стога, институције могу олакшати
успостављање споразума и тиме дати предност једним др
14)

Keohane, R., Nye, J., Hoffmann, S., After the Cold War, International
Institutions and State Strategies in Europe, 1989-1991, Cambridge: Har
ward University Press, 1993, pp. 393-404.
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жавама, на штету других. Ова улога институција зависи од
сукоба интереса, а не хармоније: државни интереси мора
ју да варирају у довољној мери да би ограничење стратеги
је преговарања олакшало изналажење споразума. Типичан
пример ове улоге јесте преговарање „два плус четири“ у по
гледу уједињења Немачке. Оваква врста преговарања је ин
ституционализовала совјетске аргументе да наведено уједи
њење узима у обзир сва права четири савезника победника у
Другом светском рату;
● Из наведене улоге произилази и трећа, а она се састоји у
томе да преговарање у међународним институцијама одра
жава напоре држава да се утицај врши, али су, те исте
државе, ограничене у свом деловању правилима самих ин
ституција. Ова трећа карактеристика, имплиците, можда и
наговештава даљи ток развоја међународних односа у сво
јеврсној комбинацији реалистичке и институционалистичке
теорије;
● Надаље, међународне институције могу да служе као сред
ство уравнотежавања против друге или замене других.
Француска је дуго времена желела да ојача своје присуство
у Европској унији да би на њу пренела што више безбедно
сних питања, а смањила улогу НАТО-а, док су САД више
желеле да јачају улогу ове друге организације. Тиме су, пре
ко Велике Британије, већину безбедносних питања извлачи
ле из ЕУ, а упућивале их на НАТО. По овом питању су се
државе понашале веома реалистички и равнотежу, посебно
по економско-трговинским питањима, бацале час на страну
ЕУ-е, час ГАТТ-а, у зависности од својих интереса;
● Наредна улога институција се састоји и састојаће се у њихо
вом омогућавању регистрације тежњи влада и одговарањем
на њих на реалној и транспарентној основи. Тиме ће и сама
политика институција бити склонија предвиђању. Неопх од
но је да суштинскија интеграција у оквиру ЕУ допринесе
разјашњењу улоге нових чланица и њиховог понашања, као
и понашања осталих према њима;
● Шеста, али никако и последња, улога међународних инсти
туција се односи на специфицирање обавеза које ће руково
дити државном акцијом и служити као „шаблон“ који треба
следити приликом избора политике. Ово се посебно односи
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на источноев ропске земље, које ће бити у обавези да упо
требљавају норме институција ради спровођења промена у
домаћем правосуђу и политици.
Што се осврта на представнике либерално-институционали
стичког схватања тиче, треба рећи да и код њих постоје различите
струје од којих је најзначајнија струја која заговара теорије демо
кратског мира. Већ поменути Џозеф Нај, истичући све предности
либералног институционализма, помало залази у либерални детер
минизам. У институцијама види главне полуге за успостављање
међународног мира и безбедности. Исто онако како је реалистима
(Арон) фалио објективни научни приступ, либералним институци
оналистима фали указивање на значај тзв. „тврдих“ елемената мо
ћи (hard power). Нај је у теорију међународних односа увео термин
„мека“ моћ (soft power), која укључује степен технолошког разво
ја, образовну и старосну структуру становништва, међузависност
и утицај на доношење одлука у међународним телима. По овом
последњем критеријуму он се приближава бихејвиоризму. Нај је
помало занемарио утицај класичних елемената моћи, јер се и саме
институције финансирају од стране развијених држава које посе
дују све параметре „тврде“ моћи.
Општи је закључак да се треба узети у обзир једно схватање
које заговара равноправну улогу обеју врста моћи без предимензи
онирања било које од њих. Уз истинско уважавање Најове тврдње
да су друштва која су институционално, процедурално и правно
достигла одређени ниво политичке културе и поштовања људских
права, склонија миру, утицај политике моћи (power politics) не мо
же никако бити занемарен. На ову тврдњу нас наводи и историјско
искуство.
Други представници либерално-институционалистичких схва
тања (Киохејн), прихватају неке од претпоставки реализма, а по
себно оне о трајном значају војне моћи у међународним односи
ма, али ипак верују и у институције које су способне да обезбеде
потребан оквир за сарадњу која ће помоћи у превазилажењу опа
сности коју за собом носи реалистичко надметање у безбедности.
Овим се Киохејн приближава традиционалних схватањима улоге
институција у очувању међународног мира и безбедности (Клод,
Рајт). Институције треба да буду предуслов националне, међуна
родне и глобалне безбедности.
Чини се да је најближе истини оно становиште које указује на
значај улоге институција уз ослањање на класичне видове моћи,
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јер му за право дају и савремени догађаји у међународној заједни
ци. Данашња међународна заједница добија обрисе једне мултипо
ларне заједнице, а губи својства униполарне успостављене непо
средно након завршетка ере „хладног рата“.

3. РЕЛЕВАНТНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ОДГОВОРНЕ 
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ МИРА 
И БЕЗБЕДНОСТИ
Од институција одговорних за успостављање међународног
мира и безбедности истичемо већ поменуте међународне органи
зације универзалног значаја: Друштво народа и Организација ује
дињених нација. То су организације колективне безбедности, с тим
што се о Друштву народа може говорити само из историјске пер
спективе, јер је надомештено оснивањем ОУН 1945. године. Реги
оналне организације се подводе под организације колективне од
бране. Ту спадају: НАТО, Европска унија, Западноевропска унија,
Европски савет и КЕБС/ОЕБС. О КЕБС-у се такође може говорити
са историјске перспективе, јер је 1995. године званично прерастао
из конференције у организацију ОЕБС (Организација за европску
безбедност и сарадњу).
Пошто је о организацијама универзалног карактера већ било
речи, овде ћемо само укратко дати кратак осврт на њихову улогу у
успостављању међународног мира и безбедности. Као што је већ
речено, о Друштву народа се може говорити само са историјске
перспективе. То је организација створена после Првог светског ра
та. Њене чланице су се обавезале на заједничку одбрану у случају
напада на неку од њих који би дошао „изнутра“, од било које држа
ве чланице система. Основна идеја је била једноставна: акт агре
сије једне или више држава на било коју од чланица тог система,
довео би аутоматски до одговора, па чак и оружаног, организовано
и заједнички од свих земаља. Друштво народа није успело да испу
ни основни циљ због којег је било основано; Пакт ДН није изричи
то забрањивао рат услед непостојања јасног дефинисања агресије
те су државе у једном таквом стању опредељивале своје деловање
не на основу јасно утврђених обавеза које проистичу из правних
правила, већ претежно следећи властите тренутне интересе или
идеолошке симпатије.15) У том циљу су и починиоци очигледних
агресија остали некажњени. ДН је остало углавном као европска
15) Ова тврдња се нашла ма мети критике Џона Миаршајмера, што се кроз историју потвр
дило као тачно, јер су поједине државе из историјских или идеолошких разлога блиски
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организација, а ни међународни односи му нису ишли на руку – ра
дило се о немогућности усаглашавања тековина либералне демо
кратије, фашизма и комунизма (Михалка).
После Другог светског рата створена је међународна органи
зација у правом смислу те речи и са великим очекивањима, Органи
зација уједињених нација. Члановима 41. и 42. Повеље УН уређено
је деловање држава чланица са циљем заштите и успостављања
међународног мира и безбедности. Главни орган ове организације
задужен за успостављање међународног мира и безбедности је Са
вет безбедности. Штавише, и Међународни суд правде, у својству
главног судског органа УН, је расправљајући о споровима међу др
жавама чланицама увек када је било у питању очување међународ
ног мира и безбедности исте упућивао на Савет безбедности. Увек
се позивао на Повељу УН. Једна од главних сметњи ефикасности
УН се тицала употребе права вета, што је одговарало креаторима
послератног међународног система. То право је спречавало да се
принудне мере спроведу према великим силама или историјскоидеолошки блиским земљама.
С друге стране, Повеља УН ничим није спречавала регионал
но организовање, па су у том циљу основане многе организације
регионалног карактера одговорне за успостављање међународног
мира и безбедности (члан 51. Повеље УН) – НАТО, Варшавски уго
вор (о коме се може говорити са историјске перспективе), Европ
ска унија, Западноевропска унија, Савет за узајамну економску
помоћ (нестао са нестанком Варшавског уговора), Савет Европе,
КЕБС/ОЕБС.
КЕБС/ОЕБС је направио велики помак у погледу свог унутра
шњег устројства, јер је из међународне конференције прерастао
у међународну организацију од Ванкувера до Владивостока, тако
да помало одступа од наведених регионалних организација. Нова
Организација за европску безбедност и сарадњу се толико инсти
туционализовала да суштински са КЕБС-ом није имала никакве
сличности. У њој не постоји никаква преговарачка равнотежа која
је била битна за КЕБС; нема процеса усаглашавања ставова, јер не
постоје више различите групе европских држава; нема заједничког
именитеља интереса свих актера односа; консенсус нема апсолут
ну важност као раније; процес одлучивања је неуравнотежен, јер је
остала као целина само „моћна група развијених земаља“. Органи
пријатељи, те је мало вероватно да ће се придружити било којој коалицији против вла
ститог пријатеља.
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зација се више бавила конкретним питањима везаних за примену
начела и стандарда како у односима држава тако и у области уну
трашњег уређења и стања у државама чланицама.16)
Уместо активности КЕБС-а у оквиру „три корпе“, данашња
активност ОЕБС-а се своди на процес „управљања кризама“ (cri
sis managamant), што показује бројност њених мисија (десет),
општих механизама (четири) и посебних механизама (два), као и
постојање Високог комесара за избеглице и Бироа за демократске
институције и људска права. Проблематика друге хелсиншке „кор
пе“ (економска сарадња) фактички је прешла на Европску унију,
односно њену политику према масовним захтевима европских зе
маља за придруживањем или сарадњом, а питањима безбедности
све више се бави НАТО.
Једна од улога нове организације је била и да успешно спро
веде процес усмеравања преображајa у бившим социјалистич
ким земљама, као и да прошири надлежност у правцу решавања
конкретних питања у кризним ситуацијама и случајевима повреде
људских права. Да би се ово успешно спровело, била је неопходна
већа институционализација. Институционализација је, сама по се
би, представљала и проблем. Ово због тога што је у пракси дошло
до „раскорака између доста широког захвата на плану институци
онализације и недовољне одређености у погледу стварних улога
неких од новостворених органа“.17) У пракси, ОЕБС је постигао
мање резултате у односу на НАТО и ЗЕУ.
Улога Европске уније (ЕУ), Западноевропске уније (ЗЕУ) и
Европског савета (ЕС) је показала боље практичне резултате, а по
себно у оквиру програма ЕСДП – Безбедносна и одбрамбена по
литика Европске уније, као и кроз сарадњу са НАТО пактом. У
његовом развоју издвајамо три периода: период пре установљења
ЕСДП, период рада на стварању програма, и трећи, период опера
тивних активности овог програма.
Први период је тзв. хладноратовски период установљења
програма, чија се основна карактеристика састојала у томе да су
државе чланице своје циљеве националне безбедности остварива
ле чланством у војним организацијама. У том периоду чланству
у НАТО није имало алтернативу. Европска економска заједница
16) Љубивоје Аћимовић, «Конференција о безбедности и сарадњи у Европи», Међународ
ни проблеми, 1992, бр. 1-2, стр. 182-184; наведено према: Момир Стојковић, «Против
речности европских процеса и односа», Међународна политика, 1030/1995, стр. 2.
17) Исто.
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(ЕЕЗ) се усредсређивала на питања економске сарадње, а источно
европске земље су своје интересе остваривале чланством у Савету
за узајамну економску помоћ (СЕВ) и Варшавском пакту, осим Ју
гославије, која је била несврстана.
Међутим, нестанком ВУ, НАТО се нашао у позицији војног са
веза. Да би се попунио вакум настао нестанком ВУ, чланице Европ
ске заједнице (ЕЗ) су инаугурисале Програм заједничке спољне и
безбедносне политике (ЦФСП). Усвајањем овог програма, питања
безбедности су се по први пут поставила у оквиру ЕЗ. ЗЕУ би у
том случају имала оперативну улогу и спроводила одлуке и акције
ЦФСП (Уговор о ЕУ, члан Ј.4.1 и Ј.4.2.). ЗЕУ своју инкарнацију
доживљава крајем 80-их година18), тачније 1984. године, када је на
састанку Министарског савета у Риму одлучено да она треба да
спроводи одредбе ЕУ, а посебно оне које се тичу одбране узимају
ћи у обзир моћ сваке државе чланице понаособ. На овом степену
развоја програма ЕСДП, треба истаћи да се никако не ради о дис
континуитету са НАТО пактом, већ се ЗЕУ посматра као допуна
а не алтернатива НАТО пакту. То се види и из циљева ЗЕУ – она
је више пледирала ка томе да буде међувладина а не наддржавна
организација.19) Почетак употребе ЗЕУ као замајца одбрамбене по
литике ЕУ је покренуо неколико веома битних питања одбрамбе
не политике држава чланица. То су питања чланства и узајамних
односа наведених организација. За чланство је речено да је немо
нолитно (Табела 1), а односи између ЕУ и ЗЕУ се требају развија
ти као одбрамбена компонента ЕУ у циљу јачања европског стуба
НАТО-а. У том циљу је Савет министара ЗЕУ усвојио Петерсбер
шку декларацију у јуну 1992. године са циљем проширења под
ручја свог деловања на употребу борбених снага ради овладавања
кризама. На тај начин су снаге ЕСДП могле да спроведу у дело
захтеве ЕУ. ЗЕУ, са своје стране, није била спремна за самостално
извођење операција, па је на НАТО састанку у јануару 1994. годи
не у Бриселу дошло до потврде принципа расположивости војних
18) ЗЕУ је основана Бриселским уговором 1948. године. То је био Уговор о привредној, со
цијалној и културној сарадњи и колективној самоодбрани. Првобитно је тај уговор пот
писало пет држава, 23. октобра 1954. године овом уговору приступају још два чланице
(Савезна Република Немачка и Италија) и организација мења назив у Западноевропска
унија. 1988. године уговор о приступању потписују Португалија и Шпанија, а постају
чланице 1990. године. 1992. године је позив за чланство добила и Грчка, а формално
постала члан ЗЕУ 1995. године. За чланство у ЗЕУ треба рећи да оно није идентично
чланству у НАТО и ЕУ.
19) Детаљније о овоме видети у: Richard Whitman,”NATO, EU and ESDP: An Emerging Di
vision of Labour”, Contemporaty Security Policy, No 3, 2004, pp. 430-451.
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снага снагама ЗЕУ путем Комбинованих снага за заједничке задат
ке (ЦЈТФ). Пошто овај концепт није имао неких већих успеха, у
мају 1997. године дошло је до наименовања Врховног команданта
удружених снага Европе (ДСАЦЕУР) – представљао је кључно те
ло у односу између НАТО-а и стратегијске команде ЗЕУ.
ТАБЕЛА 1
Европске организације
ЕУ
Ирска
Аустрија

ОЕБС

НАТО

Пољска
Чешка
Словачка
Мађарска
Бугарска
Рум унија
Естонија Ли
тванија
Летонија
Албанија
Словенија
Хрватска
Босна и Херце
говина
Југославија

САД
Канада
Турска
Исланд
Норвешка

Грчка
ЗЕУ

Малта
Сан
Марино
Ватикан

Лихтештајн
Кипар
Швајцарска
Мароко

Шведска
Финска
Данска

Белгија
Немачка
Франц уска
Италија
Луксембург
Холандија
Порт угалија
Шпанија
Велика Британија

Русија
Белорусија
Украјина
Молдавија
Казахстан
Узбек истан
Туркменистан
Таџик истан
Јерменија
Азербејџан
Грузија

Извор: З. Бжеж ински, Велика шаховска табла, II издање, Подгорица: ЦИД и
Бања Лука. Романов, 2001 (стр. 58).

Даљи корак ка успостављању бољих односа између ЗЕУ и ЕУ
је било потписивање Амстердамског уговора у јуну 1997. године.
Овде су чак биле у питању и опције интегрисања ЗЕУ у ЕУ. Овла
давање кризама је био један од најважнијих задатака ЕУ.
Прелаз ка оперативној фази деловања ЕСДП је омогућен про
меном става британске администрације према војној димензији
ЕУ. На Француско-британском самиту у Ст-Малоу 1998. године
је донета Заједничка декларација о европској одбрани и означава
ла је дубље преиспитивање британске позиције по овом питању.
По први пута у историји европских интеграција су две значајне
војне снаге постигле сагласност по питању безбедности. Саста
нак у Ст-Малоу се узима као почетак европског пројекта одбране.
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На свом састанку у Келну 1999. године, Савет Европе20) је истакао
приврженост француско-британској позицији из Ст-Малоа, чиме
је истакао и могућност свог рада на пољу безбедности. Основни
циљ ЕУ требало би, према одредбама овог састанка, да буде ус
постављање својих сопствених капацитета за аутономна дејства
који ће имати подршку у респектабилним војним снагама.
Састанак у Хелсинкију у децембру 1999. године наставио је
даљи тренд развоја ЕСДП и тежио је ка томе да ЕУ спроводи војне
операције онде где НАТО није био ангажован. Ово је иницијални
период практичног извођења операција са војном моћи од 60.000
трупа и 200.000 чланова војног особља. Значај Хелсинкија је био у
томе што је ЗЕУ оставио без главне улоге.21) Постепено се вршила
њена интеграција у ЕСДП програм ЕУ. Број снага ЕСДП је порас
тао на 100.000 трупа, 400.000 летелица и 1000 бродова.22) Савет
Европе је касније договорио нови план под називом „Headline Goal
2010“ (Са главном улогом до 2010.).
НАТО је у последњих двадесетак година прерастао од пакта
за регионалну безбедност у међународну организацију са циљем
борбе против тероризма, спречавања ширења (пролиферације) ну
клеарног оружја и гарантовања европске безбедности. То је радио
и ради кроз своја два стратегијска концепта из 1991. и 1999. годи
не: Први стратегијски концепт се тицао промоције партнерства
у Европи са бившим чланицама ЗЕУ и Русије, смањења стајаће
војске и припрема за овладавање кризама. Пошто више није било
претњи са Истока, 1994. године је свечано уведен програм Парт
нерство за мир, као један од облика сарадње у безбедности (coope
rative security). Други концепт се тицао овладавања кризама (crisis
management) и свечано је усвојен на педесетогодишњици НАТО
пакта на састанку у Вашингтону, априла 1999. године.
20)

Савет Европе је најстарија политичка организација на Старом континенту. Основа
на је 1949. године у Лондону уговором који је потписало десет чланица. Сада броји
47 чланица (последња је приступила Црна Гора). Од европских држава чланство не
ма још само Белорусија, чији је статус госта суспендован због непоштовања људских
права и демократских начела. Статус посматрача има пет држава, од којих су четири
ваневропске (САД, Мексико, Канада, Јапан уз Ватикан). Седиште му је у Стразбуру.
Основни циљеви ове организације су заштита људских права, парламентарне демо
кратије и владавине права уз промовисање свести о европском идентитету заснованом
на заједничким вредностима. Главни органи су му Комитет министара, Парламентарна
скупштина Савета Европе, Конгрес локалних и регионалних власти и Секретаријат.
Званични језици су енглески и француски.
21) На састанку ЗЕУ у Порту у мају 2000. године се расправљало о даљој будућности ове
организације. Након састанка у Марсељу у новембру исте године, ЗЕУ се трансформи
сала у споредну организацију.
22) Richard Whitman, NATO, EU and ESDP ..., op. cit., p. 439.
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Улога НАТО-а још више добија на значају када се узму у обзир
ризици од нуклеарног, хемијског и биолошког оружја. У том циљу
је истакнут значај пријема нових чланица и успостављање блиски
јих односа са Украјином и Русијом. НАТО се дефинитивно показао
као чинилац гарантовања безбедности, овладавања кризама и одр
жавања међународног мира и безбедности изван својих граница.
Пошто је постао флексибилна организација способна да се но
си са широким спектром задатака независно и у сарадњи са другим
организацијама, пред њим су се на почетку 21. века поставили и
нови изазови у смислу заштите људских права, иза којих се, мора
се признати, крију и идеолошки циљеви и превелика жеља за екс
панзијом а све у циљу новог светског поретка (Pax Americana).
Процес ширења и придруживања је текао плански и контину
ирано. Само проширење је отворило нову могућност модерниза
ције, стандардизације и флексибилности уз повећање демократске
контроле војске држава чланица. Проширење је спровођено и још
увек се спроводи уз узимање у обзир економске и политичке моћи
држава чланица и поштовање њиховог националног интереса. Као
приоритет је утврђено и непогоршавање односа са Русијом, мада
Русија није вољна да уђе у НАТО и у том циљу не подржава улазак
Украјине и Србије. Земље које су постале чланице требале су да
имају добро организоване, дисциплиноване и професионалне вој
ске, демократску власт, нису смеле да имају граничне сукобе и да
угрожавају права националних мањина. Да би био ефикаснији и
ефективнији у погледу пријема нових чланица23) НАТО је усвојио
Акциони план за чланство (МАП), тако да је до краја прве декаде
21. века НАТО допро до граница Украјине и Русије, а земље запад
ног Балкана окружио као једно острво изван европске безбедносне
сфере.
На састанку у Прагу 2002. године, одлучено је да се ЕУ обез
беди приступ НАТО средствима и могућностима, за оне операције
у којима он није ангажован. Потоњи састанак у Истамбулу из јуна
2004. године је инаугурисао поделу рада између НАТО и ЕУ, уз
23) НАТО пакт је основан априла 1949. године у Вашингтону као организација која ће спо
рове решавати мирољубивим средствима како мир и безбедност у међународним одно
сима не би били угрожени (члан 1.). НАТО до сада окупља 26 чланица уз констатацију
да су 2008. године Хрватска и Албанија позване у чланство. Прве источноевропске
земље примљене у чланство су биле Чешка, Мађарска и Пољска 1999. године, а други
круг пријема је био 2004. године када је примљено седам земаља (Бугарска, Естонија,
Летонија, Литванија, Румунија, Словачка и Словенија. Што се програма Партнерство
за мир тиче, до сада су регистроване 32 чланице.
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симболичку одлуку да се заврши мисија снага СФОР и замени ми
сијом АЛТЕА.
На основу свега изложеног и узимајући у обзир тренутну прак
су у односима између НАТО и ЕУ, можемо рећи да ЕУ још увек не
поседује војне капацитете нити политичку вољу да створи један
безбедносно-одбрамбени блок независан од НАТО пакта. Овакву
ситуацију ћемо имати све док НАТО пактом доминирају САД, а по
литика ЕСДП буде у сенци односа НАТО-САД-ЕУ. На овом ступњу
развитка ових односа треба више инсистирати на комплементар
ности него на конкурентности њихове улоге, јер се САД приписује
улога послехладноратовског „либералног хегемона“.

ЗАКЉУЧАК
Основни циљ успостављања међународних организација уни
верзалног карактера се састојао у успостављању и очувању ме
ђународног мира и безбедности. Оне су, у својству најзначајнијих
међународних институција, услед глобализације светске политике,
умногоме допринеле и обликовању националне безбедности.
Представници традиционалних схватања на међународне ин
ституције као чиниоце успостављања међународног мира и безбед
ности гледају песимистички. Оваква гледања имају своју потпору
у досадашњој пракси примењених система колективне безбедно
сти – Друштво народа и Уједињене нације. Сви досадашњи пред
ставници традицоналних схватања су анализирајући институције
занемарили објективни научни приступ.
Либерална виђења институција су, и поред свог оптимистич
нијег гледања на њихову улогу, и даље заснована на класичним
премисама традиционалних схватања. Важно је истаћи чињеницу
да у послехладноратовком развоју међународних односа на значају
добијају регионалне институције, а да оне понекад узимају надле
жност универзалних (пример улоге НАТО-а у рату на Косову и Ме
тохији 1999. године). Све ово је било у складу са концептом новог
светског поретка (Pax Americana). С друге стране, НАТО пледира
да постане и универзална организација, јер полако крчи пут од ор
ганизације за колективну одбрану ка организацији за колективну
безбедност. У реализацији тог циља је неопходно успоставити од
носе сарадње са Европском унијом, Европским саветом, ОЕБС-ом
и Западноевропском унијом. Реализација програма ЕСДП је типи
чан пример тога, уз очекивану доминацију НАТО-а.
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Све ово је омогућавало стварање једног новог безбедносног
обрасца у крилу старог који је био на издисају, а заснивао се на
животној неопходности развијања сарадње између чланица међу
народног система. Тај процес је отпочео доношењем Завршног ак
та КЕБС-а у Хелсинкију 1975. године и траје до данашњих дана.
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Srđan Slović
THE ROLE OF INSTITUTIONS IN THE ESTABLISHMENT
OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY
Summary
Liberal comprehensions of international institutions con
firmed the fact that, after the downfall of Berlin’s Wall,
there had been great changes in international relations.
International relations had not been a static filed where
power-related relations changed in an endless monotony,
as realists stated. These are new relations appeared as a
result of a more intensified acting of international instituti
ons. Such changes led to a newly-established co-operation
system in international relations, which replaced the old
fashioned one  of „competitive security“ by the new one
based on „co-operation in security“.
Although liberal theories of international relations over
came the classical ones and fostered  positive expectations
of peace and stability, they could be influenced by nega
tive aspects of globalism: fast social changes, economic
gap between rich and poor ones, suppression of ethnic and
national identity of different national groups etc.This can
lead to a new conflicts, but it is up to modern institutions
to prevent them. One of such institutions within the EU is
its Security and Defence Policy – ESDP.
At the actual level of development, it is indispensable to
make a synchronization of the activities of NATO, WEU,
EU and EC in order to implement the ESDP programme
successfully; NATO made the greatest achievements with
this respect and represents a stable support to EU and is
slowly being transformed from the organization of collec
tive defence  into the one of collective security. So, from
the regional organization into the universal one with  the
premises of New World Order.
Key Words: institutionalism, peace, security, balance of
power, realism, liberal institutionalism, international or
ganizations

Овај рад је примљен 26. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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Сажетак
Због недовољне искориштености изузетних природ
них, културних и привредних потенцијала Златибора,
и у сврху подстицања његовог одрживог развоја, јед
на од смерница овог текста је и да се укаже могу
ћа паралела између регионалног развоја Златибора и
неких других региона у Европи са сличним геоклимат
ским карактеристикама и потенцијалима за одрживи
културни и економски развој, и да се пронађу одгова
рајуће смернице и предлози за имплементацију могу
ћих предуслова за стабилан и одрживи развој региона
Златибор у будућности. Аутор је у првом делу текста
кроз историјски пресек успешних примера развоја пла
нинског туризма понудио конкретне смернице на који
начин су кроз историју спроведени оптимални развој
ни модел у области туристичке понуде планинског
одмора, спорта и рекреације. У другом делу текста
аутор је анализирао еколошке, политичке и економске
сегменте на данашњем тржишту туристичке инду
стрије и у области услужних делатности, и понудио
конкретне правне, организационе и институционалне
смернице за развој туризма, поготово здравственог
туризма, на Златибору и суседном Златару, а тиме и
за развој целокупне привреде у овом подручју.
*
**

Истраживач-сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
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Кључне речи: планински туризам, здравствени тури
зам, туристички маркетинг, локалне самоуправе, про
сторни план, природни и културни ресурси, регионал
ни развој
тратегијом туризма Владе Републике Србије дефинисане су
основе развоја туризма у Србији до 2015. године. У делу те
Стратегије под називом „План конкурентности“, региони Златибо
ра и Златара се као јединствена туристичка дестинација наводе као
„планински зимско-летњи ресорт у кластеру навођења корака оп
тималног развојног модела за сегмент планинског одмора.“1)

S

ПРИМЕРИ УСПЕШНОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЕВРОПИ
Златибор је пространа, комплексна, отворена или платоска ви
сораван специфично валовитог висинског рељефа која се налази у
југозападном делу Републике Србије, на транзитном путу између
Београда, односно континента Европе, према обали Јадрана, од
носно средоземној обали. Златибор, и суседни му Златар, познати
су у локалним, регионалним и државним оквирима због квалитета
воде и ваздуха, нетакнуте природе са питомим и романтичним пеј
зажима, попратне оригиналне културно-историјске и спортско-ре
креационе понуде, као и специфичног хумора и гостољубивости
локалног становништва. Због недовољне искориштености изузет
них природних, културних и привредних потенцијала Златибора
и Златара, и у сврху подстицања његовог одрживог развоја, једна
од смерница овог текста је и да се укаже могућа паралела између
регионалног развоја Златибора и неких других региона у Европи
са сличним геоклиматским карактеристикама и потенцијалима за
одрживи културни и економски развој, и да се пронађу одговарају
ће смернице и предлози за имплементацију могућих предуслова за
стабилан и одрживи развој региона Златибор у будућности.
За разлику од Балканског полуострва, чији су рурални предели
били деценијама запостављени у плановима развоја државе, раз
1)

Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Послов
ни (master) план туристичке дестинације Златибор – Златар, www. fthm.singidunum.
ac.rs, стр. 1-2: Аутори текста предлажу да би било сврсисходније уколико би подручје
Златибора и Златара, односно општине Чајетина и Нова Варош биле третиране ши
ре, односно заједнички са општинама са којима формирају релевантан дестинациј
ски туристички производ, посебно у односу на карактеристике текуће и потенцијалне
иностране туристичке тражње. Интерес за такво третирање дестинацијског производа
исказан је и формирањем Туристичке оргаизације за тзв. кластер Југозападна Србија
са седиштем у Ужицу, која укључује и општине Ужице и Бајина Башта, са којима про
учавано подручје најнепосредније формира специфичан и комплементаран производ.
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вијене државе као Француска, Италија или Велика Британија су
помоћним средствима маркетинга условљавале или побољшавале
развој културе и економије у својим пограничним или од центра
удаљеним регионима. У Француској је тренд масовних миграци
ја људи из села у градове у јужном делу Француске у шездесе
тим годинама ХХ. века заустављен од почетка осамдесетих годи
на давањем олакшица младим брачним паровима при куповини
некретнина и изградњом квалитетних путева, инфраструктуре
и телекомуникационих веза у тим регионима. Упоредо са марке
тиншки промовисаним предностима живљења и стварања и рада
у области дизајна, грађевинарства, козметичке индустрије, инду
стрије природних лекова и здраве хране, пољопривреде, туризма
или угоститељства, текао је процес враћања и остајања локалног
становништва у тим руралним просторима, и тако су временом и
познати уметници, предузимачи и припадници високо рангираног
друштвеног слоја почињали да бирају таква подручја за посете или
пак за привремени или трајни боравак у њима, што је уједно дало
и додатну маркетиншку вредност природним потенцијалима сео
ских предела Француске. Овакви и слични маркетиншки потези
влада развијених држава доприносили су развоју пољопривреде,
што је по правилу потпомагало развој осталих привредних гра
на и делатности у локалним заједницама и регионима. Сликовити
су примери маркетиншког концепта развоја Провансе или Азурне
обале у Француској, где су природне лепоте тог подручја, изград
ња добре саобраћајне и телекомуникационе инфраструктуре и по
нуда локалних гастрономских специјалитета обједињени у једну
туристички препознатљиву и економски профитабилну целину.
Конкретан пример за то је успешно маркетиншки и економски из
вршено повезивање светски познатих провансалских центара за
парфумерију и ароматерапију Grasse или Monasque, широм света
познатог по својим плантажама различитих врста цвећа и биљака
и локалним произвођачима и достављачима парфема и ароматич
них уља. За привредни успех ових градића заслужне су генерације
локалних предузетничких породица које су уз име својих послова
припојиле атрибуте традиције, економске профитабилности и по
верења потрошача, мешавину руралног и софистицираног, гастро
номију и специфичну joie de vivre филозофију уживања у животу.
Ове градиће раздваја свега пар десетина километара од францу
ских обалских градова Cannes, Nice или Saint Tropez, или са гра
довима Monte Carlo и San Remo у суседним државама. Читаво ово
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наведено подручје, уз понуду природних ресурса у свом туристич
ком маркетиншком концепту, већ деценијама пружа и висококва
литетну специјалистичко-медицинску и културно-историјску про
пратну понуду. Од велике важности је чињеница да је ово подручје
повезано добрим телекомуникационим и саобраћајним везама
(квалитетне пруге, ауто-путеви, ваздушни саобраћај), како изме
ђу себе, тако и са главним урбаним средиштима у окружењу, или
пак са оближњим светски познатим скијалиштима у европским
Алпима. У суседним европским Алпима, нека бивша француска,
швајцарска, немачка, аустријска и италијанска рурална планинска
места, која су у прошлости била насељена пољопривредницима,
сточарима, рударима и занатлијама, временом су прерасла у најпо
знатије светске планинске туристичке центре. За такве планинске
центре је карактеристично да се нису територијално и топограф
ски много ширили, да су на аутохтоности унутрашњих и спољних
архитектонских карактеристика изградили почетни image и да су
у циљу привлачења туриста континуирано усвајали најсавремени
ја технолошка достигнућа и вршили побољшање инфраструктуре.
Истовремено са тим процесом, пажљивим планирањем и истанча
ном понудом локалних аутохтоних производа и глобално познатих
луксузних производа, као и највишим нивоом разних врста услу
жних делатности у својој понуди, привукли су не само уско ори
јентисан профил туриста скијаша и рекреативаца, него и имућну
и софистицирану клијентелу различитих годишта као своје госте.
За успешан развој тих познатих планинских центара биле су пре
судне добро направљене студије изводљивости о њиховом одржи
вом развоју, које су, у зависности од географских, биоклиматских и
инфраструктурних карактеристика и привредних и културних по
тенцијала тог региона, као и његовог степена економског развоја и
туристичке понуде, помогле да се одреди пожељни профил и сте
пен масовности посетилаца, а затим деценијама ради на изградњи
и очувању жељеног утиска у јавности и побољшању економског
и културног развоја ових планинских центара. Исто толико важно
за успешан развој тих планинских центара билa је, уз понуду ква
литетних производа из других региона и држава, и властита про
изводња одређених намирница и услуга, као и развијање осећања
поноса и задовољства локалног становништва својом животном
средином и развијањем свести о потреби за њеним очувањем и
усавршавањем.
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Као по правилу, природна квалитетна особеност и добра орга
низација скијалишта, богати природни и културни потенцијали у
одређеном месту, као и специфичности које посетиоцу може да по
нуди само једно одређено место, и ниједно друго у његовом окру
жењу, временом су издвајали у региону одређене планинске центре
као привлачна и стална одредишта за туристе. У другој половини
ХIХ. века урбана европска елита почела је да открива природу и
културу ових алпских региона и да је идеализује као алтернативу
свом начину живота у градовима. Захваљујући изградњи аутопута
шездесетих година ХIХ. века, затим изградњи железничке пруге
1901. године, изградњи система жичара 1936-1937. године, те про
бијању Mont-Blanc тунела (1959-1965) и конструкцији аутопута
Route Blanche (1985-1990),2) на почетку ХХI века, некадашње мало
француско планинско место Chamonix временом је доживело да га
у једном дану посећује и до 100.000 туриста.3) Захваљујући развоју
скијашког туризма од 1864. године, и некадашње мало швајцар
ско планинско насеље St. Moritz временом је постало један од нај
познатијих туристичких центара на свету. У сличном контексту је
карактеристичан и пример историјског развоја зимовалишта Grin
delwald у бернској регији у Швајцарској. До XIX. века становни
ци те регије били су обични сељаци и сточари, принуђени да због
сиромаштва емигрирају у веће урбане центре или у иностранство.
Захваљујући пробуђеном интересовању туриста за зимски тури
зам, односно приливу страних и домаћих гостију који су захтевали
пригодне комфорне смештајне капацитете и помогли изградњу са
обраћајне инфраструктуре, уследио је период развоја образовања
и специјализације међу локалним становништвом. То је допринело
да Grindelwald временом постане средиште зимског одмора виших
друштвених слојева у Европи.4) Европско туристичко тржиште пу
но је примера успешних планинских центара сличних наведеним
швајцарским и француским планинским одмаралиштима, који су
успешно комбиновали очување и употребу природних ресурса у
економске сврхе. У европска зимовалишта туристи скијаши су зи
ми долазили превасходно због добро уређених скијашких стаза,
али временом су многа ова планинска туристичка места омогућа
2)
3)
4)

Les Houches-Servoz, Site Officiel des Offices de Tourisme, The village resort in the Chamo
nix valley (LES HOUCHES), http://www.leshouches.com/uk/leshouches.htm
http://www.hzinternational.com/Ski_resorts/Chamonix_Mont-Blanc/chamonix_mont-blanc.
html
Urs Wiesmann, Mountains of the World: Tourism and Sustainable Mountain Development
Part I, http://www.mtnforum.org/resources/library/magen99a.htm
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вала својим посетиоцима да уживају у оригиналној туристичкој
понуди тих места, било да се радило о могућностима за бављење
неким специфичним врстама зимских спортова, оригиналним га
строномским специјалитетима, природним знаменитостима, или
једноставном чињеницом да су скијалишта и туристичке атракције
саграђени у близини неког малог планинског универзитета и сту
дентског центра, те су тако природно привлачила одређени тип по
сетиоца и клијентеле. У проналажењу решења за недоумице око
проналажења и успостављања одговарајућег концепта уређења и
туристичке понуде Златибора и Златара, као примери донекле могу
да послуже европски планински регион Тирол-Јужни Тирол-Трен
тино између Аустрије, Немачке, Швајцарске и Италије,5) пространа
регион-мрежа скијалишта Portes du Soleil, која повезује француске
и швајцарске ski и snowboarding центре, регион Valais у југозапад
ном делу Швајцарске са чувеним скијалиштима Zermatt и Verbier
или долина Tarentaise (Vallée de la Tarentaise) у француским савој
ским Алпима са скијалиштима L’Espace Killy и Les Trois Vallées.6)

ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПРОБЛЕМИ 
У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА НА ЗЛАТИБОРУ
Златибор и Златар, као и суседни им планински центри, у упо
редби са наведеним европским планинским центрима са дугогоди
шњом богатом туристичком традицијом, не могу да се промовишу
као уско специјализовани скијалишни зимски центри, због свог
релативног ниског планинског масива и кратких скијашких стаза
5)

6)

На тај регион надовезује се скијашки регион Ischgl у Тиролу у Аустрији, уз саму гра
ницу са Швајцарском – Ischgl је у Аустрији, један део скијалишта се налази у Швај
царској, а место Samnauen (бесцаринска зона) је у Швајцарској. Samnauen је познат по
бесцаринској зони куповине, квалитетном систему жичара и по тунелу са покретном
траком, са које се директно са скијашке стазе долази у центар насеља.
 rc
 hev
 el у тој
http://www.powdertravel.com/ski_courchevel.htm: Планинско место Cou
долини пример је економски изузетно профитабилног планинског центра са више де
сетина хотела, ресторана и луксузних радњи, са скијашким пистама укупне дужине од
600 километара и са ски-школама са преко 500 ски инструктора и планинских водича.
Овај познати планински центар подељен је на четири, условно речено, села, која су
добила име по надморској висини на којој су смештена, и која су повезана бесплат
 rc
 hev
 el 1850, Cou
 rc
 hev
 el 1650 Cou
 rc
 hev
 el
ни аутобусима и гондолама: Cou
1550 и Cou rc hev el 1300. Свако од тих места је специфично по врсти услуга које
нуди, као и по профилу посетиоца који их посећују. Тако је највеће и напопуларни
је међу селима, село Courchevel 1850, познато по својој сеоској пијаци и по највећој
концентрацији луксузних бутика, сувенирница, радњи са најквалитетнијом спортском
опремом, продавница за децу, парфумерија, апотека, козметичких салона, ликовних
 rc
 hev
 el
галерија, драгуљарница, винарија, ресторана и ноћних клубова, а село Cou
1300 је најстарије насеље, и у односу на остала насеља нуди тишину и мир својим
посетиоцима.
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у успоредби са многим познатим европским скијалиштима, као и
због још увек недовољног неискуства локалног становништва и
институција у промоцији, вршењу и очувању евентуалних помену
тих туристичких понуда и услуга. Ту су и још увек неразрешени на
одговарајући начин проблеми недостатка снега на скијашким ста
зама, као и проблеми неизграђеног система панорамских и спорт
ских жичара. Још увек су нерешени и проблеми у вези са организа
цијом и управљањем скијалиштима, пропратном инфраструктуром
или изнајмљивањем и сервисирањем опреме за скијаше,7) а има и
многобројних других проблема сличне природе. Према резулта
тима извештаја о „Индексу еколошких перформанси“, заснова
ном углавном на међународним споразумима и представљеном на
Светском економском форуму у Давосу, у којем се по државама
упоређује стање животне средине са постављеним циљевима у тој
области, Србија се нашла међу првих тридесет држава у свету.8) То
представља важну чињеницу у контексту развоја летњег и зимског
туризма уопште. Ако би студије изводивости показале да би развој
планинског туризма могао да помогне укупном привредном разво
ју Златибора и државе, надлежне институције и појединци задуже
ни за промоцију и развој планинског туризма морали би да воде ра
чуна о томе да се, у случају промоције планинског и здравственог
туризма, ради о једном комплексном процесу мењања животних
стилова, обичаја и манира посетилаца из урбаних крајева и дома
ћина из руралних предела. Државне институције, локалне самоу
праве, правници, економисти и стручњаци за маркетинг морали би
да објасне и приближе локалном становништву идеју о потреби
развоја планинског, у случају Златибора посебно и здравственог
туризма, и да се укључе у процес информисања и образовања ло
калног становништва у правцу остваривања одрживог развоја у тој
области.
У делу Европе у којем се Златибор налази, у односу на сусед
не планине Тару и Златар, и остале планине у окружењу, које се
7)

8)

Нека скандинавска и алпска скијалишта су решила проблем ниског планинског масива
уводећи у своју понуду додатне атракције као што су half-pipe (велика полуцев у снегу
направљена за snowboarding), или превод и панорамско разгледање околине системом
кабинских или отворених жичара. Превоз жичарама, осим што је економичан вид са
обраћаја, препоручљив је за Златибор и због проблема непроходности цеста и путева
услед високих намета снега у зимском периоду.
Блиц, Тањуг, „Србија међу еколошки здравијим земљама“, 28. 01. 2010.г.: Стручњаци
из области геонаука и еколошких закона индекс државе рангирали су према десет кате
горија, као што су загађење ваздуха, биолошка разноврсност и климатске промене, као
и према 25 показатеља перформанси стања животне средине у држави.
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као и Златибор, могу похвалити изузетно привлачним и очуваним
природним лепотама, Златибор не може да потенцира само своје
природне лепоте као предност у односу на суседна и остала слична
планинска туристичка места. Али, постоји једна предност Злати
бора у односу на њих - то су научно и традиционално доказани ле
ковити природни ресурси – ваздух, биљке и воде Златибора, као и
његов благодетан топографски положај на којем се укрштавају кон
тинентална и медитеранска клима, као и лепота пејзажа која прави
романтичан и живописан оквир за туристичку понуду и промоцију
лековитости природних ресурса тог подручја. Златибор, уз своју
понуду објеката за спорт, забаву, одмор и угоститељство, може да
потенцира као основну предност у односу на друге планинске цен
тре пре свега своје традиционалне признате и познате здравствене
и рехабилитационе потенцијале. Захваљујући свом научно доказа
но лековитом ваздуху, биљкама и водама са калцијум-карбонатом,
као и здравствено-рехабилитационом центру „Чигота“, кога је, као
висококвалитетну установу признала и Светска здравствена орга
низација, као и осталим сличним објектима за здравље, одмор, ре
хабилитацију или спортске припреме, Златибор може да постане
својеврсна „матица здравља“ у туристичкој понуди Србије, Европе
и света.
Са проблемима које су имали познати европски планински
туристички центри у свом развоју од друге половине XIX. века,
сусрећу се на крају прве деценије XXI. века и стручњаци који уче
ствују у стварању стратегије одрживог развоја, вероватно изгледне
регионализације Србије, и доприноса туризма развоју региона Зла
тибор. Међутим, ти слични постојећи проблеми остају у сенци нај
већег данашњег проблема у вези са развојем планинског туризма и
одрживог развоја у Србији, а то је да су та сеоска планинска под
ручја у плановима развоја државе била деценијама занемаривана и
сходно томе демографски опустела, тако да она данас наликују на
„мрежу пензионера“ чији становници су немоћни да производе и
омогућавају живот будућим генерацијама на тим подручјима. Је
дан од карактеристичних примера за то је недостатак објеката за
производњу здравствено-безбедне хране у планинским подручјима
Србије, а за које већ вековима постоје велики природни потенција
ли и уједно и све веће интересовање страних и домаћих потрошача.
У планинским пределима Србије основни проблем за развој
пољопривредних објеката за узгој оваца, коза и других домаћих
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животиња представља миграција локалног становништва у веће
урбане центре због потраге за послом и образовањем, а последич
но томе проблем представља и опадање значајног броја преживара,
тако да је само 10 % већих травнатих области планинских предела
у употреби, иако рељеф, физичке, хемијске и биолошке карактери
стике земљишта, ботанички састав пашњака, наводњавање, кли
матски услови и епидемиолошка ситуац
 ија задовољавају основ
не услове за узгој оваца, коза и других врста преживара. У овим
крајевима покретање процеса производње здраве хране и културе
унапређења прехрамбених и других животних навика локалног
становништва уједно би дало основу за решавање проблема неза
послености и постало покретач развоја мултифункционалне пољо
привреде.9) Куповина домаћих прехрамбених производа и обила
зак атрактивних локалних објеката у којима се производе здрава
храна, пиће, домаћи лекови или козметички производи, што при
казују бројни примери у развијеним државама као што су Велика
Британија, Аустралија, Нови Зеланд или Француска, омогућавају
безбедност хране и животне средине и подизање нивоа еколошке
свести становништва у природним и културним ресурсима врло
богатим, а у пракси занемареним и запуштеним руралним краје
вима. Изградњом и одржавањем оваквих домаћинстава и поседа
брига за заштиту природне средине превазишла би форму обичних
текстова у школским и струковним уџбеницима из области пољо
привреде, туризма или заштите природне средине, постала би пот
порни стуб одрживости економског и културног развоја и уједно
покретач развоја друштвене свести као оквира процеса институци
онализације у руралним крајевима.
Уз општину Чајетина, на Златибору се временом кроз истори
ју, као транзитни и туристички центар, установило насеље Воде
Златибор (са називима Краљеве воде и Партизанске воде у про
шлости). Због чињенице да је оближњи град Ужице већ урбано и
административно средиште региона, насеље Воде Златибор није
било предвиђено за формирање и развој као градско насеље. Како
се временом ово место у протеклих неколико деценија привредно
9)

Ковачевић Душан, Ољача Снежана, Долијановић Жељка, Јовановић Живота, Милић
Весна, Трактори и погонске машине 2005, Vol. 10, бр. 2, „Управљање природним ре
сурсима и производња здравствено-безбедне хране у брдско-планинским регионима
Србије“, стр. 245-250: Због такве ситуације, ова травната подручја показују поремећај
диманичке равнотеже и наглу ботаничку деградацију, често у правцу преовлађивања
некорисних и токсичних врста, грмља и ниског дрвећа. Ово је узроковано не само гло
балним климатским променама и ерозијом, већ и људском и животињском депопула
цијом, нарочито малих домаћих преживара, оваца и коза.“
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развијало и топографски ширило, у многим случајевима импрови
зовано и не узимајући у обзир параметре за дугорочно оријентиса
ну изградњу једног туристичког насеља, тако је до изражаја дошла
потреба да се његов нагли и прилично неплански урбанистички
развој регулише и усмери у правцу задовољавања еколошких, еко
номских и естетских стандарда његових становника, као и све ве
ћег броја туриста. То је указало на општу потребу да се правил
но уреде и сачувају његов простор и природни ресурси и на неки
начин ублажи штета настала од новонасталих естетских, урбани
стичких и инфраструктурних проблема. Не само у случају овог на
сеља, него и у случају целокупног развоја Златибора, од изнимне
важности је да се развију и очувају приоритетни природни, култур
ни и привредни капацитети, да се одреде и придржавају принципи
управљања туристичком дестинацијом, донесу и регулишу мере
за План опште регулације и одреде смернице урбанистичког пла
нирања, те одреди и објави решење одговарајуће форме јавног и
приватног власништва, као и јавно-приватног партнерства. Уз то, у
склопу туристичке понуде Златибора и Златара, локалне самоупра
ве ће морати да реше важна додатна питања као што су: естетско
решење и уједначавање параметара градње и инфраструктуре стам
бених објеката, изградња и побољшање квалитета путева, правно и
урбанистичко регулисање питања саобраћаја и паркинга у регио
ну, одговарајућа контрола пречишћавања отпадних вода, решавање
проблема рециклаже, побољшање ситуације у области здравствене
заштите становника и посетилаца, и слично. Такође, локалне зајед
нице морају да узму учешћа у процесу успешног оспособљавања
и образовања локалног становништва о мерама заштите физичких
лица и природних, стамбених и привредних добара од све учеста
лијих природних непогода и последица климатских промена. Буду
ћи да су подизање еколошке свести и предузимање превентивних и
заштитних мера против природних непогода и последица климат
ских промена реалност живљења у ХХI. веку, у дефинисању мера
заштите природне околине нужно је мењати устаљене животне на
вике и свест локалног становништва и образовати становништво у
правцу предузимања превентивних мера у случају све учесталијих
природних непогода и последица глобалних климатских промена.
Пожељно је да се, како на државном, тако и на локалном нивоу,
читав комплекс који обухвата туристичке потенцијале на одгова
рајући начин стави под посебан правни систем заштите. Потребно
је и подстицати развој стручних пројеката и истраживања о уна
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пређењу квалитета живота на свим нивоима у том региону, али и
ослонити се на интуитивност и иновативност локалнног станов
ништва, и тако им омогућити да се реализују у оквиру правних
мера, мера образовања, заштите од елементарних непогода, јавних
расправа о урбанистичком, просторном и регулационом плану, у
подстицању предузетништва, учешћа у раду локалних самоупра
ва, и слично. Као битан предуслов развоја познатих светских и
европских туристичких центара кроз историју било је доношење
правних мера којима је била заштићена њихова природна околина
и тако обезбеђена основа за њихов даљи развој. Тако је, на при
мер, у Аустрији долина Defereggental, која је из некадашњег ру
дарског региона претворена прво у трговачки центар, а касније у
туристички центар за летњи и зимски туризам, проглашена Наци
оналним парком са строгим правилима у вези са очувањем приро
де. У Швајцарској се такође много полаже на очување природне
околине. За улице пуне цвећа познатог швајцарског зимовалишта
Zermatt карактеристично је брига за очување околине – непостоја
ње отпадака на улицама. Швајцарско зимовалиште Saas Fee, којег
Швајцарци називају „Бисер Алпа“, члан је удружења туристичких
насеља у којима је забрањен промет возилима на унутрашње са
горевање (GAST), што је резултирало одсуством буке и очувањем
нетакнуте природе. Успешна комбинација економске профитабил
ности и очувања локалног и државног културног идентитета види
се и на примеру популарног скијалишта Chamonix у француском
делу алпског масива, које је своју предност топографске близине
зимским туристичким атракцијама суседних држава Швајцарске
и Италије додатно ојачало понудом својих очуваних аутохтоних
локалних музеја-кућа из ХVIII. века и десетине километара дугих
скијашких стаза и савременим жичара.
У случају почетка развоја туризма на Златибору, сачуван је
податак да је богати сарајевски трговац Хаџи Никола Селак 1750.
године био подигао летњиковац од борових брвана у Водицама,
на Златибору, као и да су његов пример следиле породице бога
тих ужичких марвених трговаца и осталих становника југозападне
Србије. У Трговинском гласнику из 1892. године забележено је о
Златибору и то да се „човек чисто препороди и осећа много лакши
и веселији када неко време ту проведе.”10) Као почетак организо
ваног златиборског туризма сматра се посета краља Александра
10) Снежана Џенић, Златибор – културна и историјска баштина од праисторије до да
нас, Библиотека „Љубиша Р. Џенић“, Чајетина, 2009
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Обреновића Ужицу 20. августа 1893. године. Забележено је да је
краљ био дирнут топлим горштачким гостопримством за време
пољског ручка крај извора Кулашевац на Златибору и да је следеће
године у част краљевог доласка председник општине Чајетина по
дигао на том месту чесму, која је била први зидани објекат на том
делу Златибора.11) Истог лета је оболели син бившег председника
Народне скупштине Краљевине Србије Алексе Поповића оздравио
захваљујући боравку у усамљеној чобанској колиби у Рибници на
Златибору, те је Алекса Поповић следеће године у Рибници сагра
дио викендицу од борових брвана. Од тада на Златибору ничу ту
ристичка насеља Рибница, Палисад, Краљеве Воде и Око. Између
два светска рата туризам је поготово био развијан на Палисаду, где
су подизани зидани и дрвени летњиковци у стилу алпске и тирол
ске архитектуре. Окружни ужички одбор је 1914. године саградио
и луксузан хотел „Краљева вода“ са депандансом „Чигота“. Првих
послератних година ту је саграђено летње здање са базеном и свом
пропратном опремом за децу и одрасле, те зграда Дечјег одмарали
шта која је завршена 1934. године. Касније је локални прота ту са
градио пекару, ресторан и дрвене зграде, а тадашњи обичај градње
стамбених објеката у специфичном дрвеном алпском и динарском
стилу задржао се на Златибору све до данашњих дана.
У смислу позитивног примера у новијој туристичкој пону
ди и медијској промоцији планинских подручја Таре, Златибора
и Златара, може се поменути изградња Музеја под отвореном не
бом „Старо село“ у Сирогојну на Златибору, изградња етно-села
Дрвенград режисера Емира Кустурице на Мећавнику у близини
оригиналне локалне железничке пруге „Шарганска осмица“ на
Шаргану, као и изградња етно-насеља, локалног музеја и галерије
грнчарских производа у селу Злакуса на путу од Ужица према По
жеги. Ту су и галерија скулптура од камена Владимира Митровића
у селу Трнава, галерија скулптура од дрвета Миладина Лекића у
селу Шљивовица, ликовна колонија-галерија академског сликара
Божидара Ковачевића у селу Драглица на Боровој Глави, те село
Трипкова које је познато по манастиру Рујно у којем се налази прва
штампана књига у Срба „Рујанско четверојеванђеље“, као и локал
на галерија-радионица предмета од стакла. Природни и културни
потенцијали у понуди тог краја су и брана Врутци са језером, изле
тиште Јокино врело и обновљена црква Светог Ђорђа. Пажњу ту
11) Ibid
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риста све више привлаче и водопад крај села Гостиље, „колонија“
белоглавих супова, орлова и соколова у кањону реке Увац на Злата
ру, као и манастир Увац, затим природно чудо Потпећка пећина на
највишим пећинским улазом од педесет метара у Србији, који из
гледа као џиновски портал у облику потковице, и Стопића пећина
крај села Рожанство, позната по највећим и најдубљим бигреним
кадама у Србији. Ови локалитети из године у годину привлаче све
већи број страних и домаћих туриста, а посебно радује чињеница
да се, поред њих, у региону Златибора налази велики број ствара
лаца и поборника изворне наивне уметности, локалних занатлија,
уметника, научника, кулинара и привредника који су у стању да на
микро-плану обогате постојећу туристичку понуду, и који ће тек
бити откривени и представљени домаћих и страним посетиоцима
на одговарајући начин како време буде пролазило. У том процесу,
упоредо са откривањем и наступом локалних уметника, занатлија
или разних туристичких атракција, биће потребна адекватна коор
динација туристичких заједница задужених за промоцију туризма
са одговарајућим привредним и политичким субјектима у том ре
гиону. Уз адекватно осмишљен и координисан концепт повезива
ња локалних златиборских туристичких знаменитости и догађаја,
са околним туристичким знаменитостима и догађајима, као што
су, на пример, фестивали трубе на Златибору и у оближњој Гучи
и Ариљу, биће могуће да читав регион, од локалних становника и
локалних самоуправа и туристичких, просветних и медицинских
радника, до, наравно, задовољних туриста, током целе календарске
године, профитира од пажљиво осмишљеног и реализованог пове
зивања оригиналних природних и културних ресурса, знаменито
сти и догађаја које нуди регион Златибора.

МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА НА
ЗЛАТИБОРУ
Боравак на Златибору, који су многи посетиоци кроз истори
ју описивали као „Храна за душу и тело“, представља освежење
за организам посетиоца, без обзира да ли га интересују потрага
за здрављем, миром, одмором и рекреац
 ијом или неуобичајено
адреналинско-спортско и авантуристичко путничко искуство. Кроз
историју сачувана, нетакнута и надалеко позната природна лепота,
омогућила је здрав ваздух, храну и воду становницима и посетио
цима Златибора, и уједно овом планинском лечилишту-ваздушној
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бањи омогућила званично признат статус подручја са лековитим
ваздухом и водом. У том смислу, у сврху изражавања оригинално
сти у својој туристичкој понуди на врло конкурентном домаћем и
светском тржишту планинског летњег и зимског туризма, шанса
Златибора може да се пронађе у контексту експанзије здравстве
ног туризма у свету. За здравствени туризам, односно за туризам
специјализован за превентиву, оперативне захвате, рехабилитаци
ју, одмор, рекреацију, разоноду и побољшање стања духа и тела,
стручњаци предвиђају да ће у ХХI. веку обухватати највеће тржи
ште у глобалној понуди услужних делатности. Процењује се да ће
до почетка друге деценије ХХI. века светско тржиште медицинског
туризма вредети око 100 милијарди долара.12) Због умерене климе,
чистог и сувог ваздуха, ниског ваздушног притиска и богатог ул
травиолетног зрачења, Златибор је од давнина познат као планин
ска висораван погодна за одмор, опоравак или лечење. Од почетка
XX. века Златибор је био посебно препоручиван деци као место за
одмор и јачање организма, а са развојем туризма његови природни
потенцијали су временом даље научно разматрани. Сматра се да је
посебно благотворан за децу, спортисте и особе са респираторним
проблемима, кардиоваскуларним, метаболичким поремећајима и
поремећајима дигестивног тракта, као и за особе са исцрпљено
шћу и нервном пренапрегнутошћу, малокрвношћу, астмом или бо
лести штитне жлезде.
Званично потврђено чисти и лековити природни ресурси Зла
тибора могли би да постану основа за развој општег и специјализо
ваног вида здравствене понуде у склопу туристичке понуде на ње
му. Међутим, без одговарајуће институционализације и планског
размишљања и доношења одговарајућих правних, културолошких,
еколошких и економских мера планирања одрживог развоја овог
региона, стање очуваних природних потенцијала и понуда пред
ности и погодности у овом региону би се у случају непланског и
наглог развоја могли претворити у своју супротност. Зато је врло
важна координираност свих фактора понуђених и ангажованих
у процесу будућег развоја овог региона – локалних становника
и локалних самоуправа, образовних и културно-организационих
установа, туриста и туристичких радника, туристичких и еколо
12) 2nd Biennal Conference: Changing Patterns and Use of Leis ure Time, St Gallen (Institute for
Public Services and Tourism), Insbruck (Center for Tourism and Service Economics), Bolza
no/Bozen (EURAC – European Academy), Recovery and Health / The Largest Market in 21st
century, http://homes.tiscover.com/project/leisure_futures/papers.pdf
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шких заједница и друштава и волонтера, локалних и ван-локалних
стручњака за поједине области друштвеног развоја, доноситеља
правних мера за одржавање и планирање развоја, привредника,
медицинских радника, културних посленика, сељака, занатлија,
предузетника, локалних служби задужених за контролисање ква
литете производа или заштите природне околине, и тако даље. То
је неопходно не само ради задовољења захтева модерних и захтев
них туриста, него и ради унапређења квалитете живота локалног
становништва које ту вековима живи и опстаје, као и због будућих
генерација којима оно у наследство оставља образовање, знање и
радне навике везане за њено функционисање и унапређење живот
не средине.
Златибор, са својим природним и културним ресурсима, сигур
но нуди здравствени третман и опоравак који, уз изузетно стручне
лекаре и остало медицинско особље, могу да се понуде страним и
домаћим туристима за известан постотак јефтиније него у високо
развијеним државама. У том смислу, једна од шанси Златибора да
се устоличи као светски и европски препознатљива летња и зим
ска туристичка дестинација могла би да буде могућност да се на
Златибору, уз редовну туристичку летњу и зимску понуду, понуде
и бонус туристички аранжмани са јефтинијим здравственим услу
гама у области стоматологије, хирургије, те разних врста терапија
превентиве и рехабилитације, у односу на здравствене услуге које
туристи могу добивати код куће. Тако би, осим одмора, рекреац
 и
је, скијања и других различитих спортова у различитим годишњим
периодима или обиласка локалних природних и културних знаме
нитости, гост уједно добио могућност да о истом трошку добије и
одговарајућу здравствену услугу. Тако би се, уз могућност давања
пореских олакшица медицинским радницима различитих усмере
ња, стоматолозима и специјализованим здравственим установама
са дијагностичко-корективно-рехабилитационим-рекреац
 ионим
програмима, и сходно томе уз могућност отварања здравствених
и здравствено-образовних установа, ординација и медицинских и
естетских клиника на једном посебном месту у оквиру целокуп
не туристичке понуде Златибора, отворио читав низ разних могућ
ности за развој додатне угоститељске, трговачке, гастрономске,
спортско-рекреационе, културно-историјске, образовне и осталих
врста туристичке понуде на Златибору. Уз то, на Златибору, као и
у планинским центрима у суседним регионима, постоји одређен
број извора термалне воде који треба да се научно испитају, јер је
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валоризација геотермалне енергије у сврху развоја туризма и акти
вирања економских потенцијала локалних места још увек слаба.
Златибор такође већ деценијама омогућава припреме врхунским
спортистима, уз могућности за бављење различитим спортовима
рекреативцима. На жалост, још увек велики проблем представља
недовољна упућеност и усмереност локалног становништва на чи
њеницу да ће се бањски, здравствени и спортски туризам развија
ти великом брзином у ХХI. веку.13) Такође, у случају заживљавања
овакве јединствене здравствено-туристичке понуде у оквиру ре
довне туристичке понуде, створио би се временом специфичан по
вољан утисак о Златибору у јавности, а део евентуалног профита
требало би да се мудро уложи у даљње инвестиције и образовање
здравственог и туристичког будућег кадра, у образовање локалног
подмлатка уопште, као и у очување и развој природних ресурса
који управо и представљају погодност и атрактивност за стране и
домаће посетиоце.

КОНКРЕТНИ ПОЗИТИВНИ ПОТЕЗИ 
ЛОКАЛНИХ ТУРИСТИЧКИХ РАДНИКА
Извесно је да ће, на почетку XXI. века, два специфична потеза
локалне јавне управе из Ужица бити врло ефективна за привлачење
туриста на подручје златиборског региона. Први потез је везан за
заједнички подухват Туристичке организације „Ужице“ и Плани
нарског клуба „Рујно“ – повезивање Златибора и етно села-музеја
грнчарије Злакуса, Мокре Горе, Кадињаче, Јелове горе и кањона
реке Дервенте комплексом маркираних планинарских стаза дугач
ких 200 километара, које воде кроз крајолике нетакнуте природе,
намењене за излетнике, пешаке, рекреативце, бициклисте, јахаче и
спортисте. Ова такозвана ужичка „еко-туристичка трансверзала“
дати ће подстицај развоју сеоског туризма и пратећих делатности,
јер је сваки од кракова овог оригиналног комплекса стаза трасиран
тако да ће туристи моћи на путу, у селима кроз која пролазе, да обе
дују локалне специјалитете, да преноће, купе локалне прехрамбене
13) Travel Daily News, “What trends will emerge over the next 30 years of travel?”, Friday, No
vember 06, 2009, www.traveldailynews.com/: “Поводом 30-годишњице оснивања World
Travel Market, неки од највиших светских туристичких званичника су објавили своје
прогнозе о низу трендова који ће бити доминантни кроз тридесет година, као што су:
подводни туризам, портабл хотели, смештај у приватним кућама локалаца, спортски
туризам, аутентичан луксуз, као и осамостаљивање мањих сегмената тржишта, што ће
проузроковати суптилна прилагођавања потребама туриста и развој нових, различитих
видова туризма.”
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производе, изнајме коње за јахање, опрему за планинарење или да
купе локалне сувенире од природних материјала. Посебно се у по
нуди таквих локалних сувенира истичу ручно рађени џемпери и
надалеко познато „злакуско“ грнчарско посуђе, ручно направљено
од специфичне мешавине камена калцита и глине, за коју се твр
ди да локалним јелима даје посебан окус. Осим што се овај тури
стички концепт уклапа у промоцију тренда здравог живота и даје
туристима могућност да се опробају у шетњи, планинарењу, ре
креативном јахању расних грла и пони коњића за децу, скијашким
спортовима, падобранском једрењу (paragliding), адреналинском
планинском или обичном бициклизму за рекреац
 ију, он туристима
из урбаних подручја пружа нов и непоновљив доживљај упознава
ња богатог биљног и животињског света и природних и културних
локалних знаменитости и обичаја златиборско-ужичког краја.14)
Други важан потез локалне јавне управе из Ужица се одно
си на оспособљавање војног аеродрома Поникве за потребе тури
зма, привреде и пољопривреде. Овај аеродром има 3, 2 километра
дугачку писту и због одсуства магле може да има око 250 летних
дана у години. У студији објављеној у оквиру европског пројекта
RAIRD, аеродром Поникве би цивилним саобраћајем на петогоди
шњем нивоу бележио у почетку око 3, 7 милиона евра мањка, али
би региону доносио и до пет, шест пута већи приход. Потребно је
добро проценити којом динамиком и на какав начин ће се аеродром
оспособљавати за цивилни саобраћај, јер је ваздушни саобраћај
најскупљи вид саобраћаја, тако да евентуални приход од отварања
овог аеродрома зависи од раста БДП, споразума о отвореном небу,
о процени локалних самоуправа и студија изводивости о броју пут
ника, као и од одговарајућих правних мера за његову регулацију.15)
У прављењу овакве студије изведивости, као и у другим елементи
ма планирања и извођења процеса доприноса туризма и осталих
привредних активности развоју Златибора, морају се ангажовати
локални и други стручњаци из одговарајућих припадних области
који ће моћи коректно да придонесу стварању дугорочне добити за
локално становништво и остале субјекте изведбе развојног прео
бражаја туризма и целокупне привреде Златибора
14) Владимир Лојаница, „Пешачким стазама спајају Златибор и Мокру Гору“, Блиц,
02.09.2009.г.
15) Бранко Пејовић, „Аеродром Поникве поново на узлетишту“, Политика, 24.09.2009.г.,
такође видети Тања Спалевић, „Ливада није писта“, Вечерње новости, 28.11.2009.г.
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Осим одговарајуће утилитаризације природних и привред
них ресурса региона у златиборској локалној туристичкој понуди,
у времену све присутније сегментације тржишта, захтевности ту
риста-потрошача и конкурентности у сврху повећане дневне по
трошње у туристичкој понуди, туристима је у свету доступна и
разноврсна и богата ванпансионска понуда. У зимовалиштима у
Шведској, Швајцарској, Италији, Француској, Немачкој и Аустри
ји смештајни објекти са сауном и камином за туристе обично су
инспирисани традиционалним планинским стилом грађевинар
ства. Туристи уз скијање често имају могућност да се баве разним
врстама спортова и да уживају у специфичним врстама локалних
fitness и wellness програма и да уживају у разноврсној ванпансион
ској понуди.16)
У склопу туристичке понуде Златибора за читаву годину по
требно је развијати и додатне специфичности туристичке понуде
у летњем и зимском периоду. У склопу зимске туристичке понуде
16) Становници светски познатов зимовалишта Kitzbühel у аустријском делу Тирола, по
носе се чињеницом да неки локални хотели датирају још од XV. и XVI. века. Ово ме
сто је из некадашњег планинског рударског центра временом претварало своје локалне
дворце и куће у spa одмаралишта и хотеле. Неки хотели су сачували шарм аrt nouveau
декорације или декорације традиционалних ловачких планинских кућа, али су ти тра
диционални стамбени објекти опремљени најсавременијим технолошким помагалима
и прилагођени савременим туристима различитих профила. Посетиоци који одседају
у традиционално беспрекорно чистим и очуваним локалним традиционалним и мо
дерним хотела могу да попију пиће у леденом igloo (“iglu”) селу, да се купају и заба
вљају у локалним базенима и воденим тобоганима, или да у слободно време уживају
у третманима од лековитог биљног блата са оближњег брда Lutzenberg. У Шведској се
туристима уз скијање на локалним стазама нуди купање у великим дрвеним бурадима,
обиласци места на саоницама које вуку собови, коњи или пси, као и вожња моторним
скијама. Уз остале погодности француска и швајцарска алпска скијалишта нуде вечере
у глечерским ресторанима на врху планинског масива, након чега следи спуштање ски
јама до оближњих насеља уз светлост бакљи, вожња коњским саоницама или кочијама
од скијалишта до преноћишта уз чашу куваног вина или ноћни параглајдинг и скијање.
На другом крају света, у Јапану, туристичка места у планинским комплексима Nagano
и Hokkaido пружају незаборавну могућност посетиоцима да се након дана проведеног
на снегу купају у хотелским отвореним топлим термалним изворима у снегу (onsen)
или у савршено чистим локалним затвореним јавним термалним купатилима (o sento),
а у летњим месецима у редовну туристичку понуду укључени су јахање, вожња бало
ном, обиласци локалних храмова, и многе друге туристичке атракције. Многи Јапанци
у потрази за одмором одлазе у традиционалне јапанске ryokan и onsen хотеле, а међу
њима у таквим хотелима обично и познати јапански уметници проналазе инспирацију
и потребан мир и тишину за стварање својих дела. Јапански писац Kawabata Yasunari,
добитник Нобелове награде за књижевност, био је сместио радњу свог романа Снежна
земља (Yuki no kuni) у један планински onsen хотел у месту Yuzawa у покрајини Niiga
ta. Након филмске екранизације тог романа, те изградње железничке пруге за брзи воз
shinkansen од почетка седамдесетих година ХХ. Века, читаво то планинско подручје
доживело је економски просперитет. У Европи су у прошлости и неки немачки пи
сци, као Gottfried Keller или Rudolf Binding, доприносили промоцији утиска у јавности
(image) швајцарских и немачких регија у својим делима (Hildegard Binder Johnson, “Ge
ography in German Litterature”, The German Quarterly, Vol. 24, No. 4 (Nov., 1951), p. 230)
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то подразумева не само понуду чисте и сређене локалне планинске
архитектуре и инфраструктуре и аутохтоних локалних гастроном
ских специјалитета, него и брижљиво организован рад скијалишта
и клизалишта, лак приступ њима, као и брз приступ скијаша вр
ховима скијалишта. Потребно је обезбедити и добар избор школа
скијања, различитих ски-сервиса, као и трговина за продају и изда
вање спортске опреме. Пожељно је да се пропратна културна, уго
ститељска, спортска и рекреациона понуда обогати и посетиоцима
лако доступним приступом савременим информационим и телеко
муникационим технологијама. У скијалишној сезони за то добар
пример представља постављање Internet страница, као и интерак
тивних карти у скијалиштима, са свим потребним информацијама
за посетиоце написаним на важним светским језицима.
Од изнимне важности су добро решена организација и инфра
структура скијалишта, добра организација саобраћајних веза и
обезбеђивање лаког приступа дежурним медицинским амубулан
тама и осталим врстама здравствено-рекреац
 ионих и welness уста
нова у близини скијалишта. Нека европска скијалишта нуде својим
гостима бесплатан превоз електричним аутобусима или еколошки
исплатљивим возовима за превоз скијаша са једне одреднице на
другу. У Швајцарској возови се користе не само унутар скијали
шта, него се, у сврху очувања природе или самог туристичког оби
ласка, надземним и подземним возовима лако стиже од једног до
другог скијалишта у тој држави, као и у суседним државама. По
себно је позната возна линија The Glacier Express, која спаја ски
јалиште St. Moritz са скијалиштем Zermatt вожњом по мостовима,
вијадуктима и тунелима кроз прелепе планинске пределе. У Ср
бији, уз истицање потребе осавремењивања железнице и остале
саобраћајне инфраструктуре, добро је истакнути и примере већ
постојећих успешних туристичких потпројеката као што су руте
возова „Романтика“ и „Шарганска осмица“ које показују да се и
на примеру утилизације традиције може исказати оригиналност
локалне туристичке понуде. Међутим, осавремењена, естетски
осмишљена, чиста и удобна превозна средства и модерни, еколо
шки и економски испланирани и осмишљени ауто-путеви и друге
врсте саобраћајница један су од најважнијих предуслова успешног
остваривања иоле озбиљног туристичког концепта у региону Зла
тибор.
Пожељно је, по угледу на многе светске туристичке центре,
у будућности за многобројне туристе и у самом насељу Воде Зла
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тибор направити неку врсту музеја или сличне образовно-забавне
атрактивне установе. Та установа би, поред куповине хране, пића
и сувенира и забавних садржаја које туристи обављају у насељу
Воде Златибор, омогућила туристима да се посетом таквој једној
институцији упознају и са културно-историјским садржајима зла
тиборског подручја. Таква установа, или комплекс установа, могла
би да обогати локалну туристичку понуду у све посећенијем тури
стичком насељу Воде Златибор и да допринесе промоцији туризма,
и уједно развоју читавог региона, уз услов да буде представљена
тако да својим тематским приступом не представља конкуренци
ју већ постојећем етно-селу и музеју „Старо село“ у Сирогојну,
етно-селу на Мећавнику у Мокрој Гори, етно-селу у Злакуси или
сликарској колонији Ковачевић на Боровој Глави. У таквој врсти
музеја до изражаја би могла да дође традиционална креативност
локалних дрводељаца и каменорезаца, грнчара, плетиља, сликара
или кулинара, и уопште разних локалних уметника, занатлија, на
учника и познавалаца локалне културе, историје, етнологије и ан
тропологије.

ПРОМОЦИЈА „ЗДРАВОГ НАЧИНА ЖИВОТА“ 
У ТУРИСТИЧКОЈ ПОНУДИ
На данашњем врло конкурентном туристичком тржишту у
склопу богате разноврсне ванпансионске понуде, пожељно је ра
дити на промоцији здравог начина живота на Златибору. Пожељ
но је и на бољи начин промовисати кулинарске специјалитете и
обичаје овог краја, као што су златиборско-ужичка „комплет лепи
ња“, обичај нуђења госта слатким од боровница и шумских јаго
да, сјеничким сиром, хељдопитом, паприком у павлаци и говеђом
пршутом са висоравни Златара, чувеном пршутом из Мачката, ча
јевима, ликерима и ракијама од разних врста воћа и биља са Зла
тибора и Златара, посластицама од малина из Ариља и околине,
као и промоцију обичаја послуживања јела и пића у оригиналним
домаћим дрвеним или грнчаријским посудама из Злакусе и оста
лих ужичких, златиборских и златарских села.17) Потребно је да се
ови оригинални специјалитети што пре дефинишу и озваниче као
храна са заштићеним географским пореклом. Уз давање више па
17) У неким европским алпским хотелима и chalet смештајима госте у собима дочека бо
ца са шамшањцем, домаћи чај, ликер или вино, и упаковани традиционални слаткиш
који је типичан за одређено локално подручје. У ресторанима крај скијалишта нуде се
локални специјалитети уз кувано вино, као на пример, у Словенији локална “jota” (ки
село зеље и пасуљ).
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жње промовисању бициклизма, уз промоцију и безбедносних мера
које прате овај и остале спортове, затим параглајдинга, јахања и
осталих атрактивних спортова, пожељно би било организовати и
на одговарајући начин медијски промовисати обиласке златибор
ских занимљивости кроз познате и непознате златиборске пределе
различитим врстама аутомобила и бициклима или зими сањкама,
кочијама, запрегама или моторним скијама. Туристи би могли и
да открију бисере црквене архитектуре и једне од најзначајнијих
центара просветитељског рада и писмености на овим просторима,
манастире Увац и Дубрава, као и манастир Рујно на путу између
Златибора и Таре, у којем је у ХVI. веку била и једна од првих
штампарија у Србији. Специфичним и међу собом разноврсним
стилом архитектуре одликују се и цркве Светог Петра и Павла, цр
ква Светих Апостола, те цркве у Белој Реци, Јабланици, Добро
селици, Трипкову, Чајетини и Мачкату.18) Од изнимне је важности
за развој туризма на Златибору да се све локалне знаменитости и
обичаји, културно-историјски објекти и природне, спортске и ре
креац
 ионе атракције приближе и предоче страним и домаћим ту
ристима одговарајућим натписима на самом месту на разним је
зицима, као и штампањем и практичним достављањем брошура,
мапа и проспеката посетиоцима Златибора, на којима су на разним
језицима описани и објашњени пропратним историјат локалних
знаменитости, догађаји, манири и обичаји тог краја.
Пожељно би било да се врло извесна финансијска добит у бу
дућности, остварена успешним претакањем оваквог мултидисци
плинарног туристичког концепта у стварност, употреби не само за
краткорочну добит појединаца који учествују у његовом планира
њу и извршавању, него и са свешћу о дугорочној добробити и на
слеђу будућим генерацијама у читавом региону и широј друштве
ној заједници. У том смислу кориштењем креативног и радног
потенцијала локалног становништва смањили би се незапосленост
и исељавање становништва у урбане центре, развила даље култура
предузетништва и подстакнула властита производња којом би се
обогатио садржај услужних делатности са овог подручја. Уз то, па
жљивим планирањем и низом правних, економских и образовних
мера и иницијатива било би омогућено да се део остварене финан
сијске добити од развоја туризма и осталих грана привреде поједи
начно и организовано улаже у образовање младих људи у области
туризма, маркетинга, спорта, пољопривреде, медицине, фармаци
18) Снежана Џенић, Златибор – културна и историјска баштина од праисторије до да
нас, Чајетина, 2009
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је, шумарства, разних врста занатства и осталих области које по
мажу даљи развој привреде. Све то би омогућило боље услове за
живот и рад будућим генерацијама које живе и раде на Златибору,
а тиме уједно и већи степен задовољства њихових страних и дома
ћих гостију боравком на Златибору.
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CONTRIBUTION OF TOURISM TO DEVELOPMENT OF THE
REGION OF ZLATIBOR
Summary
Objective of this text is finding the answer to the questi
on as to how to properly use and implement great natu
ral, cultural and economic capacities of  the mountainous
plateau Zlatibor for purpose of providing its substantial
development. Another objective of the text is to make a
comparison between regional development of Zlatibor
and some other regions in Europe with similar geoclima
tic characteristics and capacities for substantial cultural
and economic development and in line with that to find
appropriate pointers and proposals for providing a stable
and sustainable development of the region of Zlatibor in
future. In the first part of the text, author gave a histori
cal preview of successful development of certain Alpine
mountain tourist centers, citing concrete tourist marketing
moves that had provided it. In the latter part of the text
author analyzed ecological, political and economic seg
ments of contemporary tourist trade and service industry
market and cited concrete legal, organization and institu
tional pointers for development of tourism, in particular
health tourism in Zlatibor and neighbouring tourist desti
nation Zlatar, and in line with it, for development of whole
economy in this region.
Key Words: mountain tourism, health tourism, regional
development, marketing in tourism, local self-govern
ments, spatial plan, natural and cultural resources, regio
nal development
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СОЦИОЛОГИЈА У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ 
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈЕ

(Кроки о развојној линији и теоријско-истраживачким
оријентацијама у социологији у нас)
„Остварена у складу с мојим схватањем, соци
ологија би, с једне стране, требало да буде ди
сциплина која помаже човеково ослобађање. С
друге стране, била би циљ по себи, отеловљују
ћи прадавну људску тежњу за сазнавањем са
мог себe. Ако то није велики захтев, ништа није.
Ако то није частан посао, ништа није часно.“
(Алвин Гулднер, За социологију)
Сажетак
У раду, аутор разматра историју развоја социологи
је као науке у Србији, као и различите истраживачке
оријентације у њој. Он посебно анализира утицај три
ју истраживачких орјентација у социолошкој праксе
ологији: теоријско-хуманистичке, институционали
стичке и емпиријско-аналитичке. У фокусу ауторове
анализе је допринос студијске групе за социологију са
Филозофског факултета у Београду на развој и афир
мацију социологије у Србији.
Аутор истиче потребу веће сарадње наших   студиј
ских група и катедри за социологију у Србији као и по
требу за професионално удружења социолога, у вези
са статусним питањима професије социолога. Ова
програмска, али и бројна друга статусна питања ди
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пломираних социолога, захтевају проблематизацију и
акцију наших департмана  и удружења за социологију.
Кључне речи: Социологија, истраживачке оријента
ције, Студијска група за социологију Филозофског фа
култета у Београду, позив социолога.

СОЦИОЛОГИЈА КАО ИЗДАНАК ГРАЂАНСКЕ 
РЕВОЛУЦИЈЕ И НАУКА ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ
Социологија је настала из духа просветитељства и грађанске
револуције. Како вели Рејмон Арон, француска грађанска револу
ција изнедрила је две тековине – грађанина, као облик политичке
еманципације, и социологију, као израз духовне револуције.1) Као
наука друштвене кризе она је настала најпре у Западној Европи у
оквиру националних глобалних друштава, да би се потом трансна
ционално – интернационално ширила целином глобуса тако да да
нас можемо говорити не само о њеној интернационализацији већ и
суштинској глобализацији социологије, у смислу не само кванти
тативног проширења њеног предмета истраживања, већ и освајања
квалитативно новог теоријско-методолошког становишта (у скла
ду са светско-системском теоријом И. Волерстина) за разумевање
структуре и динамике светског друштва.
Социологија, иако је настала у оквиру научног позитивизма,
тежила је да се афирмише као облик критичког мишљења. О томе
је, почетком седамдесетих година у својој књизи „Позив за соци
ологију„ (1963) Питер Бергер, између осталог писао да је она акт
цивилизирања ума у нашој епохи што долази из Модерне, те отуда
бројна настојања да се она развије као „критика друштва“ (Т. Бо
томор), као „критичка лектира друштвене праксе“ (А. Турен), као
и да се повеже са покретима друштвених промена.2)
У свом развоју, од настанка до данас, како то истиче Хабермас,
социологију као науку друштвене кризе једнако својатају снаге ре
волуције, конзервације и рестаурације. 3)
У свету су написане сериозне студије о настанку и развоју
социологије а посебно о односу социологије и друштвене кризе. У
1)
2)
3)

Цитирано према наводу из „Cahiers Internacaux de Sociologie”, 1953, свеска XIV, стр.
3-4.
А. Турен, „За социологију“, у књизи Постиндустријско друштво, Глобус, Загреб,
1980, стр. 247.
Ј. Хабермас, „Теорија и пракса“, БИГЗ, Београд, 1980, стр. 300.
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овом контексту подсећамо и на одличну студију у нас колеге Владе
Милића „Социологија наука друштвене кризе“ (1997).  
Међутим, ваља рећи да је развој социологије условљен не са
мо духом кризе, већ и нараслим потребама и изазовима једне епо
хе, те се стога у њеној научној лабораторији фокусирају како про
блеми структуре тако и динамике савременог светског друштва и
стално проширују научна поља њених истраживачких захвата и
помера хоризонт интердисциплинарних и трансдисциплинарних
истраживања. Урлих Бек, између осталог, у својим истраживањи
ма, које можемо назвати социологијом глобализације, о социологи
ји говори као о критичкој рефлексији и транснационалној науци,
која је космополитски усмерена на проучавање глобализма и гло
бализације и њихове последице на савремене друштвене промене.
Ален Турен је пак у свом професионалном развоју, у одређивању
тежишта предмета социологије и поенте ангажовања социолога,
прешао пут од акционалистичке социологије у чијем су средишту
истраживања микро друштвених структура, преко друштвених по
крета као колективних актера, до истицања значаја еманципације
индивидуе и улоге културе у савременим друштвеним променама.
Но, без обзира на различите теор ијске оријентације у дефи
нисању улоге социологије у модерном и постмодерном друштву
и на њен различит положај и реалан третман у различитим гло
балним системима, у распону од ширења простора за изражавања
њеног професионалног идентитета или њену инструментализаци
ју, извесно је да је у условима савремености због дуготрајне кризе
социологије и друштва у Америци, Бергер могао закључити у свом
раду Социологија: опозив? (1992) да је социологија изневерила
очекивања.4) Идентитет социологије као науке, позива и професије
угрожен је данас двема тенденцијама: једна је изражена у форми
размрвљеног рада и атомизације у социологији („социологија без
друштва“), а друга, кроз њено потискивање увођењем глобологије,
мондологије, као трансдисциплинарне, „омнибус науке“ у систем
образовања и професионалну поделу рада.

ОСВРТ НА ЛИНИЈУ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
СОЦИОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ
Социoлогија се у Србији почела развијати између два светска
рата, најпре на Правном факултету у Београду, где је формирана
4)

П. Бергер, „Sociology: A disinvitation“, in Society, November/december, 1992.
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прва катедра за социологију 1935. године. Овде је био сконцентри
сан значајан број научника и истраживача који су се бавили про
блематиком историјске социологије, социологијом правних и по
литичких институција, социологијом села, као и општеторијским
проблемима у области социологије (С. Јовановић, Ђ. Тасић, Д. Јо
вановић, Р. Лукић..., опширније о томе видети у студији М. Митро
вића „Југословенска Предратна  социологија “ (1982).5)
У послератном развоју друштва Србије, после деценијске
владавине хистомата, на отвореним процесима дестаљинизације,
и демократизације живота у области културе на универзитетима,
настала је дедогматизација и отворен пут борбе за институциона
лизацију социологије као науке. Ко израз преваге те борбе јесте и
формирање прве студијске групе за социологију 1959. на Фило
зофском факултету Универзитета у Београду. Оснивање и рад ове
групе од великог је значаја за развој не само друштвених и хумани
стичких наука на београдском универзитету, већ у целој Србији.
Њеним оснивањем су положени темељи за развој једне нове ху
манистичке науке, која ће утицати на развој критичког духа и си
стематску едукацију једног новог типа интелигенције која је мање
доктринарна а више школована у духу модерне, еманципаторске
улоге интелектуалаца у савремености. Учинци овакве мисионар
ске ангажоване улоге социологије и социолога, који су се едукова
ли на овој студијској групи биће препознатљиви у предстојећим
друштвеним борбама у деценијама до краја 20. века.
У даљим процесима развоја универзитетске мреже у Србији,
као израз деметрополизације и демократизације система образова
ња у Србији, касније ће настати нове студијске групе за социологи
ју: на Филозофском факултету у Нишу (1971) године, у Приштини
(1973) и у Новом Саду (1988), (видети о томе опширније у студији
Марије Богдановић „Социологија у Југославији: Институционални
развој социологије (1990).6)
5)
6)

Oпширније видети у :М. Митровић, Југословенска предратна социологија, ИИЦ ССО,
Београд, 1982.
Oпширније видети у : М. Богдановић, Социологија у Југославији: институционални
развој социологије, Институт за социолошка истраживања, ФФ Београд, 1990.
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ТЕНДЕНЦИЈЕ И РАСКРШЋА 
У РАЗВОЈУ СОЦИОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ
Развој социологије на Београдском универзитету има не само
научно образовни већ и културни значај. Рад ове студијске групе,
као расадника социолошке културе, подстакао је формирање соци
олошких удружења, часописа и других ревија, превођење социо
лошке литературе са запада, формирање института за социолошка
истраживања и спровођење емпиријских истраживања. Такође,
подстакнут је процес артикулације и афирмације питања места по
зива и професије социолога у професионалној подели рада. У овом
контексту, наши су социолози својим радовима све више били пре
познатљиви у раду Светске асоцијације социолога. Дошло је до
превођења њихових књига на стране језике. Расла је све богатија
библиографија радова из социологије у нас. Интелектуалну снагу
ширења критичке мисли чинили су социолози и филозофи, (при
падници тзв. критичке интелигенције окупљени око „Праксиса“,
Корчуланске школе и Филозофског факултета у Београду), који су
предњачили ширином и дубином својих знања; који су утицали на
дедогматизацију теоријске мисли у нас, на афирмацију трансди
сциплинарног приступа, на упознавање са резултатима модерне
научне и филозофске мисли на Западу, као и својом доследношћу у
критичкој употреби свог ума у отпору стаљинизму, бирократизму
и критици бројних других деформација у социјалистичком самоу
правном систему. Ова група професора одиграла је пресудну улогу
у формирању критичке антисистемске интелигенције у Србији.
У овом социо-културном контексту, социологија је као нова на
ука, позив и професија, била разапета између професионализације
и инструментализације од стране центара моћи. Критички осврт
на педесетогодишњи развој социологије у Србији упућује нас на
препознавање најмање три тенденције: 1. схватање социологије
као еманципаторске друштвене критике и фактора развоја рацио
налне критичке свести (по угледу на Турена, Ботомора, Гулднера);
2. практиковање институционалистичке социологије, засноване на
нерефлектованом, примитивном функционализму, као својеврсни
пропагандни коментар текућих закона у функцији „естетизације
политичке моћи“: 3. развој аналитичке емпиријске социологије као
истраживачке науке о социјалним чињеницама.
Највећи допринос промоцији социологије као критичке науке
о друштву и хуманистичког позива у функцији развоја критичке
- 277 -

Љубиша Митровић

СОЦИОЛОГИЈА У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ  ...

свести дали су представници хуманистичке оријентације. Она је у
нас дошла до изражаја седамдесетих година. Њени представници
су афирмисали захтев за модерном синтезом сазнања из филозо
фије, социологије, антропологије и осталих хуманистичких наука,
рехабилитовали Марксову теорију отуђења и ослобођења чове
ка, реаф
 ирмисали аутентичне вредности Марксовог начела дија
лектичког тоталитета и радикалне критике свега постојећег. Сва
су ова начела била аплицирана у функцији критике стаљинизма,
бирократизма, монопартизма и бројних деформација, проблема
и противречности како у грађанском друштву тако и у социјали
стичком поретку. На овом фону настала је и рехабилитација, не
само принципа ума и слободе, већ и институција грађанске демо
кратије, као и афирмација значаја улоге социологије у развијању
рационалне критичке свести у друштву. Речју, из њеног деловања
произишла је и употреба социологије као социолошке имагинације
и јавног знања за опште добро. Као таква, она је утицала на зрење
и формирање критичке свести младе генерације, посебно студена
та и њихову масовну политизацију у студентском покрету 1968. У
судару са снагама поретка и у идеолошким превирањима седамде
сетих година, социологија је стигматизована као „сумњив“ позив,
субверзивна професија а један број професора и студената су били
санкционисани од стране режима.
Позитивни учинци овакве хуманистичко-еманципаторске ори
јентације данас се могу мерити низом индикатора: променама у
парадигматској субкултури академске заједнице социолога, тј. ши
рењем теоријског плурализма; афирмацијом интердисциплинар
ног и трансдисциплинарног приступа у друштвеним наукама; али
пре свега, по учинцима на дедогматизацију погледа на свет младе
генерације, њено ангажовање у друштвеним променама, формира
њу антисистемске интелигенције и њеној мобилизаторској снази и
утицају на свест актера друштвених промена. Речју, релевантан је
утицај представника ове оријентације социолога у нашој култури,
академској заједници и друштву. Без обзира на бројне стигмати
зације (социолога као сумњивог лица), социологија је почела да
се афирмише као критичка, хуманистичко-еманципаторска наука о
друштву и путевима и могућностима еманципације човека.
Представници тзв. институционалистичке социологије у нас
неговали су једну врсту догматског марксизма, апологетског функ
ционализма, или како би то А. Гулднер дефинисао „функциона
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лизираног марксизма“. Они су социологију редуцирали на анцилу
текуће политике у служби актуелних центара моћи. На својеврсну
публицистичку делатност, у функцији „естетизације политичког
простора“; на позитивистичко коментарисање системских закона и
идеолошких програмских интенци владајуће партије. На тај начин
вршена је идеолошка и политичка мистификација самоуправљања
као безконфликтног поретка. Са сваком променом Устава или си
стемских закона видљиво су „дебљали“ уџбеници из социологије
као пуки коментари у функцији популаризације институционалног
поретка. На тај начин социологија је инструментализована за по
требе центара моћи, редукована на „инжењерску науку“ о новом
друштву и новом човеку. У пракси је била све видљивија њена мар
гинализација и потискивање у систему образовања, као и њена за
мена новим „омнибус“ предметом „Марксизам и социјалистичко
самоуправљање“.
Трећа тенденција изражена у емпиријско-аналитичкој оријен
тацији дала је највећи допринос професионализацији социологи
је. Она је следећи налог Војина Милића, једног од утемељивача
социологије у нас, о нераздвојивом јединству теоријског и емпи
ријског елемента у социологији као критичкој науци о модерном
друштву и човеку, највише афирмисала социологију као нов позив
и нову професију. Иако није многобројна у професионалној поде
ли рада, јер је већина дипломираних социолога радило у просвети,
медијима или као аналитичари у тзв. стручним службама центара
моћи, ова струја је стрпљивим радом у институтима, предузећи
ма, установама и организацијама, највише учинила за афирмацију
процеса професионализације социологије у нас. При чему је наи
лазила на бројне подругљиве критике о „вулгарном емпиризму“,
„сакупљачком раду“ и др. Ова емпиријска истраживања кретала су
се од индустријске социологије, социологије села, до социологије
политике, културе и социологије свакидашњег живота. У њеном
фокусу се нашао регистар бројних питања и проблема: у распону
од индустријализације до промена у друштвеној структури; од на
учно-технолошке револуције до партиципације и самоуправљања;
истраживање промена на селу; индустријских односа и расподе
ле моћи, међунационалних односа и политичких процеса, урбане
културе; социјалних неједнакости и социјалне стратификације; по
ложаја омладине и интергенерацијских односа; имплозије соција
лизма и транзиције.
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Оваквим ангажовањем, прекобројних емпиријских социоло
шких истраживања, представници ове оријентације у социологији
као да су добро схватили подругљиву поруку проф. Цветка Кости
ћа о „целофанским социолозима“ (који су социологију свели на јед
ну наративну делатност у функцији естетизације политичке моћи
„шминкања мртваца“), чиме су преко примењених, развојних и ак
цијских истраживања извлачили позив и професију социолога из
окриља „сумњивог лица“ (стигматизоване и прокажене професије)
и утирали пут ширењу простора за афирмацију њеног истраживач
ког идентитета, занатства и мајсторства у савременој подели рада.
Београдска студијска група за социологију можемо рећи да
је једнако заслужна како у афирмацији хуманистичке оријентаци
је социологије, тако и аналитичко-емпиријске, те је већина њених
кадрова тј. дипломираних социолога са овог департмана, избегла
погубним замкама како вулгарног емпиризма тако и практиковања
социологије као новог облика идеолошке критике, као и инстру
ментализацији у заводљивим дневно-политичким борбама у по
следње две деценије.
Учини ли се осврт на социолошку праксеологију од 1990. до
2000. године, у времену кризе и распада СФРЈ, запазиће се извесна
осека емпиријских истраживања, као и политизација једног дела
социолога у конфронтацијама између позиције и опозиције, као и
њихово прегруписавање унутар различитих оријентација као што
су: традиционалистичка, апологетска и модернистичка. После пе
тооктобарских промена, на валу неолибералне идеологије, „турбо
капитализма„ и глобализма и ширена стратегије зависне модерни
зације и транзиције „без социјалне одговорности“, јављају се нови
облици идеологизације и инструментализације социологије и со
циолога. Видљива је појава „бега“ социолога у тзв. аналитичаре,
као и под фирмом болоњске реформе атомизација наставних про
грама из социологије (разбијање дисциплина на курсеве) и поти
скивање фундаменталних теоријских дисциплина, као и рестрик
ције хуманистичких садржаја. Стога је врло битно напоменути
да се у актуелној реформи избегну погубне замке ефекта размр
вљеног рада у социологији као науци да не бисмо репродуковали
у пракси оно стање „социологије без друштва“ које је познато из
историје развоја социологије. Свесни смо тога да се универзитети
као и социологија морају прилагођавати духу времена, али морају
и очувати своју аутономију и интегритет у односу на неолиберал
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ну логику тржишног фундаментализма, јер ће у супротном и сами
допринети сопственој инструментализацији: да буду продужена
рука пастворене моћи савремених корпорација и политике, а не ак
тери научних истраживања и фактори критичке свести.

КРОКИ – СКИЦА О РАЗВОЈУ СОЦИОЛОГИЈЕ У НИШУ
Социологија као посебна студијска група на нишком Уни
верзитету на Филозофском факултету формирана је 1971. године.
Пре тога, на Универзитету у Нишу, социологија се предавала као
општеобразовни предмет на другим факултетима Универзитета
и Нишу. На почетку, студијска група је имала у сталном радном
односу три професора и два асистента, док је данас тај број пре
ко двадесет. По структури наставног плана, студиј социологије у
Нишу требао је да едукује општи профил социолога са благим на
гласком на социологију образовања и културе. У каснијем развоју
ове наставне групе остварена је хармонија између општих дисци
плина и посебних примењених социологија. У научно-истражи
вачком погледу (Институт за друштвена истраживања, Институт
за социологију и Центар за социолошка истраживања) истраживао
је: проблеме индустријских односа и сукобе у привреди региона
Ниш, феномен радног морала и апсентизма; регионалну хетероге
ност промена друштвене структуре у Србији; здравље и болести
школске деце. У последњих петнаестак година социолози са ове
студијске групе баве се истраживањем улоге културе у транзицији
постсоцијалистичких друштва на Балкану, а посебно културним и
међуетничким односима, идентитетима и културом мира на Бал
кану у процесу евроинтеграција. На свим овим пројектима анга
жован је велики број истраживача из земље и иностранства и об
јављено је преко двадесет зборника и монографија. У теоријском
погледу студијска група је значајно опредељена на истраживање
места и улоге културе и геокултуре развоја у савременим друштве
ним променама.
За разлику од колега и колегиница са Института за социоло
гију Филозофског факултета у Београду који се бави социологи
јом свакодневног живота, квалитетом живота друштвених група у
савремености, негујући претежно структуралистички теоријскометодолошки приступ, социолози окупљени око Центра за соци
олошка истраживања на Филозофском факултету Универзитета у
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Нишу највећим делом следе културалистичку парадигму у истра
живању проблема којим се баве.
Студијска група за социологију у Нишу поред обарзовно-на
ставне и научно-истраживачке улоге, одиграла је и ширу социокултурну функцију у развоју Универзитета у Нишу и југа Србије.

ЗА СОЦИОЛОГИЈУ СОЦИОЛОГИЈЕ
Од малог језгра наставника, асистената и студената из Капетан
Мишиног здања, за педесет година од свог оснивања, социологија
је порасла у многољудну академску заједницу у Србији. На путу
свог професионалног стасања она је прошла трновит пут. Преле
жала је бројне дечје болести и лутања. Од стигматизације - сумњи
вог лица и алхемичара бунта и студентске револуције - до аналити
чара и естетичара нових структура моћи у условима транзиције и
тзв. отвореног друштва у настајању и превирању.
У овом контексту социокултурне динамике jугословенског
друштва и Србије, социологија се, у потрази за својим професио
налним идентитетом, дифернцирала на три оријентације:
а) критичко-хуманистичку;
б) нормативистичко-институционалистичку;
ц) емпиријско-аналитичку.
На историји социологије и социологији социологије је да обја
сни какво је место и улогу социологија имала у појединим фазама
развоја југословенског друштва и друштва Србије.
Својевремено је Бекер записао – да социолози пасионирано
истражују друштвене групе и њихове стилове живота, а нерадо го
воре о својој професији и себи. Примена социолошког метода у
истраживању наше професије, утрла би пут својеврсној социоло
гији социологије, и омогућила би нам да сазнамо какав је био удео
унутрашњих фактора научне организације студија социологије, а
какав спољних - социокултурних и политичких фактора на развој
социологије као науке, позива и професије. И поред неких напора
да се истражи развој социологије у нас и напише њена историја тај задатак као обавеза стоји пред новом генерацијом социолога.7)
Критичка сазнања о развоју како сазнајне тако и социо-кул
турне функције социологије у нас, у контексту глобалног развоја
7)

О социологији социологије, њеном предмету, циљевима и задацима видети опширније
у књизи Љ. Митровића „Социологија“, Институт за политичке студије, Београд, 1997.

- 282 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 273-286.

савремене социологије у свету, имала би не само информативну
и хагиографску улогу, већ би могла подстицајно деловати у ком
правцу данас треба развијати позив и професију социолога.
Савремени мегатрендови глобализације и транзиције савре
меног друштва имали су одређене импликације на предметно про
ширење социологије као науке односно глобализацију саме соци
ологије. Они су, такође, довели и до појаве глобологије као нове
трансдисциплинарне науке и професије и глоболога, и до нових
факултета и студијских група, стручњака за глобалне процесе ко
ји озбиљно конкуришу професионалним претензијама социолога
у истраживању савременог друштва. У тој игри професија на тр
жишту рада, социолози могу лако бити редуцирани на техничаре и
аналитичаре за локалну употребу (етносоциологе и етнометодоло
ге микродруштвених структура и локалних заједница).
Други облик потискивања наше професије иде из навалентне
позиције политикологије и правних наука у савремености, што је
повезано са успоном неоинституционализма, као и за појаву нових
дисциплина које су везане за нову и идеолошку индоктринацију (у
распону од уставног уређења, грађанског васпитања и веронауке).
У средњим школама, на пример, у суседној Бугарској, отворено се
врши потискивање социологије, увођењем омнибус предмета Чо
век и савремени свет.
Трећа група проблема, која је везана за положај и третман со
циологије у савремености и о којој треба повести расправу, јесу
актуелни болоњски процеси реформе високог образовања. Они се,
између осталог, манифестују кроз нову тенденцију размрвљеног
рада и феномен обнове „социологије без друштва“. Наиме, запажа
се тенденција уситњавања дисциплина, увођењем нових курсева
у наставне планове, потискивањем опште теоријске социологије,
али и значаја филозофије, историје социјалних теорија и хумани
стичких наука у едукацији студената социологије.
Указујући у скици на нека од ових питања, желео бих да ис
такнем потребу веће сарадње наших студијских група и катедри за
социологију у Србији као и професионалног удружења социолога,
у вези са статусним питањима професије социолога. Ова програм
ска, али и бројна друга статусна питања дипломираних социолога,
захтевају проблематизацију и акцију наших департмана и удруже
ња за социологију.
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Без обзира на све ове тенденције, које воде оспоравању или
минимизирању улоге социологије и социолога у нас, верујем да
позив социолога, (иако је у кризи - Бергер), није непотребан за ра
ционално сазнавање проблема и могућности развоја савременог
друштва.
Социолози су данас разапети између критичке и апологетске
функције наше науке и позива. И за њих важи оно упозорење ста
рог Пашића, које се односи на политичаре, о близини или удаље
ности од ватре моћи и сласти власти, односно да могу да озебу (ако
су подаље од њих) и да се опеку (ако су преблизу).
Резимирајући ову распараву о положају и улози социологије и
социолога у нас завршио бих је пледоајеом - да социологија треба
и мора да остане аналитичка и критичка, еманципаторска наука
о човеку и друштву. У супротном, она постаје пука апологија коју
инструментализују центри моћи за своје партикуларне интересе.
Овде бих подсетио на афоризам Ружичке – ако, због политичке ко
ректности, наставимо да пузимо, хоризонт никада нећемо дотаћи.
Само ће пендрек (као метафора за неконтролисану моћ и насиље)
поново порасти до неба! А социолози - аналитичари ће народ те
шити како је батина, за њихово добро, израсла из раја!
***
Педесет година јубилеја студијске групе за социологију Фило
зофског факултета Универзитета у Београду прилика је да се каже
да је ова група одиграла пионирску улогу у утемељењу социоло
гије као наставно образовне и истраживачке делатности у нашој
академској заједници. Да се сумирају резултати и учини подстицај
за даљи рад и развој социологије у Србији. Време је да се каже да
је социологија „прележала дечије болести“ у свом развоју те да се
мора развијати у јединству као теоријско-емпиријска наука о савре
меном друштву и човеку; као хуманистичка критичка рефлексија о
путевима и могућностима еманципације човека у контексту савре
мених друштвених промена. Њен задатак није само да феномено
лошки описује институционални поредак, већ да иза њега открије
„невидљиво друштво“, опште и посебне законитости производње
друштвених односа и положај друштвених група и индивидуа. Да
развијеним системом критичких истраживања (фундаменталних,
развојних, примењених) пружи одговор не само на актуелно стање,
квалитет живота, систем расподеле друштвене моћи, већ и утре
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пут у трагању за алтернативним облицима живота који би омогу
ћили бржу еманципацију човека и друштвени прогрес.
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Ljubisa Mitrovic
SOCIOLOGY IN SERBIA BETWEEN PROFESIONALIZA
TION AND INSTRUMENTALIZATION
(Sketch of the line of development and theoretical-research 
orientations in our sociology)
Summary
In this paper, the author discusses the history of the deve
lopment of sociology as a science in Serbia, as well as dif
ferent research orientations in it. He pays special attention
to the analysis of the influence of theree research orienta
tions in sociological praxeology: theoretical-humanistic,
institutional, and empyrical-analytic one. Author focuses
on the contribution of the Department of Sociology at The
Philosophical Faculty in Belgrade to the development and
affirmation of sociology in Serbia.
The author underlined the need for greater cooperation of
our study groups and departments for sociology in Serbia
and the need for professional associations of sociologists
dealing with the questions regarding the status and profes
sion of sociologists in general. This program oriented qu
estions, as well as other numerous questions regarding the
status of graduated sociologists need a thorough analysis
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of problems (problematization) and action of our depart
ments and associations for sociology.
Key words: Sociology, research orientations, Department
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ВОЈВОДИНА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ
СРБИЈЕ**
Статут Војводине у листу „Политика“ 2008-2009. го
дине
Сажетак
У овоm чланку о аутономији Војводине пратићемо
„битку за Војводину“ ишчитавањем и анализом тек
стова објављених у листу „Политика“ и неким другим
изворима у последње две године. Дакле, у периоду пре,
за време и након доношења Статута АП Војводине
и Закона о утврђивању надлежности АП Војводине.
Такође, у раду је презентована тзв. Салцбуршка изја
ва Војвођанског покрета из 1948, као и Magna carta
genitum et regionum (Велика повеља народа и регија)
-  ФУЕБ-програм Федералистичког савеза европских
народних група из 1992, и њихова необична сличност
са Статутом Војводине. Обрађено је и питање реги
онализације Србије које се допуњује са војвођанским
статутом.
Кључне речи: Србија, Војводина, Статут, Закон о
утврђивању надлежности, мађарски регион, држава
у држави, еврорегија, Салцбуршка изјава, регионали
зација, сепаратизам, распарчавање Србије

*
**

Виши научни сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
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МАЂАРСКИ РЕГИОН НА СЕВЕРУ

O

во је наш трећи чланак о положају и статусу Војводине, одно
сно њеној аутономији у саставу Републике Србије. Усвојени
Статут АП Војводине, међутим, изводи ову покрајину из њене ма
тице, што је и став највећег броја српских уставно-правних и дру
гих релевантних експерата. У „битку за Војводину“ укључила се и
„Политика“, дајући простор на својим страницама и апологетама и
противницима „војвођанског идентитета“ и њеног подржављења.
Тако „Политика“ од 3. септембра 2008. преноси делове из пи
сма које Иштвану Пастору, председнику Савеза војвођанских Ма
ђара, пишу лидер Демократске заједнице војвођанских Мађара
Шандор Пал и лидер Демократског покрета војвођанских Мађара
Андраш Агоштон. Ова двојица мађарских првака траже преговоре
са српским властима о остваривању концепта аутономије војвођан
ских Мађара, који предвиђа повезивање девет општина у којима су
Мађари у већини.
Пастор указује на чињеницу да је статут био у основи кам
пање коалиције „За европску Војводину“. Он истиче: „За нас је
приоритетно питање положај националних савета и слажем се са
господином Агоштоном да се што пре мора усвојити закон о на
чину избора, надлежностима и финансирању Савета националних
мањина... Чињеница је да је остваривање аутономије прва тачка
Заједничког концепта аутономије странака војвођанских Мађара.
Друга тачка тиче се посебне регије на северу Војводине саставље
не од општина у којима Мађари чине већину, а на чијем остварењу
сада инсистирају ДПВМ и ДЗВМ“. Балинт Пастор каже да ће то
питање доћи на дневни ред када и Закон о регионализацији Србије
чије је усвајање један од услова за прикључење ЕУ. Он објашњава
да је реч о предлогу за оснивање мултиетничке регије на северу
Војводине, односно удруживању девет општина у један од многих
подрегиона у Србији који би били дефинисани законом. Председ
ник Извршног већа Војводине Бојан Пајтић тврди, међутим, да му
је „као припаднику грађанске опције страна и потпуно неприхва
тљива свака помисао о поделама по етничком принципу“. Са друге
стране позиција тврди да ће „ДС морати мађарским странкама да
плати рачун за подршку“. Пастор наглашава да ће његова странка
и даље тражити промену граница управних округа у Војводини - у
питању су општине Ада, Кањижа и Сента које припадају север
но-банатском округу са средиштем у Кикинди, а, како сматрају у
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СВМ, географски и према свакој људској логици место им је Бач
ка...“1)
Представници опозиционих странака сматрају да предлог Ста
тута није у складу са Уставом. Лидер Демократске странке Србије
Војислав Коштуница истиче: „Уместо да се статут бави аутоно
мијом онако како је то предвиђено Уставом Србије, преко оваквог
предлога статута заобилазним путем покушавају да се успоставе
елементи државности Војводине“.
Милорад Мирчић, из Српске радикалне странке, изјављује
да предлог статута води ка федерализацији Србије, и ту мисли на
симболе, заставу, грб, војвођанску академију наука и уметности,
развојну банку, јавни радио дифузни сервис Војводине.
С друге стране у Либерално демократској партији сматрају да
овај документ Војводини доноси суштинску аутономију. Члан и ре
публички посланик ове странке Јудита Поповић истиче: „Сматра
мо да је ово само један мали корак у неким малим променама што
се аутономије тиче, сигурно не и значајан“.
Председник Скупштине Војводине Шандор Егереши се зала
же да „Војводина има законодавну, извршну и делимично судску
функцију, своју имовину и сопствене приходе...“ Председник по
сланичког клуба „Заједно за Војводину“ проф. др Драгослав Пе
тровић упозорава, да је управо нови Устав Србије у три своја члана
експлицитно утврдио и могућности и обавезе које администраци
ја АП Војводине мора да реализује. Једна се односи на пренесене
надлежности у оквиру којих се очекује њена одговорност и опера
тивност, друга на акте и начин уређивања одговорности у вези са
регулисањем рада органа АПВ и трећа, да се кроз пропорционал
ну заступљеност у скупштинским структурама, односно органи
ма власти и припадности националним заједницама максимално
афирмишу...
И у Социјалистичкој партији Србије тврде да није реч ни о ка
квом сепаратистичком документу. Душан Бајатовић то образлаже
тиме што покрајина неће имати своју полицију, војску, дипломат
ска представништва, централну банку и монету, већ само она која
предвиђа Устав Србије.
Светозар Чиплић, министар за људска и мањинска права, не
улазећи у конкретна решења предлога Статута, истиче став да је
1)

“Захтев за мађарску регију у Војводини?”, Политика, 3. септембар 2008, стр. 6.
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предлог Статута у сагласју са Уставом са образложењем, да: „По
Уставу Србије покрајине имају право на самоорганизовање, имају
сопствене изворе прихода, имовину, а све недоумице отклања Члан
12 Устава који грађанима даје право на покрајинску аутономију као
средство ограничавања власти“.2)
Професор уставног права Ратко Марковић каже да је „декла
рисањем Војводине као европске регије интегрисане у европски
систем региона, предлог нацрта статута изашао из тог (уставног М.
С.) концепта пошто Устав такву категорију не познаје“. Такође, он
је указао да је и члан 26 предлога нацрта у супротности са Уставом,
јер највиши правни акт прописује да је у службеној употреби на те
риторији Србије српски језик и ћирилично писмо...3)
У Политици од 25. септембра 2008. Слободан Антонић, изме
ђу осталог, пише: „Устав Србије (чл. 181) дозвољава непосредну
сарадњу покрајина и општина са покрајинама и општинама у дру
гим земљама. Али, он не помиње дипломатска представништва.
Поготово не помиње представништво у Бриселу, о коме изричито
говори војвођански статут (чл. 18). „Представништво“ Војводине
у Бриселу је, да се не лажемо, амбасада Војводине у ЕУ. Чак ни
земље које су федерализоване немају заступништва својих феде
ралних јединица у ЕУ... Устав, рецимо, одређује да су у Србији у
службеној употреби „српски језик и ћирилично писмо“ (чл. 10).
Статут Војводине, међутим, прописује да ће се „примена латинич
ног писма српског језика уредити покрајинском скупштинском од
луком“ (чл. 24)...4)
Даље пише: „Статут Војводине тако и на симболичком и на
институционалном плану ствара својеврсни „корпус сепаратум“
на тлу Србије. На сајтовима и форумима војвођанских „аутоно
машких“ организација могу се видети и читати сасвим озбиљне
тврдње о постојању „војвођанског језика“ и „војвођанске нације“ и
„војвођанског идентитета“.5)
2)
3)
4)
5)

“Једнима недовољно, другима превише аутономије”, Политика, 20. септембар 2008,
стр. 7.
Ратко Марковић, Статут излази из уставног концепта, исто
Слободан Антонић, “Амбасадор Војводине у ЕУ”, Политика, 25. септембар 2008, стр.
11.
Исто
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СТАТУТ ИЗЛАЗИ ИЗ УСТАВНОГ КОНЦЕПТА
У „Политици“ од 4. октобра 2008. под насловом : „Напади и
одбрана статута Војводине“, налазе се решења из нацрта која су
изазвала највише примедби.

1, Степен аутономије
Критике:
Бројним решењима представља увод у стварање државе у др
жави. (ДСС, НС, СРС)
Нацрт статута се огрешио о две кључне одредбе Устава Ср
бије: да је аутономна покрајина саставни део државне територије
Србије и да је правни поредак РС јединствен. Нацрт статута оса
мостаљује северну покрајину од Србије у својим одредбама о те
риторији, службеном језику и писму, главном граду и међународно
правном субјективитету Војводине. (проф. Ратко Марковић)
Јован Комшић, професор новосадског универзитета сматра да
се ради о некој врсти украсне аутономије Војводине у мери у којој
то дозвољава Устав, а Јудита Поповић истиче : „Суштина је у томе
да се Војводини врати законодавна, извршна и судска власт“

2. Европска регија, интегрисана у европски систем региона
(чл. 1)
Критике:
Таква дефиниција не постоји у Уставу Србије. Све док Србија
не буде интегрисана у ЕУ, ни један њен део не може бити интегри
сан .(лидер ДСС-а Војислав Коштуница)
„Устав такву категорију не познаје. То не може бити једно
страна одлука прописана статутом, већ одлуку о томе може донети
искључиво држава Србија. Такав концепт није у складу ни са кон
цептом Европске уније, јер је у случају ЕУ реч о заједници европ
ских држава, а не, како пише у нацрту, европских региона“. (Ратко
Марковић)
Објашњење: Драгослав Петровић (ДС) истиче да у овом тре
нутку Војводина има сарадњу са пет других регија у Европи, фор
мализовану сарадњу и то нико не оспорава..“Скоро све државе у
Европи, осим два изузетка, су конституисане или као федералне
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или са израженом регионалном организацијом“. Петровић сматра
да оваква оријентација доприноси стабилности државе Србије.

3. Оснивање представништава и међународни уговори 
(члан 16)
Критике:
„Војводина не може да оснива представништва у иностран
ству, нити да потписује међудржавне уговоре, јер би за то морала
да има међународно правни субјективитет, који има само Републи
ка Србија“. (Војислав Коштуница)
„Оснивање представништава Војводине у иностранству је пр
ви корак ка формирању нове државе на територији Србије“. (СРС)

Објашњење:
„Нови статут омогућава равномернији и снажнији развој реги
ја у Војводини, али и неке механизме који ће значити да можемо
брже и ефикасније да конкуришемо у фондовима ЕУ и то је сушти
на одредаба које се односе на међународну и регионалну сарадњу.
Војводини сада није потребно представљање у седишту европских
институција, али ће свакако бити кад Србије буде чланица ЕУ“.
(председник Покрајинског извршног већа Бојан Пајтић)

4. Дефинисање територије и референдум о њеној промени
(члан 3)
Критике:
Територија аутономне покрајине утврђује се искључиво Зако
ном о територијалној организацији.(ДСС, Ратко Марковић)
„Давање могућности да се само на том делу територије Србије
грађани референдумом изјасне о појединим питањима која би мо
гла да буду и сепаратистичког карактера јасно показује да се следи
већ опробани план разбијања Југославије“. (СРС)
Објашњење:
„То пише у Уставу, члан 182. став 4. Уставна норма је јача од
сваког закона. Закон о територијалној организацији утврђује које
су општине део покрајине, које су катастарске границе део које оп
штине, а овде говоримо о мењању територије“. (министар за људ
ска и мањинска права Светозар Чиплић)
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5. Покрајинске скупштинске одлуке са значајем закона 
(члан 19)
Критике:
„То је задирање у законодавну надлежност, коју има искључи
во Србија“. (Војислав Коштуница)
„Одредба која даје право Скупштини АП Војводине да покра
јинском скупштинском одлуком супституише закон је неуставна,
јер вршилац статутарне власти нема правни капацитет да то про
пише“. (Ратко Марковић)
Објашњење:
Драгослав Петровић (ДС) истиче да „одлуке које доноси Скуп
штина АП Војводине морају бити обавезујуће, у оквиру Устава и
само на територији Војводине у оним областима које су на нас пре
несене“.

6. Предлагање мреже судова у Војводини и кандидата за пра
восудне органе (члан 34)
Критике:
„Предложена решења су у директној супротности са Уставом
Србије, који код уређења ове гране државне власти не предвиђа
никакву надлежност АП Војводине, а овакав нацрт статута пред
ставља покушај да се индиректно , на неуставан начин одузму
ингеренције Скупштине Србије“. (бивши министар правде Зоран
Стојковић)
„Скупштина Војводине не може да предлаже кандидате са сво
је територије за судије Високог савета правосуђа и Уставног суда,
пошто је то већ регулисано републичким законом“. (Група грађана
„Маја Гојковић“)
Објашњење:
ЛСВ сматра да се овим не нарушава јединство судске власти и
да је све по Уставу Србије.

7. Примена латиничног писма српског језика (члан 26)
Критике:
„У супротности је са Уставом, јер највиши правни акт пропи
сује да је у службеној употреби на територији Србије српски језик
и ћирилично писмо“. (Ратко Марковић)
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Објашњење:

Светозар Чиплић каже да постоје два закона коју уређују
службену употребу језика и писма, а у самом Уставу је пред
виђено да се та материја може уредити у другачијим зако
ном. „Статут се позива на закон о службеној употреби језика
и писма. Тај закон је донет пре новог Устава, али док не буде
донет нов, тај је на снази“.
8. Влада АП Војводине (чл. 47)
Критике:
„Правно је могуће, али је необично да се први пут највиши из
вршни орган покрајине назива влада“. (Војислав Коштуница)

„Увођење тог термина је први корак ка формирању нове
државе на територији Србије“. (СРС)
Објашњење:
„Име не означава државност, реч је о незнању“. ( Светозар Чи
плић)
„Реч је о модерном решењу, јер покрајина има право да само
организује своје институције у оквиру онога што је њена надле
жност и да их назове како жели“. (Бојан Пајтић)

9. Људска и мањинска права (више чланова)
Критике:
„Највећи недостатак понуђеног текста што не садржи гаран
тована посланичка места за припаднике националних мањина у
покрајинском парламенту. Ту могућност даје и Устав Србије чла
новима 100. и 180. С друге стране, предлагачи су предвидели фор
мирање савета националних заједница унутар Скупштине Вој
водине, иако национални савети мањина припадају искључиво
републичком систему“. (Андраш Агоштон, лидер ДСВМ-а)
„Оснивање савета националних заједница захтева од послани
ка да се национално изјашњавају, што је противуставно“. (Група
грађана „Маја Гојковић“)
„Начин на који је предвиђено остваривање људских и мањин
ских права (Војводина се поставља као покрајина националних
заједница) у Војводину посредно уводи конститутивност нације,
а самим тим и елементе државности саме покрајине“. (Војислав
Коштуница)
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Објашњење:
„Важна ставка Нацрта статута је брисање појма национ
 алних
мањина, јер су у предлогу тог акта све националне заједнице на
територији покрајине равноправне. Не смемо да допустимо да се
остатак привредног шаренила, мултиетничке и мултикултуралне
заједнице разбијају и да се становништво дели на прворазредне и
другоразредне грађане“. (председник Скупштине Војводине Шан
дор Егереши, СВМ)
„Формирањем савета националних заједница, скупштинског
тела чије мишљење ће бити неопходно за усвајање одлука из обла
сти образовања, културе, употребе и заштите језика и писма, наша
традиционално толерантна, мултинационална, многојезичка, вер
ски мешовита средина, биће потврђени високи стандарди нашег
заједничког живљења“. (Бојан Пајтић)

10. Приходи, имовина, развојна банка (неколико чланова)
Критике:
„Одредбе о приходима Војводине, о имовини и развојној бан
ци нису у складу са Уставом Србије. Оснивање развојне банке Вој
водине је противуставно, јер је банкарски систем у надлежности
Републике“. (Војислав Коштуница).

11. Децентрализација (неколико чланова)
Критике:
„Потребна је суштинска децентрализација државне управе,
али не кроз проширивање надлежности покрајине и дуплирање др
жавног апарата, већ ширењем надлежности локалних самоуправа“.
(Група грађана „Маја Гојковић“)
„Децентрализација државе не би смела да се заврши само на
измештању центра одлучивања из Београда у Нови Сад, него да
се и даље шири и приближава грађанима који живе у Војводини“.
(Јудита Поповић)
„Образложење предлагача Нацрта статута да увођење управ
них округа уједно значи и децентрализацију Војводине напросто
не стоји, јер управни окрузи значе деконцентрацију али не и де
централизацију власти. Према томе, одмах иза тога може да стоји
сумња да је то нагодба предлагача да се заокруже општине које су
на северу Бачке“. (Александар Попов).
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12. Стална мешовита делегација (члан 28)
Критике:
„Предложена стална мешовита делегација, као посредник из
међу републичких и покрајинских органа, изједначава Војводину
са Србијом, као да су у питању две државе“. (ГГ „Маја Гојковић“)
„Таква координациона тела Устав Србије не познаје и она су
превазиђена, а могу бити успостављена само највишим правним
актом“. (Ратко Марковић)
Објашњење:
То је био само предлог. (Драгослав Петровић, ДС)
Статут је усвојен у Скупштини АП Војводине, о чему обаве
штава „Политика“ 15. октобра 2008. године. За усвајање Статута
гласало је 89 посланика, 21 је био против, а нико се није уздржао.
Статут су усвојили посланици ДС, СВМ, ЛСВ, ЛДП, СПО, СПСПУПС и групе грађана. Против су били ДСС, СРС, НС и НП.
Након усвајања Статута, Пајтић је, између осталог, рекао да
„није проблем Србије у томе што има једну Војводину него је про
блем што их нема више“, те да грађани Војводине овај статут до
живљавају „као јутро после тешке ноћи“, завршавајући своје обра
ћање речима: “Добро јутро, Војводино!“6)
Председник Извршног већа Војводине у интервјуу на питање
да ли ради на формирању „мађарске регије“ на северу Војводине,
одриче поменуте тезе, уз образложење да „је Војводина регија у
којој постоји шест службених језика, у којој живи много народа и
када би свако од њих формирао своју етничку регију то би била ка
тастрофа“. Такође, истиче Пајтић да је у 40 од укупно 45 општина
колико има у Војводини успостављена проев ропска власт. „Има
мо проев ропску вертикалу, од републичког преко покрајинског до
локалног нивоа. То ће омогућити више инвестиција, већи развој,
добру координацију у остваривању циљева који су потребни да би
ово друштво кренуло напред“. 7)
У Политици од 25. октобра 2008, стр. 7, објављено је отворе
но писмо председнику Републике Србије, влади Републике Србије,
посланицима републичког парламента и посланицима Скупштине
АП Војводине, са потписом великог броја угледних стручњака и
6)
7)

“Усвојен Статут АП Војводине”, Политика, 15. октобар 2008, стр. 6.
Бојан Пајтић, Неће успети да нас посвађају, Политика, 19. октобар 2008, стр. 6.
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јавних личности, да се уваже поменуте примедбе. У Писму се ис
тиче да „отаџбински интерес мора безусловно бити изнад поли
тичког и страначког. 8)
Председник Скупштине АП Војводине Шандор Егереши бра
ни решења из усвојеног статута за који каже: „Ни једном речени
цом овај статут се не сукобљава са Уставом Србије. Они који ко
ментаришу да је то сецесија и сепаратизам нису свесни шта говоре.
У Европи постоје три модела аутономије: федерални концепт, као
у Немачкој, где покрајине имају озбиљне функције и утицај, други
је предфедерални као у италијанским покрајинама, и трећи асиме
трични као у Шпанији. Морамо бити свесни да су модерне реги
је европска тенденција“. Егереши очигледно не разуме политички
систем поменутих земаља, јер изједначује аутономну Војводину са
федералним јединицама у Немачкој - која је за разлику од Срби
је федерација. Такође нетачно говори о некаквом предфедералном
концепту у Италији и асиметричном у Шпанији; не каже које су
одлике тих концепата.9)

ЧАНКОВА МАПА САМОСТАЛНЕ ВОЈВОДИНЕ
У Скупштини Србије Ненад Чанак, лидер ЛСВ, приказао је
мапу самосталне Војводине, која укључује Мачву и Шабац, за ко
ју се он већ дуже време залаже. Штавише, Чанак то исто препо
ручује и другим регионима у Србији. Да би ублажио оно што је
више него очигледно Чанак истиче: „Што тражимо за Војводину,
нудимо и Шумадији, нишкој области, Санџаку и Београду. Постоји
пет елемената те аутономије-законодавна, извршна и судска власт,
право на имовину и изворни приходи... Војводина није проблем,
него решење. О њој смо 1999. године говорили као о републици
у федералној Србији, а данас говоримо о аутономној покрајини у
европској Србији“.10)
Појаву Чанкове мапе „Војводина републике“ опозиционе
странке су окарактерисале као пробни балон ДС, који жели да
„припреми јавност“ за усвајање Статута Војводине. Коалиција не
владиних организација „Грађанска Војводина“ је позвала послани
ке Скупштине Србије да „без одлагања“ потврде Статут Војводи
8)

Види шире: Момчило Суботић, “Аутономија Војводине - историјски и савремени
контекст II”, Политичка ревија, 03/2009, ИПС, Београд, 2009, стр. 113-134.
9) Види: “Статут Војводине пречи од буџета Србије”, Политика, 21. новембар 2008, стр.
6.
10) Ненад Чанак, “ЛСВ тражи нови устав Србије”, Политика, 15. децембар 2008, стр. 6.
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не, али и Европску унију да ситуацију прати „с посебном пажњом,
имајући у виду да је агресивни централизам био окидач распада
бивше Југославије и крвавих ратова... Јасно је да је Статут почет
ни акт децентрализације државе, мада недовољан са становишта
интереса грађана Војводине“. Додаје се да је положај Војводине
„тест да ли је Србија довољно моћна да се супротстави централи
стичко-националистичкој елити, у којој се издвајају Српска ака
демија наука и уметности, Српска православна црква, тајкуни и
политичке партије Милошевићевог режима“. У саопштењу је оце
њено да је одредбама Устава Србије „настављен третман Војво
ђана као малоумних богатих рођака који не знају да се старају за
сопствене ресурсе и новац“.11)

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И ПРАВНО-ТЕХНИЧКА
КОРЕКЦИЈА СТАТУТА АПВ

Бивало је све очигледније, да је Стутут, усвојен у Скупшти
ни АП Војводине, противуставан и неодржив. Наговештаване су и
неке његове корекције, али је истовремено ДС-ов режим лансирао
причу о регионализацији Србије; стварању статистичких региона,
што наводно нема никакве везе са Статутом Војводине. Било је,
међутим , потпуно јасно, да је све то чињено у циљу да се заобила
зно, ипак, дође до усвајања статута Војводине. Сва је прилика, да је
и усвајање таквог статута Војводине постављено као услов Србији
за улазак у ЕУ.
11) “Грађанској Војводини Статут недовољан, Политика, 9. фебруар 2009, стр. 7.
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„Политика“ од 5. Јуна 2009, под насловом „Седам региона за
равномернији развој“ пише: „Србија ће бити подељена на Војводи
ну, Београд, западну, источну, централну , јужну и област Косова
и Метохије. Тренутни однос у развијености међу појединим дело
вима земље је чак један према 15. Према Предлогу закона, који је
утврдила влада Србије, региони и општине биће разврстани према
степену развијености. Региони и области успостављају се у складу
са стандардима ЕУ и представљају статистичке, а не администра
тивне регионе и области тако да не добијају правни субјективи
тет“12).
С обзиром да је рок за усвајање војвођанског статута истекао
31. децембра 2008. године, опозиција, а нарочито радикали захте
вају да се приступи писању новог статута, а ДС (Драгослав Петро
вић) истиче да ће бити довољна правно техничка редакција Стату
та.
За правно-техничку редакцију Статута били су „задужени“ со
цијалисти. Ивица Дачић је славодобитно изјавио да је „ усвајањем
шест амандмана СПС-а стављена тачка на причу о Војводини као
држави у држави“. Тим амандманима, како је јавности објаснио
Дачић, избачена је одредба о Новом Саду као „главном граду Вој
водине“ (он је сад постао само „главни административни центар
АПВ“), покрајина је остала без овлашћења да доноси „законе (то
су сада само „скупштинска акта“). АПВ неће моћи да склапа ника
кве „међудржавне уговоре“ (већ само „међурегионалне“), избачене
су одредбе о „јединственом простору Средње Европе“ ( а уписано
је да је Војводина неотуђиви део Србије), избачено је позивање на
„историјско право грађанки и грађана Војводине“ (и стављено да
се аутономија изводи из српског Устава), а додато је и да ће АПВ
оснивати представништва у регионима и у Бриселу само уз сагла
сност Владе“.13) Социолог Слободан Антонић сматра да су после
свих поправки остале само две симболички важне и зато непри
хватљиве одредбе-преименовање Извршног већа АПВ у „владу“ и
одредба о оснивању некакве Војвођанске академије наука и умет
ности.
12) Показало се, међутим, да је ДС-ова власт својим мањинским партнерима, не само Ма
ђарима, већ и муслиманима (Бошњацима од 1993) у Рашкој области обећала „етнички“
регион од општина у којима имају апсолутну већину становништва, као што су Нови
Пазар, Тутин и Сјеница, али и Пријепоље, Прибој и Нову Варош у којима немају већи
ну.
13) Види: Слободан Антонић, “Битка за Војводину”, Печат, бр 89, Београд, 13. новембар
2009, стр. 12.
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Антонић даље подсећа и појашњава: „Предлог о преименова
њу ИВ у „владу“ Пајтић је својевремено образлагао „прилагођа
вањем европским стандардима“. Наводно „европске регије“ тако
зову своје управе. Међутим то није тачно. У Немачкој, државе које
чине федерацију заиста на челу имају „владу“ (Staatsregierung и
Landesregierung). Али, Немачка је федерација и њеним опонаша
њем Србија се само може федерализовати, не и регионализовати.
У Италији, међутим, која није федерација, чак и покрајине са по
себним положајем - каква је Алто-Адиђе - немају на челу „владу“
(governo, Consiglio dei ministri), већ „покрајинску управу“ (Giunta
regionale). Та разлика није случајна“.14)
Када је у питању оснивање ВАНУ то се може само доживети
као увод у стварање нове државе и нације - истиче Антонић и на
ставља: „Како оживљавање ВАНУ нема научну или функционал
ну оправданост, то онда оно и не може бити другачије схваћено
него као политичко питање. Ово су противуставне категорије. По
Уставу Србије (члан 183) АП Војводина не може оснивати научне
установе“15). Аутор заступа став да поједине одредбе треба обарати
на Уставном суду и закључује, да је у интересу ове земље и овог
народа да аутономашка бирократија добије што мање овлашћења и
што мање новца. То се може постићи кресањем Закона о преносу
надлежности у борби за очување државног јединства и успоста
вљање функционалног система државне управе.16)

ДРЖАВА У ДРЖАВИ
Коста Чавошки сматра да коначни предлог о утврђивању над
лежности АП Војводине, који је Влада Србије усвојила 5. новембра
2009, показује да је краткорочни циљ владајуће структуре враћа
ње Војводини конфедералног статуса „који је имала по брионском
Уставу из 1974. године, а дугорочни њено потпуно отцепљење од
Србије“. Законом о утврђивању надлежности АП Војводине, на
Покрајину се преноси више од 150 републичких надлежности.
Из онога што пише и заступа академик Чавошки, може се за
кључити да су и понуђене корекције Статута само козметичке и да
се њене државолике претензије њима не отклањају. Тако Чавошки
добро уочава, да се Покрајини поверавају и надлежности које су
14) Антонић, исто
15) Исто, стр. 13.
16) Исто

- 302 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 289-310.

традиционално елемент државне суверености. „То су закључива
ње међународних уговора под видом међурегионалних споразума
и представљање у иностранству, наводно, „у регионима Европе,
односно у Бриселу“. Колико је нама познато, жупаније у Мађарској
и Хрватској уопште немају своја представништва у иностранству
нити их имају босанско-херцеговачки ентитети (Република Срп
ска и Федерација БиХ), иако би их они, као конфедералне једи
нице, могли имати са много више права него војвођански регион.
Посебно подозрење изазива могућност представљања Војводине
у Бриселу који је главни град Белгије и седиште Европске уније
и Атлантског пакта... Да је посреди уобличавање и заокруживање
Војводине као државе упућује и чињеница да се републичким за
коном post festum конвалидира противуставно конституисана Вој
вођанска академија наука и уметности, тако што се налаже њено
финансирање из покрајинског буџета. А она је и основана као зна
мење посебног етничког односно националног идентитета Војво
ђана, што ће у ближој или даљој будућности бити кључни разлог
за отцепљење Војводине од Србије и конституисање ове Покрајине
као посебне државе“. 17)

САЛЦБУРШКА ИЗЈАВА
Чавошки указује на историјску димензију идеје о самосталној
Војводини, „коју сада спроводе Чанак и Пајтић уз невољну подр
шку Бориса Тадића“. Чавошки нам открива, да се ради о „Салц
буршкој изјави Војвођанског покрета из 1958. године, коју су, као
првоборци за једно савремено решење војвођанског проблема у
Средњој Европи, потписали др Еуген Јоцић, prof. Adalbert-Karl-Ga
uss и проф. др Корнел Филиповић. Том изјавом се најпре утврђује
начело равноправности свих етничких група у Војводини и феде
рализам. Тиме би била одбачена замисао о било ком државотвор
ном народу, пошто би разне етничке групе (Срби, Мађари, Швабе,
Буњевци, Шокци, Румуни, Словаци и други) стремили ка синтези
једне „војвођанске народности“. (Отуда и синтагма да Војводину
чине „националне заједнице“, које представљају „национални са
вети“, што српски народ своди на националну мањину, чиме се кр
ши Устав Србије која је национална држава српског народа). Тако
схваћена Војводина била би федерална јединица једне шире Сред
њоевропске федерације која ће бити органски саставни део будуће
17) Коста Чавошки, “Новосадски зид”, Печат, бр. 89, Београд, 13. Новембар 2009, стр. 9.
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Европске уније. А територијална питања могла би се решавати са
мо на плебисцитарној основи и под надзором објективних неутра
лаца (рецимо представника Уједињених нација).
Како територијални обухват Средњоевропске федерације није
био довољно јасан, састављачи су је поистоветили са Подунавском
федерацијом, то јест негдашњом Аустро-Угарском унутар које би
Војводина имала статус федералне јединице (Bundesland, Federal
State) који искључује „аутономни статус“. Такав статус Војводине
био би зајемчен уставом или федералним пактом. У тим границама
Војводину би чиниле етничке групе: Срби, Швабе, Мађари, Руму
ни, Буњевци, Шокци и у мањем броју Словаци, Рутени, Јевреји,
Бугари, Роми и нешто Чеха. При том се имају на уму само ста
роседеоци, дакле прави Војвођани, а не „плански“, насилно насе
љени којима није место у Војводини. Од таквих староседелачких
група образовао би се нови „војвођански народ“. Лако је уочити
фрапантну сличност између појединих решења Закона о утврђи
вању надлежности АП Војводине и решења Салцбуршке изјаве.
Салцбуршка изјава говори о „војвођанском народу“, а Војвођанска
академија наука и уметности је битан елемент националног иден
титета. Не треба сумњати да ће се ускоро почети са припремом и
издавањем војвођанске енциклопедије, војвођанске историје, вој
вођанске књижевности, као и правописа и речника српског језика
у преосталим српским земљама“18).

ВОЈВОДИНА ЕВРОПСКИ РЕГИОН
Историчар, академик Милорад Екмечић у својој последњој
књизи „Дуго кретање између клања и орања“ написао је да је Вој
водина замишљена да буде један европски евро -регион, у заједни
ци са још три жупаније југоисточне Мађарске и четири румунска
округа.
Тај регион би - истиче Екмечић - имао територију од 77.000
квадратних километара и 5.200.000 становника - дакле, више не
го Хрватска и можда Србија без Војводине. Читав пројекат води
„Друштво југоисточне Европе“ из Минхена, а финансира немачка
влада. Циљ пројекта је да слични евро-региони створе нову Евро
пу. Војводина је, дакле, замишљена као „експериментално подруч
је нове интеграције“, којом би се превазишла подела на јединстве
не и суверене националне државе.
18) Чавошки, исто, стр. 10.
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Екмечић пише да је „Magna carta genitum et regionum (Велика
повеља народа и регија) - ФУЕБ коначни програм Федералистич
ког савеза европских народних група усвојен на конгресу у Будим
пешти 1992, са циљем да у европским покрајинама развија свест
покрајинског идентитета, и да иза свега стоји идеја немачког „ли
бералног империјализма“ из 1918. године. Овај покрет за ослобо
ђење угњетених европских држава и мањина, ишао је за тим да се
Немачка из пораза у два светска рата може ујединити са суседним
покрајинама сродне културе и сачињавати заједницу нове велике
силе од 190 милиона становника. До уласка у ЕУ, Аустрија је тај
циљ претворила у стратешку основу постојања и помагала у њего
вом остварењу. Затим су то наставиле групе католичких клерикала
ца (Ерхард Бусек, Арнолд Зупан) у уверењу да се Средња Европа
може јавити и у Европској унији, а била би заједница покрајина
сродне, средњоев ропске културе, а не етничке подлоге. Зупан је
објавио један пројекат, по коме би требало да се у покрајинама
„изазове промена у главама људи“, у државним установама про
пагира вишејезичност, из уџбеника и медија потискује национали
зам; да се стварају „академије доброг суседства“, уместо великих
банака „националне штедионице“. Црна Гора и Војводина су већ
добиле овакве академије. Једино је Аустријска академија наука по
слала представника на скупштину „војвођанске академије наука“.
Екмечић каже да су три основна принципа новог европског
устројства: федеративност, супсидијарност и интегритет. Федера
ција се у овом случају не односи на јединствену националну држа
ву, већ на покрајинске етничке заједнице којима је културна срод
ност основни критеријум етничког идентитета19).
Заиста је више него фрапантна сличност између идеја из Салц
буршке изјаве и „Magna carte…“ из 1992. године и актуелног Ста
тута АП Војводине. Судећи према насловима који су преплавили
наше медије: „Србија добија нове регије“, „Шира овлашћења Сан
џаку“, „Регионализација као распарчавање“, „Војводина држава у
држави“, „Албанци траже аутономију за југ Србије“..., Србија у
ЕУ може само као распарчана земља. Након потпуно дефетистичке
политике у борби за Косово и Метохију, несхватљиво је да актуел
на власт активно учествује у даљем распарчавању Србије, најпре
19)

Види шире: Милорад Екмечић, «Региони - европски кошмар», Новости, 25. октобар
2009, стр. 3.
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„препуштањем“ Војводине, а затим и неком брзоплетом, непотреб
ном и крајње неизвесном регионализацијом земље.

СЕПАРАТИСТИЧКА ЕПИДЕМИЈА
Према плану Владе за регионализацију Србије предвиђена је
подела Србије на седам региона. (поменуте евро-регије М. С.) То
су: Београд, Војводина, Западна Србија, Источна Србија, Централ
на Србија, Јужна Србија и Косово. Тако пише у Стратегији про
сторног развоја, која представља основу за регионализацију Ср
бије и уставне промене. Председник Србије Борис Тадић за овај
документ каже да је политички програм развоја Србије до 2020.
године. Из владајуће коалиције уверавају да регионализација нема
политичке мотиве, а региони ће бити статистички и формираће се
ради распоређивања новца из фондова ЕУ. Из ЕУ, међутим, стижу
информације да је Србија дужна две године након потписивања
ССП, да изврши регионализацију, тј. да регионализацију и децен
трализацију усклади са регионализацијом ЕУ. Ово је саопштио из
вестилац Европског парламента Јелко Кацин, доказани србомрзац.
Само не знамо на коју земљу чланицу ЕУ се мисли, јер се ни једна
од њих није регионализовала на начин да пристане на издвајање
дела своје државне територије
Било како било, ови статистички региони су, дакле, услов при
ближавања Србије ЕУ. То потврђује напред изнета теза, да Србија
у ЕУ може само територијално и политички распарчана, и без Ко
сова и Војводине.
Према плану, око 2020. статистички региони би требало да до
бију административни и политички статус, а на централном нивоу
би остали унутрашњи и спољни послови, безбедност, дипломат
ски и међународни односи с другим државама, макроекономска,
монетарна и фискална политика, представљање грађана у свету.
Један део и тих надлежности пренео би се на регије, а Србија ће од
2020. бити подељена на више аутономија. Да би се то решење реа
лизовало, потребна је промена постојећег Устава из 2006. године.
Председник Тадић је при том истакао да се „Србија данас суочава
са депопулацијом читавих простора, а тиме се суочава са економ
ским и безбедносним проблемима. Да би се ти проблеми избегли,
неопх одно је убрзати систем децентрализације и регионализовати
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Србију“, додајући да се „процес регионализације и усвајање Ста
тута Војводине допуњују“.20)
Професор Ратко Марковић сматра да је: „Целу причу око реги
онализације у Србији повукао Статут Војводине, који је лош за све
оне који желе добро Србији. Зашто је онда Влада, ако жели развој
свих делова наше државе, дала посебан статус Војводини. Поста
вља се питање како сада парирати даљем сепаратизму Војводине
и дозволити ширење њене аутономије. Сигурно је да се они који
су за ширу аутономију Војводине неће зауставити на овом Стату
ту. Али ако се још неколико аутономних покрајина направи што је
могуће по Уставу, али не и региони, и ако буду имали исти статус
као Војводина онда северна покрајина неће штрчати ништа посеб
но. Према мом мишљењу, ако говоримо о регионализацији не би
требало да Војводина остане као целина, већ и она да се подели на
Банатску, Бачку и Сремску регију. Можда власт Војводину сматра
као неки засебан део који нема везе са регионализацијом Србије.
То значи да су Војводину издвојили из ове приче и да је она непри
косновена чак и када су у питању одлуке Владе Србије“.21)
Један од ДС-ових министара је не тако давно изјавио да је пот
пуно свеједно да ли ћемо живети у Загребу, Приштини или Београ
ду, сви ћемо ионако бити у ЕУ. Ово може да изјави само недоучени
српски политичар-сепаратиста, па био он и министар. Нисмо чули
да је нешто слично изјавио и један политичар било које друге др
жаве у Европи. Сепаратисти у Србији говоре, мимо осталог света,
да није важна целовитост државе. Да се осврну око себе видели би
да се европске државе удружују, чувајући своје територије и иден
титет, јер без тога не би ни биле у прилици да се удружују.
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Momcilo Subotic
VOJVODINA IN POLITICAL SYSTEM OF SERBIA
The Statute of Vojvodina 
in the newspapers Politika – 2008/2009 Summary
In this text on autonomy of Vojvodina author analyzed
“the battle for Vojvodina” through analysis of texts that
were published in the newspapers Politika and some other
sources in the course of last two years. Abovementioned
implies a period before, during and after proclamation of
the Statute of Autonomous Province of Vojvodina and the
Law on Establishment of Jurisdiction of AP of Vojvodina.
Also in this text the author presented so-called “Salzburg
Announcement of Vojvodinan Movement” in 1948, as in
Magna carta genitum at regionum (“Great Charter of the
Peoples and Regions”) – FUEB – Program of Federalist
Union of European People’s Groups in 1992 and its unu
sual similarity with the Statute of Vojvodina. In the text
there is also included an analysis of regionalization of Ser
bia as an amendment to the Vojvodina Statute.
- 308 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 289-310.

Key Words: Serbia, Vojvodina, Statute, Law on Establis
hment of Jurisdiction of Hungarian Region, state within
state, Euro-region, Salzburg Announcement, regionaliza
tion, separatism, fragmentation of Serbia

- 309 -

Момчило Суботић

ВОЈВОДИНА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Овај рад је примљен 29. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.

- 310 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

УДК:
342.25+323.1(497.113) ‘’20’’

POLITICAL REVIEW
Година (XXII) IX, vol=23
Бр. 1 / 2010.
стр. 311-330.

Оригинални
научни рад

Саша Марковић,

Педагошки факултет, Сомбор

		

ВОЈВОДИНА ИЗМЕЂУ КОНФЛИКТА 
И ХАРМОНИЈЕ РАЗЛИЧИТОСТИ

Сажетак
Последње две деценије двадесетог века југословен
ске државе и њених наследних држава, у историјском
контексту, сведоче о једном разорном дејству поли
тиканства које је настало услед судара посткомуни
стичких идеологија квазинационалистичке и социјалне
провенијенције. Ове идеологије биле су и ‘’једино могу
ћи развојни пут’’ елита која је негована у идеолошкој
држави братства и јединства, а која је изгубила пут
којим их је водило дело безгрешног вође.
Ситуација у Војводини је такође била обележена овим
догађајима. Коначни обрачун са антисрпским снагама
у време тзв. ‘’јогурт револуције’’ требао је да озна
чи наводни почетак националног освешћења и хомоге
низације Срба које је идеологија претходног времена
фрагментарисала и однародила. Изговаране су велике
речи и позивало се на велика дела и указивало се на од
судни тренутак. Реторика је постајала примеренија
општенародном покрету који је требало да се ство
ри. Сва противуречност сложених националних одно
са и државног уређења нестајала је у слаткоречивој
и запаљивој демагогији која је митоманију претвори
ла у историјску истину. Чувари народне традиције и
историјске баштине постали су исти они људи који су
неговани у анационалном и атрадиционалном култур
ној и политичкој атмосфери. И у Војводини они су се
сукобили са политичким неистомишљеницима (читај
непријатељима) али дојучерашњим идеолошким са
радницима. И једна и друга концепција није бринула о
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постојећим интересима Војводине, већ о очувању или
стварању свог економски и политички привилегованог
места у друштву. Ипак то је занемарљиво малом бро
ју ондашњих интелектуалаца био сигнал за почетак
потпуне културолошке декаденције једног народа, јед
не државе, једне регије. Напротив, у популизму који су
политички лидери јужнословенских нација обликовали
било је места за ‚’пратећу’’ интелигенцију и она је то
обилато користила.
Промене које су наступиле након 2000. године, у на
роду, биле су више израз економске исцрпљености и
оптерећености ратном психозом, а у мањој мери ре
флексија спознаје погубне анационалне, акултурне и
тиме и проевропске политике. Године које су следиле,
до данас, представљају трагање за националним кон
сензусом у оквирима генерисања политичког парла
ментаризма и плурализма. Војводина је у расцепу која
је одраз потребе, са једне стране, сопственог дефи
нисања као модерног европског региона и грађанских
и националних снага које то подржавају, а са друге
стране националистичких и војвођанско етатистич
ких снага које су суштински анационалне и сепаратне
и које поменути процес доживљавају као дезинтегра
цију државе или нације али и Војводине.
Кљчне речи: Војводина, Срби, идентитет, култура,
политика

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ НАСТАНКА 
ГЕО-ПОЛИТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

O

смишљавање Војводине као самосталног територијалноуправног субјекта, свој почетак везује за националну еманци
пацију српског народа у Хабзбуршкој монархији - тада на простору
јужне Угарске. Побољшање политичког положаја српског народа
било је условљено, с једне стране модернизацијом монархије и са
друге стране стварањем интелектуалне елите у народу која би мо
гла да традиционалну тзв. ’црквено-школску аутономију’ продуби
у политичко-територијалну аутономију. Међународне околности
условљене револуционарним променама које су покренуте догађа
јима у Француској а потом и читавој Европи и реакцијом апсолути
стичких и конзервативних кругова на те догађаје рефлектовале су
се и у унутрашње-политичком животу монархије, а тиме и у срп
ском грађанском слоју који је све више, уз најчешћу али ограниче
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ну подршку српског свештенства, захтевао демократска политичка
права за Србе у монархији.
Кулминација револуционарне енергије у Европи догодила се
1848. године и Хабзбуршка монархија била је укључена у њу. Ком
плексност монархије и националног питања које је демократиза
ција отварала довела је до готово ’историјских нонсенса’ сарадње
револуционарних и конзервативних снага појединих народа мо
нархије. Последица такве сарадње конзервативне власти Хабзбур
га и српског револуционарног покрета на гушењу нетолерантног и
безкомпормисног мађарског национализма било је стварање срп
ског Војводства.1) Историјски контекст настанка ове идеје, дакле
био је прогресиван са намером тада модерне националне еманци
пације једног малог народа. Ипак, већ тада, уочава се ограниченост
идеје националног романтизма, с обзиром на то да је појединачно,
свака од тих идеја, своја полазишта и захтеве сматрала дубоко про
гресивним тековинама и оправданим са становишта будућности
сопствене нације, а у стварности је углавном изазивала супротста
вљеност и конфронтацију.
Остварење националне идеје и програма захтевало је терито
ријалну присутност чиме су се ’историјска’ и ’стечена национална’
права међусобно преплитала и оспоравала до границе неизбежног
сукоба са дубоко усађеном идејом о праведности сопственог наци
оналног покрета. Друга карактерна тековина националног покрета
Срба који је створио Војводину у 19. веку била је војно-политичка
и привредна веза са Србима из Кнежевине Србије која је већ тада
почивала на добро припремљеном и европски утемељеном, али не
и без недостатака, националном програму српског народа о једин
ству без обзира на постојеће државне, политичке али и културноцивилизацијске разноликости.
Након нешто више од једне деценије постојања Војводина
(Српско Војводство) била је укинута и даља политичка и демо
кратска еманципација Срба у монархији, али не и само српска била
је видно ограничена тријумфом компромиса два водећа национал
на покрета у монархији – Аустријског и Угарског. Ограниченост
слободе политичког изражавања националног идентитета упркос
покушају договора са представницима Угарског национализма,
условила је радикализацију методологије остварења националних
1)

Ближе види: С. Гавриловић, Срби у Хабзбуршкој монархији 1792-1849, Матица српска,
Нови Сад, 1994; Историја српског народа, Српска књижевна задруга, Београд, 2000,
књ. V
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циљева. Овакав став изазвао је реакцију актуелне власти и мере
репресалија чији је циљ више није био ограниченост него гушење
српског национализма и повратак народног идентитета у оквире
строго контролисане ’црквено-школске аутономије.’ 2)
У самом српском покрету дошло је до генерацијске смене и
еволутивнијег и антиреволуционарног тумачења политичке ствар
ности. Одређен интелектуални али и знатан слој становништва
чија је искуствена тековина била идеја политичке аутономије –
назовимо је ’идеја Војводине у 19. веку’ био је спреман да се, у
једном демократском и парламентарном амбијенту ма какав он био
у Угарској, ангажује за побољшање националног положаја. Друга
пак струја није одустајала од идеје потпуне националне еманципа
ције привремено и делимично се прилагођавајући политичкој сце
ни какву је диктирала Угарска. И овом приликом, идеја о побољ
шању политичког положаја Срба, без обзира на сада већ разуђену
политичку припадност, била је доминирајуће условљена ставом
монархије и самих Срба према сада Краљевини Србији и њеним
политичким и националним интересима. 3)
Након анексије Босне и Херцеговине 1908. године и балкан
ских ратова 1912/13. године с обзиром на то да је директан сукоб
Аустро-Угарске монархије и Србије било само питање непосред
ног повода, радикално је заустављена свака идеја о политичкој
равноправности српског народа у Угарској и тиме трајно угушена
идеја Војводине у постојећим околностима. Помак је подразуме
вао промену постојећих околности, а Први светски рат је довео до
тога. Био је ово крај једне фазе идеје Војводине која је свој иден
титет заснивала на контексту постојања и политичке егзистенције
српског националног покрета у Хабзбуршкој/Аустро-Угарској мо
нархији и која је била укорењена на једном ширем националном
програму Срба који је понекад и недоречено покушавала да одреди
кнежевина/краљевина Србија.
Период Првог светског рата у свом тоталитету који је у ње
му примерен деловао је крајне поражавајуће не само на политичку
артикулацију Срба из Војводине (још увек јужне Угарске) већ и
на саму њихову егзистенцију. Посустајање и маргинализација на
2)
3)

Ближе види: В. Стајић, Светозар Милетић, Београд, Југо-исток, 1938; А. Ивић,
“Светозар Милетић”, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1939, бр. 4-5; Историја
српског народа, Српска књижевна задруга, Београд, 2000, књ. V.
Ближе види: А. Лебл, Грађанске партије у Војводини 1887–1918, Нови Сад, Филозофски
факултет, Нови Сад, 1979.
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ционалног покрета Срба у монархији, током рата, деловала је де
примирајуће па чак и неочекивано изненађујуће и разочаравајуће
и за многе интелектуалце и то без обзира на сву ригидну политику
застрашивања и одвођења у логоре коју је власт спроводила.4)
Успеси сила Антанте, улазак САД у рат и неуспех велике не
мачке офанзиве током пролећа 1918. године стратешки су проме
ниле ситуацију на фронтовима. Аустро-угарска монархија прежи
вљавала је своје последње дане. Међутим, тада није нимало било
наивно занемаривати дипломатске покушаје монархије да придо
бије западне савезнике о неопходности њеног очувања у модерни
зованом облику државног уређења. Многи истакнути политичари,
нарочито енглески, били су присталице те идеје. Те околности су
утицале да јужнословенски политичари из монархије све до окто
бра 1918. године буду неодлучни поводом одређења будуће држа
ве. Утицајнија струја била је за тријализам који нуди монархија.
Пробој солунског фронта и успеси српске војске пресудно су ути
цали на то да се Народно вијеће Срба, Хрвата и Словенаца фор
мира октобра и да се дефинитвно определи за независну државу
Словенаца, Хрвата и Срба који ће се са Краљевином Србијом до
говорити о стварању заједничке државе. Врло често, а у намери да
буде равноправни саговорник, Народно вијеће је долазило у сукоб
са политичким ставом Србије и то најчешће око питања државног
уређења и националног питања. Чак и када је компромис наизглед
био постигнут, ауторитет младог престолонаследника Александра
Карађорђевића је био неприкосновен и у духу централизма и ‘’пи
јемонтске’’ улоге Србије.
Како се српска војска приближавала граници монархије, јачала
је и политичка активност српског и осталог словенског становни
штва у Војводини. Оснивали су се народни одбори превасходно
српски који су имали за циљ да обезбеде што мирније стварање
нове државе чији је темељ победоносна Краљевина Србија.

У ПОТРАЗИ ЗА ГРАЂАНСКИМ ДРУШТВОМ 
И ГРАЂАНСКИМ ИДЕНТИТЕТОМ ВОЈВОДИНЕ
У време присаједињења Војводине Краљевини Србији попула
циона структура је била следећа: Војводина је имала 1.365.596 ста
4)

Ближе види: В. Стајић, “Учешће српског друштва у мојој судбини”, Рукописно
одељење Матице српске, М 8756.
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новника - Срба и Хрвата5) је било 502.415 (36,8%), Мађара 376.107
(27,7%), Немаца 316.107 (23.1%), Словака 56.689 (3,75%) и др6).
Уколико желимо да се одмерено одредимо према политичкој
ситуацији у Војводини, демографски показатељи су веома битни.
У овом периоду када се припремала одлука да се Војводина приса
једини Краљевини Србији, политички активно у тим догађањима и
у том правцу било је словенско становништво, и то пре свега Срби,
Буњевци7) и Словаци8). Остало становништво, пре свих Немци и
Мађари били су према овој идеји пасивни и покушали су да фор
мирају сопствени политички интерес. Мађари у Војводини, одно
сно грађанство које је и политички артикулисало ставове били су
збуњени због крупних промена до којих је дошло у Мађарској када
је, крајем октобра 1918. године, формирана република. Нова Каро
љијева влада је намеравала да у потпуности реформише државу и
обезбеди мањинама сва политичка права. У нади да ће територија
Војводине опстати у саставу нове мађарске државе и војвођански
Мађари су оснивали своја већа. ‘’У већини војвођанских места она
постоје паралелно са српским и нема података да је долазило до
неких оштријих сукоба међу њима. Напротив, у извесној послови
ма је било и сарадње.’’9)
На тзв. ‘’Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и оста
лих Словена у Банату, Бачкој и Барањи’’ од 25. новембра 1918. го
5)
6)

7)

8)

9)

Цитирана савремена пројекција становништва не уважава историјску реалност
и тадашње присуство Буњеваца и Шокаца који у то време представљају и етничку
самосталност у односу на Србе и Хрвате (примедба С. М.)
Н. Гаћеша, “Демографске и социјалне прилике у време присаједињења Војводине
Краљевини Србији 1918”, Зброник радова Vojvodina u vreme Prisajedinjenje Vojvodine
Kraljevini Srbiji 1918. godine, Музеј Војводине, Институт за историју Филозофског
факултета у Новом Саду, Нови Сад 1993, стр. 49-56.
С. Марковић, “Прилог проучавању буњевачког питања у контексту политичких прилика
у Војводини у периоду 1918-1941”, Зборник радова, Етнолингвистичка и историјска
истраживања о Буњевцима у Војводини, Матица српска, Буњевачки национални савет,
2008.
10. новембра 1918. године одржана је скупштина Словачке народне странке из Бачке
и Срема под председништвом Људевита Мичатека у просторијама Словачке банке
у Новом Саду. Том приликом Словаци су показали солидарност са Србима и своју
политичку жељу. ’’Ми бачки Словаци, у своје и у име сремских словачких општина
поздрављамо новосадски Српски народни одбор и потврђујемо да се са радошћу
придружујемо на основу Вилсоновог права народа на самоопредељење браћи Србима
и желимо им помоћи у свим њиховим настојањима. У том, братском загрљају надамо се
да ћемо наћи снагу за бољу и сретнију будућност свог словачког народа.’’; Историјски
архив Новог Сада, Збирка Мичатек 442/1918.
Љ. Кркљуш, Л. Ракић, “Војводина и стварање југословенске државе 1918. године”,
Зборник радова Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Музеј Војводине,
Нови Сад, 1992, стр. 5-21.
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дине присуствовали су представници Баната, Бачке и Барање.10) У
раду скупштине учествовало је 757 посланика, од тога било је: 578
Срба, 84 Буњевца, 62 Словака, 21 Русин, 3 Шокца, 2 Хрвата, 6 Нем
ца и 1 Мађар.11)
На самој Скупштини јединствено је прихваћена резолуција да
се Банат, Бачка и Барања прикључе Краљевини Србији (тачка 2.
резолуције), али и да ‘’српска влада, удружена са Народним вије
ћем у Загребу учини све да дође до остварења јединствене државе
Срба, Хрвата и Словенаца под вођством краља Петра и његове ди
настије (тачка 3. резолуције).’’12)

ВОЈВОДИНА У КРАЉЕВИНИ
Године 1918. почетак је нове фазе развоја геополитичког иден
титета Војводине и везан је за њену националну, уставну и еко
номску артикулацију у оквиру Краљевине Срба, Хрвата и Сло
венаца, односно од 1930. за Краљевину Југославију, све до 1941.
године. Почетак овог периода карактерише еуфорија националног
јединства српског народа и југословенског уједињења која је тек
повремено упозоравана на неке погрешне политичке кораке и на
неправилне активности условљене неумећем да се одговори изазо
ву тренутка и изазову победе.
Занос усхићеног братског уједињења натопљен крвљу погину
лих патриота био је, пре свега, емотивни набој искрене, али наив
не есхатолошке идеје коначног словенског повезивања. Историјско
искуство, традиција државности, менталитет, идентитет јединке и
друштва, конфесионална припадност, различита државно-управ
на политика, политичка опредељеност, културолошка оригинал
ност, етничка разноврсност представљали су мноштво разложних
карактеристика које су обједињене како на јужнословенском ма
кропростору тако и на војвођанском микропростору. Уважавање и
помирење свих ових различитости обесхрабрује и најистрајније и
најозбиљније интелектуалце, а са друге стране њихово неуважа
10) Ово су територијалне јединице које су подразумевале Војводину, што се и рефлектује
у ондашњим изворним документима и штампи, временом је, између два светска рата
та територија проширена и са Сремом, али је након Другог светског рата изван те
територије остала Барања.
11) R. Končar, S. Marković, “Vojvodina beetwen Serbian and Yugoslav option during the establishment of the Kingdom SCS”, tematski zbornik radova sa međunarodnog skupa ’’Yu
goslavia through Time. Ninety Years since the Formation of the First State of Yugoslavia’’,
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 2009, str. 93-105
12) Споменица ослобођења Војводине, Нови Сад, 1929, стр. 156-157.
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вање и пренебегавање показује незрелост и неозбиљност и нуди
неоствариву будућност.
Наизглед решено национално питање у Војводини било је не
потпуно с обзиром на бројну несловенску популацију и очекивану
спутаност њене националне експресије али и контекстно превази
ђено јер је почивало на националном романтизму која је у прет
ходној фази била спиритус мовенс али је сада представљала кон
зервативни поглед пун дискриминације. Југославија је намеравала
да гради свој идентитет на усаглашавању бројних различитости у
томе је своју шансу видела и Војводина.
Национално питање у Војводини суочило се са оствареном
идејом националног романтизма за Србе, али се искуство различи
тости показало као специфичност која постоји и у самом српском
народу. Врло брзо се испоставило да национално уједињење недо
вољан аргумент одавно прижељкиване боље будућности.
Централизовани државни апарат и прекомерна економска
оптерећеност заменили су у политичкој реторици националну
еуфорију практичним егзистенцијалним проблемима. Често нера
зумевање за интересе из Војводине, које су износили водећи поли
тичари и за које Србија и Југославија нису имале алтернативу, по
степено је условљавало диференцијацију и особеност економског
положаја Војводине.
Држава није била само господар, ту своју улогу доследно је де
монстрирала кроз врло захтевну пореску политику, она је покуша
ла аграрном реформом да побољша социјални-статус свог аграрног
становништва а оно је били најбројније у Војводини. Различити
страначки програми у вези са начином реализације аграрне рефор
ме довели су до њене делимичне реализације којом опет мало ко
био задовољан. Документа показују да су у време Краљевине СХС
углавном парламент, странке и штампа били поприште изношења
и покушаја решавања економских и њима условљених политичких
проблема у које је западало становништво Војводине. Ми на осно
ву изворне грађе можемо да констатујемо да су страначки прва
ци у Војводини (углавном представници радикалне и демократске
странке) као и представници немачке и мађарске заједнице пружа
ли подршку парламентарним посланицима из Војводине односно
њиховом институционалном начину борбе за остварење аутентич
них интереса Војвођана. С обзиром на то да су ови страначки пр
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ваци имали недвосмислену подршку становништва Војводине13) са
знатном сигурношћу можемо да говоримо о овом модалитету по
литичке артикулације Војводине. Национално питање остало је и
даље доминантно али су исцрпљујуће расправе о јединственој ју
гословенској нацији или јединству три посебна народа устукнуле
пред нагомиланим економским проблемима и бројним покушајима
њеног решења.
Велика економска криза која је, након светске промоције,
убрзо захватила и краљевину, најтеже је погодила аграр. Ова еко
номска нестабилност у Југославији продубљена је и политичком
кризом која је наступила након увођења тзв. Шестојануарске дик
татуре 1929. године. Био је то крај парламентаризма и доказ неу
спелог експеримента стапања демократије и огромног апетита на
ционализама али и прекомерне амбиције једног човека оличеног у
краљу Александру Карађорђевићу. Пројекат интегралног југосло
венства имао је значајног успеха у Војводини али је његово тра
јање било искључиво везано за личност краља Александра. Осим
популистичког приступа идеји интеграције знатан интелектуални
слој и у Војводини прихватио је на овај начин решење свог иденти
тета.14) То управо говори о историјском контексту идеје ауторитета
на овим просторима и о њеној присутности до епохе непосредне
прошлости деведесетих година прошлог века.
Одмрзавање политичког живота у Војводини, подстакнуто де
шавањима у земљи у вези са тзв. Загребачким пунктацијама, дове
ло је до новог сегмента одређења идентитета Војводине. Радило се
о проблему решења питања Војводине у оквиру уставног уређења
државе. Група страначких првака из Војводине, припадника стра
нака чија је централа био Београд, крајем 1932. године донела је
тзв. ’Новосадску резолуцију’ која је захтевала, у оквиру федерали
стичког политичког покрета у земљи, да Војводина буде посебна
федерална аутономна јединица. Тада се и по први пут са одређе
ном политичком тежином и формулисала парола ’Војводина војво
ђанима’. У почетку недовољно одређена ова парола је прерасла у
формулисану политичку вокацију видно наглашавајући економску
оправданост. Био је то покушај (не)успешног одговора национал
13) Ближе види: С. Марковиц, Грађанске опозиционе странке у Војводини 1929 -1941,
Тиски цвет, Нови Сад, 2006.
14) Ближе види: С. Марковиц, “Интегрално југословенство у Војводини – одјек и страначко
одређење”, Зборник радова The Sхared History – Myths and stereotypes of the Nationalism
and Communism in ex Yugoslavia, Нови Сад, 2008.
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ној енергији која је постојала међу самим творцима ове идеје. Овај
покрет се углавном ограничио на грађански слој, делимично на
крупан финансијски капитал као и на одређену интелектуалну ели
ту. Највећа слабост ових активности била је малобројност аграр
них присталица, а што су користили политички центри различитог
мишљења од усаглашеног у резолуцији. 15)
Овако установљен Војвођански покрет,16) упркос бројним по
литичким наступима, није пронашао значајно политичко упори
ште али је одјек његових идеја о посебној федералној јединици
условљеној пре свега економским прагматизмом био врло узнеми
равајући за политичке неистомишљенике. Документа сведоче да
се њој приступало крајње респективно и уз видан напор трагања
за политичком аргументацијом против. Деструкција унификова
ног југословенства разарајуће се рефлектовала и у Војводини. У то
време своју потпуну афирмацију доживљавао је и још увек недо
вољно проучени аспект идеје Војводине као расадника аутохтоних
културних вредности без обзира на националну припадност њених
твораца.17) Након наизглед постигнутог компромиса споразумом
Цветковић-Мачек из 1939. године, дошло је до судара национали
зама, грађански недовољно афирмисаних и којима је војвођански
идентитет био препрека за сопствену афирмацију. У таквој атмос
фери унутрашњег самоуништења Југославија је изгубила себе а
Војводина је нестала у незаситости националних апетита.
Други светски рат дезинтегрисао је простор Војводине опре
дељујући њеним појединим деловима нову улогу која је била у
складу са афирмацијом ’новог светског поретка’. Тињајући реван
шизам18), национални егоизам и грандиозност, током рата, претво
рили су се, без обзира на поједине примере политичког уважавања,
у ирационални нацизам чије је искуство постојања дело комплек
сног судара разорних емоција, шовинизма и мегаломаније са једне
стране и чињенице сопствене националне релативности са друге.
15) Ближе види: С. Марковић, Национално и уставно питање у делатности политичких
странака у Војводини 1929-1941, докторска дисертација, Филозофски факултет, Нови
Сад, 2008.
16) Ближе види: Р. Кончар, Опозиционе партије и аутономија Војводине 1929-1941, Мир,
Нови Сад, 1995.
17) Ближе види: С. Марковић, “Идеје о Војводини др Николе Милутиновића”, Зборник
Матице српске за историју, Нови Сад, 2005, бр. 71/72.
18) Ближе види: А. Касаш, Мађари у Војводини, Филозофски факултет, Нови Сад, 1996.
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ВОЈВОДИНА У ИДЕОЛОШКОЈ 
И ЈЕДНОПАРТИЈСКОЈ ДРЖАВИ
Победа народноослободилачког покрета под руководством ко
мунистичке партије у Југославији довело је до доминације унифи
кованог идеолошког концепта у наредних педесетак година. Иде
ологија ’братства и јединства’ уз подршку култа личности Јосипа
Броза Тита требала је да обесмисли и угаси све национализме и
створи контекст модерне полетне државе која је превазишла све
различитости и раскинула са свим тзв. ’реакциоан
 рним покрети
ма’. Суштина тих промена није ипак била последица свеопште
народне подршке новој идеологији већ је њихова прихватљивост
почивала на снази режима и ингеренцији државних служби. У том
контексту је отпочела и нова фаза реализације политичког пројек
та Војводине која је у нову државу ушла као препознатљив поли
тички субјективитет формиран још током рата од стране комуни
стичког руководства.19) Раскид са предратним грађанским виђењем
војвођанског питања био је потпун и бескомпромисан, али идејно
неутемељен и историјски неисцрпљен и неугашен.
Додатну комплексност проблема, као континуитет једне наци
оналне државне политике из времена краљевине, условиће процес
колонизације становништва из руралних и сиромашних подруч
ја ратом разорених20) и протеривање бројне немачке националне
мањине из Југославије, а заправо из Војводине. Структурна де
мографска декомпозоције, након Другог светског рата, подручја
Војводине условиће и карактер политичких догађаја. Јачање срп
ске популације уз одлазак Немаца довео је по први пут до надпо
ловичне доминације Срба у Војводини и обезбедио сигурну подр
шку званичној идеологији и власти нове социјалистичке државе,
али само уз претпоставку (тада у потпуности реалну) да је већин
ско становништво наклоњено режиму. Слабост ове концепције,
на коју се у том тренутку мало ко од одговорних освртао чврсто
убеђен у ново доба, била је макар и теоријска могућност еманци
пације национализама.
Питање политичке препознатљивости Војводине у социјали
стичкој Југославији постепено је почело да се уводи као економска
19) Ближе види: Р. Кончар, “Формирање покрајинског народоноослободилачког одбора за
Војводину 1943”, Зборник Матице српске за историју, Нови Сад, 1979, бр. 19.
20) Ближе види: Н. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизија у Југославији, Нови Сад, Матица
српска, 1984.
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тема, а што указује на континуитет економског питања из међурат
ног периода без обзира на сва оспоравања такве повезаности од
стране тада актуелне власти. Дубока криза и блокада условљене
конфронтацијом са Стаљином довеле су до ’ослонца на сопствене
снаге’ ради истрајности у овој борби. Војводина као ’житница Ју
гославије’ омогућила је основ за биолошки опстанак народа, али је
наметнути терет био огроман. Са слабљењем блокаде и постепе
ном нормализацијом односа са СССР-ом, унутрашњи централизам
почео је да попушта и долази до извесне демократизације у по
литичком животу. Она није надилазила идеолошке оквире, али је
била довољна да покрене унутрашњу реорганизацију којој је била
склона и партијска елита.
На инсистирање политичког врха Војводине, а уз разумевање
југословенског руководства, омогућено је стварање инвестиционог
фонда којим је Војводина самостално располагала. Тиме је отпоче
ла политичко-економска диференцијалност овог дела територије
са остатком републике Србије. Она је отворила нова бројна питања
и обновила реторику националног питања.
Тада су се у политичком руководству Србије почела поставља
ти питања о перспективи развоја југословенске федерације, карак
теру југословенства, положају Србије као републике и др. У том
контексту (почетком 60-тих година) изражавало се незадовољство
унутрашњом организацијом и структуром Србије, посебно посто
јањем двеју аутономних покрајина – АП Војводине и Аутономне
Косовско-Метохијске области. Сматрало се да би уставним проме
нама требало остварити потпуну једнакост република и у питањи
ма њихове унутрашње структуре. Чинило се то у тренутку када су
аутономне ингеренције покрајина биле сасвим минорне и у поли
тичком и у економском смислу, и подведене под ригидни центра
лизам, југословенски и републички. У питању су, извесно, били
други разлози и схватања да су аутономни политички идентите
ти – бреме Србије, којег се она уставном реорганизацијом требала
ослободити.
Постепено се у идеолошки јединственој држави сусрећу и све
више конфронтирају већ позната централистичка концепција и тзв.
’демократска, самоуправна концепција развоја Југославије’. У ка
снијим политичким запажањима биће оцењено да су тада отпоче
ли спорови о дубљим питањима југословенског државноправног
идентитета и развоја национ
 алног питања, односно сукобима по
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менутих концепција. Без обзира на сву ширину и озбиљност су
коба био је то оквирно одређено супарништво већ формираних
бирократских олигархија још увек идеолошки јединствене државе
и њихова тежина имала је тек унутар-партијски значај, са и даље
присутним потпуним ограничењем било каквог политичког плура
лизма. Привремено превладавање ових спорова окончаће се 1966.
године политичким падом Александра Ранковића, који је симболи
зовао унитарно-централистичку концепцију.
У контексту поменутих спорова, дошло је до оштрих сукоба
партијског руководства Војводине и републике Србије. Повод је
била уставна платформа републике која је била сасвим подударна
са идејама да се унутрашња организација Србије изједначи са дру
гим републикама. Платформа је тежила реорганизацији Србије на
области и у том смислу прецизира је подела Војводине на три са
моуправне области – Срем, Банат и Бачку. Како је платформа јасно
негирала Војводину као уставни субјект и како су се такве идеје
већ биле у политичкој емпирији краљевине СХС, дошло је до ре
акције одређених политичких кругова у Војводини, што је уловило
и поларизацију око уставних питања уопште. С обзиром да је овај
спор објективно имао и југословенски карактер, у њега се упле
ло и југословенско политичко руководство које је бранило уставни
дигнитет Војводине, будући да је савезни устав био гарант њене
аутономије.
Настојања су ишла ка томе да се дефинише концепција која би
превладавала моћ нација у реализацији овакве политике, односно
да се искључи примарно посредовање те моћи у осетљивим пита
њима развоја југословенског федерализма. У овом спору тренутну
превагу је однела југословенска концепција, па су потоње уставне
ревизије ојачале аутономни статус Војводине и њену везу са југо
словенским федерализмом уопште. Политичко руководство Србије
најтеже је пристало на легализацију везе Војводине и федерације.
То прећутно пристајање било је видљиво и у уставу донетом 1974.
године који је био препознат као процес даље демократизације и
децентрализације земље који треба да допринесе релативизацији
републичких етатизама и негацији свих национализама који су се
на тој основи јављали. Овакво уверење, из данашње перспекти
ве оправдања постојања војвођанског политичког субјективитета,
аргументовано је брањено реалним економским показатељима по
бољшања животног стандарда становништва у Војводини – а што
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треба да буде и довољна аргументација за њено поновно обнавља
ње. Међутим, национализам није био елиминисан и саме партијске
олигархије у републици чувале су га као аргумент изласка из неу
спелог експеримента југословенског федерализма.

ВОЈВОДИНА У КРИЗИ ЈУГОСЛОВЕНСТВА 
И БАЛКАНСКОЈ ВЕРЗИЈИ ТРАНЗИЦИЈЕ
Све дубља економска криза у Југославији дезинтегрисала је
идеолошко јединство и једнопартијску структуру без обзира на сву
његову флексибилност. Једини ауторитет који је још увек могао да
очува крхко јединство био је Тито. Његова смрт била је почетак
пропасти државе која није почивала на ауторитету демократизма
већ на ауторитету идеологије и личности.
Свега деценију након смрти ’доживотног председника’ почео
је распад његове творевине. Све политичке олигархије бивших ре
публика и покрајина остале су доследне својим позицијама исто
времено све више додајући у реторику социјалистичке револуције
и националне примесе које су требале да осмисле нови популизам
и демагогију за очување власти. У таквим околностима аутоном
но руководство Војводине било је, уз косовско-метохијско руко
водство, на удару тзв. ’нових снага’ које су у њима виделе разлог
вишедеценијског негирања српства. При томе, овако формирани
национализам без студиозне дубине и уважавања комплекса исто
ријског постојања уз митомански призвук, био је само спољни де
кор и сценска кореографија истог оног естаблишмента који га се
до јуче гнушао.
У таквој ситуацији ’догађај народа’ било је средство узурпа
ције власти и демократски неутемељеног гашења уставних инге
ренција Војводине из 1974. године. Учинак тзв. ’јогурт револуције’
из 1988. године био је театрално грандиозан, а суштински разоран
са аспекта свих заинтересованих страна. Одсуство демократиза
ције друштва, медијска доминација једноумља, дезорјентисаност
и подложност интелигенције, економски колапс без увођења неоп
ходних реформи онемогућили су развој идентитета политички зре
ле личности способне самостално да расуђује. У таквој ситуац
 ији
уследила је ратна конфронтација тзв. ’нових демократских снага’,
а заправо старе једнопартијске номенклатуре огрнуте у ново по
литичко одело и то по етатистичким границама устава из 1974.
године. И становништво Војводине активно је учествовало у том
- 324 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 311-330.

процесу дајући одушка својим национ
 ализмима и уништавајући
темеље свог мултиетничког завичаја. Последице ратних дејстава
довеле су до нових толико препознатљивих миграција и насељава
ња Војводине. За разлику од оних ранијих у 20. веку, које су бар и
донекле биле планске и организоване, последње су биле продукт
одмазде и крвопролића и дело стихије и страха. Нова популација
улила је нову енергију и сусрела се са постојећом културном кли
мом. Негде је тај сусрет изгледао као судар а негде као хармонични
додир, у сваком случају и за једну и другу опцију било је потребно
време уобличавања суживота, али јој актуелна политичка елита то
онемогућавала и омаловажавала с обзиром на свој анахрони и не
разумни поглед на историјске процесе.
Постепеним посустајањем ратног пожара, ограничени ксе
нофобијом и блокадом, економском немаштином и непостојећим
животним стандардом, развијали су се и нешто другачији погледи
на политичку ситуацију. За очекивати је било да су такав трену
так најспремније дочекале постојеће политичке снаге и оне које
су биле непосредни претходници. Отуд је у Војводини политички
плурализам у настајању био поприште судара идеологије аутоно
маштва из 1974. и национализма насталог на хистерији стихије и
разорне еуфорије након 1988. године. Исходиште таквог национа
лизма није била историјска објективност и културолошка толеран
ција која проистиче из ње већ инструментализована унификована
и поједностављена историјска перспектива идеје српства склона
скрнављењу епског богатства кроз митоманију политичке потребе.
И једна и друга опција биле су стране јединствене медаље које, ако
уважавамо историјско искуство, није била спремна за корените ре
форме и демократизацију друштва, већ за обнављање или очување
својих политичких позиција и привилегија.

ОСЕЋАЈ ПЕРСПЕКТИВЕ
У сенци поменутог супарништва јављала се и постепено афир
мисала савремена политичка мисао трагајући за идентитетом Вој
водине у модерним политичким оквирима и критеријумима регио
нализма концепта Европске уније, а која је и била део јединственог
демократског покрета из октобра 2000. године.
Управо такав концепт, по нашем мишљену, је крајем 2009. го
дине и остварио своју политичку и уставну афирмацију уз потпуно
отворену перспективу сопствене доградње. Усвајање статута Вој
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водине и закона о преносу надлежности представља афирмацију
концепта европске децентрализације насупрот контекста нацио
налног романтизма с једне стране и историјске покрајине и у скла
ду са тим војвођанске препознатљивости са друге уз истовремено
инкорпорирање одређених вредности и једне и друге опције. Сам
податак да су овим контекстом почетка решавања питања иденти
тета Војводине незадовољни управо рецидиви оног национализма
и аутономашког покрета који су се последњих тридесетак годи
на смењивали на власти говори о компромисном погледу и демо
кратској уравнотежености која је намеравала да уважи политичку
вољу становништва и искуство прошлости. То до сада није било
приметно и управо је недостатак тог компромиса у историјским
околностима био разлог за неуспех и неафирмисаност идеје. На
ционална припадност у Војводини је постојана и приметна и треба
да се негује јер једино сопственим уважавањем се и друге нације
препознају.21)
Мржња као темељ сопствене идентификације је рефлексија
дубоког неразумевања националног идентитета и одсуства култур
не ширине.22) И мада се на овакву болест националног опредељења
указивало од раније она није уважавана пре свега од политичке
елите и била је, баш зато што је исправна, под сталним ударом
оних који су били на власти. Са друге стране концепција идеоло
шког етатизма Војводине темељила је свој интегритет на политич
ки уском хоризонту идеја из 1974. године тврдоглаво се придржа
вајући идеји пластичне репродукције прошлости са делимичним и
сврсисходним уважавања тренутних констелација.
Тренутно постигнути компромис, са одређеном горчином уку
са коју собом носи нуди, по нашем мишљењу, наду у еволуцију
идеја ка уравнотежењу амбиције и политичког реализма код свих
актера уз одлучујућу и пресудну подршку стабилности и перспек
тиве коју собом доноси европска интеграција. Искуство прошло
сти страначког живота из међуратног периода, указује на још јед
ну специфичност која ће вршити одређен притисак на постојаност
носеће политичке идеје. Ради се о латентној напетости која ће се
јављати услед нејединствених а понекад и различитих погледа
покрајинског и државног вођства унутар једне странке. Потреба
21) У вези са европским истраживањима о нацији ближе види: Х. Шулце, Држава и нација
у европској историји, Београд, Филип Вишњић, 2002.
22) Између осталог ближе види: И. Секулић, “Културни национализам”, Нови Србин,
Сомбор, јануар-јун 1913; Т. Остојић, “Једно важно културно и социјално питање”,
Летопис Матице српске, св. 294, 1913, Рукописно одељење Матице српске М 1066.
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компромиса, политичка реалност, демографска структура станов
ништва Војводине, мултинационалност, привредна условљеност,
културолошка и вредносна прожимања, уз спољнополитички фак
тор стабилности који негује афирмацију многострукости ипак, не
ће дозволити да напетост прерасте у деструкцију, а чак и снажније
политичке турбуленције остаће у оквиру демократског дијалога
различитости.
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Sasa Markovic
VOJVODINA BETWEN CONFLIKT AND HARMONY OF
DIVERSITY
Summary
With regard to the historic perspective of Vojvodina, we
have distinguished several periods of time limited to histo
rical events of higher importance, assuming, at the same
time, that continuity in the interaction with newly esta
blished circumstances was subject to both changes and
preservation of certain values. The first period deals with
the establishment of Vojvodina and its political life in the
Habsburg/ Austro-Hungarian Monarchy. In this time the
recognition of Vojvodina identity was linked to the Serb
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national movement that oscillated within political ampli
tude from national romanticism to rigid national politics
of the monarchy with frequent turns to the principality/
Kingdom of Serbia.
The second period in the history of defining Vojvodina co
mes after World War I. It is characterised by the loose of
national romanticism and by increased questioning of its
existence from the aspect of its economy and constitution.
Civil-society political pluralism was cherished for some
time and consequently had significant influence on the ar
ticulation of Vojvodinians’ interests. The integral idea of
Yugoslav nationality increasingly attracted masses of po
pulation, what proved their sustainability to authority.
Ideologically unified state with one-party system was esta
blished after World War II. From the very beginning, the
state showed respect towards the federal status of Vojvodi
na. However, uneven economy initiated discussions about
political integrity of Vojvodina, which was limited by po
lity and lack of democracy. Political control of the state of
Vojvodina in 1974, partly justified by economic reasons,
became the structural element of the deep crisis of Yugo
slav society after 1980. The victory of nationalisms led to
the dissolution of Yugoslavia through a war cataclysm and
temporarily flooded the overall society with populism and
authority. The fall of the regime in October 2000 enabled
the development of democracy and pluralism that were
overloaded with many weaknesses of transition. Vojvodina
political identity was largely influenced both by attitudes
and ideas of nationalistic provenience that advocated Voj
vodina permanent ties with Serbia geo-strategic position,
and by attitudes of former political elite that offered the
‘melancholy of past times’ of good and stable life. This
was the path that winded between’hysteria’ of nationalism
which stemmed from the mythology of instrumentalized
past and ideology of autonomaštvo from 1974. Gradually,
independent and in discontinuity with the past a new poli
tical establishment developed; it was deprived from such
identities and showed respect for the reality of multi-nati
onalism, without any sign of ’hysteria’ of historically nongrounded identity. This establishment turned to the idea of
European regionalisation looking for a political compro
mise. It was recognized and supported by the citizens and
thus opened the door of a promising Vojvodina and Serbia.
Key words: Vojvodina, Serbian, Identity, Policy, Culture.
Овај рад је примљен 29. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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БАРИЈЕРЕ ЗА УСПЕШНО УПРАВЉАЊЕ 
ПРОМЕНАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 
ВОЈВОДИНЕ
Сажетак
Промене које се дешавају у свим сферама живота у
Србији, посебно у пословном окружењу, захтевају и
припремање запослених у организацијама за реализа
цију пожељних промена. Један од најчешћих узрока
неуспелих промена налази се у великом броју отпора
променама, које запослени исказују већ на самом по
четку увођења промена. У раду се анализирају ре
зултати пилот истраживања отпора променама у
шест војвођанских организација, различитих делат
ности у оквиру јавног сектора. Узорак истраживања
је пригодан и не дозвољава уопштавање резултата на
шири узорак, али је индикативан и указује на суштин
ске проблеме са којима се суочавају носиоци промена.
Резултати могу послужити као подлога за пројекто
вање концепта управљања променама у јавном секто
ру АП Војводине.
Кључне речи: промене, отпори променама, развој, јав
ни сектор, Војводина

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

P

отреба човека да контролише и управља променама је усмере
на ка смањењу неизвесности и нестабилности, као и контроли
непредвидивих ситуација. Управљање променама је успешније у
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ситуац
 ијама у којима је већи број значајних показатеља промена
познат. У ситуацијама, у којима су показатељи промена недовољно
јасни (немогуће је у потпуности их предвидети, а још мање држати
под контролом), могућности за успешно управљање променама се
знатно смањују. Мишљење Џона Котера (John Kotter) да је промене
могуће водити, и да вођење промене подразумева низ сложених ак
тивности у правцу успостављања заједничке визије, поделе улога
и одговорности, стварања атмосфере поверења у којој се формира
позитиван однос према агенту промене и самој промени. Пошто су
променама обухваћени различити објекти и субјекти промена, па
се тако и сами процеси промена нужно разликују, веома је важно
сагледати све могуће факторе који утичу на процес промене. Чак
и када су припремљене и планиране, промене су најчешће праће
не већом или мањом количином отпора запослених. Људи се боје
непознатих ситуација, многи од њих не препознају шта су прави
разлози за спровођење промена, други су скептични о могућности
ма за спровођење промена. Често се дешава и да су нови циљеви
организације представљени недовољно јасно, те запослени не на
лазе заједничке интересе са организацијом и не желе да се укључе
у спровођење промена.

2. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРОМЕНЕ
Најчешће организационе промене представљају низ промена
у организационој култури, вредностима и веровањима запосле
них, који се веома споро и веома тешко мењају. Разликују се три
основна циља организационих промена:
1. адаптација организације у односу на промене у окружењу,
2. промена у организационом понашању запослених,
3. промене у функцији управљања.
Наведене типове промена немогуће је сагледавати изолова
но једне од других, јер се ниједна не дешава изоловано у односу
на друге. Можемо говорити о разлозима за промене са наведених
аспеката или мере у којој се поједина промена односи у већој мери
на одређени аспект.
Један од индикатора потребе за променом, мада не и најпоу
зданији, је криза у организацији. Криза се сматра закаснелим пока
затељем потребе за променом. Међутим, низ промена се дешава и
када им не претходи кризни период. Промена је повезана и са фак
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торима који условљавају хармонизацију функционисања процеса
у организацији. Организациона промена подразумева и одређени
степен стабилности, како спољашње која се односи на организаци
оно окружење, тако и унутрашње која обухвата основне параметре
функционисања организације. Организације послују у различитим
нивоима стабилности, које у великој мери утичу на спремност ор
ганизације за спровођење промена.
На организационе промене утиче велики број фактора. Према
Сениор1) ти утицаји се могу поделити на: политичке, социо-култу
ролошке, економске и технолошке факторе.
Под политичким факторима се подразумевају, и узимају у об
зир, постојање или непостојање правне државе и правних оквира
пословања, уважавања интернационалних закона и универзалних
права са специфичном локалном регулацијом, могућности за зајед
ничке активности као и могућности ратних активности.
Економски фактори су пре свега постојање тржишта, новча
них пореза, промена у титуларима и власништвима.
Социо-културолошки фактори су пре свега демографски трен
дови, промене у начинима живота, ставови о пословима и раду,
могућности напредовања у послу, заинтересованост за дешавања у
окружењу, као и етички пословни кодекс.
Технолошки фактори се огледају пре свега кроз употребу и
степен коришћења информационих технологија, компјутеризацију
процеса пословања, уважавање промена у разменама технологија.

3. ОТПОРИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ПРОМЕНАМА
Увођење промена у великом броју случајева је тесно повезано
са постојањем низа отпора понуђеним променама. Основно пита
ње које се поставља је који су то разлози, који доводе до форми
рања отпора променама, и које су то ситуације, у којима се отпори
посматрају као непријатељи, а када се отпори променама могу по
сматрати као савезници у процесу промена. Такође је веома важно
утврдити и у којим ситуацијама се отпор променама не јавља и
како се човеково понашање прилагођава новонасталој ситуацији,
или се не прилагођава а остаје у проблемској ситуацији. Уколико
желимо да разумемо концепт отпора код запослених, кључно је де
финисати шта се подразумева под термином отпор. Отпор проме
1)

B. Senior, Organisational change, Prentice Hall, Edinburgh, 2002, стр. 16.
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нама представља понашање које има за циљ да заштити појединца
од ефеката праве или замишљене промене, очувањем статуса quo
упркос притисцима за његовом поменом.
Један од најчешћих узрока јављања отпора променама се може
пронаћи у јављању страха код појединца. Страх представља «сна
жно и врло непријатно осећање угрожености физичког и психичког
интегритета или антиципирања неке стварне или замишљене опа
сности, а које нагони на стварно или имагинарно бекство из опасне
ситуације».2) Страх од промена негован је у социјалном миљеу за
висности, под утицајем идеологије једнаких стомака, која је главна
карактеристика културе сиромаштва. У психолошком смислу зави
сност и једнакост у сиромаштву, развијају и негују осећање беспо
моћности, инфериорности и немотивисаности. Неговањем пасив
ног односа запослених, недовољним развијањем индивидуализма
и мобилности запослених, стварају се услови у окружењу који не
подржавају промене. Задржавање старог стања, ма какво оно било,
одржава лажну сигурност којој се углавном даје предност у односу
на промену.
Отпор променама се може посматрати са три аспекта: као
стање спознаје, емоционално стање, и као понашање запосле
них. Чињеница да се отпор запослених може спознајно превази
ћи наговештава постојање негативних мисли и уверења усмерених
ка промени. Стање спознаје је оно што се може препознати као
спремност или неспремност.
Када се проучавају проблеми отпора променама веома је ва
жно направити разлику између симптома отпора према промени,
и узрока који се крију иза отпора. Ова понашања се деле на две
категорије – активан отпор – и пасиван отпор. Симптоми активног
отпора укључују проналажење грешке, подсмевање, појављивање
страха, често манипулацију. Симптоми пасивног отпора укључују
вербално слагање, али не и подржавање, лажно непознавање и за
државање информација.
Ниска стопа толеранције на промене се дефинише као страх
да особа неће успети да развије нове способности и понашања ко
ја се захтевају у новом радном окружењу, или да су страхови тако
велики да угрожавају рационално размишљање и способност су
очавања са реалношћу. Запослени можда схватају да је промена
2)

Д. Крстић, Психолошки речник, Савремена администрација, Београд, 1991, стр. 266.
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потребна, али емоционално не могу да се помире и пружају отпор
из разлога које можда подсвесно и не разумеју.
Многи покушаји да се реши проблем отпора према организа
ционој промени углавном не успевају, зато што људи реагују на
симптоме, а не на узроке или зато што на различите врсте отпора
реагују потпуно исто.
Веома често се отпори променама посматрају као негативна
појава, а на запослене који пружају отпор променама као непослу
шне и нелојалне људе, који представљају препреке које организа
ција мора превазићи како би постигла своје циљеве. Отпор запо
слених може имати позитивну и корисну улогу у организационој
промени. Добронамерна дебата, критика, или неслагање не значи
негативан отпор, већ може послужити за изградњу бољег разуме
вања, а може пружити и неке додатне опције и решења. Отпор за
послених може натерати менаџмент да поново размисли или поно
во процени предложену иницијативу за променом. Отпор, такође,
делује као капија или филтер, који може помоћи организацијама
да од свих предложених промена изаберу ону која највише одгова
ра тренутној ситуацији. Отпор може бити врло важан, ефикасан и
користан механизам за опстанак организације. Пошто је промена
постала свакодневни део организацион
 е динамике, отпор који за
послени пружају према промени може бити и користан и штетан у
зависности од понашања оних који управљају организацијом.
У зависности од специфичности сваке организације, као и од
начина посматрања отпора променама, разликовали су се присту
пи решавању проблема отпора променама. Углавном доминира
схватање да су отпори променама комплексан феномен, који је нај
чешће у функцији неколико фактора:
● степена рационалности - ирационалности у приступу про
менама (реакција појединца на промене је резултат његовог
ранијег искуства и генетске предиспозиције која у једном
делу одлучује о човековој реакцији, а које заједно најчешће
нису рационалног порекла),
● политичке климе која својим елементарним поставкама мо
же створити предуслове да се промене брже или спорије од
вијају,
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● система и стилова управљања, који могу да допринесу им
плементацији промена, али и да отежају спровођење проме
на.
Према схватању Питера Дракера (Peter Drucker), једног од нај
значајних аутора савременог менаџмента, разлоге за јављање отпо
ра променама треба тражити у два комплексна разлога:
- организационој култури и
- вредностима западног друштва.3)
Постоје и схватања која природу јављања отпора променама
повезују са људском природом. James O' Toole 4) наводи разлоге за
постојање отпора променама кроз схватање да непрестане проме
не нису природна карактеристика живота уопште. Природно стање
је хомеостаза, стање уравнотеженог деловања различитих унутра
шњих и спољашњих сила. Инерција у активностима је општа ка
рактеристика људи, уз постојање задовољства постојећим и страха
од непознатог.
Природа отпора према промени може се објаснити кроз модел
континуума. Прихватање промене (обавеза) и одбијање промене
(отпор) су повезани и представљају поларитет, где се сваки од њих
налази на по једном крају континуума. Покрет од отпора до обаве
зе се одвија кроз остале фазе које су садржане у континууму. Отпо
ри променама не морају увек функционисати по принципу конти
нуит ета. Постоје ситуације у којима доминирају неки од фактора
отпора. Најчешће је фактор који искочи везан за емоционалност,
те се не може у сваком појединачном случају предвидети развој и
правац развоја отпора, односно смањења отпора променама.
Отпори променама могу бити видљиви и невидљиви. Видљи
ви могу бити манифестовани у облику штрајкова, смањења произ
водње, шкартова у производњи, разних видова саботажа на послу,
апсентизмом и слично. Невидљиви отпори променама се мани
фестују кроз слабу мотивисаност запослених, низак радни морал,
неприхватање одговорности у ситуацијама када је то потребно и
слично. И видљиви и невидљиви истовремено делују и веома је
важно препознати их у понашању запослених.
3)
4)

P. Drucker, Managing in a time of Great change,Truman Talley Books, New York, 1995,
стр.171.
J. O’Toole, Leading change, Jossey Bass Inc, San Francisco,1995, стр. 153.
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Начини реаговања који се у човековом понашању могу окарак
терисати као специфичности везане за присуство отпора промена
ма огледају се, према Мауреру (Maurer)5), кроз следеће показатеље:
● Збуњеност, која се јавља као последица уобичајене конфу
зије, која је последица немогућности сагледавања промене,
њених последица, ефеката, начина спровођења и друго.
● Моментална критика, која се јавља чак и пре него што су
изложени детаљи спровођења промене. Постоји могућност
да људи реагују на такав начин јер су сличну ситуац
 ију већ
имали у искуству, па је оправдана стрепња да ће се неуспех
поновити, али често је критика само последица пројектова
ног страха.
● Порицање да се сагледа ситуац
 ија и да се адекватно реагује
на њу.
● Пакосна сагласност, која се односи на понашање запослених
који на изглед показују заинтересованост и прихватање, али
својом активношћу која је безвољна и нефункционална ви
ше одмажу него што помажу спровођењу промена.
● Саботажа, која је облик понашања који се лако уочава и вео
ма је важно имати увид да се и таква понашања јављају, како
би се планирали поступци који би умањили њен значај.
● Лак споразум је често проблем јер људи нису били у ситуа
цији да сагледају сложеност процеса и за његово одвијање
касније не показују толико спремности.
● Скретање са теме у току разраде концепта промене предста
вља такође начин да се људи заштите. Најчешће, скретање
није намерно и усмерено против промене, али често доводи
до одуговлачења и разводњавања циљева везаних за спрово
ђење промена.
● Ћутање као вид отпора је веома тешко савладати јер не зна
те тачно на чему сте, а понекада ћутање може представљати
и тиху подршку, што је такође тешко препознати.
● Критика у лице је веома значајан вид отпора манифестова
ног кроз понашање. Људи који гласно изговоре своје ставове
често говоре и у име оних који то не умеју или не смеју да
кажу.
5)

R. Maurer, Beyond the wall of resistance, Bard books, Inc.Austin, Texas, 1996, стр. 8.
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Узроци јављања отпора променама су најчешћи предмет рас
праве када се помињу отпори променама. Обједињујући различите
изворе и приступе проблему издвајамо следеће узроке отпорима
променама: отпор одређен страхом од губитка стечене позиције,
отпор одређен инерцијом личности, отпор као последица страха од
непознатог, отпор одређен страхом од промена у социјалним одно
сима, отпори због сумираних могућих губитака, отпори одређени
разликом у интересима, отпори као страх од грешке, отпори као
последица неспремности да се ризикује, отпори због притисака
групе и конформизма у понашању, отпори као последица недовољ
ног увида у ситуацију која се мења и многи други који су специ
фични и везани за културолошке и организационе специфичности.
Отпор запослених према промени је једно сложено питање са
којим се сусреће и менаџмент и запослени. Процес промене је све
присутан, а отпор радника је идентификован као критички врло
битан сарадник неуспеха многих добро осмишљених напора да се
иницира промена унутар неке организације. Отпори променама се
могу у глобалу посматрати са појединачног, личног аспекта и са
аспекта организације.
Међутим нису само отпори променама разлози због којих до
лази до неуспеха у спровођењу промена. Веома често се у самом
процесу спровођења промена поткраду грешке које онемогућују
реализацију промена у организацији. Као најважније грешке које
се јављају у процесу спровођења промена, поред отпора промена
ма, Котер6) наводи следеће разлоге:
- препуштање прекомерном задовољству,
- пропуст да се формира довољно моћна водећа коалиција,
- потцењивање снаге визије,
- подбачај у комуницирању визије,
- допуштање препрекама да блокирају нову визију,
- пропусти у остваривању краткорочних успеха,
- превремена објава победе,
- промене које нису чврсто усађене у културу компаније.
Организације у великој мери отежавају спровођење промена,
својом структуром и културом, као и понашањем менаџера. Нај
чешће су послови у нашим организацијама пројектовани тако да
6)

Џ. Котер, Вођење промене, Желнид, Београд, 1998, стр. 28.
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имају стабилност, и да у суштини доприносе структурној инерт
ности. Повећању организационог отпора променама доприносе и
делови организације који имају контролу над ресурсима, поседују
моћ, стручност и не желе да изгубе положај који их чини повла
шћенима.
Да би олакшале прелазак са старог на ново, организације мо
рају бити конкурентне у ефективном менаџменту промене. Процес
менаџмента промене се састоји од успеха навођења оних људе који
су укључени и на које промене утичу да их прихвате, али и од успе
ха управљања отпором на који се наиђе.
Начини превазилажења отпора променама се разликују у за
висности од обима и типа промена, али и од карактеристика саме
организације. Познати начини којима се могу превазићи отпори
променама су едукација, адекватна комуникација која се усмерава
у зависности од снаге отпора, квалитета отпора и карактеристика
запослених.
Анализе отпора променама су сагласне у наглашавању да про
мена обично укључује особености појединца, тако да не постоје
конкретни одговори и решења за поменуте проблеме. Пошто се
људи разликују, и њихова запажања и разлози за пружање отпо
ра се разликују од особе до особе. Веома тешко је предупредити
стварање отпора променама у организацијама, ако не постоји ја
сна комуникација која доприноси разумевању циља и сврхе проме
на организацијама, и ако запослени нису прихватили промену као
сопствени циљ.

4. ИСТРАЖИВАЊЕ ОТПОРА ПРОМЕНАМА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ ВОЈВОДИНЕ
Истраживање је спроведено са циљем да се осветли један сег
мент спровођења промена у јавном сектору који је везан за отпоре
променама. Узорак је сачињавало 99 запослених у шест различи
тих организација, са седиштем у Новом Саду, Бачкој Паланци и
Руми, које припадају јавном сектору. Практични циљ истраживања
је усмерен на конципирање специфичних предлога мера у јавном
сектору за смањење отпора променама, које би допринело убрза
ном спровођење промена.
Упитник је састављен од 20 питања, конципиран је за ову при
лику и заснован на следећим индикаторима отпора промена код за
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послених: узроци јављања отпора променама, утицај других људи
на усвајање промена, лични став према променама.
Хипотезе од којих смо кренули у истраживање односиле су
се на проверу да ли испитивани запослени исказују отпоре про
менама, да ли су свесни својих отпора променама и шта одређује
њихово понашање у току спровођења промена у организацијама у
којима су запослени.

4.1 Резултати истраживања и дискусија
Резултати истраживања указују на постојање просечног скора
отпора променама код запослених у анкетираним организацијама
у јавном сектору АП Војводине. Не постоје значајне разлике у сте
пену отпора променама између шест анкетираних организација из
јавног сектора, без обзира што се анкетиране организације разли
кују по основној сврси постојања. Такође, није установљена раз
лика у постојању отпора променама у три различите средине, од
којих је један већи град и два мања војвођанска града. Када су у
питању појединачни ајтеми мерења отпора променама ситуација
је јаснија.
На директно питање да ли постоји страх од промена већина
испитаника, њих 60% одговара да страх не постоји. Само мали
проценат се изјашњава да осећају страх од промена у њиховим ор
ганизацијама. Никако не сме бити занемарен висок проценат испи
таника (40%), који се изјашњавају да страхови од промена постоје,
што сигурно утиче и на понашање запослених који се изјашњавају
да страхова од промена нема. Такође, морамо водити рачуна да је
то само исказ, а реалну слику понашања запослених који се изја
шњавају на било који начин нисмо установљавали овим истражи
вањем. Непостојање страхова од промена може бити повезано и
са њиховом актуелном позицијом у организацији, индиферентним
односом према променама уопште, или непријатним искуствима из
прошлих спровођења промена које условљавају афективну тупост
код спровођења било каквих промена. Код већине анкетираних ис
питаника, непознате ситуације изазивају непријатност, подједнако
у свим срединама и свим опште демографским одређењима. Про
блем који се отвара одговорима на ову групацију питања се односи
на условљеност одговора различитим теоријским поставкама које
дају предност објашњењима људске природе, као пасивне и скло
не устаљеним обрасцима у понашању, или социјално условљеним
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факторима који одређују понашање у правцу научене беспомоћно
сти.
Већина анкетираних испитаника (56%) је сагласно да се лакше
опредељује за промене, ако су и њихове колеге са посла за проме
ну. Одговори указују на постојање колективизма и конформизма у
ставовима, а такође се могу повезати и са значајним степеном по
стојања страхова од промене, који усмеравају понашање у правцу
заједничке одговорности и заједничких одлука.
Одговори на тврдњу која гласи “Немам намеру да учествујем
у променама у послу од којих не видим никакву корист“ показу
ју сагласност 87% испитаника са понуђеном тврдњом. Степен ра
ционалности која се уочава у одговорима може се тумачити као
последица реаговања на социјалну ситуац
 ију у којој се промене у
организацијама често дешавају у правцу користи само одређених
појединаца, као и атмосфери у процесу транзиције у којој није у
довољној мери комуницирано са запосленима о правцу замишље
них промена, као и бенефитима које њих у тим променама очекују.
Негативан однос према променама са емоционалног аспекта, који
се провлачи кроз понуђену тврдњу се мора тумачити реактивно,
као последица неуспелих покушаја промене и губитака које су оне
донеле било њима лично, било људима из окружења.
Посебан однос према променама запослени су исказали и реа
говањем на тврдњу „Не подносим ситуац
 ију на послу коју не могу
да држим под контролом“, са којом је чак 58% запослених било са
гласно. Страх од неизвесности и потреба да се ситуација држи под
контролом имају исту потребу у основи и најчешће су повезани са
отпорима према променама.
На тврдњу “Радо се укључим у неки нови посао, ако сам у
довољној мери упознат са пројектом“, сагласност исказује 40%
анкетираних испитаника, што указује на један од најзначајнијих
проблема у спровођењу промена који се односи на јасну комуника
цију о значају, циљу и смислу спроведене промене. Истраживања
спровођења промена у свету показују да се у условима где је јасан
концепт и смисао замишљене промене, и где су запослени у већој
мери укључени у реализовање промене, исказује мање отпора.
Питање које заслужује пажњу је како допринети умањењу
страхова од промена код запослених, који у великој мери утичу на
отпоре променама. У условима у којима страх одређује понаша
ње одраслог човека, њиме је могуће манипулисати и управљати
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на разноразне начине. Страх је могуће умањити информисаношћу,
знањем, успостављањем поверења и разумевања, климом јасних
циљева.
Отпори променама ће увек постојати у организацијама, само
их је нужно свести на меру којом ће они представљати контролни,
а не инхибирајући механизам,.

5. КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА ПРОМЕНАМА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ ВОЈВОДИНЕ
Спровођење промена у организацијама јавног сектора захте
ва осмишљавање циљева који се желе постићи, као и стратегија
којима се пожељни циљеви могу остварити, на најповољнији на
чин, за све актере. Други корак подразумева прецизну дијагности
ку тренутног стања свих расположивих ресурса, као и пројекцију
могућег стања ресурса. Трећи корак подразумева комуникацију
са свим запосленима о променама, њиховом темпу, бенефитима,
могућим губицима, циљевима и пожељном исходу. Четврти корак
подразумева имплементацију утврђених и прихваћених промена у
понашање запослених. Пети корак се односи на евалуацију спрове
дених промена, као и јасно усмеравање у даљем спровођењу про
мена.
Промена је процес, и зато не уважава тврдо дефинисана прави
ла која имају улогу контролора. За почетак је најважније осмисли
ти промене које ће бити за опште добро, и запослених и корисника
и оних који управљају, и спроводити их у складу са реалистичним
могућностима и потребама.

6. ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
Проблеми отпора променама у нашој земљи, у условима тран
зиције, су у недовољној мери истражени и разјашњени. Промене
се ипак дешавају, са већим или мањим успехом, и са већом или
мањом ценом. Запослени су превише често остављени на милост
и немилост менаџмента, који најчешће не зна како водити промене
и шта су све могућности у очувању интелектуалног капитала орга
низације. Не ретко се дешава да се одређени материјални ресурси
задржавају, а људски капитал безнадежно губи у систему исхитре
них и погрешних одлука. Када се не зна ништа о вођењу промена,
лако се отпусте сви они који представљају „вишак“, лако се потце
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ни сав интелектуални капитал, који се у облику скривених знања
годинама умножавао и развијао, а нови живот почиње баш од по
стигнуте промене.
Отпори који се тада формирају код оних који су остали у орга
низацијама, веома тешко ће се претворити у конструктивни потен
цијал који доприноси стварању нове вредности.
Са друге стране познато је да се цена промене увећава у усло
вима где се промена неосновано одлаже. Јавни сектор, као једна
од најзначајнијих области функционисања, захтева комплекснији
приступ у спровођењу промена, од преписивања неког модела који
функционише у неком делу света, који подразумева прилагођавање
етнопсихолошком моделу, специфичностима потреба и вредности
које доминирају.
Наше пилот истраживање, уз сва ограничења која смо и сами
имали у виду, имало је за циљ да укаже на сложеност једне од нај
значајнијих тема у области спровођења промена, како би резулта
ти помогли у конципирању најадекватнијих стратегија и тактика
спровођења промена у јавном сектору.
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Leposava Grubić-Nešić,
Slađana Čabrilo
BARRIERS TO SUCCESSFUL CHANGE MANAGEMENT IN
THE PUBLIC SECTOR OF VOJVODINA
Summary
Changes that occur in all aspects of life in Serbia, par
ticulary in business environment, require the preparation
and training of employees in organisations for the imple
mentation of desirable changes. One of the most common
causes of unsuccessful changes can be found in a great
number of change resistances manifesting by employees at
the begining of the change implementation. Firstlings of
the change resistance pilot survey are analyzed during the
working process in 6 organisations of diverse activity wit
hin the public sector of Vojvodina. Random sample of the
survey is appropriate. Although, it does not allow result
abstraction to a wider sample, it is inductive and it points
to essential difficulties that initiators of changes are faced
with. Those results can subserve as background for con
cept planning of change management in the public sector
of Vojvodina.
Key words: changes, change resistance, growth, public
sector, Vojvodina

Овај рад је примљен 02. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
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ЋИРИЛИЦА, ПРАВОСУЂЕ 
И СРПСКА ДРЖАВА**
Сажетак
Укидање пресуде Горану Давидовићу наишло је на хор
ску осуду медија, иако је очигледно повређено његово
право да комуницира (са судом) на свом матерњем
језику и писму. Због тога је аутор анализирао дру
штвену збиљу у Србији и дошао до закључка да деви
јантност може бити и позитивна, те да је условљена
културом и друштвеном структуром.
У условима двоазбучја, односно протеривања ћирили
це и наметања латинице, стварају се претпоставке
за друштво без норми – друштвену аномију. У оста
лом, у психологији и антропологији позната је чиње
ница да тзв. двоструко мишљење (а овде се оно од
ражава преко бесмисленог тврђења са српски народ
располаже двама писмима) може да доведе до коли
зије и колебања у јасном мишљењу и понашању. То,
другим речима, значи да је могуће очекивати повећану
«девијантност» управо код припадника српског наро
да (иако се држава у којој се ово догађа зове Србија),
јер није реално очекивати да укидање ћирилице која се
сматра делом српског националног идентитета про
ђе без отпора и културних и социјалних траума.
Кључне речи: Ћирилица, национални идентитет, по
литика, Србија, институције, друштвена аномија
*
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кидање1 првостепене пресуде Горану Давидовићу из Новог Са
да «јер је противно одредбама закона (суд - ЗМ) одбио захтев
странке да у поступку слободно употребљава своје језик и писмо»,
хорски је наишао на осуду медија.1)2 Питањe (наравно и одговори),
зашто, на пример, Словаци, Русини или Мађари имају та права (на
језик и писмо) у Војводини, а Срби немају, јесте заиста логично и
потребно расправити, али није једино које треба поставити. Тако
ђе, подсећања на то да је Аустро-Угарска из истих разлога укидала
пресуде Србима јесу потребна, али су изостала. На тај начин је
цели проблем једнострано приказан.2)3 Због тога овај случај заслу
жује подробнију анализу и коментар.
Прво, медији сваку девијантност и криминал, без селекције,
осуђују чиме само доприносе општој дезорјентацији друштва, што
је грешка, а ево и зашто. Друштвене науке, посебно социологи
ја, темељно су проучавале и проучавају проблем девијантности и
криминала.3)4 Девијантност није увек негативна. «У Правилима
социолошке методе», Диркем нас уводи у подручје девијантности
исказујући како је злочин нормална појава и према томе неизбе
жан, да злочин сусрећемо у свим досадашњим друштвима и да је
најприсутнији у развијеним државама.
Наиме, познато је да девијантност може бити награђена (ка
да на пример војник одбијајући наређење претпостављеног старе
шине омогући победу у борби или одбије да изврши злочин), ка
жњена (када се догоди убиство или пљачка) или толерисана (на
пример, бака која живи у стану са много мачака). Функционали
стичка теорија казује да је девијантност нужна у свим друштвима
и да има позитивне утицаје на друштвени систем. Другим речима,
одређена количина девијантности је позитивна и помаже очувању
и добробити друштва.4)5 Све друштвене промене почињу са неким
1)
2)

3)
4)

Судија Такач Галфи Клара одбила је захтев туженог да у поступку слободно користи
свој језик и своје писмо. На тај начин судија је учинила повреду Устава и закона, али
њу због тога нико није тужио, нити медијски «линчовао».
Интересантна је реакција тужитеља, који је манифестовао потпуно непознавање кул
турних чинилаца, па је наводимо према интерпретацији Б92. «Када сам се чуо са адво
катом прва моја реакција био је грохотан смех. Нисам изненађен уопште, чак се и
радујем перверзно том поновљеном суђењу само ме занима да ли ће на столици туже
ног седети особа од крви и меса и како ће та особа пронаћи пут кроз латиничне нат
писе кроз Италију до Србије», пита се Грухоњић. http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2009&mm=08&dd=18&nav_id=376882&nav_category=16
Види: Драган Суботић, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2008,
стр. 92–93.
Michel Haralambos, Martin Holborn, Sociologija, teme in pogledi, DSZ, Ljubljana, 1999,
str. 397.
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облицима девијантности (хоће ли неко рећи да у овај опис не може
да се сврста и деловање политичке опозиције у Србији 2000. го
дине?). Да би се догодила промена мора јучерашња девијантност
да постане данашња нормалност. У ту сврху ваља подсетити и на
(нео)марксистички став5)6 да закони нису одраз вредносног консен
зуса већ идеологије владајуће већине, те рађања отпора таквој иде
ологији представља, пре или касније, законитост, а то, признаћете,
није негативна девијантност. Уосталом, о законима у том смислу
још су говорили Платон и Аристотел.
Друго, према дефиницији девијантност се састоји из таквих
чињења која не следе општеприхваћене норме и очекивања (на
шег) друштва. Другим речима, Давидовић је (поново) стављен на
стуб срама зато што је супротно очекивању медија или њихових
власника одбио да прими пресуду на латиници. Ово је веома добро
прокоментарисао Драгољуб Збиљић, председник Извршног од
бора Удружења «Ћирилица» у писму «Политици»: «Највећи број
читалаца ‘Политике’ претпостављамо, јесу Срби и имају право на
објективно информисање о питању службене употребе српског је
зика и ћириличног писма. Ваш новинар, који је себе означио са П.
Р. је у чланку ‘Штитити ћирилицу, не потискивати латиницу’, об
јављеном 25. 8. 2009. године, сигурни смо од тих начела одступио.
Прво, из наслова се види да аутор сугерише свој лични став,
јер наслов нема подлогу у самом чланку пошто су се учесници ан
кете изјашњавали о својим личним ставовима, а не о положају ћи
рилице и латинице. Лични став П. Р. изнет у наслову текста значи
само једно – ништа не мењати, нека остане како је сада, латиница
свуда наоколо, а ћирилица нигде.
П. Р. не само да не информише објективно Србе о питању њи
ховог језика и писма већ их и обмањује. Пресуда неформалном во
ђи ‘Националног строја’ Горану Давидовићу није поништена због
тога што ‘првостепени суд није поштовао његов захтев да судски
списи буду на ћирилици, већ зато што првостепени суд није по
штовао Устав Србије и важећи закон о службеној употреби језика
и писма.
По њима је у свим судовима у Србији службени језик српски
са ћириличним писмом, а припадници националних мањина (на
родности) имају право да у судским поступцима користе своје пи
5) Исто, стр. 427 и даље.
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смо и језик. Поменути Горан Давидовић је на такво кршење Устава
и закона само упозорио вишу судску инстанцу.
Даље, П. Р. каже да је наведена судска пресуда изазвала ‘прав
ничка спорења’ и ‘повод је за нове расправе о духу нације, етно
логији, идеологији, језику, писму, вери моралу’. Овде су, не знамо
зашто, заобиђена два једино битна питања која проистичу из дога
ђања у вези са наведеном пресудом у предмету тужбе против Гора
на Давидовића.
Прво, какво је то стање у правосуђу Србије кад судови у сво
јим поступцима крше закон и Устав у делу службене употребе јези
ка и писма. И друго, зашто после више од две године од доношења
устава Србије и истека рока за усаглашавање закон о службеној
употреби језика и писма није усаглашен са њим?»6)7
Овде, очигледно, нешто није у реду. Медији су, не само дневне
новине «Политика», већ и други, писани и електронски, на разне
начине оптуживали суд што је поништио пресуду Давидовићу и
што се дрзнуо да то уради због права туженог да добије пресуду на
свом језику и писму.
Устав Србије, ипак, каже да је српско писмо ћирилица7)8, а
то говори и традиција, Српска православна црква, као најстарија
српска институција и, такође, наука.8)9 Ко то, дакле, манипулише
јавношћу тврдећи да латиница представља општеприхваћену лин
гвистичку норму? То, просто, не одговара чињеницама. Општепри
хваћена норма јесте да је ћирилица српско писмо, а не латиница и
да је много старија од ње на овом терену и овој културној заједни
ци. Једини логичан одговор био би да су се «медији» (изгледа, с
правом) уплашили да ће због овога Давидовић постати национал
ни херој. Реакција државе и свих политичких субјеката у друштву
6)
7)

8)

Драгољуб Збиљић, Ћирилица је једино службено писмо, Политика, 3. септембар 2009,
стр. 14.
Устав републике Србије (Члан 10. ): «У Републици Србији у службеној употреби су
српски језик и ћириличко писмо. Службена употреба других језика и писама уређује се
законом, на основу Устава.»
Закон о парничном поступку (Члан 6.): «Парнични поступак води се на српском јези
ку екавског или ијекавског изговора и у том поступку користи се ћирилично писмо, а
латинично писмо у складу са уставом и законом. На подручјима на којима је, у складу
са законом у службеној употреби језик одређене националне мањине поступак се води
и на језику и уз употребу писма те националне мањине.
Странке и други учесници у поступку имају право да се служе својим језиком и пи
смом, у складу са одредбама овог закона.»
Драгољуб Збиљић, Издаја српског писма, «Ћирилица», Нови Сад, 2005, стр. 145–155.
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требала би, зато, не да осуђује одлуку суда, већ да укину друштвене
претпоставке за појаву Давидовићâ. Уколико се, дакле, ћирилици
не обезбеди достојна употреба у привреди, култури, спорту, меди
јима итд. сигурно је, да ће се појављивати нови и нови Давидови
ћи, који ће свесно желети да буду жртве које ће држава мучити и
терорисати и они ће имати, с правом, ореол бораца за српска права.
Треће, девијантност је условљена културом и структуром са
мога друштва. Ово одлично објашњава Александар Зиновјев: «О
криминалу се на Западу много пише. Огроман публицитет му да
ју средства масовне информације. А о томе, какво место заузима
приказивање криминала у филмовима, телевизијским емисијама и
литератури не вреди ни говорити. На пример, године 1992. на не
мачкој телевизији сваке недеље је приказивано 4000 убистава (по
подацима Љо Гребела, истраживача о проблемима насиља).»9)10
Нешто је слично и у Србији која је опонашала и, на крају, препи
сала западни друштвени систем са његове лошије стране.10)11 Под
утицајем такве културе и друштвене структуре човек који је усво
јио такав западни вредносни систем извршиће криминално дело,
без размишљања, ако му доноси корист и ако је уверен да ће избећи
казну.11)12 Такав човек који је извршио преступ и није откривен и
званично осуђен, према мерилима модерног западног морала, он
се не осећа као криминалац. «Никакви морални принципи, нити
‘општечовечанска осећања’ сама по себи не могу да задрже запа
доида да не изврши преступ чији су му резултати важни, и који се
неће открити по његовом мишљењу. Никаква грижа савести не му
чи западоида који је починио неоткривен преступ. Западоид је, у
принципу, потенцијални, а у огромном броју случајева и фак
тички преступник.»12)13
Огромне размере је достигао криминал у свакодневном живо
ту људи. Зиновјев то назива друштвеном свакодневницом. Он брзо
расте. На пример, у Немачкој 1971. године било је регистровано
9) Александар Зиновјев, Запад, феномен западњаштва, Наш Дом, Београд, 2002, стр. 271.
10) Види: Зоран Милошевић, О појму и теоријама политичке модернизације, Српска поли
тичка мисао, бр. 3, Београд, 2008, стр. 11–30.
11) Александар Зиновјев, Запад, стр. 271.
12) Исто, стр. 273. «Тако откривамо да земље у Европи које су највише демократске, ми
рољубиве и напредне, а Сједињене Државе најнапреднија земља на свету, показују
најоштрије симптоме менталних поремећаја. Циљ целокупног друштвено-економског
развитка западног света је материјално удобан живот, реално једнака расподела богат
ства, чврста демократија и мир, и баш ове земље које су се највише приближиле овом
циљу показују најоштрије знаке менталне неуравнотежености». Erich Fromm, Zdravo
društvo, «Naprijed», Zagreb, «Nolit», Beograd, 1986, str. 16.
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2,4 милиона таквих преступа, а 1991. године чак 5,3 милиона. У
Француској је исте године било регистровано 3,7милиона таквих
преступа. Но, овај раст се није зауставио. За годину дана број ре
гистрованих преступа у Немачкој је порастао за један милион. А
колико је остало нерегистровано?
Специјалисти наводе пораст суровости код преступника, њи
хов све мањи узраст, пораст тзв женског криминала и распростра
њену преступност међу децом школског узраста.13)14
Стручњаци на Западу песимистички гледају на могућност
успешне борбе с криминалом. «Да би ова борба била успешна, по
требно је или преструктурирати саме основе друштва, или прибе
ћи неким суровим мерама које би разрушиле ружичасти мит о за
падној демократији».14)11 Ове чињенице указују на то да је Диркем
био у праву када је говорио да либерализам (капитализам) намеће
високу специјализацију и поделу рада, што доводи до аномије –
одсуства друштвених норми (тиме и морала).15
Другим речима, «девијантност» Давидовића, тачније суда који
је укинуо пресуду, због тога шта првостепени суд није омогућио
оптуженом да користи свој језик и писмо, последица је наметања
крајње поједностављеног културног миљеа да је ћирилица «фаши
стичко» писмо (само кад га користе Срби), а латиница европско
(тачније писмо Европске уније – омиљена теза «друге Србије»). У
таквим условима стварају се ситуација немања норме, а то, познато
је, води у друштвену аномију. Једно писмо се омаловажава и проте
рује, а друго још није (у потпуности) заузело његово место. Србија
је једна од малобројних држава у којима се употребљавају два пи
сма. Оваква норма није добра норма, више је одсуство норме, јер
људи воле једноставност, те ће, пре или касније, једно писмо бити
одбачено (а бојимо се да све ради на томе да то буде ћирилица).
Уосталом, у психологији и антропологији позната је чињеница да
тзв. двоструко мишљење (а овде се оно одражава преко бесмисле
ног тврђења са српски народ располаже двама писмима и да их
користи равноправно) може да доведе до колизије и колебања у
јасном мишљењу и понашању. Уз то, када имате ситуац
 ију да неке
институције (Црква на пример) и значајан број интелектуалаца и
народа не прихвата нестанак ћирилице, јасно је да се стварају дру
штвени услови за криминализацију једног (већег?) дела друштва.
13) Исто.
14) Група аутора: Общая социология, Учебное пособие, Инфра-М, Москва, 2000, стр. 143.

- 350 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 345-354.

Држава, опет, не уводи ред (заштитом ћирилице), већ готово, одсу
ством јасне културне политике, подстиче ово стање. Шта би било,
на пример, када би грађани одбили да приме телефонске рачуне на
латиници, рачуне Електродистрибуције и других државних орга
на? Створио би се хаос. Пошта би искључила телефоне који нису
плаћени, без уважавања културалних захтева својих претплатника,
а слично би поступио и ЕПС. Грађани би протестовали и ето хаоса.
Познато је да је наметање нечега насиље, а не демократија, било
да се ради о појединцу (па и Давидовићу) или колективу. Тако је и
са латиницом, односно ћирилицом. Наметање латинице српском
народу је очигледно насиље над тим народом и оно представља
криминалну радњу којој се ваља одуп
 рети, па стога, другим ре
чима, чињења Давидовића добијају епски, јуначки карактер јер се
супротстављају насиљу над Србима, њиховом културом и тради
цијом, насиљем над њиховим гробовима ћирилицом исписаним.
Зато Давидовић, а сутра неко други, хтели ми то или не, постаје
позитиван лик!
У оваквим друштвеним условима укидање пресуде Горану Да
видовићу због писања пресуде на писму које није његово предста
вља важну поруку (суда и судија?), како држави, тако и јавности. У
сваком случају, потребно је рећи да како је рађено у случају Дави
довићу (од стране медија, полиције, па и суда) можемо рећи да је
све ишло на руку «промоцији» овог младог човека. Истовремено,
образац понашања који он успоставља може постати масовнији,
те је зато нужно очекивати умножавање «инцидената» од стране
припадника српског народа (да подсетимо да је због писања ћи
риличних графита привођен/хапшен у магистар Збиљић, председ
ник Удружења за заштиту ћирилице), са циљем очувања одређених
норми и вредности, па тако и ћирилице.
Све нас ово наводи на питање да ли постоје демократске ин
ституције у овој држави које треба да решавају стварне проблеме
грађана или се морају стварати нови и нови инциденти да би се
нешто предузело. Нама се чини да државни органи својом пасив
ношћу и толерисањем насиља латинице над ћирилицом охрабрују
(неке) припаднике српског народа да крену овим другим путем –
путем девијантности, односно насиља. Па зашто се, онда, чудити
појави Горана Давидовића који ето, на свој начин, међу првима, то
пожелео да уради, да исправи неправде према српском народу, ње
говој традицији и култури? Зашто се, потом, чудити што је дожи
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вљен од дела јавности као реални јунак, борац за права Срба (гле
ироније, у држави која носи име Србија)!
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Zoran Milosevic
CYRILLIC, JUSTICE AND SERBIAN STATE
Summary
Abolition of Goran Davidovic verdict encountered a chlo
ral condemnation of the media, although his right to com
municate (to court) on his native language and letter was
apparently injured. Because of that the author has ana
lyzed the social reality in Serbia and came to the conclu
sion that deviation may be positive, and it is conditioned
by culture and social structure.
Terms of expulsion of Cyrillic and Latin intrusion are mo
re than favorably for creating the preconditions for soci
ety without norms – social anomie. After all, it is known
in psychology and anthropology that thinking twice (and
here it is reflected through the senseless statements that
Serbian people has two letters) can cause collision and
fluctuations in clear thinking and behavior. This, in other
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words, means that it is possible to expect increased devi
ation within members of the Serbian people (although the
state where this is happening is called Serbia), and it is
not realistic to expect that the abolition of the Cyrillic that
is considered as a part of the Serbian nation identity pass
without resistance and cultural and social trauma.
Key words: Cyrillic, national identity, policy, Serbia, insti
tutions, social anomie

Овај рад је примљен 17. децембра 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11. фебруара 2010. године.
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ПОЛИТИКА АЗИЛА У ЕВРОПСКОJ УНИЈИ**
Сажетак
Предмет овог рада јесте еволуција политике азила у
Европској унији. Циљ рада јесте да укаже на значај
који политикa азила има у области слободе, безбед
ности и правде. Суштинска претпоставка од које по
лази аутор јесте да повећање броја тражиоца азила
пресудно условљава развој политике азила. Користећи
компаративно-дескриптивну методу, заједно са ана
лизом садржаја, аутор покушава да одговори  на сле
дећа питања:
- како се развијала политика азила
- које су то околности условиле њенo пребацивање на
комунитарни ниво
- шта  све треба  урадити како би се формирао зајед
нички систем европског азила
Кључне речи: Европска унија, политика азила, тра
жиоци азила, минимални стандарди, заједнички си
стем европског азила

1. ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА АЗИЛА
Установа азила (од латинске речи asylum = склониште, уто
чиште) предвиђа заштиту коју држава даје појединцу који тражи
*
**

Истраживач-приправник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
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склониште на њеној територији.1) Из античког периода датирају
корени ове установе – медитерански градови – државе, као и држа
ве Блиског истока сматрале су азил привилегијом појединаца који
су је уживали тако што би се склањали у храмове и светилишта за
које се веровало да су под директном заштитом богова.2) Питање
азила се може посматрати на два начина: као хуманитарно и као
безбедносно питање. У седишту хуманитарног аспекта стоји по
штовање људских права - свако лице коме прети политички прогон
или му се угрожавају основна људска права, може тражити азил
у некој другој држави. Из хуманитарних разлога требало би свим
лицима којима се објективно крше људска права одобрити статус
азиланта. У последњих двадесетак година на азил се гледа више
као на безбедносно питање. Чак је и Уговор из Мастрихта фор
мално институционализовао овакво гледање на азил смештајући
га у трећи стуб, стуб правосуђа и унутрашњих послова. Наиме,
свако лице било оно илегални имигрант или потенцијални азилант,
представља опасност по унутрашњу безбедност. Такође, повећана
бројност, како политичких партија тако и разних ксенофобних по
крета који се противе већем броју миграната и азиланата, показује
да се на њих у Европи све више гледа као на безбедносни проблем.
У прилог овој тврдњи иде и бројност насилних инцидената над
азилантима у земљама ЕУ, посебно у Немачкој где је само 1992. го
дине забележено 2277 случајева насиља над азилантима.3)
Европа има дугу традицију примања људи који су принуђени
да напусте своје домове услед вихора рата или политичког прого
на. Од завршетка другог светског рата до данас, могу се разлико
вати два велика таласа азиланата која су „запљуснула“ земље за
падне Европе. Први талас је директна последица другог светског
рата. Са једне стране, уништене индустрије, нестабилна тржишта
као и недостатак радне снаге у земљама западне Европе били су
показатељи да је прилив људи ван њених граница неопходан; са
друге стране, стална претња совјетском инвазијом у земљама иза
„гвоздене завесе“ као и страх од политичког прогона, били су очи
гледни разлози да ови људи пронађу уточиште у западној Евро
пи. Тако су земље западне Европе постале омиљена дестинација за
1)
2)
3)

Смиља Аврамов, Миленко Крећа, „Међународно јавно право“, Савремена
администрација, Београд, 2001. стр. 331
Смиља Аврамов, Миленко Крећа, „Међународно јавно право“, оп. цит. стр. 332
Wolfgang Bosswick, „Development of asylum policy in Germany”, Journal of Refugee
Studies, p. 6, Vol. 13, No 1, 2000, p. 6
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људе иза „гвоздене завесе“. Други талас се подудара са распадом
Варшавског пакта и СССР - а као и турбулентним политичким де
шавањима на простору бивше СФРЈ. Према извештају УНХЦР-а,
број предатих захтева за азил у земљама Европске уније у периоду
1991-2001, потврђује претходну тезу о великој најезди азиланата у
другом таласу (60% до 75% укупног броја предатих захтева у свету
предато је у земљама Европске уније у периоду 1991-2001)4).
Питање азила је другачије посматрано у различитим периоди
ма. Услови за пријем азиланата као и целокупан однос појединих
европских земаља према њима, зависили су, како од интензитета
миграторних таласа, тако и од политичке воље земаља пријема.
Стога се могу разликовати два периода у погледу односа земаља
пријема према азилантима: први у коме доминира либералан при
ступ земаља чланица према азилантима који оквирно траје до друге
половине осамдесетих година и други након тог периода до данас
где доминира рестриктиван приступ према азилантима. Поређења
ради 1992. године било је 570000 предатих захтева у свим земљама
Европске уније док је 1996. године тај број значајно смањен и из
носи 213000.5) Либералан приступ подразумева благонаклон однос
земаља чланица према подносиоцима захтева за азилом у смислу
релативно брзог стицања легалног боравка, као и лак приступ тр
жишту радне снаге. Рестриктиван приступ према азилантима ди
ректна је последица стања у коме су се нашле државе чланице у
другој половини осамдесетих година прошлог века. Са једне стра
не, државе чланице биле су претрпане повећаним бројем захтева за
азил, док им је са друге стране био смањен капацитет да на све те
захтеве одговоре. У складу са таквим приступом, поједине државе
су укинуле право на рад азилантима што је заједно са пооштреним
условима за стицање статуса азиланата, утицало на опадање броја
подносилаца захтева у тим државама.
Све до усвајања Уговора из Мастрихта питање азила је било
препуштено државама чланицама. Свака држава појединачно је
имала сопствену регулативу у области азила, како у области која
се тиче процедуре за решавање захтева тако и у погледу права која
имају лица којима се одобри статус азиланата. Оно што је зајед
ничко државама чланицама од настанка Европских заједница до
данас јесте да све оне примењују одредбе Женевске конвенције о
4)
5)

Liza Schuster, „A comparative analysis of the asylum policy of seven European govern
ment”, Journal of Refugee Studies, Vol. 13, No 1, 2000, p. 4
Ибид., стр. 4
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избеглицама, која је потписана 28. јула 1951. године, као и одредбе
Протокола који је допунио ову конвенцију а потписан је 1967. го
дине у Њујорку.

2. ИНСТИТУЦИОН
 АЛНИ ОКВИР 
ПОЛИТИКЕ АЗИЛА У ЕУ
Политика азила је дуго година била питање од другоразредног
значаја у оквиру европске интеграције, иако је постојала реална
потреба да се та политика хармонизује услед миграторних прити
сака и великог броја предатих захтева. У центар пажње она доспе
ва средином осамдесетих година што коинцидира са јаким мигра
торним притиском из централне и источне Европе. Питање азила
се на нивоу заједнице разматра од 1986. године када је у оквиру
радне Групе за имиграцију формирана подгрупа за азил. Група се
бавила испитивањем могућности за усклађивање регулатива држа
ва чланица у овој области. Европска комисија утврдила је предлог
директиве о азилу 1988. године и у њему је указала на потребу при
ближавања права држава чланица у овој области ради реализације
унутрашњег тржишта. Овај предлог није предат Савету министара
на разматрање због тога што није постојала политичка воља др
жава чланица да се питање азила решава на комунитарном нивоу.
Уговором из Мастрихта питање азила доспело је у новоформи
рани трећи стуб где је као и остала питања од заједничког интереса
из области правосуђа и унутрашњих послова смештено у сегмент
међувладине сарадње. Члан К1 Уговора из Мастрихта предвиђа да
ће сарадња у области азила, између осталог, бити једна од области
од заједничког интереса у домену слободног кретања људи.6) Оно
што је нарочито интересантно јесте да је питање азила у послед
њем моменту стављено на дневни ред Међувладине конференције
која је претходила усвајању уговора из Мастрихта, и то на инсисти
рање Немачке која је у претходном периоду примила чак 58% свих
захтева за азил поднетих у оквиру свих држава које су тада би
ле чланице Европских заједница.7) Немачка је све до 1993. године
имала либералан приступ азилу о чему говори и бројка од 438000
предатих захтева 1992. године.8) Либералан приступ и број захте
6)
7)
8)

Treaty on European Union , čl.К1,st.1,http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/
htm/11992M.html
Милутин Јањевић, „Трећи стуб Европске уније -  Сарадња у области правосуђа и
унутрашњих послова“, Службени лист СЦГ, Београд, 2003. стр. 181
Wolfgang Bosswick, “Development of asylum policy in Germany”, op. cit., p. 6
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ва указују на то да је Немачка била не само претрпана захтевима
већ је било основане сумње у бројне злоупотребе која су изврши
ла лица која су добила статус азиланта. Стога је Немачка усвојила
уставни амандман којим се пооштравају правила за добијање ази
ла. И друге земље које су до тада имале репутацију „дарежљивих“
по питању азила (Француска, Велика Британија, Шведска) уводе
рестриктивна правила за давање азила.9)
Политика азила је постала једно од централних питања због
све већег броја захтева за азил и због проблема које ово питање
изазива у државама чланицама. Решавање проблема различитог
третмана питања азила у државама чланицама била је једна од тема
на Међувладиној конференцији која је претходила усвајању Уго
вора из Амстердама. Требало је начинити корак напред у правцу
комунитаризације овог питања што је у Амстердаму и учињено.
Политика азила је пребачена из трећег у први, комунитарни стуб,
заједно са још пет области од заједничког интереса из члана К. 1
Уговора о Европској унији.10) Изразивши опредељење да се створи
простор слободе, безбедности и правде чији је део и политка ази
ла, као и укључивањем тековина Шенгена у правни систем Уни
је, Европска унија одлази корак даље у односу на Уговор из Ма
стрихта. Члан 73к Уговора из Амстердама предвиђа да ће Европска
унија у циљу остваривања простора слободе, безбедности и правде
усвојити заједничке мере у области азила које се односе на: крите
ријуме и механизме који одређују државу надлежну за разматрање
захтева азиланата, мининималне стандарде за пријем азиланата,
минималне стандарде привремене заштите ових лица и др.11)Жеља
да се успоставе, најпре минимална заједничка правила по питању
азила, а затим и заједничка политика азила, потврђена је на са
миту у Тампери 1999. Иако није никада ступио на снагу, предлог
Уговора о Уставу предвидео је извесне новине у области азила и
имиграције које је касније преузео Лисабонски уговор. Тако се у
члану 61 Лисабонског уговора, каже да је циљ Европске уније да
се успостави заједничка политика азила, која ће бити заснована на
солидарности.12) Члан 63 предвиђа да ће Унија усвојити заједничку
Liza Schuster, “A comparative analysis of the asylum policy of seven European govern
ment”, op. cit., p.3
10) Treaty of Amsterdam, čl. 73i, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.
html
11) Treaty of Amsterdam, čl. 73к, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.
html
12) Treaty of Lisbon, http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
9)
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политику азила, мере привремене и субсидијарне заштите према
свим лицима којима је она потребна, у складу са принципом непо
вратка у земљу порекла, као и поштовањем Женевске конвенције и
Њујоршког протокола.

3. ХАРМОНИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ АЗИЛА
Политика азила се разликује од земље до земље. Разлике које
постоје у погледу процедуре приликом подношења захтева за азил
наметнуле су потребу да се хармонизују националне регулативе.
Посебно у ситуацији пораста броја захтева за азил услед нестабил
не политичке ситуац
 ије на њеним границама, очекиваног укидања
унутрашњих граница као и дуготрајног процеса разматрања преда
тог захтева, требало је заједнички приступити овом проблему. Као
што је раније поменуто, Група за имиграцију односно подгрупа за
азил радила је на испитивању могућности за усклађивање правила
у области азила и као резултат њеног рада потписана је Конвенци
ја за одређивање државе која је надлежна за разматрање захтева
за азил поднетог у једној од држава чланица Европских заједни
ца. Конвенцију је потписало 11 министара унутрашњих послова
од тадашњих 12 колико је држава чланица Европских заједница
(Данска није желела да је потпише). Конвенција је потписана 15.
јуна 1990. године у Даблину па се стога више користи у литератури
назив Даблинска конвенција. Ова Конвенција је ступила на снагу
1. септембра 1997. године. Конвенцијом је потврђен принцип да
је само једна држава чланица одговорна за разматрање захтева за
азил и утврђује процедуру за одређивање те државе. Њом се не
хармонизују процедурална правила већ се само успоставља једин
ствени сет критеријума за утврђивање државе која је одговорна за
разматрање захтева за азил. Даблинска конвенција је замишљена
пре свега као одговор на феномен путујућих избеглица односно
„избеглица у орбити“. Наиме, разлике у правилима око добијања
азила довеле су до ситуације да људи који траже азил иду од држа
ва до државе тражећи ону која има најмање рестиктривна правила.
Само једна држава је надлежна за разматрање захтева за азил
на основу критеријума наведених у члановима од 4-8 Даблинске
конвенције.13) Први критеријум представља окупљање породи
це. Уколико тражилац азила има члана породице коме је признато
13) Convention determinig the state responsible for examining applications for asylum lodged in
one of the Member States of the European Communities – Dublin Convention, OJ C 254 of
19.8.1997
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својство избеглице у некој чланици Европске уније, за разматрање
захтева за азил одговорна је држава у којој легално борави члан по
родице. Други критеријум је у вези са важећом исправом боравка
или визом - одговорна је она држава која је издала важећу дозволу
боравка или визу.14) Према трећем критеријуму, одговорна је она
држава преко чије границе је подносилац захтева илегално ушао
на територију ЕУ - копненим, ваздушним или воденим путем али
под условом да може доказати да је ушао преко граница те земље.
Овај критеријум се најчешће примењује али је најтеже доказати да
је тражилац азила ушао баш кроз ту државу јер ова лица у већи
ни случајева уништавају идентификациона документа на граници.
Последњи критеријум предвиђа да је надлежна она држава у ко
јој је подносилац захтева прво предао захтев, уколико се не може
утврдити надлежност на основу неког другог критеријума.15) Члан
18 Даблинске конвенције предвиђа формирање Комитета који би
чинили представници држава чланица а који би надгледао приме
ну Конвенције и на тај начин спречио потенцијално дупло вођење
процедуре у двема државама чланицама. Овај Комитет је од свог
формирања усвојио бројна упутства за решавање практичних про
блема као што је питање потребног времена да би се одговорило
на захтев. Оно је ограничено на месец дана од дана када је захтев
поднет. Комитет је усвојио и одлуку о питању доказних средста
ва којима се утврђује преко које границе је тражилац азила ушао
на територију ЕУ, уколико постоји недостатак личних и путних
докумената. То је могуће на основу дигиталног узимања отисака.
Конвенција ЕУРОДАK усвојена је да би се олакшала примена Да
блинске конвенције. Овом Конвенцијом предвиђа се успоставља
ње система дигиталних отисака прстију помоћу кога се не само
убрзава процес утврђивања границе уласка у ЕУ, већ се и спречава
подношење захтева у више држава. ЕУРОДАK се састоји од Цен
тралне јединице која се налази унутар Комисије са компјутеризо
ваном базом података коју чине отисци прстију тражилаца азила,
као и електронског система за пренос података између држава чла
ница и базе података.16)
14) Convention determinig the state responsible for examining applications for asylum lodged in
one of the Member States of the European Communities – Dublin Convention, op. cit.
15) Convention determinig the state responsible for examining applications for asylum lodged in
one of the Member States of the European Communities – Dublin Convention, op. cit.
16) Council Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of Eurodac for the
comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, OJ L 316
of 15.12.2000
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С обзиром да је Даблинска конвенција предвидела решава
ње само једног питања у вези са азилом – питање државе која је
надлежна за разматрање захтева за азил, за хармонизацију зако
нодавстава у овој области битна је 1995. године када је Савет ми
нистара усвојио Резолуцију о минимуму гаранција које се морају
поштовати приликом решавања захтева за азил. „Резолуција садр
жи: 1) основне принципе и гаранције које се односе на процеду
ру испитивања захтева и 2) списак права која има тражилац азила
у току процедуре решавања захтева.“17) Принципи којих се треба
придржавати приликом разматрања захтева произилазе из одреда
ба Женевске конвенције о статусу избеглица из 1951. године, њене
допуне - Њујоршког протокола из 1967. године, као и других од
редаба међународног права које се односе на избеглице. Када је
реч о оправданости захтева за азил, тражиоцу азила је омогућено
да једна држава чланица мора размотрити захтев на основу проце
дуре коју је утврдила ова Резолуција. Држава чланица приликом
разматрања захтева примењује национално законодавство у коме
је утврђена процедура и државни орган који је надлежан у овом по
ступку. Оно што Резолуција захтева од националних органа, осим
неопх одне стручности и доброг познавање прилика у земљама ода
кле долази тражилац азила, јесте да приликом разматрања захтева
поступају објективно и непристрасно.
Захтев се подноси тако да су у њему наведени сви детаљи који
су важни за разматрање. Лицу које тражи азил може се обезбедити
преводилац који може изнети његове аргументе, уколико тражи
лац не говори језик државе којој предаје захтев. Он може, уколико
жели, да добије помоћ адвоката. Такође, може контактирати пред
ставника Организације Уједињених нација за избеглице и расе
љена лица ( УНХЦР). За време у коме се разматра његов захтев,
тражилац азила има право да остане на територији земље којој је
предао захтев.18) Одлука му се саопштава писменим путем и он има
право жалбе на њу а све док крајња инстанца не размотри његову
жалбу остаје на територији те државе. Уколико се захтев за азил
поднесе на граници, онда земља чланица одмах испитује оправ
даност захтева. Држава може одбити захтев али мора детаљно ис
питати све наводе из захтева и уколико утврди да је лице стварно
17) Милутин Јањевић, „Трећи стуб   Европске уније -  Сарадња у области правосуђа и
унутрашњих послова“, оп.цит., стр.186
18) Милутин Јањевић, „Трећи стуб   Европске уније -  Сарадња у области правосуђа и
унутрашњих послова“, оп.цит., стр.185
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изложено политичком прогону, тортури или нехуманом третману
у земљи порекла, она мора омогућити тражиоцу азила боравак на
својој територији.
Један од веома битних докумената које је донела Европска
унија са циљем хармонизовања правила у домену азила јесте и
Директива о минималним стандардима за пријем лица која траже
азил која је усвојена јануара 2003. године. У општим одредбама
она дефинише кључне појмове као што су тражилац азила, чла
нови породице, малолетник без пратње, услови пријема. Директи
ва се у основи примењује само на тражиоце азила али надлежне
власти могу да одлуче да је сваки захтев за међународном зашти
том, захтев за азил уколико лице на које се то односи не затражи
другачије.19) Што се тиче тога да ли у чланове породице спадају
и невенчани супружници и њихова деца, то зависи од тога да ли
они у држави којој подносе захтев имају исти третман као венчани
парови или не. Директива се не примењује уколико лице поднесе
захтев у дипломатско-конзуларном представништву државе члани
це у својој земљи већ само уколико се захтев преда или на граници
или унутар територије државе чланице Европске уније. У одред
бама које говоре о условима пријема каже се да лице које тражи
азил мора бити обавештено о правима и обавезама, док чека да се
његов захтев размотри. Оно добија документ којим се потврђује
његов статус тражиоца азила. Поред тога, држава чланица му мо
же обезбедити путну исправу у изузетном случају, уколико постоје
озбиљни хуманитарни разлози због којих лице мора да буде при
сутно у другој држави. Лицу које је поднело захтев за азил мора да
се омогући кретање унутар територије државе у којој се налази.
Када је реч о гаранцијама које је држава чланица дужна да
обезбеди лицима која траже азил, у директиви се наводи неколико
кључних а то су: 1) смештај, храна, одећа или нека врста новчане
надокнаде, 2) окупљање породице, 3) медицинска нега, 4) приступ
образовном систему за малолетну децу и приступ курсевима језика
како би се деца оспособила за нормално праћење наставе. Држава
ма чланицама је остављена одлука да ли ће лицима која чекају да
им се размотри захтев за азил дозволити приступ тржишту рада.
Новчана помоћ и медицинска нега треба да буду обезбеђени то
ком свих фаза процедуре разматрања захтева, закључно са жалбом.
Оно што се посебно наглашава у директиви јесте то да се мора
19) Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the
reception of asylum seekers, OJ L 31 of 06.02.03
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пружити посебна медицинска нега трудницама, ментално оболе
лим особама, малолетницима, инвалидима и особама које су жртве
силовања или неког другог облика насиља. Директива предвиђа и
услове у којима је могуће суспендовати или укинути предвиђена
права: 1) нестанак лица из непознатог разлога, 2) повлачење захте
ва, 3) злоупотреба материјалне помоћи, 4) уколико лице предста
вља претњу по безбедност државе или је оптужено да је починило
ратне злочине или злочине против човечности.20)
Многе земља нису могле саме да се носе са огромним бројем
избеглица којих је било посебно много током деведесетих година и
сукоба на простору бивше Југославије. У Немачкој је број избегли
ца из Босне и Херцеговине 1996. године износио 345000.21) Пошту
јући принцип финансијске солидарности, формиран је Европски
фонд за избеглице који би помагао државе чланице које су оптере
ћене великим бројем избеглица. Фонд је формиран на основу одлу
ке Савета из 2000. године и његов буџет се усваја за вишегодишњи
временски период. Новац из овог фонда се даје државама како би
оне финансирале пријем азиланата и привремено расељених лица
као и њихову интеграцију у друштво. Савет је 2004. године донео
одлуку о Европском фонду за избеглице за период 2005 - 2010. го
дине у коме свака држава чланица добија годишње 300 000 евра.

ПЕРСПЕКТИВА ЕВРОПСКЕ ПОЛИТИКЕ АЗИЛА
Стварање заједничког система европског азила као саставног
дела простора слободе, безбедности и правде, резултат је настоја
ња да се омогући јединствена заштита за избегла лица и за лица
која траже азил на територији ЕУ. Такав систем био би заснован на
пуној примени Женевске конвенције и заједничких вредности које
деле државе чланице. На Самиту у Тампери 1999. године дефи
нисани су елементи будућег заједничког система европског азила.
Хашки програм за јачање простора слободе, безбедности и правде
донет 2004. године потврдио да заједнички систем европског азила
треба да чине два елемента: 1) заједничка процедура азила и 2) је
динствени статус ових лица широм Уније. У првој фази требало је
хармонизовати правне регулативе држава чланица око заједничких
минималних стандарда. Приметан напредак је остварен на овом
20) Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the
reception of asylum seekers, op. cit.
21) Wolfgang Bosswick, „Development of asylum policy in Germany“, op.cit., p.10
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плану у периоду 1999.-2005. усвајањем четири главна правна ин
струмента на нивоу Уније која представљају базу заједничког си
стема европског азила. То су четири директиве које уводе мини
малне стандарде:
1) Директива о процедури азила (2005/85/ЕЗ) доноси бројне
стандарде који се односе на процедуру азила али не доноси је
динствену процедуру. Државама је остављен велики степен флек
сибилности у многим областима као што су одредбе о убрзаној
процедури, процедури на граници, као и у којим се околностима
захтев за азил одбија. Потребно је даље приближавати националне
прописе и у неким од питања која нису довољно покривена овом
директивом као што су жалба, квалитет доношења одлука и сл.;
2) Директива о минималним условима пријема (2003/9/ЕЗ);
када је реч о овој директиви она јесте формулисала минималне
стандарде који се тичу доступности одређених права лицима која
чекају одговор на захтев. Оно што је лоше и што се разликује од
државе до државе, јесте приступ тражиоцима азила тржишту рада.
Државе чланице захтевају различите услове да би се добила рад
на дозвола, неке омогућавају одмах приступ тржишту радне снаге,
док код других тај период износи и до годину дана. У извештају
Комисије о примени директиве о минималним условима пријема
(26. 11. 2007. године) каже се да неке земље уопште не примењују
директиву у притворним центрима (Белгија, Италија, Холандија,
Пољска, Луксембург и Кипар).22) Када је реч о смештају, лица која
траже азил и чланови њихових породица најчешће су смештени
у колективним центрима. Само неколико држава обезбеђује инди
видуални смештај (Велика Британија, Белгија и Италија). Лицима
је обезбеђен приступ тржишту рада у девет држава у релативно
кратком периоду ( у Грчкој одмах могу да почну да раде, док у Лук
сембургу морају да сачекају 9 месеци). Само Литванија не поштује
директиву када је реч у приступу тржишту рада јер она не дозво
љава могућност запослења тражиоцима азила.
3) Директива која дефинише која лица се могу квалифико
вати за међународну заштиту јесте она из 2004. године (2004/83/
ЕЗ) - Директива о квалификацијама. Оно што ова директива не ре
гулише а што је пројектовано да се треба учинити у другој фази
стварања заједничког система европског азила јесте дефинисање
22) Report from the Commission to the Council and European parliament on the application of
the Directive 2003/9/EC laying down minimum standards for the reception of asylum seek
ers, OJ C 55 of 28.2.2008
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јединственог статуса азиланата као и узајамно признавање нацио
налних одлука о азилу. То би значило да азиланти у једној држави
ЕУ имају иста права и у другим државама чланицама.23)
4) Чеврти правни инструмент којим се заокружује база будућег
заједничког система европског азила јесте Директива о дуготрај
ном боравку (2003/109/ЕЗ) која садржи препоруке на које начин
интегрисати лица која добију статус азиланта у постојећи дру
штвени систем. Суштина овог питање се односи, између осталог,
и на то да лица често не понесу са собом дипломе или потврде о
претходном радном искуству па им треба омогућити признавање
одређених квалификација како би приступили тржишту рада.
Према одредбама Акционог плана за спровођење Хашког про
грама предвиђено је да се систем заједничког азила успостави до
краја 2010. године. Комисија је посвећена остваривању овог амби
циозног циља па је у ту сврху усвојила Зелену књигу о будућности
заједничког система европског азила, јуна 2007. године. Овај доку
мент разматра могуће опције у оквиру постојећег правног оквира
у циљу стварања заједничког система азила. У Зеленој књизи се
наглашава да је потребна већа сарадња националних администра
ција са циљем приближавња пракси као и деловање ширег круга
учесника (судије, правници, административни радници, лингви
сти, професори, антрополози).
Поред Зелене књиге, треба поменути и извештај бившег европ
ског комесара за унутрашње послове и правосуђе Франка Фрати
нија, у коме он оцењује колико је до сада учињено на плану зајед
ничке политике азила и какве су перспективе развоја те политике.
Комесар Фратини наводи да је у складу са Хашким програмом за
јачање простора слободе, безбедности и правде прва фаза у оства
ривању заједничког система европског азила била завршена усва
јањем четири правна инструмента која чине његову базу. То су она
четири правна инструмента која наводи и Зелена књига. Њиховим
усвајањем се успело у приближавању правних регулатива држа
ва чланица и формулисани су заједнички минимални стандарди у
области азила што је и било циљ прве фазе. У другој фази до краја
2010. године треба успоставити заједничку процедуру азила и је
динствен статус за лица која добију азил широм територије ЕУ.
Као реакција на Зелену књигу, у седиште Комисије пристигла
су 82 предлога од стране разних друштвених и политичких група
23) Green Paper of 6 June 2007 on the future common European asylum system, COM (2007)
301
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ција – невладине организације, владе појединих држава чланица,
регионалне власти, удружења адвоката, академских институција а
све то са циљем да се заједничким приступом напредује у правцу
успостављања заједничке политике азила. Оно што повезује ове
предлоге јесте да све ове групације захтевају даљу хармонизацију
услова пријема азиланата, побољшање практичне сарадње.
Јуна 2008. године ЕУ усвојила је План о политици азила. До
ношење овог плана било је неопходно с обзиром да се веома споро
напредовало у остваривању задатака предвиђених за другу фазу
успостављања система заједничког азила. До тада усвојени мини
мални заједнички стандарди формулисани су тако да остављају до
ста простора државама чланицама да их дискреционо примењују
а то свакако није начин да се обезбеди једнака заштита за азиланте
широм ЕУ. План о политици азила дефинише принципе на којима
треба да почива политика азила у ЕУ и то су: успоставити исти ни
во заштите у свим земљама ЕУ, повећати ефикасност система ази
ла у државама чланицама, солидарност са трећим земљама треба
подићи на виши ниво у смислу веће финансијске помоћи земљама
унутар и ван ЕУ које се суочавају са великим бројем избеглица,
односно азиланата.24) Током 2009. године урађено је доста на пољу
политике азила. Најпре су предложене и усвојене ревизије двеју
директива (Директива о квалификацијама и Директива о процеду
ри азила) којима се покушало укидање двосмислености а затим је
усвојен и амандман на директиву о ЕУРОДАК систему којим се
омогућава коришћење базе отисака прстију азиланата и за спре
чавање тероризма и организованог криминала (трговина људима
и дрогом).
Поред ревизија већ постојећих директива, још једна новина у
вези са политиком азила ЕУ јесте формирање Европске канцела
рије за подршку политици азила. Задатак ове канцеларија био би
пружање подршке практичној сарадњи свих оних који су укључе
ни у спровођење политике азила.25) Између осталог, канцеларија
треба да прикупља информације о земљама порекла, организује
обуке и тренинге оних који учествују у спровођењу политике азила
у државама чланицама, формира експертске тимове који би при
24) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 17 June 2008
– Policy Plan on Asylum: An integrated approach to protection across the EU, COM(2008)
360
25) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing aa
European Asylum Support Office, COM(2009) 66
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купљали информације о искуствима држава чланица спровођењу
политике азила како би се пронашла најбоља решења за политику
азила на европском нивоу. Један од задатака ове канцеларије јесте
да слањем тима стручњака пружи помоћ земљама које се у одре
ђеном тренутку нађу под притиском услед најезде великог броја
избеглих.

ЗАКЉУЧАК
Према информацијама које су објављене у Зеленој књизи
Европске комисије, земље Европске уније и даље примају вели
ки број захтева за азил (182000 захтева у 2007. години)26). Имајући
у виду све што је изложено у овом раду, намећу се неколико за
кључака. Први је да је упркос томе што питање азила није потпу
но хармонизовано, може се рећи да је доста урађено на његовој
комунитаризацији. Најпре је Уговором из Амстердама када је ово
питање пребачено из трећег у први – комунитарни стуб а затим и
усвајањем неколико важних правних инструмената у области ази
ла. Оно што се намеће као други закључак јесте чињеница да свега
13 држава заиста примењује ове инструменте у потпуности.27) Ве
лике разлике су присутне када је реч о задовољавању неких мини
малних права лица која траже азил: одећа, приступ послу, право на
превод, слобода кретања. Тако је на Малти лицима која траже азил
обезбеђен превод на само три језика у поређењу са 34 у Аустри
ји.28) Потребно је још доста напора уложити како би се унапредио
и уједначио национални третман подносилаца захтева за азил и
остварила пројекција из Хашког програма да до краја 2010. године
настане заједнички систем европског азила.
RESUME
L’asile est une forme de protection accordée par un Etat
aux réfugiés sur la base des droits reconnus au niveau
international et national dans le domaine d’asile. Il est
accordé à une personne qui est dans la situation d’être
poursuivi dans son propre pays en raison de sa race, sa
religion, sa nationalité ou son appartenance à un grou
pe social. Lе premier afflux des personnes demandant
l’asile au sein de l’Union Européenne (UE) s’est produit
26) Green Paper of 6 June 2007 on the future common European asylum system, op. cit.
27) Green Paper of 6 June 2007 on the future common European asylum system, op.cit
28) Report from the Commission to the Council and European parliament on the application of
the Directive 2003/9/EC laying down minimum standards for the reception of asylum seek
ers, op., cit.
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juste après la Deuxième guerre mondiale. Jusqu’aux an
nées ’90 chaque Etat-membre avait ses propres règles en
la matière. Depuis le début des années 1990, le deuxième
afflux des personnes demandant l’asile a été tel que les
Etats-membres ont décidé de déclencher une action com
mune pour faire face à ce défi. Leur objet était d’créer un
Système Européen Commun d’Asile en vue d’effacer tou
te différence dans les règles relevant du domaine d’asile.
Premièrement, ils ont adopté les quatre principaux dispo
sitifs législatifs relatifs à l’asile jusqu’à 2004: la directive
sur les conditions d’accueil, la directive sur les procédu
res d’octroi de l’asile, la directive sur la qualification et
la convention de Dublin. Ce sont des instruments légaux
adoptés au cours de la première phase du Système Euro
péen Commun d’Asile.
Le programme de la Haye adopté en novembre 2004 indi
que qu’il faudrait adopter des instruments de la seconde
phase du Système Européen Commun d’Asile dans la per
spective à l’horizon 2010, c’est-à-dire il faudrait adopter
des règles qui pourraient contribuer à la création d’un
statut uniforme valable dans toute l’Union pour les per
sonnes qui cherchent l’asile.
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Jelena Todorovic
LA POLITIQUE DE L´ ASILE 
DANS L´UNION EUROPÈENNE
SOMMAIRE
Le sujet de cet article est l’évolution de la politique d’asile
dans l’Union Européenne. L’objectif de cet article c’est
d’attirer l’attention sur l’importance de la politique d’asi
le dans le domaine de la liberté, securité et justice. L’hy
pothèse principale est fondée sur le fait que le développe
ment de la politique d’asile est primordialement influencé
par l’augmentation des demandes d’asile. En utilisant la
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méthode comparative et l’analyse du contenu, l’auteur de
l’article essaie de répondre aux questions suivantes:
- comment s’est développée la politique d’asile
-  quelles sont les circonstances qui ont conditionné le
transfert de la politique d’asile dans le domaine commu
nautaire
ce qu’il faut faire pour la mise en place d’un Système Eu
ropéen Commun d’Asile
Mots-clés: Union Еuropéenne, politique d’asile, deman
deurs d’asile, Système Européen Commun d’Asile

Овај рад је примљен 01. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11. фебруара 2010. године.
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ЖЕНЕ И ТРЖИШТЕ РАДА У ДРУШТВУ У
ТРАНЗИЦИЈИ*
Сажетак
У овом чланку аутор истражује положај жена на тр
жишту рада у Србији. Посебна пажња је усмерена
на положај жена у запослености и незапослености,
и положају жена на тржишту рада у неким другим
друштвима у транзицији. Иако је уопште било много
позитивних промена у положају жена на тржишту
рада дугорочно посматрано, посебно у пред-транзи
ционом периоду, многи показатељи указују да је поло
жај жена још лошији у односу на мушкарце: удео же
на у економској активности и запослености је мањи,
стопа незапослености жена је већа, жене просечно
дуже чекају запослење, концентрација жена у типич
но женским професијама је још веома висока.
Главна теза је доказана: жене у друштву у транзи
цији су маргинализоване и фрагментиране. Оне још
морају да усклађују породичне обавезе са радним оба
везама. Ново радно законодавство и промене у здрав
ственом, пензионом систему и социјалној сигурности
воде ка не-стандардном запошљавању жена и нижим
зарадама.
Кључне речи: жене, тржиште рада, не-стандардно
запошљавање, зараде, транзиција
*

Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
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УВОД

T

ржиште рада представља један од основних елемената тржишне
привреде. Она је један од најбитнијих циљева којима теже дру
штва у транзицији. Истраживање карактеристика тржишта рада и
положаја жена на њему, може да укаже на домете транзиције јед
ног друштва и степен (не)дискриминације женске радне снаге у
њему. У овом раду се полази од хипотезе која гласи: у друштву у
транзицији је на делу процес економске, социјалне и политичке
фрагментације женске радне снаге и уопште маргинализаци
је жена. Она се настоји потврдити анализом најважнијих праваца
промена друштвене, економске, демографске и политичке структу
ре друштава у транзицији. Истраживање се бави следећим пробле
мима 1) учешће жена на (не)формалном тржишту рада, 2) неједна
кости у зарадама мушкараца и жена и сиромаштво (не)запослене
радне снаге и 3) незапосленост, жене и новије радно и социјално
законодавство Србије. Ово се пореди са положајем жена на тржи
шту рада у ЕУ, бившим југословенским републикама и другим зе
мљама у транзицији.
Већи степен запослености становништва представља претпо
ставку да одређено друштво боље користи људске ресурсе. За поје
динца то значи већу материјалну и социјалну сигурност, могућност
планирања радне и животне каријере, образовања и напредовања и
већу укљученост у друштвени живот. Посебно је то битно за жену,
која мора да свакодневно усклађује своје улоге у јавној сфери рада
са породичним обавезама. Наиме, потреба биолошке репродукције
породице, и радне снаге уопште, намећу обавезе рађања, подизања
деце, бриге о њима и осталим члановима домаћинства. Запошља
вање жене (или остајање изван тржишта рада) је значајно јер од
тога, у значајној мери, зависе време и услови у којима она ступа у
брак, рађа и подиже децу, а њихова социјализација, образовање и
вертикална друштвена покретљивост у највећој су мери повезани
са социјалним пореклом. Породица је основна јединица репродук
ције друштва и од њених карактеристика зависе и изгледи жене на
тржишту рада. На основу релевантних истраживања о (не)запосле
ности може се закључити да су жене, без обзира на класну и слојну
припадност, у неповољнијој ситуацији у односу на мушкарце како
у развијеним капиталистичким друштвима тако и у онима која су
у транзицији. Оне су «резервна армија рада» која се мења у складу
са потребама капитала.
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Постоје неке опште карактеристике социо-економске ситуаци
је у друштвима у транзицији, што је последица сличности ранијег
развоја и преке потребе да се од њега одустане, али и посебности
свакога од њих. Овде ће се више истраживати специфичности тран
зиције у Србији и процеси настајања тржишта рада. У друштву у
транзицији то је још компликовано процесима настајања нове кла
се власника и најамних радника. У Србији су свему посебан печат
дали ратови у окружењу, међународне санкције и бомбардовање
1989. године од стране чланица НАТО-а. Они су значајно утицали
на најважније актере тржишта рада (држава, економске елите, син
дикати, запослени) и, у крајњој линији, допринели маргинализаци
ји женске радне снаге.

НАЈБИТНИЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ
СИТУАЦИЈЕ У ДРУШТВИМА У ТРАНЗИЦИЈИ
Падом Берлинског зида 1989. године отпочео је и процес напу
штања социјалистичког система. Општи правац промена огледа се,
поред осталог, у драстичном паду привредног раста (мереног сто
пом БДП), запослености , зарада и других примања од рада а пора
стом незапослености, несигурности запослења, губитком социјал
них примања од државе и раније већ стечених права здравственог,
социјалног и осигурања за случај болести, несреће и остајања без
посла. Упоредо са тим доведена је у питање читава мрежа услуга
и давања од стране државе намењена појединцу и породици (хен
дикепираним, старим, болесним лицима, маргиналним групама).
Рестрикције су биле изнуђене, због недостатка средстава у држав
ном буџету, а касније су и озакоњене. Међу највећим губитницима
транзиције нашле су се и жене.
У првој деценији транзиције већина поменутих земаља су оба
виле корените промене друштвене и економске структуре. Србија
је ту деценију «пропустила», односно највише се бавила државним
и националним питањима. Процеси настајања модерне тржишне
привреде су били подређени интересима класе у настајању и под
контролом доминантне партије на власти. Транзиција је била, по
оцени многих социолога «блокирана». Озбиљнији покушаји разво
ја тржишних односа и институција уследили су после 2000. годи
не. Ова напомена има смисла када се пореде резултати транзиције
у другим земљама у претходној деценији и по.
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Пад друштвеног производа у бившим социјалистичким зе
мљама био је такав да већина њих није успела да достигне ниво
из 1990. године. СРЈ је 2000. године имала свега 45,7% , Бугар
ска 74,7%, Румунија 77,0%, Хрватска 86,7% а Словенија 110,6 %.
Ово је било далеко иза просека ЕУ. Године 1995. Пољска је имала
28,2% ДБП/п. ц. ЕУ, Мађарска 31,6%, Бугарска 22,1%, Румунија
20,7%.1) Србија је 2000. године имала 10% просека БДП земаља ЕУ,
а само 30% из 1989. године2). Овај општи показатељ развијености
неке економије је доказ да је неразвијена привреда а људски по
тенцијали недовољно искоришћени. Опоравак је уследио тако да
је 2003. године остварен БДП у висини 52% оног из 1990. године.3)
Смањење стопе запослености је карактеристично за земље у
транзицији. Некада «прикривено» запослени вишкови радне снаге
су у новим условима постали видљиви и због пада привредне ак
тивности принуђени да остану без посла. У мери у којој се посло
вало на тржишним принципима, а приватизација државног сектора
била спорија од тога, увећавао се број незапослених. Како су по
технолошкој развијености у питању привреде које су биле неко
лико деценија иза ЕУ, то је долазак страног капитала и компанија
доприносио и новом таласу губитка посла. По правилу, чешће и
лакше су отпуштане жене него мушкарци. Један од фактора који је
на то утицао био је и патријархални менталитет, изражен у ставу да
је жени место у кући а не у фабрици.
Пораст стопе незапослености, и то отворене и званично ре
гистроване, је општа карактеристика друштава у транзицији.
Некада уставна категорија «право на рад» озбиљно је доведена у
питање. Званичне стопе незапослености, рачунате према методо
логији Међународне организације рада (ИЛО), или према домаћој
статистици, потврдиле су постојање «резервне армије рада». Њен
обим и структуру реметили су људски губици у ратним збивањи
1)

2)

3)

Љ. Првуловић, “Деценија економских реформи у земљама Источне Европе”, Међуна
родни проблеми, Vol. LIII, бр. 4/2001, стр. 393. Занимљив је и податак да је Хрватска
2005. године имала БДП/п.ц. који је одговарао 49% просека ЕУ, Румунија 35% а Бугар
ска 32%. (Извор: Радоје Арсенић, “Нервоза у Загребу”, Политика, 26 септембар 2006,
стр. 5.
Б. Димитријевић, “Србија између европске демократије и балканског синдрома”, Но
ва српска политичка мисао, бр. 1-4/2002, стр. 282. За 2003. годину види. С. Антонић,
“Друштвена основа и садашњи покушај модернизације “, зб. Друштвена трансформа
ција и стратегије друштвених група: свакодневница Србије на почетку трећег миле
нијума, (прим. А. Милић), ИСИ Филозофског факултета у Београду, 2004, стр. 34.
Милутин Митровић, “Од чега живи овај народ?”, Република, бр. 334-335, 1-31 јун 2004,
стр. 10.
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ма, пораст опште стопе смртности становништва и одлазак нових
(младих и све квалификованијих) миграната ван земље. Ублажава
ли су је процеси отварања нових приватних фирми и бег у «сиву
економију». У претходном систему постојале су стварна и «при
кривена» запосленост. У новонастајућем друштву поред званичне
настала је и «прикривена» незапосленост. Реч је о незапосленима
који су укључени у неформалну економију и на тај начин стичу
средства за преживљавање.
У Србији је, баш као и у целој Југославији, у то време опадао
БДП, продуктивност раста и реални лични дохоци. Пад су бележи
ли и реални лични дохоци, али знатно спорије од продуктивности
рада. Стопа инфлације, незапослености и задужености биле су ме
ђу највећима у Европи. Јачала је и активност у «сивој» економи
ји, а сиромаштво се полако али сигурно ширило и премештало из
руралних у урбана насеља. У првој деценији транзиције држава
се «побринула» да се радним законодавством и мерама социјалне
политике то не доводи у питање. Другим потезима, а посебно ме
рама економске политике, политичка елита на власти је сигурност
запослења, зарада, материјалне и социјалне обезбеђености људи је
стварно обезвредила. Ово је директно утицало на карактеристике
тржишта рада и положај жена на њему.
Губитак стечених права у области здравствене, социјалне за
штите, стицања пензија и материјалних и других накнада за со
цијалну сигурност појединца и породице (а посебно деце и жена)
све време је био присутан, али је постепено озакоњен и институ
ционализован у друштвима у транзицији. Општи правац промена
може се описати као повлачење државе из ове сфере, пребацива
ње бриге на појединца и његову породицу, без обзира као се то
идеолошки правдало (тржишном утакмицом, свеопштом либе
рализацијом, грађанским правим и дужностима и сл.). Донето је
ново «флексибилно» радно законодавство, реформисан пензиони
систем и социјална заштита појединца и породице. Главни дистри
бутер и финансијер више није држава а корисници готово цело ста
новништво. У недостатку средстава, и због промењених циљева
друштвеног развоја, средства су смањена. Повећава се број субје
ката који, полазећи пре свега од самог појединца, обликују циље
ве, начине и обим задовољавања поменутих потреба. Поред инсти
туционалних јављају се и ванинституционални субјекти. Уместо
централизације следи децентрализација служби и установа које су
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намењене пружању услуга далеко мањим и посебним групама со
цијално угроженог становништва.
Истраживачи који су се бавили феноменом сиромаштва у тран
зицији констатовали су да је након 1990. оно у порасту како међу
запосленом тако и у осталој популацији. Нов и масован проблем
је управо сиромаштво запослених. Оно је последица реалног па
да зарада, спорог привредног опоравка и ослобађања вишка запо
слених, неусклађености процеса пропадања социјалних функција
државе и преласка на тржишну привреду. Томе је, свакако на свој
начин, допринео и буран процес настајања нове предузетничке и
власничке класе-капиталиста. За друштва у транзицији на просто
рима Централне и Југоисточне Европе битно је да се нова класа
капиталиста управо формира(ла) у периоду после 1989. године. По
свом пореклу, али и модернизацијским потенцијалима, она је да
леко иза истоимене у развијеним капиталистичким друштвима. У
процесу њеног настајања користе се различита средства и методи,
чија последица је и настајање нових категорија сиромашних људи.
О величини сиромаштва постоје различити подаци, што зависи ко
их износи и која мерила користи. Према процени Б. Миланови
ћа Гини коефицијент у предтранзиционом периоду у Србији (пре
1990. године) није прелазио вредност 0,24, а почетком ове деценије
је 0,304).
»Ново« радно законодавство у земљама у транзицији се, у нај
краћим цртама, може описати следећим речима: мења се основни
својински однос (приватизација и реструктурирања као њена прва
фаза државне/друштвене својине) у свим сферама привређивања;
процесу либерализације су подређене мере краткорочне економске
политике; отварањем према свету и привлачењем страних инве
ститора правда се губитак права из рада тј. олакшава се губитак
посла. Одбацује се свака партиципација запослених. Држава од
ређује минимум услова за рад и односа између послодавца и рад
ника, Социјална политика се измешта из фирме, а појединцу се
препушта да води бригу о себи и својој породици. Реформишу се
системи здравствене и социјалне заштите по угледу на ЕУ. Већина
ових мера је на штету (не)запослених жена, посебно оних из сиро
машнијих класа или слојева.
4)

О Гини коефицијенту у другим друштвима у транзицији види: Д. Шуковић, Тржиште
и економске неједнакости, Институт друштвених наука, Београд, 2006, стр. 154.
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У међувремену се у свету дешавали снажни процеси глоба
лизације и регионализације економије и друштва. Они су од 2000.
запљуснули и ове просторе. Суштина тих светских трендова, озна
чава се термином «нова економија», је у следећем: повећана је не
сигурност запослења а порасло је сељење капитала у односу на
сељење радне снаге; држава се повлачи из регулисања радних од
носа, а економија се либерализује и глобализује; преговарање о
надницама и условима рада препушта се послодавцима и радни
цима, а држава се из тих преговора повлачи; радна снага се стал
но прилагођава новим радним условима и доживотно образује; на
делу су процеси опште либерализације пословања и дерегулације,
односно повлачење државе из регулисања радних односа. Њена
најважнија брига постаје борба против дугорочне незапослено
сти. Ово се у радном законодавству манифестује и кроз све већу
заступљеност «флексибилних», «атипичних» радних односа, а на
рачун сигурног, сталног запослења, са пуним радним временом,
сигурном зарадом, континуитетом радне и животне каријере. То
доприноси даљој атомизацији радне снаге и представља «мрачну
страну» процеса глобализације.

ЖЕНЕ И (НЕ)ФОРМАЛНО ТРЖИШТЕ РАДА 
У ДРУШТВУ У ТРАНЗИЦИЈИ
Партиципација жена у активној радној снази и меду запо
сленима била је знатно већа у реалсоцијалистичким него у раз
вијеним капиталистичким економијама. У првима је систем под
стицао запошљавање жена, због потреба легитимације класе на
власти, а држава је обезбеђивала широку подршку породици и по
јединцу у виду новчаних трансфера и сервиса јавних услуга на
мењених здравству, образовању, социјалној заштити деце, мајки,
хендикепираних, незапослених лица и других маргиналних група.
У развијеним тржишно оријентисаним привредама степен запо
слености био је детерминисан нивоом развијености поделе рада,
научно-технолошког прогреса, снаге рада и капитала и деловања
државе тј. актуелне економске политике елита на власти. Жене су
биле резервна армија рада којој је препуштено тзв. секундарно
тржиште. На њему је знатно нижи степен сигурности запослења,
најамнине су мање, а радно време «флексибилно» и доноси значај
не уштеде у корист капитала. Новчана и друга давања породици
зависила су од владајућег социјалног модела државе благостања.
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У сваком случају жене и породице су биле у неповољнијем мате
ријалном и друштвеном положају него оне у реал-социјалистич
ким друштвима. У ствари, капиталистичке земље Запада су имале
знатно виши ниво активне радне снаге у односу на радноспособно
становништво него социјалистичке.5) Учешће жена било је испод
нивоа запослености у командним економијама. Осврт на податке
о запослености у социјалистичкој Југославији наводи на закључак
да су поред легитимацијских разлога на степен запослености жена
утицали степен економског развоја али и културолошки фактори.
Највећа запосленост жена била је у Словенији (друга у свету иза
Јапана ) а најнижа на Косову и Метохији. У првој је била најнижа
стопа незапослености а у другом подручју највиша6).
Секторски распоред радне снаге у ЕУ 15 претрпео је током
последње две деценије прошлог века значајне промене. Домини
ра терцијарни, по степену запослености и у стварању БДП сектор
услуга, следи секундарни а примарни упошљава свега неколико
процената становништва. Измењена је структура занимања и нај
важнија су она која су у области нових информационих техноло
гија. Некада важне гране производње (рударство, текстилна ин
дустрија, металургија) изгубиле су на значају. Носиоци развоја и
највећег доприноса расту националне економије су делатности у
којима се ствара и примењује ново знање и технологија и сектор
нових услуга. Настала су и нова занимања важна за развој и при
мену нових технологија. На основу релевантних истраживања из
те области може се закључити да су већина запослених у новим
секторима и занимањима мушкарци.
Раније запажен тренд феминизације професија и делатности
добио је нове димензије. Он се огледа, поред осталога, у томе што
се превласт жена у њима поклапа са падом угледа и зарада. Некада
сигурно запослење у образовању, здравству службама социјалне
5)

6)

Стопа запослености жена у ЕУ била је 2001 године 54,9%, (а мушкараца 73,0%), с тим
да су највишу стопу имале Данска (72,0%), Шведска (70,4%), Финска (65,4%), Низо
земска (65,2%) и Велика Британија (65,1%), а најнижу Грчка (40,9%), Италија (41,1%)
и Шпанија (41,9%). Тада је Словенија имала стопу запослености жена од 58,6%, Руму
нија 58,2%, Чешку 57,0%, Словачка 51,8%, Пољска 48,4%, Мађарска 49,6% и Бугарска
47,9% (Employment in Europe 2002.; Recent Trends and Prospects, 2002 Luxembourg:
European Commission, P. 173.)
Општа стопа незапослености у Словенији је била 1960. године 1,9 а на КиМ 15,5. По
сле 30 година у првој је стопа незапослености смањена на 1,7 а на другом подручју
порасла је на 57,2. Ако се број незапослених жена у 1960 години узме као 1,00, онда је
индекс поређења у Словенији 1990. био 0,38 а на КиМ 17,59! Прорачун аутора према
подацима из Статистички годишњак Југославије 1968, стр. 356 и Статистички го
дишњак Југославије 1991, стр. 471.
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заштите, на пример, због кризе државе благостања и приватизаци
је, је озбиљно доведено у питање. У земљама у транзицији ово је,
пре свега, изнуђено недостатком стварних могућности друштва. У
оба случаја све се правда либералном идеологијом која мало пома
же онима који губе посао, међу којима су већина жене. Наметнут је
нови концепт радног законодавства у чијој је основи «флексибил
но» запошљавање, «флексибилно» радно време и радни односи.
Пад запослености у одређеној економији, по правилу више
погађа жене него мушкарце. У Русији је на пример од 8 милиона
затворених радних места 6 милиона припадало женама7). У разви
јеним капиталистичким привредама жене брже губе посао, било да
се гасе делатности у којима су већина, укидају средства за њихово
финансирање или су чешће запослене у секундарном тржишту ра
да. У земљама у транзицији, пре свега у Централној и Југоисточној
Европи, пад запослености био је драстичан од 1989/1990. године
био је 26 милиона, од чега су 14 милиона радних места изгубиле
жене.8) На подручју бивше Југославије на смањење запослености
поред транзиције утицали су рат, а у Србији и посебни фактори.
Упореди ли се кретање запослености, продуктивности рада и раст
БДП у Србији онда се види да је запосленост спорије опадала од
последње две деценије. Главни разлог јесте потреба политичке
елите на власти да сачува социјални мир, а тек потом неразвијен
приватни сектор и неспремност становништва да преузме ризик
запослења у њему. У прилог таквој тврдњи иде то што је звани
чан пад запослености потцењен, јер је велики број људи био на
принудним одморим и укључен у «сиву» економију. Могућност
укључивања у ту зону активности приватника, као и званично ре
гистрованих фирми, допринела је и потцењености створеног БДП
и прецењености званичне незапослености. То су појаве карактери
стичне за све земље у транзицији, само што су у Србији имале веће
димензије, дуже се одржале и у тежим условима се ублажавају и
отклањају.Неједнакости у зарадама (најамнинама) мушкараца и
жена су постојале како у тржишно оријентисаним тако и реал-со
цијалистичким економијама. У првима је тај јаз у протеклих неко
лико деценија повећан, што се десило и чланицама ЕУ. У другима
7)

8)

Пад запослености У СРЈ од 1991. до 2000 године био је према процени ВССЈ 400 хи
љада, а од 2001-2005. године без посла је у Србији званично остало 229 хиљада људи.
Извор: “Сваки други незапосленн”, Синдикални повереник, 30 јун 2000, стр. 3 и проце
не МАП-а, саопштене на РТВ студио Б, Вести, 1. јул 2007.
Women and Transition, a Summary, UNICEF, Regional monitoring Report Summary, No 6,
Italy, 1999, pp. 3 and 6.
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је он постојао, али се званично није признавао. Према најновијим
резултатима истраживања холандских социолога девојка са завр
шеним факултетом већ на почетку радне каријере има 15% мању
зараду од свога колеге. У Америци се тај јаз увећава након десет
година рада, јер је жена оптерећена проблемима стварања поро
дице, рађањем и подизањем деце.9)Према најновијим подацима у
ЕУ у породицама са малом децом жене су запослене у 62,4% а му
шкарци 91,4%.10) Стога се све чешће чују захтеви за стварање усло
ва за поновно укључење жена у свет рада.
Према подацима за Југославију од 1960. до 1990. године жене
су примале мање у просеку 12-15% од зараде мушкараца11). То је
било далеко иза Француске и Немачке (25% и 30%) Оно што се из
тих података не види јесте чињеница да су већину запослених у
секторима и делатностима који су били лидери по висини зарада
већину чинили мушкарци (нафтна индустрија, бродоградња, ва
здушни саобраћај, финансијске услуге и државе службе). У рад
ноинтензивним делатностима, које нису биле стратешки важне за
друштвени развој и одржавање на власти политичке елите, већину
су представљале запослене жене. Оне су деценијама примале зара
де за 20% ниже од просека привреде а вишеструко ниже од запо
слених у гранама лидерима. Распони у примањима радника истих
квалификација у различитим гранама кретали су се од 1 према 3,5.
Почетком деведесетих зараде радника у најбоље пласираној гру
пацији у расподели дохотка и оних који су најбоље у томе прошли
били су 1 према 4,5!12)
Транзиција је тај јаз продубила и усмерила у другом правцу
- ка новим губитницима запослења и сталних извора прихода, а
у корист нових «лидера» и припадника нове власничке (капита
листичке) класе у настајању. Са сигурношћу се може рећи да ће
неједнакости у зарадама мушкараца и жена у Србији и другим зе
мљама у транзицији бити још већи. Један од фактора таквих про
мена је утицај процеса глобализације, приватизације и јачање тра
9)

О томе више: M. Robert de Vires, Maarton H. J. Wolbers, “Non-standard employment rela
tions and wages among school leavers in the Netherlands”, Work, Employment and Society,
Vol 19(3), 2005, pp. 503-525.
10) “Жене зарађују мање”, A. B. - Europa, ЕУ, Послови (Национална служба за запошљава
ње) бр. 24, 5 фебруар 2008, стр. 12
11) Године 1976. највеће разлике су биле у зарадама мушкараца и жена са ВСС (14%) са
ВСС, а најмање са НКВ стручном спремом(12%). о томе Више у: Н. Новаковић, (Дез)
интеграција радничке класе друге Југославије, Институт друштвених наука, Београд,
стр. 72.
12) Н. Новаковић, Пропадање радничке класе, ИДН и Рад, Београд, 2007. стр. 31.
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диционалне патријархалне (културе) која жени види место у кући,
рађању и подизању потомства. Како процесима глобализације, у
којима се капитал брже сели од радне снаге, није имуна ни ЕУ то је
могуће да се јаз у зарадама мушкараца и жена продуби и у њеним
чланицама. Ово може бити значајан фактор задржавања/подизања
нових баријера за слободну циркулацију радне снаге између ЕУ и
новопримљених чланица. Жене су те које плаћају већу цену него
мушкарци, без обзира на старост, образовање и класну припадност.
Упоредни подаци о «јазу» у платама између мушкараца и жена
у земљама у транзицији наводе на закључак да се у некима од њих
он повећава (као у Бугарској,) а у другима смањује (Чехословачка,
на пример). У првој је 1990. године жена зарађивала 74% зараде
мушкарца, а 1997. године 69.1%. У другој је од 1987-1996. године
смањена разлика од 66,1% на 81,3%. У В. Британији те неједнако
сти су највеће ( 30%).13)
Ангажовање у «сивој» економији представља општу појаву у
друштвима у транзицији. То је појава коју срећемо и у развијеним
капиталистичким привредама, али је њен удео у укупној запосле
ности, привредној активности и ГДП знатно нижи. Она је показа
тељ кризе јавне економије, а њеним учесницима, по правилу, обез
беђује додатне приходе. У земљама ЕУ15 удео ових активности у
БДП кретала се 4-5% крајем 80-их година, а 1997. године је било
најмање у Аустрији 8,9% а највише у Француској (21%). Десет го
дина касније просечно учешће у стварању БДП је 7-10%.14) У соци
јалистичкој Југославији веће ангажовање људи у «сивој» економи
ји запажено је крајем осамдесетих година прошлог века. Један од
разлога била је несклад између понуде и потражње роба и услуга,
пад економске активности и ниске реалне зараде запослених. Го
дине 1986. ту се стварало 19,7% регистрованог друштвеног произ
вода15) Према истраживањима Вељка Руса у Словенији су се тим
активностима бавиле више жене, радници нижих квалификација
13) Gender in Ttransition, World Bank Washigton D.C. mart 21, 2002, p. 26. Десет година ка
сније у ЕУ жене су по сату зарађивале 15% мање него мушкарци. Разлике су уочљиве
између појединих земаља. Платни јаз између жена и мушкараца је:» најмањи у Грчкој,
и износи 9%, а највећи је на Кипру, и износи 25%. Цифре за Бугарску и Румунију, које
су се блоку придружиле у јануару, близу су просјека ЕУ -износе 16% односно 13%.»
(Европска комисија, 7 март 2007.). У Србији је разлика у платама мушкараца и жена
20%.
14) Г. Крстић, “Узроци и последице сиве економије у Југославији”, у зб. М. Милосављевић
(ур.), Социјална политика у транзицији, Београд, ЦАП и УГСС “Независност”, 1998,
стр. 393. и Србијанка Рафаиловић, “Од криминала до борбе за голи живот”, Синдикал
ни повереник, 31. октобар 2006, стр. 7
15) Г. Божовић, “Сива економија и стабилизација привреде”, Економика, бр. 4/1994, стр. 8.
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с циљем да поправе свој породични буџет. У друштвима у транзи
цији забележен је значајан раст «сиве економије» у стварању БДП.
Према упоредивим подацима од 1990-1995. године учешће «сиве
економије» је повећано у Словенији са 14% на 19%, СРЈ од 24% на
30%, Бугарској од 17% на 40% а Русији од 15% на 42%! У нашој
земљи 1993. године тај удео у регистрованом БДП био је 54,4%.16)
Почетком 2000. године неформалне активности су у Хрватској
стварале 26,5% БДП, у СРЈ 35% и 36% у Бугарској.
У Србији се трећина БДП реализовало у неформалним актив
ностима, а 2005. године то је износило од једне трећине до две пе
тине БДП.17) За тако нешто било је потребно ангажовање великог
броја људи. Они су били незапослени, радили у друштвеном, ме
шовитом и приватном сектору својине. Према процени В. Цвејића
у Србији је 2000. године тако радило 550-770 хиљада људи, а према
подацима Економског института из Београда у 2006. години чак
милион људи.18) Каснија и опсежнија истраживања ове области по
тврдила су претпоставку да се «сивом» економијом бави значајан
део становништва, а да је она допринела ублажавању сиромаштва
и социјалних напетости.
Подаци о приходима од активности у «сивој» економији за
једне друштвене слојеве представља бег од пада у сиромаштво,
а за друге одржавање постојећег начина живота или његово по
бољшање. И у тој области опстао је и продубио се јаз у зарадама
мушкараца и жена. Жене су у СР Словенији биле више укључене у
неформалну економију. 19) У СРЈ су 2000. године жене су у «сивој»
економији зарађивале 39% мање од мушкараца а у јавном сектору
16) Подаци за Словенију, СРЈ, и Русију из Women in Transition, p. 6, за Бугарску у Em
ployment and Labour Market. p. 43. и 64., за Хрватску исто, стр 176. За 2000. годину за
СРЈ су подаци Анкете о радној снази, објављени у: Г. Крстић, Б. Стојановић, “Анали
за формалног и неформалног тржишта рада у Србији”, ЦЛДС, Београд, 2002, стр 46.
17) П. Ђукић, “Пет година економске транзиције у Србији: учинци реформи и развој при
вреде 2000-2005.”, у: Пет година транзиције у Србији (ур. С. Михаиловић), ФЕС и
СДК, Београд, 2005, стр. 72.
18) В. Цвејић, “Опадање друштва у процесу дуалног структурирања” у: Рачји ход: Србија
у трансформацијским процесима, (Прим. М. Лазић), ИСИ Филозофског факултета у
Београду, 2000, стр. 297; С. Рафаиловић, “Од борбе за голи живот до криминала”, Син
дикални повереник, 31. октобар 2006, стр. 7.
19) В. Рус и сар.,”Квалитет живота у Словенији”, у Годишњак социјалне политике бр.
1/1989, стр. 129. Слична појава забележена је и у Русији . У Руској Федерацији је 2003.
године . у “сивој “економији било ангажовано од 8 до 11 милиона људи. Већина је
имала образовање више од СС. Види: др Зоја Коткина, “Невидљиви радници: жене у
неформалној привреди у Русији”, рад на Конференцији Међународног удружења фе
министичких економистикиња (“Феминистички дијалог о транзицији и увећању ЕУ”,
21-22.01.2005, Будимпешта, Мађарска).
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32% 20). То значи да се јаз у зарадама мушкараца и жена продубио у
српском друштву у транзицији.
Раст приватног сектора и предузетништва представља је
дан од најважнијих индикатора успешности неке земље у транзи
цији. Поређење Србије са бившим југословенским републикама и
земљама у транзицији средње и југоисточне Европе имају смисла
ако нам укажу докле смо стигли у том погледу. Почетком деведесе
тих година приватни сектор био је најразвијенији у Словенији а у
Србији је учествовао с свега неколико процената у стварању ДП и
укупној запослености. Словенија је била најразвијенија, од Србије
неколико пута имала већи ДБП по становнику и најбрже се при
кључила ЕУ. Хрватска и Србија су учествовале у ратовима који су
омели процесе транзиције, а Македонија, на пример, није у њима
учествовала. Земље као што су Бугарска, Румунија и оне настале
распадом СССР од 1990, године су прелазиле поједине етапе тран
зиције, а да нису битније ометане спољним факторима санкцијама,
ратовима и сл. У свакој од њих текао је процес настајање нове кла
се капиталиста, стварање масе најамних слојева и престуктурира
ње друштва. На једној страни нашли су се транзициони добитници
а на другој губитници. На основу званичних података УН, МОР и
Европске комисије и националних статистичких служби сазнајемо
да су меду губитницима већина жене. Њих је релативно мало међу
новим приватницима и предузетницима. Меду политичком и еко
номском елитом има их симболичан проценат, а ту су се нашле ви
ше посредством припадности породицама (жене, ћерке) него што
су имале средстава и могућности да постану успешне предузетни
це. Па ипак, не треба занемарити узак слој жена које су успешне и
у тој области21).
Учешће приватног сектора у стварању БДП у већини земаља
које су се прикључиле Европској унији имају веће учешће приват
ног сектора него Србија. Почетком овог миленијума у Хрватској је
то било 60% , Румунији 70% а Бугарској 75%. 22)
На основу различитих извора података, као што су о селењу
капитала у земље у транзицији, сазнајемо да стране мултинацио
20) Анкета о радној снази, подаци Г. Крстић, Б. Стојановић, “Анализа формалног и нефор
малног тржишта рада у Србији”, стр. 52.
21) На специфичности процеса настајања успешних предузетница у свету и Србији указа
ла је М. Радовић у “Лидерске способности жена и њихов положај у пословном свету”,
Теме, бр. 3/2005, Ниш, стр. 282
22) Employment and Labour –Market Policy in South Eastern Europe, Fridrich Ebert Stiftung,
Belgrade, ,2002, pp. 67, 93, 144
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налне компаније жене запошљавају на повремене и слабо плаће
не послове. У случају смањења производње прве добијају отказ,
а према њима се примењује законодавство које је повољније по
послодавца. Иста судбина стићи ће и домаћу радну снагу уласком
станих инвеститора у земљу. Према подацима инспекције рада у
Србији је у првој половини 2007. године у неформалној економији
радило 100 хиљада жена, а од свих непријављених радника у трго
вини 70% биле су жене23).
«Флексибилно» радно законодавство је настало у САД и За
падној Европи још почетком осамдесетих година XX века. Оно је
израз нарушене равнотеже рада и капитала у корист овога другога.
Наиме, први «флексибилни» закони из ове области односили су
се на брисање законских решења о минималној најамнини, сни
жавање старосне границе за заснивање радног односа и слободу
послодавца да смањи најамнину младим радницима старости до
23. године живота24). Други талас усвајања и примене овог законо
давства уследио је током деведесетих година. Од тада се још ви
ше озакоњују права власника капитала и менаџмента да успоставе
«флексибилне» радне односе, «флексибилно» радно време и лакше
запошљавају и отпуштају раднике. Све то се правдало потребом
снижавања трошкова рада, подстицањем инвестиција и оживљава
њем посусталих економија. Од почетка овог миленијума овај тренд
је општа појава у развијеним тржишним привредама. Основна ди
лема која се у пракси поставља јесте како да се пронађе мера од
носа између флексибилности и сигурности запослења. У Данској
је чак настала реч «flexisecurity» а може се рећи да је дао позитив
не резултате. То је земља у којој је највећи степен запослености
становништва, према подацима Министарства за рад године 2001.
запослено је било 75% а незапослено 3% радноспособног станов
ништва.
У средишту «флексибилног» радног законодавства јесте иде
ја да ће се на тај начин повећати запосленост, док се у стварности
капиталу нуде неслућене могућности избора и ротације јефтине
радне снаге. Жене представљају само један њен сегмент. У то нас
уверавају подаци о различитим облицима «флексибилног» запо
шљавања. То је, најкраће речено, свако запошљавање које није са
23) Н. Ерцег, “Жене су образованије, али се теже запошљавају”, Блиц, 22. 08. 2007 (ttp://
www.blic.co.yu/ ).
24) У Холандији је 1980. године донет закон по коме се младим радницима између 16. и
23. године умањује зарада за 7,3%. Б. Марковић, Нове технологије, радничка класа и
синдикати, Радничка штампа,Београд, 1989, стр. 49.
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пуним радним временом, сталном зарадом и континуираном ка
ријером. Посао на неодређено време и са пуним радном временом
цивилизацијско је достигнуће настало са индустријском револуци
јом. У савременом свету, где доминирају процеси глобализације и
либерализације економија и друштава уопште, такво запослење се
превазилази. На реду су «атипични» облици запослења. Најчешће
је то рад на одређено време, повремени и сезонска запослења, де
лимично запослење («парт-тиме») и различити облици ангажова
ња ван просторија послодавца (код куће на пример).
Таб. 1 Постотак (%) свих запослених са «парт-тиме»
у ЕУ по старости
Године старости
15-24
25-49
50-64
Тотал

Жене
30
33
38
33

Мушкарци
16
4
6
6

Извор: European Labour Force Survey 1999, Eurostat

На основу релевантних истраживања у тој области закључује
мо да је стални посао, са сигурним запослењем и зарадама резер
висан, пре свега, за мушкарце и све образованије кадрове. Нови
облици радних односа су отворенији за раднике и кадрове старих
занимања и нижих квалификација, жене, мигранте и друге марги
налне групе. То правило су потврдило како у ЕУ 15 тако и у поје
диначним случајевима 25).
Најважније предности су уштеде на страни послодавца који
запошљава раднике на «атипичан» начин јесу следеће: боље кори
шћење радног времена, неплаћање по вишој цени прековременог
рада, за време викенда и празника, а и неплаћање бонуса и других
накнада из радног односа (годишњи одмори, боловања и сл). Они
који су принуђени да се тако запошљавају лако добијају отказе, а
све је мања социјална заштита за време незапослености и траже
ња новог посла. Томе је у великој мери допринела криза дотада
шњег модела државе благостања, док је у земљама у транзицији
ово последица сасвим других разлога (приватизације и промене
друштвене и економске структуре).
Већина запослених са делимичним радним временом («part-ti
me») су жене, а међу запосленима на одређено радно време већина
су млади и жене. У ЕУ 80% запослених са скраћеним радним вре
25) Подаци се односе на ЕУ у 1999. години. Види. Кристина Заборски-Чуновић, «Жене на
тржишту рада», Крух и руже, бр. 21/2004.
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меном су жене. У укупној запослености тај облик заснивања рад
них односа није прелазио 14%, а у Србији је 2000. године био 1%.26)
Овде се већа слобода заснивања таквих радних односа образлаже
као мера која ће помоћи већу упосленост жена, боље усклађивање
радних и породичних обавеза и начина запошљавања радника који
ће због стечаја и приватизације масовно остајати без посла. Намер
но се указује на бољу стану таквог запошљавања, а заборавља се да
такав посао треба да буде ствар избора жене. Прећуткује се и то да
краће радно време значи и мање могућности зараде, напредовања,
образовања и уопште усавршавања запослених.
Жене и ново социјално законодавство у друштву у транзицији
је област у којој настају нове и шире се старе неједнакости меду
половима. На Западу је промена социјалног законодавства донела
кресање дотадашњих права и средстава намењених појединцу и
породици, пре свега, у случају болести, несрећа на раду и неза
послености. Када је реч о заштити породице смањене су дотације
новчане и друге помоћи породици у одржавању одређеног нивоа
животног стандарда. Строжији су критеријуми за добијање помо
ћи, а акценат је на већој одговорности појединца за њега и поро
дицу.
Не постоји један јединствен европски социјални модел. Раз
ликују се најмање 4 типа социјалне политике. Лонгитудинална ис
траживања су потврдила тезу да нема конвергенција међу њима,
већ само се смањују разлике унутар сваког27). За нас је битно да су
државна средства намењена деци, мајкама и родитељима уопште
смањена, а да се неки од њихових закона директно намећу земља
ма у транзицији. У Србији се ово испољило кроз усвајање више
закона. Њима се у неповрат шаљу дуга трудничка и породиљства
одсуства, релативно високе накнаде за време одсуствовања мајке
због рађања деце или због неге другог члана породице. Ново зако
нодавство је све то деградирало, а све у циљу да омогуће послодав
цима да лакше пласирају и оплоде свој капитал. Тако се може ту
мачити одредба закона по коме се породиљским одсуством назива
26) Г. Крстић, Б. Стојановић, “Анализа формалног и нефоррмалног тржиша рада у Србији,
у: Прилози за јавну расправу о институционалним реформама у Србији, З. Вацић (ур),
CLDS, Београд, 2002, стр. 33.
27) Tito Boerri,, “Социјална политика: једна за све”, (превели Тамара Пуховски и Лео Мат
ковић), Ревија за социјалну политику, год. 12, (2005), бр. 3-4, стр. 393-407. Аутор је
указао на чињеницу да не постоји конвергенција између континенталног, англосаксон
ског, северног и јужног модела социјалне политике, већ да су “уједначавања” присутна
унутар сваког од њих. Посебно важна је таб. 1 на стр. 395.
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и оно што је било трудничко, а накнаде за мајке детета до 6 месеци
су у висини 100% зараде, а после су умањена.
Општи тренд смањења накнада трудницама и породиљама
присутан је како у ЕУ тако и у друштвима у транзицији28). Њи
хова демографска структура се битно разликује.29). У Србији је
број младих до 24 године готово изједначен са бројем старих лица
(изнад 60 година). По старости смо становништво у дубокој старо
сти, шести у Европи. Просечна старост грађана је 40,7 година. На
100 младих до 15 година долази 140 људи старијих од 65 година30)
Постоје читави региони у којима је на делу депопулација. У пери
оду између два последња пописа становништва забележен је раст
стопе морталитета, а пад очекиваног трајања живота и наталитета.
Према подацима званичне статистике од 1990-2005. године у Ср
бији је мање 20% живорођене деце а умрло је више 24,9% људи.
У таквим условима радно и социјално законодавство је на
штету жена у фертилном и радном периоду, али и друштва као це
лине дугорочно посматрано. Други правац неповољних кретања
јесте неједнакост између запослених жена на одређено и неодређе
но време. Ове прве апсолутно немају прилику да користе поменуте
бенефиције трудница и породиља. Ако раде у приватном сектору
добијају отказ, или се запошљавају уз писмену изјаву да неће рађа
ти. То је директно кршење основних људских права, које је у дру
штву у транзицији уобичајено
На неповољне трендове у природном кретању становништва
Србије указују нам и подаци изнети у следећој табели.

28) У чланицама ЕУ породиљско одсуство је 2005. године трајало 14 недеља (Ирска и Не
мачка 14, Белгија 15, Холандија 16) с тим да после тога дужина одсуства, знатно мање
плаћеног варирала. Најбољи услови за бригу о бебама имале су Швеђанке. Оне су по
ред 50 дана одсуства пре порођаја (отац чак 10 дана), а после порођаја су остајале код
куће 15 месеци! Извор: Оливера Поповић, “Породите се у Шведској”, Политика, 1.
април 2005, стр. 9.
29) Док су “старе” чланице ЕУ то и по структури становништва, са ниском стопом незапо
слености у Србији је стопа незапосленост три пута већа а привредни развој успорен.
Иста институционална решења су непримерена за решавање поменутих проблема.
30) Подаци се односе на Србију без КиМ, а из пописа су становништва 2002. године. На
ове чињенице указао је и Милош Немањић, “Да ли је срамота бити стар?”, Политика,
24. мај 2008. (http://www.politika.co.yu/)
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Таб. 2 Стопе наталитета, морталитета и природног прира
штаја становништва Србије 1990-2005. године31)
Година

Живорођени

Умрли

Природни прираштај

1990

11,5

10,8

0,6

1991

11,6

11,4

0,2

2000

9,6

13,5

-3,8

2001

10,2

12,9

-2,7

2002

10,4

13,7

-3,3

2003

10,5

13,8

-3,3

2004

10,5

14,0

-3,5

2005

9,7

14,3

-4,6

Извор, Републички завод за статистику, Београд, 2007.

На једној страни су незапослене жене које немају посао и
услове да рађају и гаје децу. Многе од њих су у зони апсолутног и
релативног сиромаштва. У мери у којој припадају нижим слојеви
ма, етничким мањинама или избеглим и прогнаним лицима њихов
положај је крајње тежак и незавидан. На сасвим другом крају дру
штвене хијерархије су жене стално запослене, или само власнице
предузећа и других непокретности, које имају високе зараде, боље
породичне прилике за рађање, гајење и образовање деце32).
Реформа пензионог система за жене је донела неколико нови
на. Померање старосне границе за пензионисање, узимање у обзир
целог радног стажа за утврђивање основице за пензију, крах дотад
јединог државног фонда и настајање два нова стуба (приватни и
добровољни).33) Најважније питање које се наметнуло гласи: како
одржати међугенерацијску солидарност и створити услове за нор
малан живот у старости? Према досадашњим искуствима може се
закључити да многе државе у транзицији користе готове законске
31) Податке је директор РЗС Драган Вукмировић, објављено у: Соња Лубардић, “Демо
графски суноврат Србије”, Православље, 3. март 2007, стр. 8.
32) Сиромаштво је највише погодило децу. У Србији је 2006. године око 155 000 деце жи
вело у породицама које су дневно трошиле мање од 2,4 долара, а скоро исто толико је
живело испод те линије сиромаштва. Извор је студија Стање деце у Србији 2006 . го
дине –. сиромаштво и социјална искљученост, преузето из: К. Ђорђевић, “Сиромашно
свако пето дете у Србији”, Политика, 9. фебруар 2007, стр. 8.
33) Види: Н. Лалић - Јанков, Н. Боговић, “Нема више десет најуспешнијих”, Данас, 4. но
вембар 2002. (http://www.danas.co.yu/). Иста појава карактерише и развијене земље.
Узроци и последице реформе овог система у чланицама ЕУ су другачији него у дру
штву у транзицији.
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моделе, која нису прикладна за њихову демографску структуру. У
већини се повећава старосна граница одласка у пензију. Обрачун
ски период не узима «десет златних» година стажа, већ цео радни
стаж. Прелази се на систем који повезује висину пензије са виси
ном уплата. Усвојени модел у Србији довешће до даљег смањења
реалних пензија, пада великог броја пензионера у сиромаштво и
слабљење међугенерацијске и породичне солидарности. У 2005.
години пензионерка је имала 4000 дин мању пензију од пензио
нера.34) Жене су имале пензије за скоро 30% ниже од мушкараца.
Исту пензију су мање уживале, а велики број је живео у апсолут
ном сиромаштву.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ, ЖЕНЕ И ТРЖИШТЕ РАДА 
У ДРУШТВУ У ТРАНЗИЦИЈИ
Раст незапослености у земљама у транзицији је општа карак
теристика њиховог развоја у последњих деценију и по. У периоду
пре транзиције у њима је постојала отворена и прикривена незапо
сленост. Прва се односила на званично регистрована незапослена
лица, а друга на вишак запослених у друштвеном/државном сек
тору привређивања и у пољопривреди. Југославија је још крајем
седамдесетих имала стопу незапослености 8% каква је карактери
стична за земље ЕУ почетком овог миленијума. Пред распад зе
мље то је била највиша стопа незапослености у Европи - 19% ( с
тим што се процењивала прикривена запосленост у јавном сектору
економије на 30% а у пољопривреди на 25%)35). Уз то су биле из
разите регионалне неједнакости. У периоду транзиције раст отво
рене незапослености и званичне стопе незапослености се у Србији
драстично увећавао.
Индекс раста незапослених лица, те њихово разврставање по
полу показује тренд бржег пораста незапослене женске радне сна
ге36). За разлику од социјалистичког периода развоја, када су стари
је генерације биле заштићене од губитка посла а рад на одређено
време био од секундарног значаја, у периоду транзиције изменила
34) А. Јекић, “Женама мање пензије”, Политика. 13 новембар 2005, стр. 7.
35) Н. Новаковић, (Дез)интеграција радничке класе друге Југославије, Институт друштве
них наука, Београд, 2008, стр. 165.
36)		
Даља рационализација јавних и државних служби неизбежно ће довести до веће
незапослености жена. Има их доста и у администрацији јавних предузећа. У тим фир
мама се процењује вишак од 50 хиљада запослених, који ће због приватизације остати
без посла.
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се и структура незапослених. Све веће је учешће људи који су из
губили посао, било због стечаја фирми, приватизације или доби
јања отказа од старих и нових послодаваца. сада се њихов удео
у укупној незапослености креће до једне четвртине. Меду њима
најбројније су жене37). Исти процеси карактеришу и друге земље
у транзицији.
Таб . 3 Стопе активности, запослености и незапослености
у Србији октобра 2005.
Укупно

Мушкарци

|Жене

Активност

65,2

74,3

56,7

Запослености

51,0

61,2

40,9

Незапосленост

21,8

17,6

27,8

Извор: Анкета о радној снази, октобар 2005, Реп убличк и завод за статистик у,
Беог рад, 2005, стр. 63.

Напомена: стопа незапослености је рач уната према методологији ИЛО

У структури свих званично незапослених лица већину чине
жене. У периоду транзиције земаља Југоисточне Европе ове нејед
накости су још увећане. То потврђују подаци о порасту стопа запо
слености и незапослености мушкараца и жена. Узме ли се у обзир
дужина чекања посла онда се може рећи да Србија далеко одступа
од земаља ЕУ. Тамо је уобичајено да се дугорочном незапослено
шћу сматра тражење посла више од 6 месеци. Код нас је то година
дана, а таквих је висе од 80% пријављених службама за запошља
вање. Средином 2007. године Национална служба за запошљава
ње регистровала је 913.000 незапослених лица. Просечна старост
незапослених била је 37 година, а на посао се чекало у просеку
49 месеци. Од свих пријављених 55% тражило је посао дуже од
2 године, а исто толико било је без радног искуства. Стопа неза
послености била је 21,6, што три пута више од просека Европе.
Већу стопу незапослености имале су само Црна Гора, Македонија
и Босна и Херцеговина. У другим земљама у транзицији најближа
стопа незапослености је у Македонији. При оцени наведених по
датака битно је имати на уму да је велики број незапослених лица,
а посебно жена и то нижих квалификација, «обесхрабрене» и не
тражи активно посао38). Многе од њих су у «сивој» економији.
37) Према званичним подацима у октобру 2005, од свих незапослених који су раније имали
посао (437.544) 231.658 су биле жене. Извор, Анкета о радној снази, Републички завод
за статистику, Београд 2005, стр. 67.
38) Тај удео у укупној незапослености се креће око 3%..Наведени подаци о незапослено
сти у 2007. години изнео је Владимир Илић, државни секретар за запошљавање у Ми
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Незапосленост младих је општа појава и на Западу и на Исто
ку. У земљама у транзицији, а посебно у Србији, она је «потцење
на». Наиме, почетком деведесетих година кренуо је талас спољних
миграција радне снаге. Он се ни до данас није зауставио. Из земље
је од 1991 до 1996. отишло 20.000 ВСС стручњака и научника. По
оцени Савезног министарства за развој, науку и културу за њихо
во школовање утрошено је 2 милијарде долара39), Својим одласком
они су пореметили демографску структуру становништва и иза
звали промене у структури радног контингента. Међу онима који
траже у земљи посао такође су у најгорем положају млади. Овде
се то незапослени до 30. година живота. Због ниског привредног
раста, спорог развоја приватног сектора, високих трошкова запо
шљавања нове радне снаге и фискалних оптерећења зарада они су
принуђени да се сналазе како могу и умеју. Могућности да спрече
пад у сиромаштво зависе од класног положаја породице.
Таб. 4 Стопа незапослености према ИЛО у Србији 2003. године
Старост

Укупно

Жене

Мушкарци

Укупно

14,6

15,8

13,8

15-24

44,8

49,3

42,0

25-34

23,5

26,4

21,3

35-44

13.8

14,1

13,8

45-54

9,3

10,8

8,0

55-64

6,7

4,6

7,9

Извор: Жене и мушкарци у Србији, Реп убличк и завод за статистик у, Беог рад,
2005, стр 47.

Поред тога држава је донело законе којима су некада средства
намењена незапосленима знатно смањена. Само «активно» траже
ње посла подразумева остајање на листама националне службе за
запошљавање. Једна од последица јесте чињеница да један број не
запослених младих уопште није пријављен тим службама. Неки од
њих не могу то да учине јер су избеглице и интерно расељена лица.
Има и незапослених који илегално раде у сопственим приватним
радњама или код других послодаваца. У сваком случају истражи
вања незапослености и сиромаштва потврђују да је један слој неза
нистарству економије. Све у: Новости истражују: “Прође живот на бироу”, Вечерње
новости, 17. јун 2007, стр. 3.
39) Објављено у Политици, 18. марта 1998. цит. преузето из Б. Шефер: “Социјална сигур
ност и права по основу рада”, у зб. Социјална политика у транзицији, (ред. М. Мило
сављевић), Београд, 1998, стр. 73.
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послених на ивици или у дубоком сиромаштву. Међу њима чешће
се налазе жене, а посебно самохране мајке или припаднице етнич
ких мањина
Уобичајена је појава да је стопа незапослености младих виша
од незапослености уопште како у развијеним земљама ЕУ тако и
у друштвима у транзицији. У оба случаја жене су у неповољнијем
положају, с тим што постоје и генерацијске неједнакости у шанса
ма налажења запослења. За друштва у транзицији битно је то да су
те стопе незапослености младих неколико пута више него у ЕУ. На
примеру Србије закључујемо да су , по правилу, угроженије жене
скоро свих генерација
Старосна структура незапослених има своје специфичности
у друштвима у транзицији. У Србији се тек од 2000. године зва
нично повећао број незапослених са већим бројем година стажа
и живота. Ово је директна последица промене економске струк
туре. Поред укидања «принудних одмора», а који нису само наша
посебност, на којима је у једном тренутку било милион људи. На
ред су дошли стечајеви, реструктурирање и продаја фирми. Ово се
дешавало не само у привреди него и у јавним службама. Међу њи
ма велики је проценат жена.40) Оне су различитих квалификација и
могућности да нађу ново запослење. На једној страни су жене које
су радиле у «губиташима», пропалим фирмама из области текстил
не, кожарска, дрвне индустрије. Њихово чекање на нови посао или
одлазак у пензију је најчешће и борба за преживљавање. На другој
су званично незапослене жене из добростојећих у расподелама за
рада (из јавног сектора. све и да нису материјално обезбеђене (со
цијални програм и накнаде од стране служби за запошљавање) оне
далеко боље живе. Према подацима Синдиката финансијских орга
низација Србије 2002. године било је запослено 12000 службеника.
Слањем у стечај четири велике српске банке без посла је остало
8000, а преко 2800 је било старије од 50 година.41) Њихове плате
и друга примања, а сад и «отпремнине», биле су вишеструко веће
него текстилних радница.
Образовна структура незапослених лица у Србији има исте
карактеристике као и у другим друштвима у транзицији. Већина
незапослених су средњег образовања Жене су образованије од му
40) Према званичним подацима у октобру 2005, од свих незапослених који су раније имали
посао (437.544) 231.658 су биле жене. Извор, Анкета о радној снази, Републички завод
за статистику, Београд 2005, стр 67.
41) СФОС, “Сваки други ван синдиката”, Синдикални повереник, двоброј 3124/218/220, 24.
02. 2004, стр. 16.

- 398 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 377-408.

шкараца и постоји структурални несклад између понуде и потра
жње радних места42) Он је како по структури квалификација тако
и по врсти занимања. Квалификациона структура незапослених у
Србији је сасвим супротна структури незапослених у ЕУ. Тамо су
највише незапослени НК и ПКВ радници а најлакше се запошља
вају ВШ и ВСС кадрови. Уосталом, вреди подсетити да 70% БДП
се ствара у сектору услуга, а да је знање најважнији фактор при
вредног раста.
Реформа служби за запошљавање у друштву у транзицији је
у току и још се не могу сагледати њени учинци. Према правцима
реформисања ове службе може се запазити да су законска решења
преузета из ЕУ. Служба је државна, а поред ње постоје и могућ
ности настајања приватних агенција за запошљавање. То је нешто
што не познаје ни пракса ни законска регулатива земаља ЕУ 1543).
Можда ће оно у нашим условима имати и добре резултате, али по
стоји и могућност и злоупотреба ових служби. Битније од тога је
сте чињеница да постоји појам «активног тражења» посла. Лице
које се тако не понаша брише се са листе евиденције. То значи да
може бити незапослено, али није званично регистровано и самим
тим смањује званично процењену стопу незапослености.
Друга димензија промена ове службе јесте смањење средста
ва за новчане накнаде незапосленима. Узрок је недостатак сред
става и оријентација да се пооштре критерији за стицања права
за добијање ових накнада. Поред тога акценат је на активним ме
рама подстицања запошљавања. Овде ћемо навести најважније:
преквалификација, допунско образовање, помоћ при стицају по
себних вештина и знања, кредитирање незапослених који желе да
оснују сопствено предузеће и др. Постоје и посебне мере усмерене
на запошљавања жена, нарочито нижих квалификација, дугороч
но незапослених из породица слабијег материјалног стања. У томе
националној служби помажу и неке иностране службе и фондаци
је које на тај начин дају допринос развоју тржишта рада код нас.
Укратко речено, даље промене ове службе иду у правцу пооштра
42) Националне службе за запошљавање је обавила анализу структуре незапослених према
полу и стручној спреми која “...показује да је веће учешће жена са четвртим степеном и
износи 63,4, затим код више стручне спреме 60 одсто и код високе такође 60 одсто, што
значи да жене стекну и виши степен стручне спреме и опет у флуктуацији на тржишту
рада доминирају мушкарци”, Блиц, 22. август 2007. (Н. Ерац,”Жене су образованије,
али се теже запошљавају”)
43) Д. Стајић је упозорила на проблем стручности лица која у приватним агенцијама про
цењују способности, вештине и квалификације незапослених. Модернизација синдика
та? Институт за политичке студије, Београд, 2006, стр. 88.
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вања услова за остајање на листи званично незапослених, смање
ње средстава намењених пасивним мерама помоћ незапосленима а
јачање активне политике подстицања запошљавања (за активне ме
ре подстицања запошљавања одвојено је 2007. године свега 0,06%
БДП). По ономе како закон дефинише ове службе су у функцији
даље «флексибилизације» радног законодавства у друштву у тран
зицији. Раније смо навели да је интерес старих и нових послода
ваца у првом плану, а незапосленима остаје да се спреме и издрже
конкуренцију на тржишту рада. Наравно, међу «обесхрабренима»
највише је незапослених жена.
Незапослене жене и сиромаштво је тема која је била марги
нална у реал-социјалистичким друштвима. Данас је то питање које
нема смисла занемарити, јер је број незапослених жена које живе
у сиромаштву или на његовој ивици далеко већи него раније. Пре
ма Стратегији за борбу против сиромаштва у Србији је 2002, било
10,2% сиромашних људи. Сиромаштво је регионално неуједначе
но, погађа људе различите старости и образовања, а посебно поро
дице са децом коју издржава један родитељ. По оцени Александре
Пошарац «профил сиромашних у Србији изгледао би овако:нео
бразовани, незапослени, издржавана лица, породица са више од
пет чланова, сеоска домаћинства у југоисточној и западној Србији,
деца и старци»44). Реч је о апсолутном сиромаштву.
Најкраће речено, незапослене жене у Србији чине већину зва
нично незапослених лица. Оне су образованије од мушкараца, али
им то није предност у налажењу посла. Поређење стопе незапосле
ности у дужем периоду развоја запажамо да су стопе запошљавања
жена ниже од мушкараца, али су стопе незапослености жена више.
Оне су, као и у претходном систему, дуже чекале на посао него
њихове колеге. Раније су се могле жалити на намештене конкурсе
и «везе и познанства» при запошљавању. Сада конкурса уопште
нема. Незапослени су обавезни да активно траже посао. Везе и по
знанства нису нешто што се сматра нелегитимним. Штавише, ако
сам не нађе посао појединац има мале шансе да то уместо њега
учине службеници националне службе за запошљавање. Они ра
де за државу и послодавце, а незапослени мора да доказује да је
стварно тражио посао. Брисање са евиденције је олакшано, а оста
јање на њој доноси далеко мање материјалне накнаде.
У посебно тешком положају су незапослени чије су фирме
пропале или су нестале у стечајном поступку. Иза њих, посматра
44)

Р. Николић, “Угрожен сваки десети”, Политика 4. јануар 2003. А7
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но по условима живота за време незапослености су инвалиди рада.
Процењује се да их у Србији има око 77 хиљада. Некада су службе
за запошљавање имале посебне програме и новчану помоћ за њих.
Сада су третирани, након релативно кратког периода, као социјал
ни случајеви. Закон уопште није обавезао поменуте службе да их
обучава и преквалификује. Све мање је обавезан да их препоручује
послодавцима да се укључе у свет рада. Уосталом, послодавац има
пуну слободу избора лица кога запошљава. Инвалиди имају мале
шансе да дођу до посла, посебно када се држава уздржава од већих
подстицаја, када има милион здравих, све младих и образованих
незапослених лица. Не треба истицати да су жене инвалиди у на
рочито тешкој ситуац
 ији, а на то и саме указују. Оне се чешће раз
воде, више су изложене породичном насиљу и готово без прилике
да нађу одговарајући посао.
У сасвим другачијим приликама живе млади, образовани са
знањем страних језика, познавањем рачунара, новим занимањима
која им представљају пут до посла у новим фирмама страних и
домаћих послодаваца или који могу уз финансијску помоћ служби
за запошљавање отпочну сопствени посао. Охрабрујућа је чињени
ца да је међу њима све више жена45). У односу на број званично и
стварно незапослених лица то је тек кап у мору. Решење треба тра
жити на другој страни - привредном расту, страним директним ин
вестицијама, убрзаној приватизацији, подстицају предузетништва,
промени система образовања и реформи јавних служби. То би мо
гло да ублажи проблеме незапослености, створи материјалне пред
услове за више укључивање младих образованих кадрова и жена у
привредне активности и сасвим другачији вредносни систем.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Тржиште рада у друштвима у транзицији је у фази настајања.
На темпо и начин његовог формирања велики утицај имају проце
си глобализације, промене у научно технолошким достигнућима и
занимањима, свеопшта либерализација и приватизација као и већ
достигнути степен друштвено-економског развоја. Како је реч о
привредама на путу од командно-планских ка тржишним битан је
и утицај спољњег фактора, посебно ЕУ. За Србију се може рећи да
она има и своје посебности. Оне се огледају у закаснелој транзици
45)

У Србији је 2002. године само 7% жена имало приватну својину а мање од 10% је било
на руководећим местима у друштву. Види. А. Цветићанин. “Куварица може, председ
ница не може”, Политика, 11 јануар 2002, стр. 10.
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ји, релативно касној оријентацији на приватизацију и дерегулацију
(посебно радног законодавства), уз све тешкоће које су последица
ратних збивања на овим просторима.
Жене представљају већину становништва, али и већину неза
послених. лица. Њихове радне способности су недовољно искори
шћене у јавној економији. Један од ограничавајућих фактора јесте
низак привредни раст, који уз раст традиционалних вредносних
оријентација женама нуди повратак у породицу или бег у сиву еко
номију. Када су запослене у доминантном сектору својине, или код
приватника, жене су слабије плаћене од мушкараца а њихов успон
на лествици друштвених положаја је системски ограничен. Изме
ном радног и социјалног законодавства нуде им се «флексибилни»
радни односи. Они у суштини значе још већи несигурност запосле
ња радне снаге. У «атипичним» радним односима чешће су жене
него мушкарци. То их чини рањивом групом која се лако отпушта
са посла, остаје без права из радног односа (годишњи одмор, ноћ
ни рад, рад у сменама, продужени рад). Нови закон о раду дозво
лио је да раде и у рудницима, али је зато умањио све некадашње
бенефиције у случају болести, породиљског одсуства и остајања
без посла. Жене су значајно угроженије од губитка посла, зара
де, плаћања доприноса од њихових колега истог занимања, ква
лификације, година живота и рада. Њихово традиционално поље
активности (подизање деце) озбиљно је погоршано. Држава нема
средстава за дотадашњи ниво давања за бригу о деци, мајкама и со
цијално угроженим члановима породице. Промене су захватиле и
здравствени систем и то у смислу мањих права а већих плаћања ко
рисника њихових услуга. Једна од последица јесте и пораст некада
искорењених болести и оних које угрожавају здравље деце и жена.
Реформа система образовања је тек почела. Већина запосле
них су жене. Оне су се такође прикључиле групацији оних који
остају без посла. Недавно је чак 5000 просветних радника напу
стило посао46). Да би се укључили у европске токове прокламује се
целоживотно образовање. За основно образовање се каже да је оба
везно. Средње није али је и у њему отпочела приватизација. Више
и високо је сасвим проглашено за ствар избора и могућности поје
динца. Према одредбама новог Устава Србије држава це помагати
најталентованије студенте да студирају. Осталима остаје породица
и њене материјалне могућности. Ово це сигурно утицати да се сма
46) Б. Б. Павловић, “Одлази 5000 “прекобројних”, Синдикални повереник, 26 децембар
2005, стр. 33.
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ње предности девојака у похађању и завршавању високошколског
образовања у односу на младиће. Тиме ће се смањити њихове шан
се да дођу до бољег посла, иако се већина њих пристаје да ради
послове испод нивоа свога образовања. Уосталом, ово це појачати
конкуренцију меду незапосленима и онима који већ раде у јавној и
«сивој» економији.
Запослена женска радна снага је у Србији вишеструко фраг
ментирана. Постоје значајне разлике у односу на образовање и
занимање, сектор својине, положај у процесу руковођења, могућ
ности професионалног напредовања и усавршавања, у односу на
године стажа и живота и класно/слојну припадност. Наслеђене не
једнакости у примањима између мушкараца и жена се још више
продубљују, више у „сивој“ него јавној економији. Овим неједна
костима придружују се оне које утичу на тржиште рада у зависно
сти од етничке и регионалне припадности, између домицилног и
досељеног становништва, запослених у домаћим и страним фир
мама.
Незапослена женска радна снага Србије у значајној је мери
промењена доласком жена из пропалих фирми и јавних служби
(текстилне раднице, трговци, банкарски службеници и незапосле
ни професори и стручњаци разних профила). Већину ипак чине
младе жене које су због дуготрајне незапослености спречене да за
снују породицу и подижу децу. Ново радно законодавство им је до
нело право против дискриминације приликом запослења, расподе
ле зарада и губитка посла. У садашњим приликама то је само закон
који не поштују нови и стари послодавци. Стога су оне принуђене
да пристају на лошије услове рада, на рад на одређено време, на
минималне зараде, неплаћање доприноса за пензионо и социјално
осигурање, на рад на црно и сл. Некима ће проћи најбоље године
живота и рада а да не успеју да заснују стални радни однос. Он је
само идеал коме се тежи, а који је у постојећим условима тешко
достићи.
Да све није тако суморно, потврђује нам чињеница да постоји
један слој предузетница. Оне су искористиле транзицију за форми
рање сопствених фирми или за напредовање у каријери до најви
ших менаџерских положаја. По учешћу укупној запосленој радној
снази, посебно међу женама, оне су малобројне. Са собом носе је
дан нов квалитет и пример да се и таквим условима може доста
постићи. Тек дубље истраживање њихових животних и радних ка
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ријера може да укаже на личне, породичне и системске подстицаје
и препреке њиховог успеха. У сваком случају успешне предузет
нице су битан фактор промена и пример како се користе људски
потенцијали. Наравно, њихов број и значај зависиће од основних
праваца промене друштвено-економске структуре Србије. У њој су
на делу како модернизацијски тако и антимодернизацијски трен
дови. Како смо показали жене представљају једног од досадашњих
транзиционих губитника. Колики су њихови губици (или ће бити)
не зависи само од њих.
Summary
In this article author elaborates the position of women on
Serbian labour market. A special attention is drawn to the
position of women in employment and unemployment fi
elds, and the position of women on labour market in so
me others societies in transition. There are two levels of
analyses. The first level is normative and deals with chan
ges of labor and social legislative, while the second level
explores real life changes.
The main thesis is: women in the society on transition are
marginalizated and fragmentated. They still have to ba
lance their household obligations with their work. New
labour low and changes of medical, pension system and
social security lead to non-standard women’s employment
and lower wages.
The first part of the paper focuses on the process of chan
ge of socio-economical structure of societies in transi
tion. Privatization as one of the most important factors of
unemployment growth. There are many dates of dropping
of gross domestical product (GDP), rate of formal em
ployment, level of life standard, on one side, and growing
rate of unemployment of women, and generally social in
security, on the second side.
The second part is devoted on problems of (un)participa
tion women in (un)neformal labour market in Serbia and
outher societies in transition. Author writes that social
system is the most important cause of unemployment and
its growth in Serbian society in transition. External factors
are not dominant and their influence is secondary and only
shapes the structure and rate of unemployment of women.
It is proved with many statistical data and results of dome
stic and world researches.
The third part of the paper presents general characteri
stics of unemployed population: gender, age and social
status, time of unemployment, rate of unemployment in
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general - especially for women, young generation and ol
der workers. The most important forms of social inequality
among unemployed are outlined. Old and „new“ poverty
of that population are described.
At the end, sociological analysis explores various conse
quences of unemployment on personal, family, generati
onal and general social level. Although in general there
have been many positive changes in position of women on
the labor market on the long run, espacially in pre-transi
tion period, many indicators show that it is still much wor
se than the position of men: the rate of economic activity
and employment of women is considerably lower, the rate
of unemployment is higher, women on the average wait
longer for employment, the concentration of women in socalled typically women’s professions is still very high.
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Nada Novakovic
WOMEN AND LABOUR MARKET 
IN SOCIETY IN TRANSITION
Summary
In this article author elaborates the position of women on
Serbian labor market. A special attention is drawn to the
position of women in employment and unemployment fi
elds, and the position of women on labour market in some
others societies in transition. Although in general there
have been many positive changes in position of women on
the labor market on the long run, espacially in pre-transi
tion period, many indicators show that it is still much wor
se than the position of men: the rate of economic activity
and employment of women is considerably lower, the rate
of unemployment is higher, women on the average wait
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longer for employment, the concentration of women in socalled typically women’s professions is still very high.
The main thesis is approved: women in the society on tran
sition are marginalizated and fragmentated. They still ha
ve to balance their household obligations with their work.
New labour low and changes of medical, pension system
and social security lead to non-standard women’s em
ployment and lower wages.
Key words: women, labour market, non-standard em
ployment, wages, transition
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МОДЕРНИЗАЦИЈА СРПСКОГ ДРУШТВА 
У XIX ВЕКУ
Сажетак
Овај рад, узимајући у обзир сложеност ширих дру
штвених и историјских збивања, доноси сажету ана
лизу модернизације српског друштва у контексту по
литичког динамизма деветнаестовековних прилика у
Србији.
Реч је дакле, о постепеном преображају доминантно
патријархалне и традиционалне Србије у друштво ко
је свој развој постепено окреће новим основама, из
градњи модерних вредности и институција какве у то
време већ постоје у Западној Европи.
У политичком смислу Србија је, с обзиром од чега се
кренуло на почетку XIX века, на крају тог века заиста
направила импозантан модернизацијски резултат.
Устав из 1888. године, односно 1903., успоставља
формално институционално устројство као у Запад
ној Европи тог времена, тако да се и у Србији званич
но потврђују: пун ауторитет Народне Скупштине са
законодавном влашћу, независност судства, политич
ка власт органа месне управе,  грађанска права, слобо
да штампе, непосредни изборе, тајно гласања..., што
уз успоставу модерних политичких странака ствара
претпоставке за даље јачање демократских инсти
туција.
Међутим, евидентно је модернизација у Србији краја
XIX века више има формални него садржински и су
штински смисао. Наиме, за истинску имплементацију
модерног устројства државе потребна је и шире при
хваћена демократска политичка култура грађанске
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провинијенције као фундус модерног друштва – што у
основи још задуго неће бити постигнуто.
У друштву у коме тако доминантно преовладава ру
рално становништво модернизација остаје суштин
ски проблематична јер традиционалне вредности и
даље неприкосновено трасирају смернице живота.
Кључне речи: друштвени карактер, друштвена струк
тура, колективна свест, политичка култура, дру
штвени развој, традиција, ауторитарност, модерни
зација, либерализам, конзервативизам,  
ако географски у њеном средишту, духовне баријере од увек су
Европу чиниле удаљенијом Србији него што она заправо јесте.
Стицајем вековних историјских, геополитичких и других околно
сти, Србија је релативно остајала по страни од главних токова ус
постављања европске политичке мисли. У односу на традиције ра
не и класичне европске политичке и демократске културе, Србија
је остала изолована. Од самих почетака европског духовног раз
воја, она је била у заостајању. Ни хришћанство, темељ европских
вредности, овде се није могло развити доследно монотеистички.
Иако је, какво такво његово утемељење ипак постигнуто, извесно
је да је тај домет остварен знатним изобличењем његове суштине
- снажним повезивањем са аутохтоним паганским хтонским еле
ментима. Утицај Ренесансе и њеног демократског републиканизма
био је минималан, и на наше просторе углавном је долазио тек не
знатно, преко трговачких каравана Дубровачке републике. Ништа
боље није било ни са друштвеним рефлексијама реформације, ни
макар посредним утицајем протестантске етике која је, сетимо се,
по Веберовом мишљењу тако импозантно променила Европу. Док
су просветитељи писали чувену енциклопедију, у Србији нико није
имао ни елементарне представе о идејама којима она барата. Зна
чајнији одјеци и утицаји велике Француске револуције и великих
политичких идеја, које су на њеном темељу настале и касније уоб
личаване: либерализам, комунизам и национализам, у Србији су
стизали тек са вишедеценијским закашњењем. На њеном тлу од
увек је много већа приврженост поклањана традиционализму из
кога се од увек, па и од почетка XIX века баштинио снажан кон
зервативизам. Уз то, спороходно узрастање градова значило је оте
жано продирање напредних стремљења, јер је сељачки менталитет
тешко био спреман да прихвати новотарије какве су за њега биле
тековине модерних европских држава. Евентуално, био је отворен
за њихово усвајање само до мере у којој су оне колико-толико биле
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компатибилне са неким тенденцијама у народној традицији, а сна
жно је затварао своју рецепцију према свему што јој се противило.
Та чињеница је од увек била место сусретања и истрајавања пре
ћутне конзервативне коалиције између, с једне стране, ауторитар
них владара и њихових бирократских олигархија, и с друге стране,
сељачке масе свикнуте на ход по утабаној стази проверених тради
ционалних вредности.

ПЕРИОД УСТАНИЧКЕ СРБИЈА 
ПОД ВОЖДОМ КАРАЂОРЂЕМ ПЕТРОВИЋЕМ
За датум отпочињања развоја модернизацијских процеса у
српском друштву, може се рачунати избијање првог српског устан
ка из 1804. године, почев од кога, до тада инхерентна, имплицитна,
епска настојања за државно самоуспостављање добијају све систе
матичнији карактер конкретног, манифестног свенародног прегну
ћа за остварење идеала националне слободе и независности, али и
социјалне правде.
Захваљујући војним успесима масовног, народног Првог срп
ског устанка, дошло је до ослобођења српских крајева од турске
власти и до успостављања нове српске државе. Иако је, наравно,
извојевана самосталност, организовањем државе, одмах донела
интензиван развој друштвене структуре, и исто тако полет колек
тивне свести, може се рећи да је традиционална друштвена и ко
лективно психолошка структура жилаво опирући се и даље трајала,
те су народне масе, у огромној мери, још дуго наставиле да постоје
(мисле, осећају и делају) на основама снажно опстајућег тради
ционалног друштвеног карактера. Ипак, промене су биле огромне
и тек су стварале значајне претпоставке за већу диференцијацију
друштвене структуре и значајније увећавања колективно свесних
садржаја у колективном психичком животу српског народа.
“Општенародни устанак широких димензија имао је све ка
рактеристике велике социјално-економске и политичко-национал
не револуције ... Укидање спахијских продукционих односа (фак
тички, турског феудалног поретка – подвукао С. Ј.), и озакоњење
сељачке баштине као слободног сељачког поседа били су најзна
чајнији резултати из области друштвено-економских промена које
је устанак донео ослобођеној Србији”1). Основа привреде и даље
1)

Стојанчевић, Владимир, Историја српског народа, V-1: Српска национална револуција
и обнова државе од краја XVIII века  до 1839, Београд: Српска књижевна задруга, 1981,
стр. 92-93.
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је била искључиво пољопривреда, а трговином2) су се бавили тек
малобројни богати Срби, и то пре више из Војводине наго у самој
Србији. Уосталом, и сам Вук Караџић сведочи да је у то време сав
српски народ живео искључиво по селима и да му је главно зани
мање била земљорадња и сточарство, а да је постојала и мањина
Срба по градовима који су се бавили углавном занатима, а коју је
народ обично мрзео, јер су били готово потпуно потурчени и одро
ђени од српства.
Круна устанка(револуције) у политиком и националном сми
слу, било је устројење независне државе. “Сам Карађорђе као вођа
устанка и готово све устаничке старешине као представници нахи
ја, показивали су извесно разумевање за примену искустава хри
шћанских држава Европе ... Тако је већ 1805. дошло до стварања
централних органа управе, Правитељствујушћег совјета (својевр
сне Владе-подвукао С. Ј.) и нахијских судова.”3) По руском предло
гу, Карађорђе је 1807. прихватио нацрт државног уређења којим му
је као кнезу Србије била доста ограничена извршна и лична власт.
Ипак, овај својеврсни први устав није био спроведен из политич
ке уздржаности Русије у датој политичкој констелацији4). У сврси
учвршћивања организационе структуре ослобођене територије и у
намери да се побољша ефикасност централних органа власти, али
и да се ојача извршна власт Карађорђа, на скупштини устаничких
старешина 1811. био је донесен нов устав, којим је основано 6 по
печитељства (претеча министарстава) за кључне области и Велики
земаљски (народни) суд5).
Са ослобођењем од Турака били су стварени услови за слобо
дан развој националне културе и просвете. Заправо и пре револу
ције, дакле, и као њена својеврсна духовна припрема и претходни
ца, као културна потпора, снажно су деловали грађански слојеви
Срба у Војводини. С једне стране, српско грађанство које је у мно
гим местима Војводине било економски напредно и духовно врло
лепо развијено, изнедрило је младу српску интелигенцију понесе
2)
3)
4)
5)

Сам Карађорђе је био ситни трговац.
Стојанчевић, Владимир, Историја српског народа ,V-1: Српска национална револуција
и обнова државе од краја XVIII века  до 1839, Београд: Српска књижевна задруга, 1981,
стр. 68.
О овоме видети у: Ћоровић, Владимир, Историја српског народа III, Београд: Арс Ли
бри, 1997, стр. 70-71.
О овоме видети у: Стојанчевић, Владимир, Историја српског народа ,V-1: Српска на
ционална револуција и обнова државе од краја XVIII века  до 1839, Београд: Српска
књижевна задруга, 1981, стр. 72-73.
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ну идејама рационализма и просветитељства којима је желело да
што темељније утиче на свој народ. У том духу, у повољној клими
просвећеног апсолутизма аустријског цара Јосифа II, почиње све
оштрија критика јаловог калуђерског живота и тежи се да се народ
просветом лечи од предрасуда и рђавих навика и обичаја. С друге
стране, снажан духовни центар постаје и српска црква у Војводини
која се окупила око младог и активног митрополита Стевана Стра
тимировића6) који је преузевши ово звање 1790. учинио српску цр
кву у Војводини не само религиским, већ и културним средиштем
српског народа. Већ 1791. у Карловцима је основана прва српска
гимназија, а од тих времена у српским рукама је и сопствена штам
парија. Ипак, најимпозантнија фигура српске напредне мисли то
га времена јесте Доситеј Обрадовић7). Сасвим у духу тадашњег
просвећеног рационалистичког и утилитаристичког учења, по
узору на западноевропску, тада најпрогресивнију, друштвену ми
сао “идеја прогреса народа и отаџбине код Доситеја подразумева
нужност промене као замене старог новим, оним што је постало
бескорисним корисним, подразумева разум као врхунског судију у
избору одбацивања старог и увођења новог”8). “Политику Доситеј
поима као рационално организовано морално делање, ... са пози
ција апсолутне и просвећене власти као највише институционалне
умне моћи, а са циљем постизања општег добра које се огледа у
постојању среће и задовољства појединаца (подвукао С. Ј.) који чи
не заједницу, пре свега услед постигнуте опште и личне користи
(подвукао С. Ј.).”9) Потпуно у времену кад се и у Западној Европи
почиње развијати друштвена мисао о нацији, Доситеј разматра пи
6)

7)

8)
9)

Према наводима Владимирa Ћоровића, за Метрополита Стратимировића, заједно са
још неким истакнутим Србима тога времена у Војводини, као што је нпр. Јован Јова
новић Шакабент, зна се да су били чланови ложе “Слободнозидарског” покрета којем
су у XVIII веку припадали сви слободоумни духови Европе. Наведено према: Ћоровић,
Владимир, Историја српског народа II, Београд: Арс Либри, 1997, стр. 485-486.
Остале су упечатљиве и пророчке речи које је Доситеј оставио а пропос значаја про
свећивања и могућности друштвеног развоја у Србији и осталим крајевима где живе
Срби: “Сербија, Босна и Херцеговина избавиће се временом од Турака и ослободити:
али ако народ у овим земљама не почне отресати од себе сујеверије и не искорени ону
древњу и богомрску вражду и мрзост на закон, они ћеду сами себи бити Турци и му
читељи” – наведено према: Суботић, Милан, Срицање слободе, Студије о почецима
либералне политичке мисли у Србији XIX века, Београд: Институт за филозофију и дру
штвену теорију; Ниш: Градина, 1992, стр. 4.
Симеуновић, Драган, “Политичка доктрина здраворазумског просветитељства”, у: Но
вовековне политичке идеје у Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр.
32.
Исто, стр. 35.
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тање српске нације и при њеном одређивању као поузданији иден
тификациони елеменат узима етничко порекло као историјски ста
билнији елеменат од правног и посебно религијског статуса. Стога
су за њега, мимо и до данас очуваног етнофилетизма, “Срби сви
они који су српског етничког порекла, а не само они који су право
славне вере”10). Своје огромно знање и животно искуство донео је
у ослобођену устаничку Србију и активно се ставио у службу про
свете новоуспостављене државе. О искрености његових намера и
просветитељском патосу с којим се вратио у Србију да помогне
уздизању тек ослобођеног српског отечества, до данас је остала
да сведочи и песма коју је тим поводом испевао: “Востани Серби
је”. Баш захваљујући њему, који је од 1811., проглашен и за првог
попечитеља (претеча министра) просвете, на развијање основног
школства11) почело се гледати као на питање ширег народног инте
реса, посебно у условима потребе за службеницима у развијајућим
државним институцијама. Тако је, евидентно посредан његов зна
чај и за отварање Велике школе, 1808. године, која ће од тада имати
огроман значај као аутономна институција образовања и коју ће, за
времена свог оснивања, између осталих, завршити и Вук Караџић,
касније главни реформатор српског писма и највећи сакупљач бо
гатства народног стваралаштва.
Кад је реч о колективно психичком животу, устанак и јесте
својеврсни израз узрасле народне свести очитоване у народном,
епском стваралаштву. Векови епских јуначких победа устанком су
преточени у конкретизацију борбе за националну слободу. Народ
је напојен снагом епске митологије смогао храброст и веру у себе
да може да оствари жељено сопственим делима, личним хероји
змом. Зато се после Првог српског устанка, по моме мишљењу, мо
же говорити о квалитативном развоју колективне свести, односно,
о значајној редукцији колективно несвесних садржаја у психичком
животу српског народа, јер је чином устанка народ преузео улогу
делатног историјског субјекта самопотврђивања достигнутог ни
воа развијене свести.
10) Исто, стр. 36.
11) О овоме видети у: Стојанчевић, Владимир, Историја српског народа ,V-1: Српска на
ционална револуција и обнова државе од краја XVIII века  до 1839, Београд: Српска
књижевна задруга, 1981, стр. 75-76
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ПЕРИОД ПРВЕ ВЛАДЕ МИЛОША 
И МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА
По пропасти првог, веома брзо избија II српски устанак. Под
вођством Милоша Обреновића, пут српске коначне независности
ишао је спороходније, али и уз мање жртве, више говором дипло
матије него снагом оружија. Ипак, Милошева владавина била је из
узетно апсолутистичка и ауторитарна. По угледу на турске паше, а
и заслугом личног карактера, све је чинио како би сачувао власт, па
је био изузетно суров према супарницима и самом народу. Једино
ограничење за кнеза била је Народна скупштина чија улога је била
само формална, јер се није састојала од слободно изабраних по
сланика, већ од нахијских старешина који су завислили од Милош,
јер их је он сам и постављао. Кнез је, дакле, био и закон и управа
и суд. У чувеном писму Милошу, с почетка 1830-их, Вук Караџић
му поручује да је народу за његове власти горе него под Турцима и
чак га назива “највећим тиранином и беззакоником”12). Поента по
руке Вуковог писма Милошу управо разобличава суштину аутори
тарне Милошеве владавине и Вук му чак скреће пажњу на могуће
реперкусије таквог стања наводећи “да владалац који поданицима
не пружа сигурност и сам остаје без ње, да онај ко неограничен
туђим правом влада, не може рачунати ни на своје право, већ се
може ослањати само на силу која није вечита ни непобедива”13). И
заис та, као реакција на самовољу и суровост Милошева владања,
у Србији тога времена избијали су многи устанци и буне, али их је
Милош све до једне, лукавством и силом, у корену и крви сузби
јао. Сељачко незадовољство било је нарочито и поводом остатака
феудалног режима из турског времена. Сељак није имао потпуну
привредну слободу и осећао се још једнако зависним јер је још
увек “кулучио” не само за “опште народну ползу” и кнезу лично,
већ и новоствореном кругу јавних службеника: капетанима, члано
вима суда и кметовима, те свештеницима. И поред чињенице да је
за време Милошеве владавине Србији потврђен већи степен само
сталности14), друштвена структура младог српског друштва чини
12) Наведено према: Суботић, Милан, Срицање слободе, Студије о почецима либералне
политичке мисли у Србији XIX века, Београд: Институт за филозофију и друштвену
теорију; Ниш: Градина, 1992, стр. 14.
13) Исто, стр. 15.
14) Хатишерифима из 1830. и 1833. Србија је потврдила тековине (резултате борбе) I срп
ског устанка, што је не само Милошева заслуга, већ пре, можда и више, резултат по
литике руског притиска на Порту, у смислу потврђивања VIII тачке мировног уговора
из Букурешта (1812) - О овоме видети у: Стојанчевић, Владимир, Историја српског
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се стагнира под ударима Милошевог апсолутизма. До половине 30тих година XIX века, под притиском јавности - народних побуна и
опозиције, Милош је попустио. У Народној Скупштини је изгласан
напредан - Сретенски устав15)/16), који је до те мере чак био слобо
доуман за то време, да су против њега одмах устале, поред Турске,
и Русија и Аустрија, којима је овај заличио као производ елемената
блиских идејама Француске револуције17). И заиста, “од францу
ских конституција”, овај устав “је узео спољашњи облик, што се
нарочито види по глави “О опште народним правима Србина” која
својом редакцијом опомињу на француску декларацију о правима
човека и грађанина”18). Тим уставом био је установљен један Савет
народних старешина, на који су пренете готово све кнежеве атри
буције. Савет је био законодавно тело којем је кнез могао само два
пута одрећи потврду. Уједно, Савет је био и врховна управна власт:
министри су се узимали искључиво из реда саветника. Најзад, јед
но саветско одељење је деловало као суд највишег степена. Тако
је Савет у себи сједињавао све три власти не остављајући кнезу
ништа. Поред Кнеза и Савета, устав је предвиђао и Народну скуп
штину састављену од народних депутата и њена сврха је била да
једном годишње расправља о данку (порезу) који ће се разрезати
међу народом. Најзад, сваки кулук, сем за “опште народну пол
зу” био је укинут , а народне старешине биле су спречаване у мо
нополисању извозне трговине. Као такав, као сувише либералан,
Сретенски устав је под “међународним притиском” суспендован
и пре но што је активно заживео19). 1838. године донесен је знатно
мање либералан устав (ткз. “Турски устав), а Милош је напустио
Србију јер се није могао сложити ни са елементима овог устава јер
је и овај такође садржавао одредбе о Савету као независном тело
15)

16)
17)
18)
19)

народа,V-1: Српска национална револуција и обнова државе од краја XVIII века   до
1839, Београд: Српска књижевна задруга, 1981, sтр. 120-125.
За писца овог напредног устава важи један од просвећених Срба тога времена: Дими
трије Давидовић, претеча сваког политичког либерализма у Србији, иначе 1813. године
покренуо је и уређивао “Новине сербске из царствујушћег града Виене”, први дневни
лист на српском језику. Између осталог, такође је остао познат као дугогодишњи кне
жев секретар и касније један од водећих дипломата свога времена. Видети у: Суботић,
Милан, Срицање слободе, Студије о почецима либералне политичке мисли у Србији
XIX века, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију; Ниш: Градина, 1992,
стр. 17-23.
Мишковић, Милић (приредио), Сретенски устав, Београд: Службени гласник, 2003.
Ћоровић, Владимир, Историја српског народа III, Београд: Арс Либри, 1997, стр. 137.
Јовановић, Слободан, “Политичке и правне расправе” у: Сабрана дела: том II, Бео
град: БИГЗ, 1990, стр. 17.
Донет је у фебруару,а обустављен је већ у марту 1835. године
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које би га контролисало и ограничавало. Четири године касније, из
истих разлога Србију је напустио и његов син, кнез Михаило.
По мишљењу Слободана Јовановића, Устав из 1838. године
представља прекретницу у државно-правној историји српског дру
штва, јер је његовим ступањем на снагу Србија коначно учинила
први корак суштинском приближавању модерној европској поро
дици народа у којој је у том периоду уставност већ била распро
страњена традиција. Ево шта он још каже тим поводом: “С уставом
од 1838 настаје код нас модерно уређење државне власти. Под Ми
лошем, судство и управа нису се строго одвајали једно од другог.
Централна управа била је усредсређена у кнежевој канцеларији.
Писаних закона није било, него су кнез и старешине управљали
по здравом разуму. Све се то мења после устава од 1838. Судска и
управна власт одвајају се једна од друге. Централна управа дели се
на министарства којима управљају одговорни министри. Писани
закони издају се у све већем броју, и с њима у јавни живот продире
идеја законитости. Као највиша воља у држави не сматра се више
лична воља кнежева, него апстрактна воља закона. Положај чинов
ника мења се из основа. Под Милошем чиновници су били слуге
кнежеве; њихова плата, унапређење и пензија, све је то зависило
од кнежеве милости. Под уставом из 1838., чиновници су државни
органи, чији је положај строго утврђен законом.”20)

ПЕРИОД ВЛАДЕ УСТАВОБРАНИТЕЉА
40-их година XIX века уставобранитељска опозиција је пред
стављала ону прогресивну, активну снагу која није јењавала и која
је доносила нови постепени напредак српском друштву. То ју је
најзад, са новом династијом на челу, довело у прилику да заиста
оствари известан, невелик али реалан друштвени напредак у Срби
ји. Дакле, “детронизовањем Милошевог апсолутизма и коначним
доласком “Уставобранитеља” на власт (1842 г.) почело је споро,
али извесно пенетрирање модерних либералних идеја и стасавања
грађанског нараштаја као кључног носиоца српског модернизациј
ског покрета.”21) “Већ 1844. донесен је грађански законик22), ... а
20) Јовановић, Слободан, “Политичке и правне расправе” у: Сабрана дела: том II, Бео
град: БИГЗ, 1990, стр. 20.
21) Ђуретић, Ненад, Политички либерализам Владимира Јовановића, Нови Сад: Удружење
за политичке науке, 2004, стр. 40.
22) Дуготрајни процес приређивања грађанског законика, заправо превођење и прилаго
ђавање Наполеоновог грађанског законика, припало је на част и знање Јована Хаџића,
политичара, правника и песника који је овај с много труда и тешкоћа ипак остварени

- 419 -

Саша Јованчевић

МОДЕРНИЗАЦИЈА СРПСКОГ ДРУШТВА У XIX ВЕКУ

1853. законик о грађанском судском поступку”23), што је био главни
услов да се, насупрот још увек владајућој турској традицији, ство
ри правна држава. У то време, јављају се извесни зачеци индустри
је. Управо прве фабрике у Србији ничу половином XIX века и то
су “фабрика пива у Београду из 1850. и тополивница у Крагујевцу
из 1853”24). У исто време у Србији се граде први (насути) путеви25),
а трговина26) је у експанзији као никада до тад. Посебно се развија
чиновништво27) које је, без обзира на велике злоупотребе у њего
вим редовима, по први пут елементарно правно образовано, захва
љујући чему држава знатно лакше функционише. У овом периоду
“уставобранитељи су исто тако доста радили на дизању народне
просвете ... за њихова времена отворено је преко 200 нових школа,
доносе се закони о основним и средњим школама, ... а појављу
ју се и први факултети”28). Мислило се чак и на институционали
зовање поља друштвеног живота од опште националне културе29),
па је нпр. дат полет друштву Српске словесности, 1844. основан
је Народни музеј, а 1853., Народна библиотека. Илија Гарашанин,
министар унутрашњих послова, објављује “Начертаније”30) тј. про
грам спољне и унутрашње политике Србије, што је била својеврсна
потврда снажног узрастања свести о националним интересима..
Ипак, Србија је и у то време, као и увек до тад, огромном већи
ном свог становништва, пре свега, сељачка земља. Градови су, да
кле, још увек изразито малобројни. Ипак, од чиновника, трговаца
и чланова прве генерације придошлих повратника са школовања у
иностранству полако се развијају обриси будуће грађанске класа,
а самим тим и рудиментарних облика грађанске (само)свести. Тај
тренутак је уједно и родно место дубоког социјалног расцепа који
ће дати својеврсни печат свим будућим настојањима модернизаци
је Србије. Увек већинска ауторитарна и традиционална сељачка

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

успех, занимљиво је, и песнички приказао у свом епу “Бој силе са законом” у којем за
кон, на крају, славодобитно и неминовно триунфује над силом и самовољом. Видети у:
Суботић, Милан, Срицање слободе, Студије о почецима либералне политичке мисли у
Србији XIX века, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију; Ниш: Гради
на, 1992, стр. 24 –31.
Ћоровић, Владимир, Историја српског народа III, Београд: Арс Либри, 1997, стр. 143.
Милићевић, Јован, Историја српског народа, V-1: Србија 1839-1868, Београд: Српска
књижевна задруга, 1981, стр. 268.
Исто, стр. 266.
Исто, стр. 267.
Исто, стр. 266.
Ћоровић, Владимир, Историја српског народа III, Београд: Арс Либри, 1997, стр. 145.
Исто
Исто, стр. 147-149.
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Србија испоставиће се као снажна брана несхватања и препрека
свим модернизацијским и еманципаторским покушајима постепе
но јачајуће грађанске Србије.
Ипак, знатност друштвених промена кретала се у правцу по
степеног усвајања западних вредности које у Србију половине
XIX века доноси прва генерација српске омладине школоване у
иностранству. Иако је малобројна српска интелигенција, заједно
са једним бројем чиновника и богатих трговаца, инсистирала на
школовању женске деце, мишљење сељачке Србије било је да жен
ској деци не треба школа јер “неће бити ни трговци, ни попови”31).
Ипак је, исте 1844 године донетим законом о школама по први пут
у Србији, уведена могућност школовања и женске деце (до душе у
одвојеним школама). Прва јавна женска основна школа основана је
у Параћину 1845. године, а друга у Београду, наредне 1846. године.
Крупне промене су увек праћене кризама. Уз раслојавање на
политичкој сцени, деломичну олигархизацију све више бирократ
ске власт и снажну политичку кризу, на крају 50-их година XIX
века кулминирала је и тешка привредна и друштвена криза која се
манифестовала, пре свега, у незадовољству на селу која су у том
тренутку чинила преко 90% насеља у земљи. Конкретна сељачка
незадовољства била су посебно велика кад је реч: о распадању ри
гидних традиционалних патријархалних односа на селу32); затим,
о тешкоћама које су настале услед све већег продирања новчане
привреде у средину, донедавно искључиво ограничену на облике
натуралне привреде; најзад, поводом тешкоћа прилагођавања да
љим променама карактера месних власти. Осим тога, постојало је
опште незадовољство неефикасношћу судовима, а држава је била
у сталној финансиској кризи, на прагу банкротства, тешко успе
вајући да подмири захтеве већ нараслог чиновничког слоја који је
имао све обимнији бирократски апетит.

ПЕРИОД ДРУГЕ ВЛАДЕ МИЛОША И МИХАИЛА
Уставобранитељски режим и са њим владајућа династија, мо
рали су устукнути под оваквим притиском, а посебно од тренутка
кад су против њих јединствено устале и либерална и конзерватив
на опозиција на ткз. Светоандријској скупштини из 1858. године.
На власт су поново дошли Обреновићи, а то је значило реафир
31) Исто, стр. 52.
32) Овде се мисли, пре свега, на распад и деобу породичних задруга као традиционалног
оквира сеоске породичне пољопривредне организације и поизводње
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мацију апсолутистичке владавине. Милош, по старе дане није ни
могао да буде другачији, а Михаило је држао да његова лична вла
давина треба да буде просвећени апсолутизам, што је по његовом
дубоком уверењу био једини начин да се српска држава и друштво
приближе европској породици развијених народа. И мимо, и упр
кос њиховог апсолутизма, овај период је Србији ипак донео изве
сне еманципацијске искораке у односу на претходно стање њеног
друштва и државе.
Светоандрујска скупштина је значајна и по томе што су на њој
по први пут у јавном политичком животу значајније наступили
српски либерали. Ову политичку клику чинила је прва генерација
младих људи повратника са студија у иностранству. Њихов непо
средан увид у развијеност Запада, те тешњи контакт са рефлекси
јама револуције из 1848-49 године, имали су значајан подстицај
за формирање либералне групације у Србији и појаву првих гра
ђанских облика и актера. “Кардиналне идеје револуције као што
су начело народног суверенитета и идеја демократије примане су
од стране малобројне школоване омладине са надом да је могуће и
српско друштво уредити по овим принципима.”33) И управо темељ
целокупне активности либералне групације на Светоандрејској
скупштини, међу којима се у први мах нарочито истицао Јеврем
Грујић34), јесте идеја народног суверенитета. Полазећи од ове иде
је, по којој суверена власт припада народу, либерали су предложи
ли закон о Народној скупштини као представничком телу српског
народа, по којем ова установа, као легитимна, не би имало само
саветодавну, већ, у пуном смислу, законодавну функцију.
Као и у залагању за народну сувереност и парламентарну де
мократију, потпуно у духу оновременог модерног европског либе
рализма “Грујић је био први који је експлицитно проговорио да
угроженост српског народа не долази само споља, већ да је народ
истински угрожен и изнутра”35). По његовом мишљењу, изнетом
раније у његовом делу “Обзор државе”, “унутрашњу неслободу”,
односно ропски положај народа потпомагали су и учвршћивали,
“представници христјанства” учећи да је свака власт од Бога, те да
33) Ђуретић, Ненад, Политички либерализам Владимира Јовановића, Нови Сад: Удружење
за политичке науке, 2004, стр. 40.
34) Видети у: Суботић, Милан, Срицање слободе, Студије о почецима либералне политич
ке мисли у Србији XIX века, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију;
Ниш: Градина, 1992, стр. 41-47.
35) Ђуретић, Ненад, Политички либерализам Владимира Јовановића, Нови Сад: Удружење
за политичке науке, 2004, стр. 48.
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“од унутрашњег робства не може беднији народ да се ослободи и
ако спољашње стресе”36). Отуда, Грујић у “просвети” види основ
ну претпоставку остварења народних права и освајања унутрашње
слободе: “Просвета дакле, и само просвета бијаше, што човека
унутрашњег ропства, јарма владе и ових помагача ослободити мо
гаше. Просвећен народ има “свест себе самог, свест достојанства и
права свог, те неће туђина јарам да носи, ни своме роб да буде”37).
Консеквентно у овом духу, од 60-тих година XIX века у срп
ском друштву на грађанској сцени почиње да делује један од пр
вака српске либералне мисли у нас, Владимир Јовановић. Искре
но настојећи да допринесе модернизацији Србије, иначе један од
иницијатора стварања српске либералне странке, он је са својим
либералима први у Србији теоријски тумачио и практично промо
висао модерне либералне концепте: народне суверености, поделе
власти, парламентаризма, слободе, конкуренције, правне државе,
јачања средњих слојева, и већег просвећивања народа, република
низма, итд.
Остало је да о његовом лику и делу сведочи да је међу првима
изрекао и залагао се да “обшта воља има да буде највиши закон и
неограничени господар, суверен и принцип разумног распореда и
деобе власти”38). Под утицајем Милове књиге “О слободи”, која је
тада била једна од књига са највећом рецепцијом у редовима срп
ске интелектуалне омладине, Јовановић сматра да “по начелима
народног суверенитета све власти извиру из народа и зато су све
подчињене општој вољи која влада над свима и и извор је јавној
власти”39). Поштујући традицију сопственог народа, али бивајући
окренут сав мишљу и делом изградњи будуће Србије по узору на
земље Западне Европе, Владимир Јовановић је упућивао на демо
кратске елементе народне самоуправе40) у српском традиционал
36) Суботић, Милан, Срицање слободе, Студије о почецима либералне политичке мисли у
Србији XIX века, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију; Ниш:Градина,
1992, стр. 44. Наведени оригинални одломци из Грујићевог “Обзорја државе”
37) Исто.
38) Исто, стр. 53.
39) Симеуновић, Драган, “Рани српски либерализам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 171.
40) Знатно пре Светозара Марковића и Николе Пашића, Владимир Јовановић је први скре
нуо пажњу на демократске елементе народне самоуправе у српском традиционалном
друштву, а који би могли послужити и у нововековној демократизацији Србије. У члан
ку: “Српски народ и источно питање” у књизи “За слободу и народ”, штампане 1868.
године он каже да су Срби још од прадавних времена живели у племенима у којима је
владала демократија и својеврсни народни парламентаризам: “ Поглавар је био само
извршитељ онога што је сво племе сложно хтело, а своју вољу племе је изјављивало
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ном друштву који могу бити од не малог значаја у будућем лакшем
прихватању и примању парламентаризма у Србији.. “Ти замеци
парламентаризма су се одржали у разним формама ..., сматра Јо
вановић, и у њима види не само право српског народа на модерни
парламентаризам” којег у његово време још није било, “већ и бржу
могућност за његово прихватање код Срба него код оних народа у
којима нема очуваних демократских традиција”41).
“Полазећи од кантовски формулисане идеје слободе и досто
јанства човека (“да Србин свагде и на сваком месту остане самом
себи цељ, а никада и нигде да не мора унизити се до средства и
оруђа туђе ћуди”, као у дотадашњем стању у Србији, Јовановић
наглашава да особита брига Велике Скупштине мора бити да се
уставом прогласе и ујемче слободе и права сваког Србина. Пот
пуно у духу модерне либералне индивидуалистичке филозофије
и политичке теорије тога времена у Западној Европи, Владимир
Јовановић каже да “слобода у моралном и духовном погледу зна
чи: моћ, способност бирања, способност одређевања самог себе; а
у друштвеним, и нарочито политичким односима она значи моћ,
способност, али уједно и право бирања. Као друштвена, а не само
природна категорија, слобода није апсолутна да свако ради шта му
се допада већ је омеђена моралом који људима поставља границу
да чине све што је праведно и добро. Морал”, истиче Јовановић,
“слободу не оставља само на нивоу права, већ је уздиже до дужно
сти према себи и друштву”. По њему управо “у том сплету слободе
и морала лежи тајна успеха грађанског друштва јер се оно управо
оснива на правилу: да свако поштује све и да сви поштују свако
га”42).
“Потпуна слобода би” дакле, у тумачењу српских либерала
“обухватала слободу личности, привреде и собствености, савести
и вероисповести, мисли и речи, науке и предавања, штампе, као и
слободу састанака и удруживања”43). “Поред једнакости у правима
договором у коме је сваки члан његов имао једнако учешће”. Он даље наводи да су
“поглавари племена представљали укупан народ и да су договором водили бригу о
народним стварима у скупштини која се тада звала веће или збор”. Цитирано према:
Симеуновић, Драган, “Рани српски либерализам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 127.
41) Симеуновић, Драган, “Рани српски либерализам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 127.
42) Исто, стр. 180.
43) Суботић, Милан, Срицање слободе, Студије о почецима либералне политичке мисли у
Србији XIX века, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију; Ниш:Градина,
1992, стр. 52.
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и дужностима, људи треба да буду “једнаки у слободи”, тј. слобо
да треба да буде “једнака за све и свакога” ... Она је могуће једино
ако сви грађани учествују у власти и ако је њихово право учешћа
једнако”44).
По свему судећи изгледа да су либерали били и под значајним
утицајем дарвинистички схваћеног прогреса у смислу еволутив
не борбе за опстанак и то посебно у светлу класичног либералног
тумачења компетиције и утилитаристичког гледања на значај кон
цепта личне користи. “Конкуренција или слобода привреде јест, по
нашем уверењу, неопходни услов за усавршавање, за намножење
добра, и за правично подељење њихово”45), каже Владимир Јова
новић и наставља да у духу класичног либерализма уздиже конку
ренцију на пиједестал свемоћног чиниоца друштвеног прогреса.
Окосница одвијања сваке конкуренције је лични интерес и зато је
он за либерале први и главни покретач свих покретача друштвеног
развоја.
Из овог периода остало је забележено да су либерали и Јова
новић као први међу њима имали своје специфично гледање и на
“правну државу” и право. Будући да су за њих правда и право исто,
њихово залагање за поштовање уговора који обезбеђује опстанак
друштва своди се у крајњој линију на захтев за владавином зако
на, односно правном државом. О либералском ставу поводом овог
питања говори и њихово одређење правде. По њима: “Правда је
повезана и са слободом и са моралом јер је то морална врлина која
се састоји у поштовању права другога и признавању свакоме онога
што му припада, а остварује се у складу са моралним императи
вом: свакоме своја слобода.”46)
Једна од најважнијих компоненти у учењима српских либерал
них идеолога било је настојање да се нађе образац којим би се пре
вазишле класне разлике и ујединиле “снаге народа”. Такав један
образац био би укидање свих сталешких подела и давање политич
ких права свим грађанима, како је то учинила француска револу
ција. Надаље, идеал коме треба тежити, по мишљењу српских ли
44) Исто, стр. 55.
45) Јовановић, Владимир, Политички речник, св. А, део II, стр. 124. Наведено према: Си
меуновић, Драган, “Рани српски либерализам” у: Нововековне политичке идеје у Срба,
Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 128.
46) Јовановић, Владимир, За слободу и народ, стр. 3-4. Наведено према: Симеуновић, Дра
ган, “Рани српски либерализам” у: Нововековне политичке идеје у Срба, Београд: Ин
ститут за политичке студије, 2000, стр. 181.
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берала, јесте капитализам који подразумева “укидање крајности у
богатству и сиромаштву и јачање средњих друштвених слојева”47).
Најбитнији услов за успешан преоб
 ражај друштва који треба
да избави човека из немаштине, неслободе, духовних и политич
ких спутавања, понављају и наглашавају српски либерали, јесте
стално унапређивање науке и просвете. “Само уз помоћ знања и
васпитања могу се у борбу за слободу и напредак укључити све
снаге друштва”48). У том смислу, као општа места идеологије срп
ског либерализма, први пут налазимо и развијену идеју потребе
ослобођења жена49) из стега патријархалног српског друштва.
Код либерала се у нас први пут јавља и антимонархистичко
тј. прорепубликанско расположење. По Владимиру Јовановићу мо
нархије нису подесне за потпуни развитак демократије зато што је
ауторитет монарха у супротности са суверенитетом народа, а уз то
лако може да одведе у апсолутизам који је у потпуној супротности
са идејом слободе и либералног друштва. О овоме сведочи и чи
њеница да је “узор за будућу српску републику налазио у уређењу
Швајцарске и САД”50).
За постепеност еманципацијског хода српског друштва од сре
дине друге половине XIX веку нарочито значајну улогу имала су и
нека удружења, зачеци српског цивилног друштва. Године 1866., у
Новом Саду, основано је удружење “Уједињена омладина српска”.
Окупљало је цвет српске интелигенције, а идеали од којих се пола
зило били су на трагу италијанског националисте Мацинија, и ње
гове тезе да су “национализам који значи спољашњу слободу, и ли
берализам, који значи унутрашњу слободу, нераздвојни и да само
онај народ који ужива унутрашњу слободу, јесте у стању радити на
ослобођењу оних својих делова који су под туђинском влашћу”51).
Ово удружење, под вођством Светозара Милетића, најкрупнијег
либералног патриоте тога времена у Војводини, изразито романти
чарске провенијенције, окупљало је напредну омладину, либерале
и социјалисте, а циљ му је, између осталог, био унапређење српске
47) Попов, Чедомир, Историја српског народа ,V-1: Србија 1868-1878, Београд: Српска
књижевна задруга, 1981, стр. 313.
48) Исто.
49) Исто.
50) Симеуновић, Драган, “Рани српски либерализам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 171.
51) Јовановић, Слободан, “Из историје и књижевности”, II у: Сабрана дела, Београд:
БИГЗ, 1991, стр. 549.
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културе и њено приближавање европској породици народа. На ње
говим скупштинама се такође отвара и проблем “женског питања”.
У кругу ове интелектуалне климе делују и Драга Дејановић, прва
српска феминискиња и Светозар Марковић52), први српски соција
листа. Непорецива је њихова заслуга што су у идејне и политичке
токове у Србији увели и оригиналне феминистичке идеје, третира
јући женско питање као нераздвојни део демократизације и осло
бађања целокупног друштва од свих врста ограничености.
Економски, до краја 60-их година XIX века, Србија је још
увек привредно изразито неразвијена пољопривредна земља, са
непотпуно изграђеним робно-новчаним односима, недовољно про
дуктивном пољопривредом, заосталим занатством и без модерне
индустрије и саобраћаја, у којој се једино трговина нешто интен
зивније развија. “Најважнији разлог заостајања индустрије био је
недостајање капитала. Српско финансијско тржиште било је уско
и оскудно; заправо, оно се 60-их први пут и јавља у иоле орга
низованом облику, првенствено захваљујући напредку трговине ...
(сходно чему – подвукао С. Ј.) је најзначајнија појава у развијању
капиталистичког новчаног тржишта Србије било оснивање Прве
српске банке 1869. године”53). Зато се може рећи да је трговина тих
година једина од привредних грана која у највећој мери доприноси
развоју капитализма у Србији, и да главну снагу грађанске класе
представља управо трговачка буржоаз ија која је постајала један од
водећих и најутицајнијих слојева друштва. Малобројан, али доста
утицајан грађански друштвени слој недовољно издиференциране
капиталистичке социјалне структуре чинили су чиновници и ин
телигенција. Радничка класа још није постојала, јер није ни било
озбиљне индустрије, а у огромној маси сељака издвајали су се рет
ки богатији сеоски домаћини који би као својеврсни узор осталима
имали понекад и немали утицај на локално рурално јавно мњење
што су ови често и користили, најчешће као вође мишљења (леа
дер опинион), у политичке сврхе.
52) “Чини се готово невероватним да је спис “Потчињеност жена” (Џ.С. Мил) код нас први
пут преведен још 1871. године под насловом “Потчињеност женскиња”, дакле, свега
две године после објављивања у Енглеској (1869). Сва је прилика да је током боравка
у Швајцарској, Светозар Марковић дошао до овог текста И 1870. године га донео у
Србију. Поуздано је да је иницијатива да се овај текст објави била његова” .- подвукла
Даша Духачек у предговору: Мил, Џон Стјуарт; Мил, Херијета Тејлор; Расправа о јед
накости  полова, Београд: Филип Вишњић, 1995, стр. 16.
53) Исто, стр. 307.
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Насупрот колективистичком идентитету српског сељака осве
шћеног само до мере снажног патријархалног битисања, друштве
на и колективно-психолошка клима нарастајућих градова, млада
лачком урбаношћу свога духа наметала је императив напредног
либералног индивидуализма, самим тим и свеснијег и рационал
нијег колективног битисања, те је тако остварена претпоставка за
низ промена у друштвеној структури које су реверзибилно поново
вршиле притисак на (буђење)отпочињање процеса освешћење и
све масовније увођење рационалних елемената у токове друштве
ног и колективно – психичког живота целе нације.

ПЕРИОД ВЛАДЕ МИЛАНА 
И АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА
После убиства Михаила, на престол долази Милан, али најпре
у име њега намесништво чија политика је била део компромиса
између либерала и конзервативаца. У периоду 70-их и наручито 80их долази до јасније диференцијације политичких опција у Србији,
те се може рећи да је у овом периоду остварена значајнија плура
лизација политичког живота у Србији. Исто тако, и економија по
лако добија своје финансијске изворе, те се према томе покрећу и
нови капацитети индустријске производње. Све то, допринело је у
овом периоду извесном смањивању драстичности заостајања Ср
бије за модерним друштавима каква су у том периоду постојала у
Западној Европи.
Године 1869. либерали, на чије чело се ставља Јован Ристић
и за њим Стојан Новаковић, улазе у владу са конзервативцима, и
управо као последица тог њиховог компромиса, непринципијелно
сти и одрицања од истрајавања на целовитом првобитном демо
кратском корпусу либералних идеја, донешен је нов Устав. Он је
био нека врста нагодбе конзервативаца и либерала у којој су ли
берали заварани обећањима и личним уверењем да је компромис
неминован да би се значајније промене са релативно кратком за
дршком ипак могле убрзо знатно опсежније покренути. Тако је но
ви Устав донео умерен и ограничен либерализам са проширењем
права народног представништва и поделом власти, наспрам чега
је још увек чврсто стајао владар и централистичка држава са сна
жном извршном власти. Народна скупштина се састојала од ¾ би
раних и ¼ од кнеза постављених посланика и у значајној мери је
била претпостављена првенству воље кнеза. Ипак, “мора се рећи
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да је овај устав, (без обзира на критике са свих страна – подвукао
С. Ј.), представљао крупан корак у политичком развитку Србије
у XIX веку. Његов значај био је двострук. Прво, тек њиме је први
пут у новијој историји Србије ограничена моћ владара тако што је
власт подељена између владара и народног представништва. Тиме
је Србија конкретно кренула да се развија у парламентарну демо
кратију западноевропског типа. Друго, тек овим Уставом Србија
једностраним актом коначно онемогућила Султана да се меша у
унутрашње послове”54).
Тих година у Србији се управо развија снажније и социјали
стички покрет Светозара Марковића, и радикална странка Николе
Пашића.
У позиционирању и форматирању социјалистичке и комуни
стичке идеологије у нас, велики утицај је остварила и руска ми
сао идеолога овог покрета, али и велики број младих интелекту
алаца који су, студирајући у Западној Европи, дошли у сусрет са
тамошњом социјалистичком литературом, те са одјецима Париске
комуне, I и II Интернационале. Међутим, “алфа и омега” успоста
вљања социјалистичке и комунистичке идеје у Србији јесте лич
ност и дело Светозара Марковића. Он је први у Србију донео идеје
Маркса, Бакуњина, Чернишевског, Прудона и осталих доајена со
цијалистичке мисли тога времена. Први је у јавном животу Србије
почетком 70-их година XIX века заговарао залагање за остварење
самоуправе, народног суверенитета и непосредне демократије, као
и захтев да сва права у друштву буду заснована на раду, а не на
својини. По његовом мишљењу, ове промене ће бити могуће када
се изврши национализација којом би се укинула приватна своји
на над земљом и установила општинска. Његова идеја социјалне
правде сводила се на захтев да “сваки члан народа живи својим
сопственим радом, а не на рачун другога, и у исто време да цео на
род ујамчи сваком свом члану образовање и оруђе за рад, без чега
је немогућ развитак свију способности човека”55). Како у то време
у Србији нема ни индустрије ни радника, он најмногобројнији се
љачки рад види као подјармљени, експлуатисани, те за разлику од
Маркса, иако не искључује раднике, он револуцију у Србији види
54) Попов, Чедомир, Историја српског народа ,V-1: Србија 1868-1878, Београд: Српска
књижевна задруга, 1981, стр. 337.
55) Марковић, Светозар, Сабрани списи, књ. 2, стр. 43-44. Наведено према: Симеуновић,
Драган, “Револуција + Партија = Федеративна држава” у: Нововековне политичке идеје
у Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 345.
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као револуцију пролетеризованог сељаштва. Раднике је настојао
да окупи у струковна удружења, али не и у своју социјалистич
ку групу, полазећи од сазнања о ниском степену њихове свести и
од њиховог непознавања теорије социјализма. И поред залагања за
револуцију, сматрао је да “није могуће силом наметнути социјали
стички строј”56). Он даље наводи: “По моме схватању сила се може
употребити само за негацију, на обарање старог друштва, али ор
ганизација новог друштва не може се остварити насиљем, против
воље већине”57). Зато мањину социјалистичких интелектуалаца ви
ди као акционо језгро социјалистичке партије чији је задатак осве
шћивање маса и историјска иницијатива за друштвени преображај,
јер “народ неће дотле узети” револуционарну “иницијативу, докле
год не буде свестан: шта треба да ради, и како треба да ради”58).
Што се тиче радикала, сам Никола Пашића је донекле поникао
на трагу сарадње са Марковићем, од кога је и идеја о радикалним
реформама преузета да би се по њој назвала партија. Иако су се
радикали врло брзо одрекли својих социјалистичких корена и из
јаснили се за искључиво парламентарне начине политичке борбе,
у њиховој политичкој концепцији социјални аспект увек је имао
значајно место. Тако, за њих “држава правде подразумева праведну
расподелу државних терета, пре свега путем увођења прогресив
них пореза на рачун “класе богатих”59). Инсистирајући да је једини
суверен народ и да њему треба да припада сва власт, радикализам
радикала се састојао управо у залагању за државу у којој народ сам
треба да управља. Насупрот идеји либерала о Народној скупштини
као представничком телу српског народа, идеји коју су по сопстве
ном признању донекле сами либерали изневерили, радикали, отво
рено и гласно, у народу (међу сељацима) разумљиво, развијају иде
ју народне самоуправе. Из њиховог објављеног нацрта устава који
је објављен у јавности тога времена, види се да Радикална стран
ка чак потпуно предлаже напуштање система глобалне управе као
облик политичке организације друштва, сводећи га на систем ло
56) Марковић, Светозар, “Остварење социјализма” у: Стража, Нови Сад: 1878, стр. 197.
Наведено према: Симеуновић, Драган, “Револуција + Партија = Федеративна држава”
у: Нововековне политичке идеје у Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000,
стр. 328.
57) Исто
58) Марковић, Светозар, Сабрани списи, књ. 1, стр. 109. Наведено према: Симеуновић,
Драган, “Револуција + Партија = Федеративна држава” у: Нововековне политичке идеје
у Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 337.
59) Симеуновић, Драган, “Савршени државник и (не)довршена држава” у: Нововековне
политичке идеје у Срба, Београд: Институт за политичке студије, 2000, стр. 480.

- 430 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 411-436.

калне самоуправе60). “Реч самоуправа, управо и постаје крилати
ца новог покрета; тим ће се именом назвати и први и најважнији
будући орган странке”61). Њихов главни политички програм био је
у подизању и укључивању сељака у политички живот, у упрошћа
вању управе и омогућавању најширим слојевима учешће у јавном
животу путем увођења уставних одредби о општинским и другим
врстама народне самоуправе. Захваљујући сељаку разумљивом по
литичком говору и супротстављању даљој бирократизацији адми
нистративних служби, већ “од 80-их година XIX века, радикали
зам је био најмоћнији чинилац у политичком животу земље”62).
Поред развоја класичног конзервативизма и либерализма, со
цијализма и народњачког радикализма, у Србији се упоредо са
идејном диференцијацијом ових идеологија снажно, као саставни
део сваке од ње, развија родољубиви национализам. Реч је о непо
дељеном јединству узрастајуће самосвести читавог српског народа
о потреби националног ослобођења. У том смислу није било пре
тераних разлика ма о којем од поменутих идеолошких праваца да
се радило.
У таквој политичкој клими, потврду узрасле колективне све
сти, потпуно у духу романтизма, представља свесни напор читавог
народа у борби за национално ослобођење и уједињење. После ра
това са Турском 1876-78. године, и ослобођењем дела своје нацио
налне територије, Србији је коначно на Берлинском конгресу 1878.
године призната потпуна самосталност. Због политичких прилика
и препрека Великих сила, борба за потпуно заокруживање српског
нациума била је, доведена тек до пола пута, одгођена, али је битно
напоменути да је својом романтичном националном свешћу срп
ски национални корпус напокон снажно инклинирао и стадијуму
развијене идеологије националне самосталности и целовитости.
После стицања независности, може се рећи да Србија и на еко
номском плану граби напред, ка индустријализацији. Иако је у том
смислу у огромном заостатку за Западном Европом, индустријски
развој који се у њој збива током последње две деценије XIX века
за њу је изузетан успех, јер је до скоро индустријска производња
у њој била права реткост. “Што се тиче радне снаге која је непо
средно радила у фабрикама, она се средином 90-их година рачуна
на 6000 радника. Међутим, ако се урачуна радна снага и оних при
60) Исто, стр. 484.
61) Ћоровић, Владимир, Историја српског народа III, Београд: Арс Либри, 1997, стр. 233.
62) Исто, стр. 234.
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вредних грана које су биле у тесној вези са индустријом ... онда би
се могло израчунати да је српска индустрија у то време обухватала
око 50000 људи.”63) Долази до првих страних инвестиција, посебно
у рударству које се под овим околностима нарочито развија. За
хваљујући либералнијој економској политици и трговина се у по
следњим деценијама XX века посебно развијала. Растао је промет
и пољопривредних и индустријско занатских производа, како на
унутрашњем, такође исто и на спољњем плану, тако да је трго
вина постала једна од најзначајнијих привредних грана у Србији.
“Пораст опште привредне делатности, а посебно повећање робног
промета, утицали су повољно на развој новчаног тржишта.”64) У
Србији тих година ничу многобројне банке, кредитни заводи, ште
дионице, а 1883. године основана је и Народна Банка. Од 1884.,
кроз Србију се гради мрежа магистралних пруга. С друге стране,
овај период ни за село, које је још увек чинио 95% становништва
целе Србије, није био исувише лош, јер инокосни сељак уситње
ног поседа, иако није успевао да осавремени свој рад, успева да
екстензивно повећа пољопривредну производњу, те је Србији тих
година чак и преостајало да део производа и извезе.
Круна напредка је и потпуно либерални Устав из 1888. који је
народу дао широке слободе, а Народној Скупштини пун аутори
тет. Она је, изражавајући пуну народну вољу, постала с владарем
равноправни политички чинилац и имала је законодавну снагу да
у српски политички и друштвени живот уведе пун систем одго
ворности, како управљача који владају у име народа, тако и наро
да који бира управљаче да га репрезентује. По мишљењу Драгић
Алекса, који је своје мишљење о овом уставу изнео у књизи: “Раз
вој парламентаризма у Србији у XIX веку”, “ Устав из 1888. био је
један од најлибералнијих устава у то време у Европи. У суштини
он је: 1) јасно успоставио парламентарни систем; 2) снажно шти
тио грађанска права и признао одређену политичку власт органи
ма месне управе. По неким питањима његови творци су били под
утицајем белгијског устава…Што се тиче грађанских права Устав
је био сасвим јасан, нарочито по питању слободе штампе. Забра
њивао је цензуру или било који други начин одређивања шта се
сме штампати, а шта не. Такође, забрањивао је административне
опомене, и уопште следио је белгијски пример одговорности за
63) Попов, Чедомир, “Привреда, друштво и политика” у: Историја српског народа VI-1,
Београд: Српска књижевна задруга, 1983, стр. 11.
64) Исто, стр. 17.
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оно шта се штампа. Поред тога, Устав је гарантовао независност
судства и забранио је оснивање преких судова.”65) По први пут, “из
борни систем удешен је тако како ће се што боље спречити ме
шање полиције: на место посредних избора у окрузима дошли су
непосредни; на место јавног гласања, тајно”66). Што је најважније,
изабрана Скупштина је по први пут била народна (сељачка) у до
словном смислу речи.
Као против тежа либерализму устава, у први мах, ауторитар
ност и склоност ка самовољи Обреновића била је јача, па је Устав
суспендован већ 1893. године. У амбијенту државног удара и само
вољне личне власти Александра Обреновића, до краја века Србију
су потресале снажне унутрашње политичке кризе које су погађале
и све друге области друштвеног живота. Требало је 10 година да
кулминација кризе досегне отворено, конкретно антидинастичко
деловање. Свеопште незадовољство кулминирало је мајским пре
вратом 1903. године. Коначен је збачен аутократски владар, престо
је заузела стара/нова династија Карађорђевића, а први знак новоу
спостављајућег либерално-демоктатског поретка било је поновно
ступање на снагу Устава из 1888. године.
Sasa Jovancevic
MODERNIZATION OF SERBIAN SOCIETY 
IN 19TH CENTURY
This work, considering the complexity of the broader so
cial and historical periods of development, provides a
concise analysis of the modernization of Serbian society
in the context of political dynamism of some nineteen cen
turies long process of political changes.
It is therefore, about gradual transformation of the domi
nant patriarchal and traditional Serbia in to society that
gradually turns its development to new foundations, con
structions of modern values and institutions that already
exist in Western Europe.
In the political sense Serbia, considering of that from whe
re we started at the beginning of 19th century, made at the
end of that century really impressive result of moderniza
tion. Constitution of 1888, and 1903, established a formal
institutional structure as well as in Western Europe at the
same time, so that in Serbia officially confirmed: the full
65) Драгић, Алекс, Развој парламентаризма у Србији у XIX веку, Горњи Милановац: Дечи
је новине, 1989, стр. 97.
66) Јовановић, Слободан, “Политичке и правне расправе” у: Сабрана дела: том II, Бео
град: БИГЗ, 1990, стр. 36.
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authority of the National Assembly with legislative power,
judicial independence, political authority of the local go
vernment bodies, civil rights, press freedom, direct elec
tion, secret voting… as with the establishment of modern
political parties creates assumptions for further strengthe
ning of democratic institutions.
However, it is evident that modernization in Serbia at the
end of 19th century has more formal than substantial and
essential meaning. Namely, in order to truly implement a
modern state structure it is required and widely accepted
democratic political culture of civic provenance is needed
to become a nucleus of modern society – that basically will
probably not be achieved for a long time.
In society with dominantly prevailing rural population the
modernization has staid substantially problematic process
due to the fact that traditional values had continued exclu
sive directing of life.
Key words: society character, social structure, collective
consciousness, political culture, social development, tra
dition, authoritarianism, modernization, liberalism, con
servatism.
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МЛАДА БОСНA И СРПСКО НАЦИОНАЛНО
ПИТАЊЕ**
Сажетак
Млада Босна је био свенародни покрет за ослобођење
и уједињење јужнословенских народа. Тај назив први
је употребио Петар Кочић у листу Отаџбина 1907.
године, а затим Владимир Гаћиновић у чланку ''Млада
Босна'' који је објавио 1910 у Алманаху Просвете. Упр
кос урођеном нагону да се сили треба супротставити
силом, младобосанци и њихови истомишљеници у Ср
бији, Хрватској и Словенији имали су чвршће схвата
ње историјске перспективе него многи њихови савре
меници међу Јужним Словенима. Схватили су, прво,
неизбежност револуционарног уништења Хабсбур
шке Монархије и, друго, потребу стварања југосло
венске федералне заједнице састављене од различи
тих јужнословенских народа истог етничког порекла,
али раздвојених историјом. Сваки човек може имати
своје ставове о методама борбе Гаврила Принципа
и његових сабораца, али сигурно је да се сарајевски
атентатори, због свога патриотизма, храбрости и
несебичности, придружују реду исконских бунтовни
ка: Занду и Орсинију, Засуличевој и Перовској, Коно
лију и Пирсу.
Кључне речи: Млада Босна, Тиранин, Атентат, Осло
бођење, Уједињење, Монархија, Јужни Словени
*
**

Научни саветник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
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O

длука представника великих сила на Берлинском конгресу да
се Аустро-Угарској дозволи да окупира Босну и Херцеговину,
била је кобна по опстанак многонационалне царевине, која није ду
го чекала на спровођење одлука Берлинског конгреса. Хабсбуршке
трупе су 29. јула 1878 године прешле границу на неколико места,
и тада је дошло је до великих немира у Босни и Херцеговини и
сукоба са наступајућим јединицама црно – жуте коалиције према
босанско херцеговачкој територији. Срби су били на ивици масов
ног устанка.
У Сарајеву је имам Хаџи Лојо повео становништво проповеда
јући да ће цар Фрањо Јосиф, неверник уништити њихове џамије. У
Мостару је дошло до народног устанка. Командант хабсбуршких
трупа, генерал Јосип Филиповић фон Филипсберг, пореклом Хрват
морао је да употреби више од 200 000 војника, који ни у том броју
нису успели да ''умире'' босанско – херцеговачки напаћени народ,
незадовољан окупацијом и правним припајањем својих територија
Аустро – Угарској монархији.1) У тим борбама погинуло је, рањено
или нестало 5198 Аустро-Угарских војника, од тога 178 официра,
а губици босанскохерцеговачких побуњеника нису евидентирани.2)
Освета Аустро-Угарске војске након угушене побуне била је нечо
вечна.
Отоманско Царство, са својим застарелим феудалним институ
цијама, бројало је на Балкану своје последње сате, а велике силе су
се утркивале која ће од њих преузети у датом моменту ингерцније
Стамболског Султана, игноришући вољу вековно поробљених на
рода.
Аустро-Угарска монархија се доласком на просторе Босне и
Херцеговине својим понашањем представила као права окупацио
на сила и тако изазвала револт народа, а посебно напредне интели
генције са простора Босне и Херцеговине, којима су била укинута
људска права и слободе, па су морали организовати илегалне кул
турне институције и политичке организације, међу којима ''Млада
Босна''', која је извршила атентат на аустроугарског престолона
следника Франца Фердинанда.
Прво масовно незадовољство народ БиХ испољио је 1906. го
дине кроз генерални штрајк радника у Сарајеву, Мостару и другим
босанскохерцеговачким градовима. То није био чист класни покрет
1)
2)

Владимир Дедијр, ‘’Сарајево 1914, Просвета, Београд 1966, стр.106.
Исто. стр. 107.
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радника, већ општи покрет протеста радника и сељака. Генерални
штрајк значајно је утицао на размишљање и понашање средњо
школске омладине у Босни и Херцеговини. Међу српским ђацима
Мостарске гимназије постојало је у оно време литерарно друштво
Матица и национално-политичко друштво Слобода. Матицом су
руководили Димитрије Митриновић и Драго Перовић, а Слободу
су покренули Богдан Жерајић и Шпиро Солдо. Перо Слијепчевић
и Владимир Гаћиновић, који су били чланови у тим друштвима,
пишу, да су у њима вођене дискусије о еволуцији и револуцији.3) То
је било супротстављање реформистичког и револуционарног пута
у борби, које је генерални штрајк убрзано ставио на дневни ред.
Генерални штрајк 1906. године оставио је најдубљи и најтрај
нији утицај међу радницима, који отада почињу изграђивати своју
само-сталну класну организацију. У Мостару се 1907. године осни
вају подружнице струковних секција Главног радничког савеза за
Босну и Херцеговину, а 1908. године отворен је Раднички дом, који
постаје седиште синдикалних организација и њихов културно-про
светни центар Синдикалне подружнице осниване су такође у Тре
бињу и Коњицу, а и у другим већим местима Босне и Херцеговине.
Ове демонстрације показивале су да су радници спремни на
борбу не само за своје класне интересе него и за национално осло
бађање. Радничко незадовољство је подстакла анексија Босне и
Херцеговине и велеиздајнички процес у Загребу, покренут ради
њеног оправдања, те Фридунгов процес у Бечу. Мостарска сред
њошколска омладина дигла је глас против велеиздајничког проце
са у Загребу. У мају 1909. године објављена је у сарајевској Српској
ријечи њена протестна изјава под натписом ''Српска и хрватска
напредна гимназијска омладина''. Директор Мостарске гимназије
поднио је Земаљској влади у Сарајеву пријаву, да је у стану ап
солвираног ђака гимназије Владимира Гаћиновића - касније лекара
(рођак идејног вође ''Младе Босне'' Владимира Гаћиновића) одр
жала састанак револуционарног карактера једна група ђака Срба,
Хрвата и муслимана.4)

Многи херцеговачки омладинци били су у првим редо
вима покрета Младе Босне и општег покрета југословенске
национално-револуционарне омладине. Богдан Жерајић и
3)
4)

Перо Слијепчевић, Први ђачки покрети у Мостару, Нова Европа, Загреб, I – III, 1940;
Владимир Гаћиновић, Смрт једног хероја, Београд, 1912,

Војислав Богићевић, Млада Босна, Писма и прилози, Сарајево
1954, стр. 264.
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Владимир Гаћиновић били су узор омладини, један личним
жртвовањем, а дуги револуционарном пропагандом и акци
јом. Мустафа Голубовић, Мухамед Мехмедбашић, Ђулага
Буковац, Ибро Фазлиновић, Матеј Кордић и други учество
вали су у оружаним акцијама, које је омладина онда сматра
ла најјачим оружјем у револуционарној борби.5) Процес Пја
нић-Љубибратић, покренут против ових сарајевских ђака из
Херцеговине пред Окружним судом у Сарајеву 1912. године,
био је први политички процес против ђака средњих школа у
Босни и Херцеговини.
Почетком XX века. Само 30 Босанаца и Херцеговаца имало
је академско образовање. 6) Ову групу интелектуалаца сачињава
ла су деца из града, јер су само богати људи могли да шаљу своје
синове у Беч и на другим универзитетима. Ти младићи су били ве
ћином конзервативни, задовољавали су се мањим административ
ним положајима а њихови политички захтеви нису ишли даље од
аутономије БиХ у оквиру Хабсбуршке Монархије. На измаку XIX
века стасава у БиХ нова генерација интелектуалаца који пристижу
директно са села, међу њима су и деца родитеља тек досељених у
град. Историјски услови довели су до веома спорог развитка бо
санског друштва у поређењу с другим крајевима Европе. Аустро
угарске власти су систематски подржавале ту заосталост и нису
обраћале пажњу на масовно образовање. После тридесет година
аустријске управе, 1910. године у БиХ било је 87 одсто неписме
ног становништва и само пет гимназија за нешто мање од два ми
лиона становника. Овакав однос Аустро-Угарске монархије према
грађанима Босне и Херцеговине додатно је мотивисао младе бо
санско-херцеговачке револуционаре да се боре како за постојање и
опстанак, тако и за образовање и културно уздизање младих људи.
5)

6)

Перо Слијепчевић, Млада Босна, Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и ује
дињење, Сарајево 1929, стр. 209; Никола Тришић, Случај Мухамеда, Мехмедбаши
ћа, Преглед Сарајево, Фебруар 1935; Богићевић, Млада Босна, стр. 301-303; Др Ђуро
Шурмин саопштио је у народној одбрани (Београд) од 31. маја 1936, да је аустријски
окупациони гувернеман у Београду за вријеме Првог свјетског рата извршио претрес у
београдском стану Ђулаге Буковца који се налазио на Солунском фронту. Међу њего
вим папирима нађена је између осталог једна карта Матеја Кордића од 10. маја 1912. у
којој пише: ‘’Мислим да ће Цувај отићи’’. Пошто је непун мјесец дана послије те карте
стварно извршен атентат на Цуваја, извршилац Лука Јукић саслушан је у затвoру, гдје
се налазио на издржавању казне, али се од њега ништа није сазнало. Аустријским вла
стима остало је непознато да је ову карту писао Матеј Кордић.
Н Стојановић, ''О задацима Босне'' Летопис матице Српске, Нови Сад, 1929
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Као одговор на Аустро-Угарски терор, почетком XX века осно
вано је добротворно просветно друштво Просвета, која почиње
да стипендира сиромашне а одличне ђаке. Та нова интелигенци
ја имала је много другачије политичке мотиве од претходних ге
нерација, која је на познатим светским универзитетима учећи и
сарађујући са водећим теоретичарима тадашње европске мисли
стицала додатне мотиве за борбу до коначног ослобођења напаће
них народа своје отаџбине. Већина од њих никада није прекинула
везе са селом одакле су поникли. Они су и тада потврдили значај
руралне средине, јер су све идеје и припреме за велике догађаје
управо стварале у руралној средини, далеко од власти које би их
ометале у њиховим идејама и намерама. Хабсбуршке власти су
укинуле све политичке слободе босанским кметовима. Осим тога,
младобосанци су морали да рачунају са заосталошћу средине из
које су поникли. Иако је с продирањем робне привреде босанско
село доживљавало озбиљне промене, форме политичког отпора у
суштини се нису мењале. Тада жестоке, спонтане побуне ишчеза
вају да би после њих уследио дуг период потпуне апатије, преки
дане само понекад, појединачним незадовољством због аграрног
терора Аустро - Угарских власти. На тај начин младобосанци су
се колебали између два различита система политичке борбе: да ли
применити модерне доктрине које су донели са универзитета или
се ослонити на традицију. Догађаји који су уследили после руске
револуције 1905. године подстакли су међу младобосанцима ин
тересовање не само за решење Аграрног питања него и за руску
литературу и историју. Читаве странице из књиге Чернишевскога
Шта да се ради преписиване су да би затим ишле од руке до руке.
Сем Чернишевскога, читали су Бакуњина, Херцена, Достојевскога,
нарочито његов роман Злочин и казна и Максима Горког.7) Вели
ку пажњу посвећивали су и италијанском и немачком покрету за
национално ослобођење. За младобосанце је Мацини био ''прави
и велики човек''.8) Италијанска револуционарна традиција из пе
риода рисорђимента ухватила је јаког корена у Херцеговини. Како
у устанку 1861, тако и у устанку 1875- 78, побуњени кметови одр
жавали су везе с гарибалдијевим присталицама. У другом устанку
учествовали су чак и добровољци из Италије. Још као петнаесто
годишњи младић Владимир Гаћиновић је назвао себе ''гарибалдин
7)
8)

Ратко Парежанин, Неколико речи о Жерајић-Принциповом нараштају, Књижвни цен
тар, Суботица фебруар, мај-јун, 1927.
Исто.
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цем,''9) проучавајући литературу из доба националног уједињења
Италије. Чак и назив Млада Босна дат по угледу на Мацинијеву
Младу Италију. Нема сумње да су Мацинијеве идеје: да омлади
на мора бити основна снага у ослобађању своје груде; да она мо
ра створити људе новога кова, спремне на највеће жртве, утицале
много на младобосанце у првим годинама њиховог рада и ствара
ња програма. За време суђења у октобру 1914, Гаврило Принцип и
Недељко Чабриновић позивали су се на Мацинија као на пример
као се треба борити за ослобођење и уједињење.10) Међу заплење
ним хартијама младобосанца М. Стојановића, 28. јуна 1914 године
нађен је следећи Мацинијев цитат, записан непосредно после атен
тата на надвојводу Фердинанда: ''Нема на свијету каријере светије
од каријере завјереника, који постаје осветник човјечанства и ту
мач вјечитих природних закона.''11)
Месец дана после Принциповог атентата дошло је до избијања
првог светског рата, аустроугарским ултиматумом Србији 23. јула
и објавом рата 28 јула, Немачком објавом рата Русији 1. августа,
Франц-уској 3 августа и Британском објавом рата Немачкој 4 авгу
ста 1914 године. Овај рат је изменио карту Европе више него ије
дан дотадашњи у историји. Пропале су четири царевине, а са њима
и хабсбуршка, романовска, хоенцолернска и отоманска династија,
које су њима дотад стотинама година владале.

ОДГОВОР НАСИЉУ ХАБСБУРШКЕ МОНАРХИЈЕ
Млада Босна12) се борила за ослобођење БиХ и уједињење
свих словенских народа. С тим у вези, не може јој се, приписати
9)

Владимир Гаћиновић у писму М. Карановићу (јун 1908) објављеном у Огледи и писма,
стр. 185.
10) Војислав Богићевић, Млада Босна, Сарајево 1954, стр. 32,63 и 84
11) Владимир Дедијер, Сарајево 1914, Издавачко предузеће Просвета Беог рад , 1966. стр.
291.
12) Млада Босна, (назив за активност босанско-херцеговачке револуционарне омладине
пред Први светски рат), није имала јединствену организацију ни израђену идеологију
и програм. Oнa је била скуп многих група и кружока за заједничким основним ци
љевима: потреба за одлучном акцијом, негирање Аустрије и сваке политике у “окви
ру монархије”. Идеолошка основа била је национална револуција, али је идеолошка
структура била скуп елемената најразноликијих социјалних, политичких и економских
погледа::желела је да ради првенствено у интересу сељака, затим и радника. Према
буржоазији је имала негативан однос. Без одређеног теоретског става определила се за
етапно решење, најпре национално, затим социјално ослобађање, у почетку српска, а
касније прелази на шире југословенске позиције. Израз Млада Босна први је употре
био Петар Кочић у листу “Отаџбина” 1907, а затим Владимир Гаћиновић у “Алманаху
Просвете” 1910, у чланку “Млада Босна”. За време војних маневара БиХ је посетио
аустроугарски предстолонаследник Франц Фердинанд и тада је Млада Босна је на ње
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никакав предзнак сем ослободилачки а никако не терористички,
јер, као што се и данас тумачи, тероризам не може бити револуци
онаран, јер производи насиље и друге међународним правом за
брањене активности. Сам појам «револуционарни» значи напредан,
бунтовнички, прожет духом револуције и слободе. Тероризмом се
примењује насиље према легалним органима власти и грађанима,
а припадници «Младе Босне» бо-рили су се против Аустроугарске
монархије као окупатора. Аустроугарска монархија није била ни у
ком случају легална нити легитимна власт. Она је била силом на
метнута, није је бирао народ БиХ. Након окупације и анексије БиХ
од стране аустроугарске монархије престају сва права и слободе
грађана, тада наступају тешки дани за све грађане БиХ испуњени
страховладом. Дакле, у таквим околностима, које су владале у БиХ
од анексије 1908. године, народи БиХ дошли су у ситуац
 ију да под
притиском изгубе своју самобитност и достојанство.
Одлукама берлинског конгреса Аустроугарска је добила право
да окупира БиХ, али не и право да је припоји себи, јер је суверени
тет БиХ остао под ингеренцијом султана носиоца државне власти
у Турској. О злоупотреби и кршењу одлука берлинског конгреса
од стане Аустроугарске монархије на суђењу припадницима Мла
де Босне говорио је адвокат др Рудолф Цистлер, а између осталог
рекао: “Због тога је већина човечанства, у то време, изражавала
симпатије према сарајевским атентаторима”.
Ови поносни младобосанци су били свесни да су њихови наро
ди поробљени, али су одбили да икада пристану да буду покорени
ма колико била јака Аустроугарска монархија, јер и међународно
право одобрава борбу против окупатора. Убиство аустроугарског
престолонаследника Франца Фердинанда (Franz Ferdinanda) 1914.
године у Сарајеву третирало се у то време као и убиство било ког
представника окупаторске војске. Треба истаћи да анексија БиХ
није била призната од већине држава јер је спроведена против во
ље грађана БиХ, као и одлука Берлинског конгреса. Окупацијом
БиХ након анексије Аустроугарска се према БиХ понашала као
према свом етничком простору с једне стране, а према грађанима
БиХ као према поданицима с друге ст-ране. Аустроугарска је спро
водила терор према свима: Србима, Хрватима и Муслиманима, па
су чланови Младе Босне били представници свих народа (Влади
мир Гаћиновић, Гаврило Принцип, Мустафа Голубић, Мухамед
га организовала атентат у Сарајеву 28. јуна 1914. (Мала енциклопедија, изд. Просвета
Београд 1986, стр. 696).
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Мехмедбашић, Данило Илић13), Недељко Чабриновић14), Богдан
Жерајић15), Трипко Грабеж, Перо Слијепчевић, Иво Андрић, Тин
Ујевић....). Многи су тад у свету сматрали да је сарајевски атентат
био акт револуционарног отпора према окупатору, присећајући се
нпр. Старог завета који наводи случајеве Аода и Јаиља, европске
традиције тираноубиства која се заснива на теоријама класичног
републиканства старе Грчке и Рима.
У време настанка појма, “тираноубиство” није третирано као
терористички акт - већ као одбрамбено ослободилачка активност.
У старој Грчкој и Риму убиство тиранина слављено је као најпле
менитије људско дело Аристотел (Aristoteles), Платон (Platon), Ци
церон-Марко Тулије (Marcus Tullius Cicero), Тацит (Cornelius Ta
citis)…...Католичка енциклопедија дефинише тираноубиство као
убиство тиранина од стране појединца ради општег добра.16) Та
дашњи велики мислиоци су сматрали да суверена власт увек при
пада народу, а он је преноси на владаоце путем уговора који се с
њим закључује. Народ се никада не може одрећи суверене власти у
корист владаоца - он њено вршење поверава владаоцу све док про
цењује да он то добро ради. Народ, дакле, увек задржава право да
владаоца замени.
Џон Лок ( John Locke) први је темељитије формулисао тео
рију отпора. У свом делу о грађанској владавини (On Civil Govern
ment) дао је образац за многе касније револуције у свету. Своју те
орију о праву на побуну довео је у везу са учењем природног закона
о друштвеном уговору и дао следећу дефиницију:»Ко год се служи
силом без права и доводи себе у ратно стање са оним против ко
13) Данило Илић (1889-1915) по занимању је био учитељ. Издавао је у Сарајеву лист «Зво
но». Био је један од главних организатора национално-револуционарне омладине у
Босни и видовданског атентата на аустроугарског престолонаследника Франца Ферди
нанда. После атентата осуђен је на смрт вешањем и обешен је у Сарајеву 3.фебруара
1915.г. (Мала Енциклопедија, И том, изд. Просвета, Београд 1986.г., стр.867)
14) Недељко Чабриновић (1895-1916) национални револуционар из Босне, по занимаwу
типограф. Учествовао је у типограском штрајку у Сарајеву 1912,, због чега је био про
теран. Након протеривања радио је у Трсту, Загребу и Београду, где је 1913,. ступио у
редове босанске револуционарне омладине. Учествовао је у атентату на Франца Фер
динанда 28.јуна 1914,. у Сарајеву и први је бацио бомбу која је погодила надвојводину
пратwу.,Као малолетник је осуђен на робију на којој је умро у Терезину.(Исто,III том,
стр.896)
15) Богдан Жерајић (1886-1910) студент права, револуционар,националист из босанскохерцеговачког покрета. Покушао атентат 2.јуна.1910,. на генерала Маријана Вареша
нина поглавара БиХ, али га је промашио. Убеђен да је убио генерала Варешанина извр
шио је самоубиство. Његов пример имао је велики утицај на револуционарну омладину
Босне био је члан покрета «Млада Босна» (Ibid. I том, стр. 780)
16) The Catolic Encuslopaedia IV New Jork 1922, стр. 108.
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јих се њоме служи, а у томе стању се све раније везе поништавају,
сва права се гасе и свако је у праву да брани себе и пружи отпор
нападачу» 17)
Уважавајући мишљење тадашњих истакнутих теоретичара о
теорији тираноубиства, мора се ипак констатовати да теорија ти
раноубиства никада није имала идеју о далекосежним друштве
ним променама већ само замену неподобног владара подобним.
Без потцењивања тадашњих теоретских тумачења тираноубиства
сигурно је да творци ове теорије нису довољно разрађивали начин
спровођења друштвених промена након замене дотадашњег вла
дара, нити су имали решења за друштвене реформе и изграђивање
људских права и слобода грађана.
Слободан Јовановић је сматрао да је теорију народне сувере
ности први систематски изложио Атлузије (Althusius Johannes) у
свом делу «Politico methodice digesta et ehemplis socris profamis».
Слично мишљење имали су и многи српски песници у првој поло
вини ХIХ века. Сима Милутиновић-Сарајлија у својим утопијама
сматра да је књаз био само први изабрани чиновник, а ако би пре
кршио устав чекала га је сурова казна скупштине и то да се жив
закопа. 18) Иако су те давне теорије оправдавале акт тираноуби
ства, то је политички мотивисано дело и по данашњим схвата
њима представља насиље, које савремене правно-политичке тео
рије одбацују а закони инкриминишу.
Младобосанцима је у сопственој земљи било ускраћено сло
бодно политичко изражавање, те су они оснивали тајна удружива
ња чији је крајњи циљ био протеривање хабзбуршког окупационог
система из БиХ и из свих јужнословенских земаља. Гаврило Прин
цип19), Владимир Гаћиновић20) и њихови другови радили су у иле
17) John Locke,of CivilGovernmant,II gl. XIX
18) В.Недић, Сима Милутиновић -Сарајлија, Београд 1959. str. 176
19) Гаврило Принцип, рођен 1894., у селу Велики Обљај, општина Босанско Грахово. Умро
1918, у злогласном затвору Терезин у Чехословачкој. Припадник је револуционарне
омладинске организације «Млада Босна». Од 1912.,сарађује са организацијом «Ује
дињење или смрт» у Београду. У Сарајеву 28.јуна 1914.. извршио је атентат на аустро
угарског предстолонаследника Франца Фердинанда. На суђењу се држао поносно и
неустрашиво, истичући да се борио за уједињење свих Југословена и ослобађање од
Аустроугарске монархије, те да се је још 1912..заклео на гробу Богдана Жерајића да ће
га осветити. Осуђен је на 20 година тешке робије. Умро је у затвору, а 1918. његови по
смртни остаци пренесени су у Сарајево у гробницу хероја «Младе Босне» 1921. (Војни
лексикон, ВИЗ Београд, 1981.,стр.1019)
20) Владимир Гаћиновић, рођен 1890. у селу Качањ код Билеће. Потиче из напредне све
штеничке породице, Након основне школе у Билећи, од 1901-1907, учио је гимназију у
Мостару. Током 1907. Учио је Богословију у Рељеву код Сарајева, а почетком 1908 год.
радио је у мостарској редакцији листа “Народ”. Бива ухапшен 20. октобра 1908. Због
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галним револуционарним удружењима омладинаца, која су осни
вана у БиХ, Хрватској, Словенији, Далмацији и међу исељеницима
у САД. Са аспекта науке било би значајно расветлити проблем,
да ли је Принципова генерација ипак била подложна спољним ути
цајима. Да ли су то биле марксистичке идеје о поступности или
социјалдемократско учење које третира борбу против државног
терора са акцентом на масовном покрету отпора против тешких
друштевних и економских прилика или пак, анархистичке теорије
о масовној примени индивидуалних акција против окупатора.
Било би веома значајно истражити политичке, друштвене и
економске факторе у БиХ у оној мери у којој су они подстицали
припаднике Младе Босне на одлучну акцију. У којој је мери атен
тат произашао из друштвених и политичких прилика које су вла
дале у земљи у којој су се родили и одрасли припадници Младе
Босне? Треба, такође, испитати узајамни однос социјалних и наци
оналних мотива који су покретали сарајевске атентаторе и проце
нити колико су нарушени аграрни односи у БиХ, с једне стране и
национална угњетеност, с друге стране, утицали на одлуку атента
тора да изврше атентат.21)
То су веома комплексна питања која се бар са историјског
аспекта морају расветлити. Неки писци тврде да је организација
“Уједињење или смрт” Младу Босну политички индоктринисала,
што се на основу историјских чињеница лако демантује.
Један од чланова Младе Босне Богдан Жерајић је покушао
атентат на генерала Варешанина 2. јуна 1910. када, организација
“Уједињење или смрт” није ни постојала. Може се тврдити да је
идеја о атентату никла искључиво у напаћеним грудима поносних
младића из Босне и Херцеговине који више нису могли подносити
насиље моћне Аустроугарске монархије.
јавног отпора аустроугарском терору. Након изласка из затвора преко Црне Горе прела
зи у Србију и до јануара 1909. похађа комитски курс у Врању. Године 1910. матурирао
је у Првој београдској гимназији и започео студије књижевности код Јована Скерлића.
Почетком 1911. г. наставља студије филозофије у Бечу. У лето 1912. г. одбија да служи
војску у Аустроугарској монархији те се више није могао вратити у отаџбину. Лета
1917. г. завршава студије у Фрибургу дипломским радом о Гијоу Мари Жану (Guyau
Marie Jeau) Једанаестог августа 1917. у Фрибургу умире под сумњивим околностима.
Његови посмртни остаци пренешени су 1934.. у Сарајево., а 2003 године у његово род
но место Качањ код Билеће. Узроци Владимирове смрти нису никада расветљени, а
постоје сумње да су га отровали агенти аустријске тајне полиције. (Опширније видети:
Предраг Палавестра “Књижевност Младе Босне”, књига 1 изд. Светлост Сарајево
1965., споменица Владимира Гаћиновића, изд. штампарија Петра Н. Гаковића Сара
јево 1921, Владимир Дедијер “Сарајево 1914.”, Просвета Београд, 1966.)
21) В. Дедијер «Сарајево 1914.», Просвета, Београд, 1966, стр. 51.
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У своја три есеја о Жерајићу22), Владимир Гаћиновић је вели
чао жртву као најбоље средство да се међу младобосанцима оства
ри нови религијски импулс. Марк Андрејевић Натансон23) је имао
удела у формирању ставова Владимира Гаћиновића о жртви. На
тансон је учио Владимира Гаћиновића да је највиши циљ живота
жртвовање човечијег бића и егзистенције ради ослобађања угње
тених.
Младобосанце је косовском миту нарочито привукла жртва
једнога од оснивача њиховог покрета Богдана Жерајића, који је у
стању очајања после анексије БиХ, одлучио да убије цара Фрању
Јосифа, кад је посетио Мостар 3. јуна 1910. године. Жерајић је у
последњем тренутку променио одлуку мада је био само неколи
ко корака удаљен од хабсбуршког цара, с револвером у џепу. По
сле тога се вратио у Сарајево, и оног дана кад се отворио нови
босански парламент, Сабор, 15. јуна 1910, испалио је пет метака
на земаљског поглавара, генерала Маријана Варешанина, а потом
се шестим метком сам убио, уверен да је атентат успео.24) Мада је
Жерајић сахрањен тајно, младобосанци су открили његов гроб и
окитили га. После хапшења, Принцип је у свом исказу рекао да
се још 1912. године заклео на Жерајићевом гробу да ће га освети
ти.25)Кад је Принцип први пут посетио Србију, понео је у Босну
прегршт ‘’слободне српске земље’’26) и положио је на Жерајићев
гроб, а уочи 28 јуна Принцип је са Данилом Илићем и Неђом Ча
бриновићем последњи пут посетио гроб Богдана Жерајића. Током
процеса, 19. октобра 1914, прочитана је брошура Владимира Гаћи
22) На вест о анексији Босне и Херцеговине, октобра месеца 1908. године, Жерајић је,
као многи младобосанци, пребегао у Србију и ступио у добровољачке нерегуларне
трупе, комите. Комите је организовала Народна одбрана припремајући се за рат про
тив Аустро –Угарске, који је изгледао неизбежан. Деклерација српске владе од марта
месеца 1909. године, којом је прихваћен чин анексије, као и пасивност Срба у Босни
и Херцеговини, за Жерајића су били сурови ударци. На војним припремама у Србији
рекао је једном официру да је неопх одно ослободити се или умрети. Ово је била главна
парола под којом су се херцеговачки устаници борили у великој буни 1875-1878, која је
почела у Невесињу, одакле је Жерајић био родом (Н Стојановић, ‘’О задацима Босне’’,
Летопис Матице српске, Носи Сад, 1929).
23) Марк Андрејевић Натансон Боборов(1850-1919) социјалиста – револуционар који је од
1869. године играо важну улогу у руском револуционарном покрету. У ово време живео
је као емигрант у Швајцарској, а Владимир Гаћиновић га је често посећивао и много
поштовао (Владимир Гаћиновић, ''Огледи и писма'', Свјетлост, Сарајево, 1956. године,
стр. 241).
24) Владимир Дедијер, ‘’Сарајево 1914.”, Просвета, Београд 1966, стр. 390.
25) Лебедев, Рођење Гаврила Принципа, Политика, 28. септембар 1936.
26) Исто.
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новића о Жерајићу ‘’Смрт једног хероја’’, као литература која је,
према оптужби, утицала на дело оптуженог.

КАРАКТЕР МЛАДЕ БОСНЕ
После анексије БиХ босанско херцеговачки студенти су изја
вили да они ни по коју цену неће признати анексију јер она пред
ставља најобичнију пљачку, а ‘’ако Аустроугарска хоће да нас
прогута ми ћемо јој прогристи стомак’’. 27) Сви младобосанци су
гајили дубоко интересовање за књижевност и поезију, неки од њих
су у свом кратком животу постали и даровити песници, а неки и
велики писци (Иво Андрић). Били су посебно надахнути делима
Ничеа(Nietzsche Friedrich), Ибзена (Ibsen Henrik), Вајлда (Wilde
Oscar), Витмена (Whitman Walt) и других протагониста литерарног
анархизма.
Поред револуционарног карактера Млада Босна је била пра
ви расадник књижевних талената. Литература Младе Босне била
је великим делом усаглашена са идејама програма клуба “Народ
но уједињење”, нарочито у програмским и критичким текстови
ма: пропагирање филозофије национализма и демократских поли
тичких доктрина, изграђивање националне свести, стварање култа
српске и хрватске националне енергије, рад на стварању модерне
националне југословенске културе на основу уверења да је наци
онална култура немогућа без националног друштва, а национал
но друштво без националне државе. Јачање националне свести,
сузбијање туђих утицаја, неговања култа жртве и витешког духа,
борбенога оптимизма, као и ширење култа слободе јединства наро
да, били су видови једне доследно примењиване идеолошке ори
јентације, која је Младу Босну, како на интелектуалном тако и на
политичком плану учинила најактивнијим и најборбенијим делом
напредне југословенске омладине пре Првог светског рата.
Књижевна елита Младе Босне представљала је један нови та
лас изданака који су стасали као дивови, да би у најлепшим данима
свога живота већина трагично окончала свој живот.
Књижевна омладина Младе Босне није стигла да потврди сво
је праве стваралачке вредности. Након сарајевског атентата они су
раздвојени, расути по свету, заточени у тамницама и логорима, из
губљени у туђини где су живели тешким животом. Припадници
27) Исто, стр. 293.
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Младе Босне нестајали су у метежу рата један за другим, умирући
на ратиштима и губилиштима, по казаматима и болницама.28)
Ситуац
 ија међу јужним Словенима у годинама које су непо
средно претходиле 1914. г. била је веома сложена. Већина је те
жила да изрази свој бунт не само против националног угњетавања
него и против свих окова који су гушили живот у свим областима.
Анализирајући тадашњу ситуацију прослављени писац и добит
ник Нобелове награде Иво Андрић је записао:
“Читаво наше друштво хрче недостојно, само су писци и ре
волуционари будни”29)
Припадници Младе Босне били су велики родољуби. Њихо
ва жудња за слободом се мора интердисциплинарно посматрати и
то са психолошко-социолошког и филозофског аспекта. Младобо
санци су посебно били инспирисани јунаштвом Милоша Обилића,
његовим саможртвовањем у борби против тиранина и тираније. Он
је био и ос-тао симбол српског јунаштва и на његовом примеру ра
ђали су се слободарски идеали и одлучност да се никада и ни по
коју цену не призна ропство. Јуначке народне песме садржавале
су целу косовску легенду на којој се кроз векове градила мотива
ција и неустрашивост српског народа. Косовски мит развио је и
култ освете. Српским епским песмама су се дивили и преводили
их на своје језике најпознатији светски писци и песници, а међу
осталима Гете Јохан Волфганг (Goethe Johann Wolfgang), Скот сер
Валтер (Scott Sir Walter), Александар Сергејевич Пушкин, познати
амерички новинар Џон Рид (Reed John)…
Младобосанци су засигурно били најпрогресивнији део ре
волуционарног покрета Јужних Словена на подручју Хабзбур
шке монархије. За њих је убиство надвојводе Франца Фердинанда
(Franz Ferdinand) значило убиство тиранина, почињено ради оп
штег добра на основу учења природног права да се сви људи рађа
ју једнаки и да као такви могу да се побуне против насиља и оних
који нарушавају људска права и слободе грађана, а посебно јер се
Јужни Словени налазе међу последњим европљанима који су успе
ли да створе своје националне државе.
Од саме анексије БиХ 1908 године Аустроугарска монархија
се у континуитету припремала да нападне Србију. Берхтолд Лео
28) Предраг Палавестра, “Књижевност Младе Босне” књига I и II, Светлост, Сарајево
1965, стр. 98-259.
29) Иво Андрић, “Вихор” бр. 5 од 1913.
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полд (Berchtold Leopold) аустријски буржоаски државник и дипло
мата био је веома агресиван према Србији, а његов први сарадник
гроф Форгач (Forgač) према Србији је гајио мржњу и презир. Као
доказ за то је и његово инсистирање да се у свим канцеларијама
аустријске владе истакне максима: “Србију треба уништити (Ser
bija delenda est)’’ 30) “Принципови пуцњи нису објавили само надвој
водину смрт, већ четири године касније и уништење хабзбуршке
монархије, укључујући и средњовековни кметски систем у БиХ”.31)
Ако младобосанци нису били ослобођени спољних утицаја
онда се њихове идеје могу довести у везу са стремљењима Маци
нијеве (Mazzini Giuseppe) “Младе Италије”, с том разликом што су
идеје младобосанаца биле плод босанских услова живота, тради
ције косовског мита у временима великих империјалистичких су
коба који су потре-сали свет почетком ХХ века. Треба ипак, исти
не ради, истаћи да је у припреми атентата значајну материјалну
помоћ младобосанцима пружила организација “Уједињење или
смрт”32), само материјалну, јер је и сам Апис 33) касније био против
атентата. Гаврило Принцип и Недељко Чабриновић изјавили су да
су имали намеру да својим новцем купе оружје, али пошто га нису
имали довољно за помоћ су се обратили Милану Цигановићу, а ње
говим посредовањем и Војиславу Танкосићу. Није познато да ли је
још неко од “црнорукаца” знао за атентат, али се зна да није знала
Влада Србије ни Врховна команда. 34) Сигурно је да се Принцип и
његова група идеолошки разликовала од организације “уједињење
или смрт”. Разлике су биле не само у општој филозофији живота,
30) Карло Сворца, “Никола Пашић и уједињење Југословена” Космос Београд 1937. стр.
157-159.
31) Исто, стр. 97.
32) “Уједињење или смрт”, тајна завeреничка организација основана је 9. 5. 1911. г. у Бе
ограду, познатија као “Црна рука”. Основала ју је група официра и цивила учесника у
мајском преврату 1903. г. ради борбе за уједињење свих Срба. Имала је знатну поли
тичку и друштвену улогу па се често сукобљавала а владом. Почетком 1917.. у Солуну
је (Солунски процес) дошло до обрачуна између Беле и Црне руке. После суђења Апи
су и другим а организација се распала. (Војни лексикон, ВИЗ Београд 1981. стр. 1104).
33) Драгутин Димитријевић Апис, рођен у Београду 5.8.1876., а стрељан 1917. у Солу
ну. Био је главни организатор официрске завере која је 1903. довела до убиства краља
Александра Обреновића. Један је од оснивача и члан Врховне централне управе тајне
револуционарне организације “Уједињење или смрт”, познатије под именом “Црна ру
ка”. У Првом светском рату до 1915. руководио је обавештајном службом Врховне ко
манде, а затим је био начелник штаба Ужичке и Тимочке војске и помоћник начелника
штаба 3. армије. Ухапшен је 1916. и на инсценираном Солунском процесу оптужен за
организовање тобожњег атентата на регента Александа. Осуђен је на смрт стрељањем.
На обновљеном процесу у Београду 1953. Пуковник Апис је рехабилитован. (Војни
лексикон, ВИЗ, Београд 1981. стр. 836).
34) Историја српског народа, Српска књижевна задруга, Београд 1994, том VI, стр. 18-22.
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него, пре свега, у погледима на решавање националног питања, на
решавању унутрашњих проблема међу Јужним Словенима, као и
уређења нове државе после слома Аустроугарске монархије.
Многи историчари тврде да сарајевски атентат представља
чин одбрамбеног ослободилачког карактера чије су се идеје тка
ле на револуционарној политици младих, рекло би се и најнапред
нијих босанскохерцеговачких омладинаца тога времена. Њихова
патриотска свест као основа и филозофска мисао као политичка
надградња коју је зачинио револуционарни дух и понос свакога од
њих, значајно доприносе формирању њихових ставова и опреде
љења за борбу.

МЛАДА БОСНА ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПОКРЕТ
Млада Босна је уистину била ослободилачка омладинска орга
низација. Међутим сам атентат је последица исхитреног понашања
радикалног крила Младе Босне. Владимир Гаћиновић је вероват
но под утицајем модерне европске мисли и савремених доктрина
у предвечерје атентата почео да се колеба, истицао је да атентат
није тренутно одговарајући потез. Главни организатор завере Да
нило Илић у судбоносним данима пред атентат доводио је у пита
ње исправност филозофије политичког убиства, па чак и потребу
убиства Франца Фердинанда (Franz Ferdinand), али млађи чланови
Младе Босне у БиХ су већ били донели чврсту одлуку о убиству
Франца Фердинанда и тада се више није могло ништа промени
ти. Још није познато дали су идеје Владимира Гаћиновића, Дани
ла Илића, а у предвечерје атентата и Трипка Грабежа35) стигле до
Принципа пре извршења атентата.
Илићев и Гаћиновићев став има далекосежније узроке, наро
чито филозофске и политичке природе. Они су променили свој
став према индивидуалним акцијама као искљичивим средстви
ма друштвених промена, јер су били свесни да појединци не могу
извести револуцију без широких народних маса. То потврђују ре
зултати рада тајне Конференције поводом прославе 60. годишњице
“Зоре”, која је одржана у Бечу 28 јуна 1914 године. Ова конферен
35) Трипко Грабеж (1896-1916) национални револуционар, припадник револуционарне
организације Млада Босна. Као гимназијалац у Београду са Гаврилом Принципом и
другим револуционарима Младе Босне израдио је план атентата на аустроугарског
предстолонаследника Франца Фердинанда. За саучесништво у атентату осуђен је на
20 година тешке робије и пост сваког трећег месеца. Умро је у тамници 1916. г. Мала
енциклопедија, Просвета, Београд, 1986. I том, стр. 521.
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ција донела је Резолуцију против индивидуалног терора и док је
специјални комитет за резолуције дорађивао овај документ о не
целисходности политичких атентата ст-игла је вест да је Принцип
убио аустроугарског надвојводу Франца Фердинанда.36)
Један број младобосанаца схватио је да се индивидуалном
борбом не може постићи ништа значајније, једино друштвене про
мене могу настати мобилисањем широких народних маса и диза
ње масовног устанка против окупатора.
Владимир Гаћиновић темељито је радио на припреми и орга
низацији масовног устанка против Аустроугарске монархије. Ње
гов основ-ни предуслов за извођење масовног устанка у БиХ је ја
ка и моћна Србија у војном и економском смислу, јер је на време
схватио да се индивидуалним акцијама не може поразити хабзбур
шки окупатор. Владимир је био, како је то Јован Скерлић говорио
реални националиста37), а након убиства бечког надвојводе Гаћино
вић је рекао: ‘’Ми можемо да доживимо велику трагедију са овим
догађајем. Србија није спремна за рат, а Аустрија ће га сигурно
изазвати.’’ 38)
Међутим, тврдити да је сарајевски атентат био или основни
или непосредни узрок рата 1914-1918, представљало би претери
вање. Под другим и нормалним међународним околностима тај до
гађај не би могао да изазове тако значајне последице.39)
С друге стране то је био неочекивани дар бога Марса рато
борној бечкој странци, која је још од анексионе кризе 1908-1909.
године тражила разлог да нападне Србију и умири Јужне Слове
не, проширујући хабсбуршку власт до самих врата Солуна. Само
у том смислу може се о националним аспирацијама Јужних Сло
вена и колонијалним условима у Босни и Херцеговини говорити
као о једном од многобројних узрока првога светскога рата. У том
смислу има много истине у закључцима историчара и економисте
Веселина Маслеше, да је Принцип ‘’својим пиштољем хтео да зау
стави Drang nach Osten.’’40)
36) Владимир Дедијер, “Сарајево 1914,”, Просвета, Београд, 1966, стр. 508-514.
37) Национализам (Nationalisme), народњаштво, родољубље, друштвено, политичко и
култ-урно деловање са националног становишта које се испољава у различитим об
лицима: као друштвено-политички и културни покрет грађанске класе у циљу буђења
националне свести, ослобађања, уједињења и стварања националне државе. Милан Ву
јаклија “Лексикон страних речи израза”, Просвета, Београд, 1980. стр. 599.
38) Владимир Дедијер, Сарајево 1914., “Просвета”, Београд ,1966. стр. 513.
39) Исто, стр. 763
40) Веселин Маслеша, Млада Босна, изд. Култура, Београд 1945, стр. 45.
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Пошто је искључиви циљ Младе Босне био ослобођење БиХ и
уједињење словенских народа, логично је што ником није пало на
памет да ‘’Младу Босну’’ третира као терористичку организацији,
јер је природно и свако друго право окупираног народа да се бори
за своју сл-ободу. ‘’Младу Босну’’ је подржавала већина грађана
БиХ, па ни по том основу није терористичка. Младобосанци ни
су имали за циљ да својим активностима изазивају страх, зебњу,
дефетизам и панику код народа. Унутрашњи тероризам јесте неле
гална борба против власти, али против легалне и легитимне власти
своје државе, а пошто Аустроугарска власт није била ни легална
ни легитимна – већ окупаторска па се никада са научног аспекта не
може говорити о терористичком карактеру ‘’Младе Босне’’.
Др Војин Димитријевић истиче да су младобосанци по узору
на руске народновољце и њима блиске борце обузети личном чи
стотом, моралном исправношћу и спремношћу за жртвовање, које
искључују сваки недискриминисани тероризам.41)
Својим активностима ‘’Млада Босна није имала за циљ изази
вање далекосежних психолошких последица код народа БиХ, што
указује на бесмисленост идеје о њеном терористичком карактеру.
Данас је непримерено ретроактивно мењати дефиниције догађаја
који су се одиграли пре више од 90 година.
Немогуће је пронаћи научни рад из тог времена који би укази
вао на терористички карактер ‘’Младе Босне’’.
Дакле, и поред тога што је сарајевски атентат био исхитрен
чин у погрешно време са аспекта српских националних интереса
( убрзао је масовно страдање српског народа), не може се окарак
терисати као терористички акт. Познато је да су методе извођења
терористичких акција, криминалних радњи и оне којима се служе
ослободилачки покрети сличне, па без обзира на то, ове активно
сти са аспекта правне науке се никада не могу поистовећивати.
Хипотезе према којима су сарајевски атентат инспирисале
тајне службе Русије, Француске и Британије или сличне органи
зације у Немачкој, Мађарској и Аустрији, било директно или ин
директно нису потврђене историјским истраживањима и пред
стављају замагљивање знаменитих историјских чињеница на
просторима БиХ у време Аустроугарског терора на почетку XX
века.
41) Војин Димитријевић, “Тероризам” изд. Радничка штампа Београд 1982. стр. 105.
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Младобосанци нису хтели другу државу осим своју и у њој
слободу, зато се то легитимно право увек мора уважавати и пошто
вати. Наука не трпи импровизације, она осуђује сваки покушај до
минације политике над науком попут тезе о терористичком карак
теру ‘’Младе Босне’’. Такве тезе нису безазлене, оне су злонамерне
и штетне, јер искривљују улогу српског народа у историји и доводе
јавно мњење у заблуду.
Radoslav Gacinovic
“MLADA BOSNA” AND SERBIAN NATIONAL QUESTION
Summary
Young Bosnia was a general people’s movement for libe
ration and unity of South Slavic peoples. This title was
firstly mentioned by Petar Kocic in the journal „Otad
zbina“ in 1907, and then Vladimir Gacinovic in the ar
ticle “Young Bosnia” that was published in the Almanac
of “Prosveta” in 1910. Despite their natural instinct to
confront a force with force, the Young Bosnians and their
share-minded contemporaries in Serbia, Croatia and Slo
venia held a stronger understanding of historical perspec
tive than many of their contemporaries among the South
Slavs. They understood, first of all, an unavoidability of
revolutionary destruction of the Hapsburg Monarchy and
secondly a need for establishment of a Yugoslav federal
association consisting of various South Slavic peoples of
same ethnic origin, but separated by history. Each man
might have his own opinion on Gavrilo Princip and his
brothers in arms’ battle principle, but it is certain that the
Sarajevo assassins, due to their patriotism, courage and
unselfishness, have been considered as true rebels in the
line of Zandi and Orsini, Zasulicheva and Perovska, Co
nolly and Pierce.
Key Words: Young Bosnia, Despot, Assasination, Libera
tion, Unity, Monarchy, South Slavs
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Abstract
A liberation movement “Mlada Bosna” was founded in
hard times for all citizens of Bosnia and Herzegovina. En
lightened intellectuals in occupied and unlawfully anne
xed Bosnia and Herzegovina were simply obliged in front
of themselves, their peoples and history to rebel against
the force and injustice that overshadowed their country.
In particular it is necessary to point out that founding idea
of “Mlada Bosna” took roots strictly among the youth of
Bosnia and Herzegovina, and with certainty it is possible
to conclude that the idea was not founded by somebody’s
will outside of Bosnia and Herzegovina. The gun hits of
Princip gave the ground for Austro-Hungarian monarchy
to justify its (awaited for long time beforehand) war aga
inst Serbia. These were the beginnings of great suffering of
Serbian people and lead also to the destruction of another
powerful world monarchy whose imperialistic ambitions
were slammed in confrontation with brave and dignified
Serbian military forces.
Despite that, it is necessary to underline that with the as
sassination it is not possible to solve problems of one or
more nations, and its consequences are uncertainty and
suffering in general and in individual sense at the same
time.
By its hurry in decision-making about the murder of Vi
enna Grand Duke, among other things, one young gene
ration of Bosnia-Herzegovian revolutionaries, whose high
level of patriotism, courage and unselfishness could not be
denied, was sacrificed.
Essentially speaking, all Young Bosnians were great pa
triots and revolutionaries and they submitted everything,
including their own lives, for the future of their people and
liberation from Austro-Hungarian slavery and continuous
terror over all citizens of Bosnia and Herzegovina.
A thesis on terroristic character of “Young Bosnia” is gro
undless and it is a consequence of the lack of knowledge
and represents a dangerous forgery of history. Science of
20th century did not relate to “Young Bosnia” as a terrori
stic organization, nor did it comprehend Princip as a ter
rorist. It was done only by a Muslim-Croatian federation
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in Bosnia and Herzegovina after 1990 and for political
purposes.

Овај рад је примљен 19. januara 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11.
фебруара 2010. године.
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ЈЕДАН ОГЛЕД 
О РАЗВОЈУ СРПСКЕ УСТАВНОСТИ 
– НАМЕСНИЧКИ УСТАВ** –

Сажетак
Аутор у чланку анализира политичке прилике и окол
ности које су претходиле доношењу Устава Кнеже
вине Србије од 1869. године, његов нормативни текст
и утицај на развој државних установа и институци
ја. Намеснички устав је усвојен након  једног од нај
бурнијих политичких раздобља у Србији. Доношењем
овог устава је манифестована фактичка сувереност
формално вазалне кнежевине. Карактер уставних од
редби је последица „духа“ времена у коме је донет
и политичког компромиса владајућих бирократских
структура и либерално настројене опозиције. По
литички компромис определио је и ограничени демо
кратски карактер уставних одредби. Тако је Уставом
утврђен положај Народне скупштине као учесника у
вршењу законодавне власти али није установљен пар
ламентарни систем, уставно начело независности
судства није праћено и одговарајућим јемствима, про
кламована је самосталност општина у управи али не
и локална самоуправа, а зајемчена права и слободе су
законима ограничавана. Упркос својим недостацима,
Намеснички устав је омогућио настанак претпостав
ки за развој демократских установа и институција
и доношење Устава од 1888. године. Његов значај је
*
**

Истраживач-сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из
градње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру
Института за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и тех
нолошки развој Републике Србије.
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у чињеници да је суспендовао важење тзв. Турског
устава и створио услове и претпоставке за појаву по
литичких странака и парламентаризма.
Кључне речи: устав, уставност, уставобранитељи,
закони, демократске институције, уставна реформа,
политички режим, организација власти, подела вла
сти, парламентарни систем, законодавна власт, пра
ва и слободе, локална самоуправа, политичке странке.

I. ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ И ОКОЛНОСТИ

U

став Кнежевине Србије од 1869. године је познат под називи
ма „Намеснички устав“1) или „Тројички устав“.2) Намеснички
устав је важио до доношења тзв. Радикалског устава (1888), и у
периоду од 1894. до 1901. године. Његовa кључнa обележја су да
је то први самостални и најдуготрајнији српски устав.3) Србија,
иако вазална кнежевина, није дозволила Порти да учествује у из
ради, нити усвајању овог устава. Устав се релативно дуго одржао
на снази, упркос противљењу Русије и Турске, али и дела политич
ке јавности у Србији. Приликом његовог доношења је постигнут
компромис између конзервативних и либерално усмерених поли
тичких струја, што је утицало на слово и дух Устава. Устав је утвр
дио положај Народне скупштине као законодавног органа, народу
допустио да учествује у вршењу највише власти у земљи и уредио
његова права и слободе. Ипак, није установљен парламентарни си
стем, законодавна власт Народне скупштине није била потпуна,
опште право гласа је било ограничено, а заштита прокламованих
права и слобода није била делотворна. Прогресиван карактер овог
устава је у чињеници да је формално ставио ван снаге Хатишериф
од 1838. године и створио услове за друштвене промене у једној
1)

2)

3)

Због улоге намесника, тада малолетном престолонаследнику Милану Обреновићу, у
доношењу и изради овог устава нашој уставноисторији често је коришћена одредница
„Намеснички устав“. Видети: Ж. Живановић, Политичка историја Србије у XIX веку,
Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1923, стр. 87.
Устав је усвојен 29. јуна 1869. године на црквени празник Свету тројицу, Силазак Све
тог духа на апостоле (Духови) или Педесетницу, јер се слави педесети дан после Ускр
са. Назив „Тројички устав“ користи Слободан Јовановић (С. Јовановић, „Влада Милана
Обреновића, књига прва, 1868–1878“, Сабрана дела Слободана Јовановића, књига 4,
БИГЗ, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990, стр. 72).
Сретењски устав је такође самостално усвојен, али је након месец дана од доношења
суспендован од стране тзв. великих сила (Русије, Аустрије и Порте). Турски устав је
формално важио од 1838. до 1869. године, али је фактички суспендован у више наврата
посебним тзв. органским законима. Упоредити: С. Јовановић, „Наше уставно питање у
XIX веку“ у: Политичке и правне расправе, књига I, Сабрана дела Слободана Јовано
вића, књига 2, Београд, 1990, стр. 28.
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патријархалној и конзервативној вазалној кнежевини. Улогу и зна
чај Устава од 1869. године, ваља сагледати и у контексту политич
ких околности које су претходиле његовом доношењу.
Уставне и политичке борбе између кнеза и Државног савета,
династичке смене на престолу, завере и покушаји државних уда
ра, законодавне реформе, настанак и развој државних установа и
институција, претња да ће неспоразуми са сизереном прерасти у
ратни окршај великих размера су знамења једног од најбурнијих
раздобља у повести Србије од почетка тридесетих до краја седам
десетих година XIX века. Клица ових сукоба је делом потицала
из жеље за већим степеном власти било кнеза или старешина, по
треба за већим степеном унутрашње аутономије, и оцртавала се у
недефинисаном уставном питању иако је формално важио Устав
од 1838. године.
Турски устав, са својим недореченим, непрецизним и опреч
ним одредбама, усадио је раздор између врховних централних
органа власти – кнеза и Државног савета. Равнотежа између два
уставна центра моћи није се могла одржати, што је била и наме
ра Порте. Књаз је настојао да сузбије утицај Савета, а Савет да
ограничи власт кнеза. У овом спору, Савет је најпре имао више
успеха и постао је непокретно тело и врховни орган државне вла
сти. Одрживост овог устава је последица вазалног положаја, али и
политичких околности унутар Србије. Порта није дозвољавала до
ношење новог устава, а и унутар Србије постојало је неслагање о
начину и врсти уставних промена.4) С друге стране, Устав од 1838.
године је ревидиран у више махова појединим актима, а органским
законима (тзв. „Преображенским уставом“) фактички је стављен
ван снаге.
Устав од 1838. године, који је неуставно измењен одредбама
посебног акта,5) како тврди Слободан Јовановић, „пренео је сву
власт с кнеза на Савет, који је владао земљом као једна олигархи
4)

5)

У овом раздобљу припремљено је више уставних нацрта. Позната су нам четири устав
на нацрта која се везују за име Милутина Гарашанина (упор. Љ. Кандић, „Гарашанино
ви нацрти уставног уређења Србије у XIX веку“, Архив за правне и друштвене науке,
број 2/2008, Правни факултет Универзитета у Београду, стр. 69–95), Нацрт Устава Јова
на Хаџића од 1860. године и Нацрт Устава Радивоја Милојковића од 1868. године.
Порта није реаговала на одредбе Устроен
 иа Савета Књажевства Српског од 1839. годи
не, као уставни арбитар, јер је стала на страну Савета. То је исто учинила и Русија, јер
је већи број совјетника био русофилски оријентисан. Текст овог закона преузет је из:
Зборник закона и уредба и уредбени указа. I, Београд, 1840, стр. 16–28. Одредба члана
5. Устројенија Савета Књажевства Српског, међутим, била је у сагласности с Хатише
рифом од 1830. године који је предвиђао непокретност државних совјетника.
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ја“.6) Посебним законом су проширене надлежности Савета про
тивно уставним одредбама. По Уставу, кнез је бирао саветнике и
попечитеље (чл. 4. и 8), а по Устројенију Савета Књажевства Срп
ског, совјетнике је могао именовати само на основу иницијативе и
сагласности совјета (члан 3). Закон је ограничио и право кнеза да
именује попечитеље (министре). Попечитељи су бирани из саста
ва совјетника, а ако би их кнез разрешио или би се они повукли
поново су користити свој пређашњи статус (члан 8).7) То је Совјет
преобратило у једну затворену, олигархијску институцију. Кнез
више није могао да намеће своју вољу Државном совјету, већ је
пре морао да се са њим договара односно да поштује његове од
луке. Последица примене ових одредби је абдикација кнеза Мило
ша Обреновића8) и успостављање тзв. уставобранитељског режима
(1838–1858).9)
Ограничење кнежеве самовоље, поштовање законитости, за
штита правне сигурности и приватних права су основне политичке
идеје уставобранитеља. Уставобранитељи су утврдили темеље др
жавних институција, предузели значајне кораке у развоју просвете
и образовних установа, правосудног система и државне управе, до
нели низ закона од којих је најзначајнији Грађански законик (1844).
Уставобранитељски режим је имао низ слабости. Савет није имао
јасну политичку идеологију или национални програм. Иза великих
уставобранитељских идеја скривала се намера да се остваре уско
груди интереси моћних старешина. Њихова потајна жеља је била
повратак на један систем феудалних односа са слабим владаром.10)
Права и слободе су потребне утолико да јамче и не угрожавају по
ложај уставобранитеља. Стога су у националној политици били за
С. Јовановић, „Политичке и правне расправе, прва свеска“, Сабрана дела Слобода
на Јовановића, књига 2, БИГЗ, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд,
1990, стр. 22.
7) Видети: члан 3. Устроениа Совјета Књажевства Србског.
8) Навикнут да влада аутократски а не да дели власт, у немогућности да се супротстави
Совјету и у бојазни за личну безбедност, кнез Милош Обреновић је абдицирао 1839.
године. Милош је пре абдикације, по свему судећи, био инспиратор неуспешне завере
против Државног савета. Упоредити: Ј. Продановић, Уставни развитак и уставне бор
бе у Србији, стр. 98–99.
9) О уставобранитељима постоји изврсна студија Слободана Јовановића (С. Јовановић,
„Уставобранитељи и њихова влада, 1838–1858“, Сабрана дела Слободана Јовановића,
књига 3, БИГЗ, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990).
10) Код уставобранитеља је постојало уверење да противтежа кнезу није могла бити На
родна скупштина, због своје политичке необразованости и способности већ искључиво
Савет састављен од угледних представника нахија и администрације. С. Јовановић,
„Уставобранитељи и њихова влада (1838–1858)“, стр. 27–28.
6)
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status quo, јер им је то гарантовало и подршку Порте а у унутра
шњој политици, наместо ауторитарног режима кнеза, проводили
су владавину „административног деспотизма“ (С. Јовановић). Са
вет је, с друге стране, био подељен на фракције, што је слабило
његову моћ да оствари политичке, административне и економске
промене а нудило прилику књазу да му се супротстави.11)
Кнез Александар Карађорђевић (1842–1858), попут својих
претходника, није се задовољавао церемонијалном улогом у систе
му власти. У том смислу, он је поново покренуо питање неуставно
сти устројства Савета (1855), поднео је султану нацрт новог уста
ва12) и самостално је постављао саветнике и министре.13) Након тзв.
Тенкине завере, када су четворица саветника ухапшена и осуђена
на смрт а шесторица поднела оставке због наводне улоге у поку
шају убиства Александра Карађорђевића, заоштрени су односи из
међу Савета и кнеза. Политичко насиље уставобранитеља, висока
цена политичких реформи па и ограничени домети модернизације,
као и начин владавине Александра Карађорђевића су критиковани
од народа и либералне опозиције.14) Либерално настројени инте
лектуалци и симпатизери Милоша Обреновића истицали су захте
ве за сазивање Народне скупштине, повратак династије Обренови
ћа и зајемчавање основних права и слобода.15) Уставно питање је
изнова на дневном реду.
Како би се сазвала Народна скупштина, донет је посебан за
кон, једна врста lex specialis-a.16) Његова уставност је спорна, јер
11) Упоредити: С. Јовановић, „Уставобранитељи и њихова влада (1838–1858)“, стр. 63.
12) У време уставобранитеља израђено је више нацрта уставног уређења. О нацртима Ма
тије Бана (1846) и Фрање Заха видети: Љ. Кандић, „Необјављени нацрти устава у Ср
бији у првој половини XIX века“, стр. 778–785.
13) М. Стевановић, Кнез Александар Карађорђевић, ЈП „Службени гласник“, Београд,
2008, стр. 129 и даље.
14) Непотизам и кронизам су обележја позне фазе владавине Александра Карађорђеви
ћа. Кнез је за министре и саветнике постављао своје рођаке и чланове родбине своје
супруге. Тако је за министра унутрашњих послова именовао свог зета, а за саветнике
стрица кнегиње Персиде. Приликом њиховог именовања није тражио сагласност Со
вјета.
15) Упоредити: Ј. Продановић, Уставни развитак и уставне борбе у Србији, стр. 117–124.
16) Први закон о Народној скупштини није био општег карактера, већ је донет је само
за посебну прилику – Светоандрејску скупштину. По Закону, Народна скупштина је
била једнодомна и по саставу веома гломазна − са 439 посланика, непосредно иза
браних и посланика по положају. Непосредно изабрани посланици су се бирали по
градовима (варошима), и то по један посланик на пет стотина пореских глава. Другу
групу, посланика по положају су чинили: председници судова, управитељ Београда,
окружни начелници, окружни протојереји и управници („настојатељи“) манастира из
сваке епархије. У бројчаном односу, они су малобројнији. По кнежевом захтеву је при
хваћена идеја о посланицима по положају, јер је сматрао да на тај начин осигурава
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по Турском уставу, институција Народне скупштине није била
предвиђена. На изборима за Народну скупштину победу су однеле
присталице обреновићеваца. Народна скупштина је сазвана 30. но
вембра 1858. године, на државни празник, на Светог Андреју Пр
возваног (Светоандрејска скупштина) и њена најзначајнија одлука
је да се Милош прогласи за књаза („Друга влада Милоша Обрено
вића“). Светоандрејском скупштином извршена је, по речима Сло
бодана Јовановића, „најмирнија револуција у нашој историји“.17)
Србија је била на ивици грађанског рата, а Светоандрејском скуп
штином је извршен државни удар где није само политички страдао
кнез Александар Карађорђевић, већ и Државни савет који је изгу
био утицај и од олигархијског је преобраћен у чиновничко тело.
Тако је окончано раздобље владавине уставобранитеља.
Историјски значај Светоандрејске скупштине је и да је Народ
на скупштина постала незаобилазан уставни чинилац. Међутим,
она је тек три деценије доцније добила потпуну законодавну власт.
С неуспехом се завршио покушај да се другим и трећим законом
о Народној скупштини (од 5. и 14. јануара 1859. године) установи
законодавно право Народне скупштине. Народна скупштина се, у
овом периоду, састајала на три године и њена власт је била савето
давног карактера.
Милош Обреновић изнова покреће уставну иницијативу код
Порте, али недуго влада.18) Након његове смрти („Друга влада Ми
лоша Обреновића“, 1858–1860), власт поново преузима његов син
Михаило. Кнез Михаило Обреновић је имао племените циљеве,
али је за то изабрао рђава средства. Његова политичка филозофија
може се синтетизовати у неколико основних премиса. Кнез Ми
утицајну политичку парламентарну групу која би контролисала Народну скупштину.
Чиновници нису имали пасивно бирачко право, а разлог је био прозаичан како би се
појединим члановима Државног савета (пре свих, Т. Вучићу Перишићу) онемогућио
посланички статус. Народна скупштина није имала законодавну власт и право законо
давне иницијативе. Она је „могла само изјављивати жеље“ и „давала мишљење о оним
предметима које би влада нашла за потребно да изнесе пред њу“. „Власт Скупштине
није била никаква“, закључује Слободан Јовановић. (С. Јовановић, „Уставобранитељи
и њихова влада, 1838–1858“, стр. 214)
17) С. Јовановић, „Уставобранитељи и њихова влада (1838–1858)“, стр. 259.
18) Милош Обреновић је послао у мају 1860. године једну делегацију у Цариград с ци
љем да од сизерена издејствује три молбе: право кнежевског наслеђа, да Турци напусте
градове и да Србија самостално изради нов устав. При томе, Милош се позивао на
несагласности између Устава и Устроенија Савета, нарочито члана 17, који нарушава
аутономију Србије. Истовремено, текао је рад на изради нацрта новог устава (Нацрт
Јеврема Грујића), на који Милош није имао замерки. Међутим, Порта није озбиљно
разматрала већ је одбила ове молбе.
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хајло је био присталица поштовања закона,19) али конзервативних
политичких начела. Сматрао је да неуком, необразованом српском
народу превише слободе може више шкодити него користити. Раз
воју демократије треба да претходи национално ослобођење. За
овакав важан задатак, у условима једне заостале патријархалне Ср
бије, неопходно је политичко јединство и јака владалачка власт.20)
Став Михаила Обреновића према националном и уставном пита
њу био је недвосмислен. У вођењу националне политике, Србија
се мора руководити потребом за стицањем независности, па и по
цену оружаног сукоба с Турском ако то политичке прилике дозво
ле. С друге стране, неодрживо је важење Устава од 1838. године
јер дозвољава Порти да утиче на унутрашње прилике у земљи и
спутава стварање снажне извршне власти усредсређене код кнеза
и изградњу државних институција.
Уставна реформа је отпочела након ступања на власт кнеза
Михаила Обреновића. Најпре је усвојен Закон о наслеђу кнежев
ског престола (1860),21) а потом исте године припремљен и Нацрт
устава.22) Од доношења новог устава се одустало, јер се за то ни
су стекле повољне политичке околности. Турска је своју подршку
пружала једино под условом да се нови устав донесе у форми хати
шерифа, па је кнез Михаило прихватио савет Француске и Русије
да органским законима обеснажи Устав од 1838. године.23) Орган
ским законима о наслеђу, о Скупштини, о Државном совјету и о
19) По ступању на престо, кнез Михајло је изјавио да је „закон највиша воља у Србији, ко
јој се сваки без разлике мора покорити“, Ј. Продановић, Уставни развитак и уставне
борбе у Србији, стр. 139.
20) Кнез Михаило Обреновић настојао да „после патриархалног деспотизма свог оца учи
ни покушај с просвећеним деспотизмом“. С. Јовановић, „Политичке и правне распра
ве“, прва свеска, стр. 27. Слободан Јовановић сматра да је кнез Михајло Обреновић
установио један лични режим, и да је владао као апсолутиста. На појединим местима
у својим делима, он истиче да овај владар није имао великих способности и да није
дорастао циљевима које је поставио (С. Јовановић „Друга влада Милоша и Михајла“,
Сабрана дела Слободана Јовановића, књига 3, стр. 399), док на другом месту хвали
његове реформске пројекте и тврди да је он „врло велики владаоц“ (С. Јовановић, нав.
дело, стр. 509).
21) Закон није неуставан јер је право кнежевског наслеђа за породицу Обреновић било
предвиђено и у члану 1. Турског устава. Међутим, ова уставна одредба није поштована
у пракси (1842. године).
22) Нацрте тзв. „Стојаковићевог устава“ објавио и коментарисао Илија А. Пржић. Видети:
И. А. Пржић, „Два уставна пројекта за време владе кнеза Михаила“, Архив за правне и
друштвене науке, број 1/1924, стр. 42–48. Краћи приказ овог нацрта устава даје и Ј. М.
Продановић, Уставни развитак и уставне борбе у Србији, стр. 140–142. Видети и С.
Јовановић, „Друга влада Милоша и Михаила“, стр. 520–522.
23) Видети: Ј. М. Продановић, Уставни развитак и уставне борбе у Србији, стр. 140; С.
Јовановић, „Друга влада Милоша и Михајла“, стр. 358.
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централној управи „Устав је био, у ствари, укинут“.24) Порта није
могла да утиче на доношење ових закона, јер је Србији била зајем
чена законодавна аутономија. У нашој теорији је присутно и ста
новиште да поменути органски закони представљају нови уставни
режим, односно некодификовани уставни акт и називају се „Прео
браженски устав“.25)
Преображенским уставом установљена су два нова државна
органа и измењен је однос између књаза и Совјета. Кнез је постао
надмоћан уставни чинилац у систему власти. Преображенски
устав чине четири уставна закона. По Закону о Државном совјету
од 1861. године, књаз бира и разрешава совјетнике. Државни совјет
више није олигархијско тело, пошто совјетници имају статус обич
них чиновника. Совјет је задржао законодавну надлежност, али је
књаз имао право апсолутног законодавног вета. Закон о Устроје
ниу централне државне управе од 1862. године уређује институ
цију владе. Министарски савет чинили су министри, чији је број
са четири повећан на седам. Књаз бира и разрешава министре и
председника Министарског савета. Министарски савет руководи
управом и има саветодавну улогу у вршењу законодавне власти,
јер влада све предлоге закона и уредби и све важне мере и наредбе
претходно разматра и решава. Закон, уместо израза „попечитељ“,
користи по први пут термин – министар. Министри се више ни
су морали именовати само из реда непокретних саветника, како
је то уредио Турски устав. Влада се, на тај начин, организационо
осамостаљује у односу на Државни савет. Влада, односно мини
стри, одговарају само књазу а не и парламенту. Закон о Народној
скупштини (1861) предвиђа обичну и велику народну скупштину.
24) С. Јовановић, „Политичке и правне расправе“, прва свеска, стр. 27.
25) Марко Павловић је за уставне акте донете у време кнез Михаила на Народној скупшти
ни 1861. године употребио назив „Преображенски устав“. Према његовом мишљењу,
поменуте законе према начину доношења и значају материје која је уређена треба ква
лификовати као некодификован устав. Уставни закони усвојени су од стране Скупшти
не, кнеза и Совјета, у време скупштинског заседања, што им је дало већу правну снагу
од обичних закона. Овим законима је створен нов правни поредак, „од тзв. Турског
устава задржан је само рам у који је стављена нова суштина“ (стр. 245). У ужем мате
ријалном смислу, Преображенски устав чине закони о Народној скупштини и Држав
ном савету, а у ширем смислу он обухвата и законе о чиновницима, централној др
жавној управи, о судовима, о општинама и одредбе Кривичног законика. Доношењем
Преображенског устава Србија је стекла и најважније обележје суверености – уставо
творну власт. Видети: М. Павловић, Уставно законодавство кнеза Михаила, докторска
дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1989, стр. 256–272 и
354–358. Такво гледиште прихватају и Б. Милосављевић и Д. М. Поповић (Б. Милоса
вљевић, Д. М. Поповић, Уставно право, треће измењено и допуњено издање, Правни
факултет Универзитета Унион, Београд, 2009, стр. 87).
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Народна скупштина је била саветодавни орган у вршењу законо
давне власти. Велика народна скупштина је имала четири пута ви
ше посланика од обичне и састајала се у случају: избора новог кне
за, одобрења усвојења престолонаследника кад не би било мушког
потомства и са циљем одређивања намесника за време кнежевог
малолетства. Михајло је тежио да умањи значај Народне скупшти
не, па је повећан имовински цензус за уживање пасивног бирач
ког права и укупан број посланика умањен за четвртину у односу
на сазив Светоандрејске скупштине. Закон о устројству општина
и општинских власти (1866) уређује организацију општинске са
моуправе, и један је од „најважнијих закона кнез Михаиловог до
ба“.26) Закон има изразито централистичку оријентацију, предвиђа
строги надзор државе над локалним органима власти и скроман
круг надлежности општина.27) У том смислу, он се концепцијски
није удаљио од уставобранитељског закона о општинама. Упркос
својим недостацима и критикама опозиције, Закон о општинама је
важио до 1888. године, а потом од 1894. године до 1903. године.
Кнез Михаило Обреновић је, почетком 1868. године, предузео
кораке и на припреми кодификованог устава. Тако је настао На
црт устава Радивоја Милојковића почетком 1868. године.28) Између
овог уставног нацрта и Устава од 1869. године постоје сличности
у низу уставних решења, пре свега у оним одредбама које се тичу
природе владалачке власти, карактера државног уређења, грађан
ских права и слобода.29)
26) Упоредити: М. Свирчевић, Локална самоуправа у Србији и Бугарској (1878–1914), стр.
53.
27) „Закон од 1866. схватио је општину поглавито као непосредну полицијску власт, као
подручни орган среског начелника, преко кога он извршује законе и одржава ред у
земљи.“ (С. Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила“, стр. 375) У овом раздобљу,
усвојен је и Закон о томе, која су места  у Србији окружне вароши, варошице, а која
села од 1866. године. Закон је одредио територију насељених места која чине општину.
Кнез Михаило је задржао на снази Закон о устројству окружних начелстава и главним
дужностима среских начелника (1839). Овај закон је одговарао потребама хијерархи
зоване бирократске контроле управних органа. Упоредити: Д. Јевтић, Д. Поповић, На
родна правна историја, четврто издање, стр. 142; М. Свирчевић, Локална самоуправа
у Србији и Бугарској (1878–1914), стр. 50–55.
28) Радивоје Милојковић је у време израде свог уставног нацрта обављао дужност пред
седника Апелационог суда. Касније је укључен у Комисију за израду Намесничког
устава и обављао је дужност председника Министарског савета (1869–1872) и мини
стра унутрашњих послова. О Уставном нацрту Радивоја Милојковића видети: И. А.
Пржић, „Два уставна пројекта за друге владе кнеза Михаила“, Архив за правне и дру
штвене науке, број 3/1925, стр. 207–219 и број 4/1925, стр. 295–303; Ј. Продановић,
Уставни развитак и уставне борбе у Србији, стр. 150–163.
29) За разлику од Намесничког устава, Уставни нацрт предвиђа бикамералну структуру
Народне скупштине. Горњи дом („стални дом“) чине две групе посланика – они које
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Након атентата на Михајла Обреновића (1868), именова
но је привремено Намесништво у саставу: председник Др
жавног савета, министар правде и председник Касационог
суда. Привремено намесништво је расписало изборе за Вели
ку народну скупштину са задатком да именује кнеза у складу
са законским прописима. Војска је, међутим, предухитрила
Народну скупштину и за кнеза изабрала Милана, унука Је
врема Обреновића. То је школски пример државног удара.
Накнадни легитимитет је доцније прибављен. Велика народ
на скупштина је, под притиском војске, потврдила наследно
кнежевско право Милану Обреновићу. Постављено је ново
намесништво, да управља земљом до стицања пунолетства
престолонаследника. Намесништво је убрзо обзнанило да ће
покренути поступак за доношење новог устава. Мотиви На
месништва били су вишеструки и политички прагматични.
Нови политички режим, након убиства кнеза Михаила Обре
новића, био је нестабилан. Турска је објавила намеру да именује
свог представника у Београду, као врховног господара у Србији.30)
Постојала је и опасност од новог државног удара, овог пута од
стране конзервативаца и карађорђевићеваца. Уставним променама
заштитили би се интереси династије Обреновића и ојачао кнежев
уставни положај. Одговорност уместо кнеза, у новом уставу, пре
узимали би својим премапотписом министри. На тај начин, преду
предила би се могућност сукоба између кнеза и Државног савета.
Савет је требало развластити, а његова законодавна овлашћења по
верити Народној скупштини.
Намесници нису имали ширу подршку јавности, па су кори
стили уставну реформу, да задобију поверење народа, умерених
конзервативаца и либерала.31) Они су имали још један разлог за
доношење устава. Како је Закон о наслеђу кнежевског престола
ограничио трајање њиховог мандата на три године без могућности
реизбора, уставном нормом су обезбедили сталност свог положаја
поставља књаз и они који стичу посланички статус док врше одређена звања. У сре
зовима је посредан избор, за разлику од избора у варошима у којима су непосредни
избори. Мандат изабраних посланика је три године, с тим што се на сваке три године
обављају избори за трећину изабраних посланика. Уставни нацрт је предвиђао блаже
услове у погледу имовинског цензуса за бирачко право.
30) Д. Мекензи, Јован Ристић – европски државник, стр. 80.
31) Упоредити: Д. Јевтић, Д. М. Поповић, Народна правна историја, стр. 148; Ч. По
пов, „Друштвено политичке прилике у Србији у време доношења Устава од 1869“, у:
Уставни развитак Србије у XIX  и почетком XX века, САНУ, Београд, 1990, стр. 91.
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до стицања пунолетства Милана Обреновића (члан 17). Намесни
штво, које је управљало владом, било је чврсто решено да по сваку
цену наметне нови устав.
По одлуци Намесништва је образован уставни одбор („Свето
никољски одбор“), крајем 1868. године,32) са задатком да расправи
спорна уставна питања. Уставни одбор није постигао сагласност о
свим уставним питањима, али и сви усаглашени предлози Устав
ног одбора нису прихваћени као основа за израду нацрта новог
устава. И Намесништво је одустало од појединих основних наче
ла (дводомни систем, министарска одговорност), представљених у
беседи намесника Јована Ристића којом је отворена прва седница
уставног одбора. Владин Нацрт устава је са одређеним изменама
прихватила Велика народна скупштина. Намесници су својим пот
писом потврдили ступање на снагу Устава Кнежевине Србије од
1869. године.

II. УСТАВНЕ ОДРЕДБЕ
Устав је усвојен на начин и по процедури супротно важећим
уставним и законским прописима, па и вазалном статусу Србије.
Сходно међународним уговорима, Србија није имала пуну уста
вотворну власт и без одобрења тзв. гарантних сила и Порте није
могла да усвоји нови устав. Друго, по Турском уставу, о промени
устава је одлучивао Државни савет, док је по законским нормама
ово право поверено Народној скупштини.33) Влада је ускратила Др
жавном савету да разматра и одлучује о Нацрту новог устава.34) По
том, Закон о наслеђу престола није дозвољавао промену устава за
време малолетства престолонаследника. Противно законским про
писима, влада и Намесништво су донели одлуку да уместо Обичне
народне скупштине, Велика народна скупштина усвоји нови устав.
Уставне одредбе су груписане у десет одељака, с распоредом
који следи систематику уобичајену за савремене уставе. Тако први
одељак садржи основне уставне принципе, други регулише права
32) Одбор је одржао прву седницу 6. децембра (по старом календару се празновао Свети
Никола) 1868. године, и дебата је трајала наредних десет дана. На Уставном одбору,
већина опречних становишта није усаглашена. Опширније о раду уставног одбора: Ј.
Продановић, Уставни развитак и уставне борбе у Србији, стр. 163–177.
33) Видети: С. Јовановић, „Влада Милана Обреновића, књига прва (1868–1878)“, Сабрана
дела Слободана Јовановића, књига 4, стр. 71.
34) Савет је био против промене Устава и сазивање Велике скупштине. На инсистирање
народних посланика, Влада је упутила Нацрт устава Државном савету. Државни савет
је променио своје мишљење након притиска владе.
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и слободе, од четвртог до седмог је уређена организација власти,
осми одељак је посвећен положају цркава, школа и добротворних
установа („благодателних завода“), девети положају општина и
правних лица, док је у десетом предвиђен поступак промене уста
ва и потом следе прелазне и завршне одредбе.
Основни уставни принципи, у највећој мери, уређују положај
књаза. Устав прокламује монархијско начело (члан 1), на начин на
које дефинисан и у уставима од 1888, 1901. и 1903. године. Потом
следи начело неповредивости државне границе и интегритета др
жавне територије (члан 2). Устав користи израз „државна област“,
чиме се прејудицира и формални суверенитет али не садржи од
редбе о државним симболима (грбу, застави и химни). Нејасно је
да ли је то пропуст уставотворца или бојазан да би то могло изазва
ти реакцију страних сила, пре свега Русије и Турске.35)
Утврђено је наследство књажевског достојанства у династи
ји Обреновића (члан 10). Наслеђују се мушки потомци по начелу
примогенитуре у правој линији, а ако нема таквих − онда у побоч
ној линији. Ако ни таквих нема, онда наслеђују мушки потомци
Милошевих кћери. Ова безобална одредба о наслеђивању кнежев
ског положаја је штитила интересе династије у случају да Милан
Обреновић не буде у могућности да ступи на престо или ако нема
мушких потомака. У истој функцији је био и став 4. овог члана ко
ји је онемогућавао да било који потомак породице Карађорђевића
ступи на престо. У случају кнежевог малолетства, власт обавља
министарски савет док Велика народна скупштина не изабере но
вог књаза или именује намесништво у случају његовог малолет
ства (члан 10. став 8. и члан 13).
Књаз је централни уставни орган власти. Он је „поглавар др
жаве“ и „његова је личност неприкосновена и неодговорна“ (члан
3). Одговорност за његове акте преузима надлежни министар пре
мапотписом (члан 99. став 3). У име Кнеза се изричу судске од
луке (члан 109), он је „заштитник свију вероисповеди у држави
признатих“ (члан 120) а посланици полажу заклетву да ће у свом
раду водити рачуна и о његовом „општем добру“ (члан 52). Осим
традиционалних прерогатива, као што су заступање земље у од
носима са иностранством, командовање војском (члан 7), права на
промулгацију закона и на помиловање (члан 118), он има и друге
35) Боје на застави утврђене су султановим ферманом, убрзо након суспендовања Сретењ
ског устава. Оне су поређане следећим хоризонталним редоследом: црвена-плава-бела,
одозго надоле.
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надлежности нетипичне за владара у парламентарним уставним
монархијама.
Књаз поставља све државне чиновнике и закључује уговоре са
страним државама (члан 8). Положај кнеза је изразито надмоћан у
односу на владу (министарски савет) и скупштину. С обзиром на
то да бира и разрешава министре, министарски савет или влада је
практично његов кабинет па је и карактер извршне власти моноце
фалан. Књаз именује и четвртину од укупног броја посланика (тзв.
кнежеви посланици), али и поверенике који могу присуствовати
седницама парламента и раду парламентарних одбора а при томе
могу да дају обавештења и објашњења. Кнез у вршењу законодав
не власти располаже правом да самостално или посредством свог
пуномоћника сазове скупштину, одређује време заседања скуп
штине (члан 76), има право уставне и законске иницијативе и ап
солутног законског вета,36) и доношења закона у случају ванредног
стања (члан 56).
Намеснички устав изричито не прокламује начело поделе вла
сти, али из уставних одредби следи да га прихвата, додуше у де
формисаном облику. Законодавна власт је декларативно подељена
између Књаза и Народне скупштине (чл. 4. и 54), носилац извр
шне власти је књаз који је врши посредством владе (чл. 55. и 99),
а судска власт припада судовима (члан 110). Устав не уводи парла
ментарни систем. Пре свега, Намеснички устав не познаје начело
парламентарне министарске одговорности јер кнез, како смо већ
навели, одлучује о избору и разрешењу министара (члан 99). На
родна скупштина само покреће поступак за утврђивање кривичне
одговорности министра (чл. 100–104). Министри, дакле, нису би
ли политички одговорни Народној скупштини. Такав модел одно
са између кнеза, владе и Народне скупштине преузет је из устава
немачких кнежевина.
У другом одељку су уређена грађанска права и слободе. Устав
од 1869. године уводи нова политичка права (бирачко право и
слободу мишљења), али и проширује права и слободе зајемче
не Турским уставом.37) Устав прокламује једнакост пред законом
(члан 23), право на једнаку доступност државних звања (члан 24),
36) Видети члан 5. став 2. Устава.
37) Анализом уставних одредби може се утврдити утицај Белгијског устава од 1831. го
дине и Устава Луксембурга од 1861. године, као у Устава САД на одредбе о правима и
слободама у Намесничком уставу. Упоредити: П. Николић, „Декларација права човека
и грађанина од 1789. и права и слободе у српским уставима у XIX веку“.
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права из тзв. habeas corpus acta (чл. 26. и 27), право на слободу
приватне својине (чл. 25. и 28). Забрањена је конфискација имови
не, осим уколико је имовина стечена кривичним делом (члан 29).
Експропријација непокретности је дозвољена само уз накнаду и
уз сагласност власника непокретности и у законом предвиђеним
случајевима (члан 30). Устав установљава право на слободу мисли
и штампе (члан 30),38) али не и на слободу политичког организова
ња.39) Уводи се право на одбрану и неприкосновеност (неповреди
вост) стана. Обавеза плаћања данка, од које су изузети само кнез
и престолонаследник, и служења војног рока су основне грађанске
дужности. С друге стране, Устав не познаје поједина права која су
постојала у Сретењском уставу (права која се односе на дужину
притвора, начело ne bis in idem, неодговорност деце и сродника).
Иначе, особеност овог устава и уједно његов недостатак је често
позивање на законску енонсијацију у материји уређивања права и
слобода. Такве „каучук одредбе“ нису погодне, јер се законским
прописом може обесмислити уставна интенција за заштитом права
и слобода. У пракси, многа уставом прокламована права и слободе
имала су папирнати карактер.
Устав познаје и институт ванредног стања, па је у случају ње
говог проглашења Влади дозвољено да суспендује поједина пра
ва и слободе (неповредивост приватне својине, слободу говора и
штампе) и измени надлежност судова (члан 38). Устав није огра
ничио трајање ванредног стања, нити је дао могућност Народној
скупштини да се изјасни о мерама које су предузете. Влада је ко
ристила ове уставне могућности, посебно у време српско-турских
ратова, злоупотребљавајући институт ванредног стања.40)
Србија је и по Уставу од 1869. године секуларна држава, али је
Српска православна црква имала посебан статус државне цркве.41)
38) Законом о штампи (1881) била је укинута цензура предвиђена Законом о печатњи
(1870), али је три године касније (1884) новим законом поново доступна.
39) Право на политичко организовање било је уређено тек Законом о удружењима и збо
ровима од 1881. године. До тада, рад политичких удружења и странака полиција је
забрањивала. Сваки облик политичког организовања посматрала је као акт уперен про
тив јавног поретка. О томе: С. Јовановић, „Влада Милана Обреновића – књига друга
(1878–1889)“, Сабрана дела Слободана Јовановића, књига 5, Београд, 1990, стр. 70–71.
40) „Како је пространа и безразложна, а у исто време и ружна и неморална, употреба чи
њена од тога права, показује читава серија ванредних стања и преких судова у времену
трајања овог устава, чије су жртве били толики честити и умни државници, политича
ри и родољуби српски“. М. Ж. Миловановић, Државно право и друге уставноправне
студије, ЈП „Службени гласник“, Београд, 1997, стр. 309.
41) Статус државне цркве имао је и негативне последице по Српску православну цркву.
Држава је утицала на црквене послове, што је кулминирало сменом митрополита Ми
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За разлику од Сретењског и Турског устава, Намеснички устав не
садржи одредбе које се односе на унутрашњу организацију Срп
ске православне цркве. Најпре, у делу који се односи на права и
слободе грађана, Устав од 1869. године уређује да је православна
вера „владајућа“ у Србији, а да је „слободна и свака друга призна
та вера“ (члан 31). Слобода вероисповести заштићена је и законом,
и под надзором је државне власти односно министра вера (мини
стра црквених послова). Посебан статус Српске православне цркве
огледао се и у одредби којом је забрањен прозелитизам (члан 31.
став 3).42) Кнез је православне вере, а у саставу скупштине по поло
жају могли су бити именовани и свештеници Српске православне
цркве.
Војска има посебан уставни положај. Она се „не може укинути
или смањивати“ (члан 35). Војна обавеза је грађанска дужност. Ове
одредбе биле су својеврсна гаранција против Порте у случају да
покрене процес демилитаризације Србије. Устав је разликовао ста
јаћу (професионални састав) и народну војску (резервни састав). У
намери да се спречи политизација војске, која је у српској повести
имала значајну улогу у државним превратима, за њене припаднике
је забрањена слобода удруживања и окупљања или, како устав ка
же, „војска се не сме договорати“, а војници стајаће војске немају
бирачко право (члан 36).
Народна скупштина је постала уставни орган власти са скром
ним учешћем у вршењу законодавства, али је то био напредак у
односу на законске прописе по којима је имала само саветодавну
улогу. По Закону од 1861. године, заседања Народне скупштине
су одржавана периодично на три године. На Преображенској скуп
штини (1861) се расправљало о новим уставним законима, на Ве
ликогоспојинској скупштини разматране су политичке иницијати
ве за доношење закона о министарској одговорности и закона о
штампи, као и на Михољској скупштини на којој је предложено
хаила од стране кнеза Милана Обреновића у октобру 1881. године. Повод је био про
тест митрополита против Закона о таксама (1881) којим је уведена такса на рукопола
гање, хиротонију, хиротесију и монашки постриг. Наредне године, држава је формално
увела „цезаропапизам“, усвојен је Закон о изменама и допунама у закону о црквеним
властима православне вере којим је омогућено несветовним лицима да учествују у из
бору митрополита. Избор митрополита је потврђивао краљ. Држава је сменила и сва
три епископа која су се побунила против измена Закона. Видети: С. Марковић, „Црква
и политика, Српска православна црква у Србији и држава: клерикализација или цеза
ропапизам“, http://www.nspm.org.yu/Debate/2005_CP_slmarkovic_klerika.htm (доступно
16.12.2009); Д. Новаковић, „Став Напредњачке странке према Српској православној
цркви“, Политикологија религије, 2/2007, стр. 67–68.
42) Овакву норму сусрећемо и савременим уставима (члан 13. грчког устава).
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и доношење новог устава (1867). У њеном саставу није било чи
новника, јер они нису могли бити посланици. Председника и се
кретаре Народне скупштине именовала је влада, а посланици нису
имали имунитет.
Намеснички устав разликује обичну и велику народну скуп
штину. Обе су једнодомне. Велика народна скупштина имала је че
тири пута више посланика од броја изабраних народних посланика
у Народној скупштини. Посланици Велике народне скупштине би
рали су се на непосредним изборима. Велика народна скупштина
је одлучивала о: избору новог кнеза, избору намесника, промени
устава и државне територије и саветовала је кнеза о питањима од
веће важности у случају када он то захтева (члан 89). Велика народ
на скупштина није имала карактер уставне скупштине,43) јер није
могла суверено да одлучује о промени устава, већ је одобравала
предлог измена и допуна устава (члан 131. став 3). Она је изабрала
новог кнеза након убиства Михаила Обреновића, наредне године је
усвојила Устав, потврдила је Уговор о миру с Турском 1877. годи
не, а 1888. године је учествовала у усвајању новог устава.
Устав је уредио да је Обична народна скупштина представ
нички орган власти и да се састоји од изабраних и постављених
посланика. И то је једна од новина, која није позната у тадашњем
компаративном праву. Изабрани посланици су бирани на избори
ма, а постављене је именовао Књаз (чл. 41–44). Број посланика у
Народној скупштини није био фиксно утврђен (numerus clausus),
већ се утврђивао према броју пореских обвезника.44) Постојале су
три врсте изборних јединица: срезови, вароши и град Београд. Бе
оград је бирао два посланика, а по једног посланика – срез и окру
жне вароши до четири и по хиљаде пореских глава.45) Ако је број
пореских обвезника прелазио овај број, срезови и окружне вароши
су имале право на избор још једног посланика (члан 44). На сва
ка три изабрана посланика, Књаз је постављао једног (вирилног)
посланика. Устав је владарско право ограничио условом по којем
су се именовала лица која се „одликују науком или искуством у
43) М. Јовичић, Лексикон српске уставности, 1804–1918, стр. 41.
44) Изуз ев по Уставу од 1901. године који је непосредно утврдио број посланика у На
родној скупштини (130), број народних посланика се утврђивао уочи парламентарних
избора према броју пореских глава, односно према броју становника.
45) Изборни закон скупштински је усвојен 1870. године и регулисао је да се редовни пар
ламентарни избори одржавају на четири године. Гласање је било јавно, па су бира
чи често били изложени притисцима власти. Д. Јевтић, Д. Поповић, Народна правна
историја, стр. 151.

- 472 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2010 год. (XXII) IX vol=23

стр: 457-486.

народним пословима“, али је остављао и могућност манипулације,
будући да, како каже, овај број није коначан. Ова одредба је јемчи
ла да ће у скупштину ући и представници интелигенције,46) али с
друге стране то је и значило, имајући у виду широко постављену
парламентарну инкомпатибилност, да ће влада њима управљати
(члан 45).47)
Бирачко право је први пут уређено Уставом од 1869. године.
По угледу на Закон о Народној скупштини од 1858. године, Устав
предвиђа три општа услова за уживање бирачког права: држа
вљанство, пунолетство и плаћање пореза (члан 46). Коришћење
пасивног бирачког права, права да буде изабран за посланика на
непосредним изборима, било је ограничено старосним цензусом
и висином пореза. Тако је кандидат за посланика морао да буде
стар најмање 30 година и да плаћа државни порез од најмање шест
талира годишње (члан 47). Пасивно бирачко право било је недо
ступно за чиновнике, пензионере, адвокате и припаднике редов
не војске („стајаће“), као и за лица која примају „издржавања из
државне касе“ (члан 48).48) Устав је каучук одредбом допуштао да
се изборним законом предвиде и додатни услови за ограничење
пасивног бирачког права. Кнез није био ограничен овим нормама
приликом именовања вирилних посланика. Устав је забранио ко
ришћење плуралног вотума на непосредним изборима (члан 49),
али није прокламовао тајност гласања како би се бирачи заштити
ли од притиска власти.
У складу с начелом народне суверености, Устав прокламује
слободан посланички мандат (члан 51). Посланици имају имуни
46) Д. Мекензи, Јован Мариновић – европски државник, Центар за унапређивање правних
студија, Београд, 2004, стр. 85.
47) Слободан Јовановић, врстан познавалац српске уставне историје XIX века, то обја
шњава на следећи начин: „Владини посланици одговарали су тачно жељи Намесни
штва да интелигенција уђе у законодавно тело, и да опет зато не буде независна од
владе. Владине посланике влада је имала у џепу. Не само да их је постављала, него, ако
би њиховим радом била незадовољна, она је могла и да их уклони из Скупштине. Јер
свака промена њиховога службеног положаја повлачила је собом губитак мандата – а
да ли ће они променити службени положај зависило је од владе.“ (С. Јовановић, „Вла
да Милана Обреновића, књига прва 1868–1878“, Сабрана дела Слободана Јовановића,
књига 4, БИГЗ, Југославијапублик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990, стр. 74).
48) У време доношења Намесничког устава, а и касније, није било Устава у Европи који је
садржавао пропис по коме је адвокатима био онемогућено да буду изабрани за народне
посланике. Видети: Ј. Продановић, Историја политичких странака и струја у Србији,
књига I, Просвета, Београд, 1947, стр. 318. Одредба којом се адвокатима онемогућава
коришћење бирачког права унета је у Нацрт устава на предлог скупштинског одбора.
Адвокати нису били омиљени у народним масама, пре свега због злоуп
 отреба прили
ком заступања странака. Из тог периода потиче и пежоративни назив „дрвени адвокат“.
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тет од кривичног гоњења (чл. 72–74), али не и имунитет за мишље
ње или глас у Народној скупштини. Њихова неодговорност или
професионални имунитет (имунитет неодговорности) утврђени су
у деформисаном облику. Устав само декларативно штити неодго
ворност посланика за глас у скупштини, јер он може бити за неко
време искључен из скупштине или кривично одговарати „ако би
његови изрази садржавали нападање на личност кнеза, кнежеву
фамилију, намеснике књажевског достојанства, скупштину, или
поједине чланове њене“ (члан 71). Таква уставна одредба спутава
парламентарну критику извршне власти, јер се посланици нала
зе под претњом да за свако изнето мишљење или глас у Народној
скупштини одговарају. Како тврди Јаша Продановић „имунитет
посланички за говоре у скупштини ставља скупштинску мањину
под гиљотину већине“.49) Влада је, како је то и пракса показала,
користила мањкавост уставног уређивања институције парламен
тарног имунитета ради „дисциплиновања посланика“.50)
У вршењу законодавне власти, права Народне скупштине су
ограничена. Она нема право законодавне иницијативе, већ изра
жава само намеру („жељу“) да се усвоји закон.51) О њеним аманд
манима на предлоге закона одлучује влада. У случају да Народна
скупштина не усвоји закон, влада је имала право да повуче предлог
закона или да достави нови измењени предлог закона (чл. 61–63).
Влада је предлог закона могла да повуче у свако доба до коначног
усвајања у Народној скупштини, као и да захтева да Скупштина
решава о њеном предлогу закона као целини, дакле да о њему од
лучује без измена и допуна попут „тела немих из француског Уста
ва Конзулата.“52) Од начела да „никакав закон не може бити без
пристанка народне скупштине издат, укинут, измењен или проту
мачен“ (члан 55. став 1), изузетак постоји у случају тзв. ванредног
стања. Када је угрожена јавна безбедност, а скупштина није у мо
гућности да се сазове, кнез може по предлогу Министарског савета
донети или изменити законе (члан 56). По престанку ових околно
сти, односно када Скупштина буде у могућности да се састане, она
одобрава усвојене законе. Право законодавне санкције припада
49) Ј. Продановић, Историја политичких странака и струја у Србији, књига 1, Просвета,
Београд, 1947, стр. 321.
50) Упоредити: Д. Јевтић, Д. Поповић, Народна правна историја, стр. 152.
51) Народна скупштина је сведена на државни орган „простог изјављивања жеља и потре
ба народних“. Ж. Живановић, Политичка историја Србије у XIX веку, 1923, стр. 87.
52) Р. Марковић, Уставно право, тринаесто осавремењено издање, Правни факултет Уни
верзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 97.
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кнезу (члан 5), и ово његово право или вето је апсолутно. У прак
си је, примера ради, употребљено 1884. године, када краљ Милан
Обреновић није дао сагласност за Закон о општинама. Ипак, оно
није често коришћено јер је влада унапред знала за кнежева стано
вишта, и није му противречила.
Скупштина одобрава порезе и буџет. Устав подробно и по пр
ви пут у развоју српске уставности уређује и начин доношења бу
џета. По претходном уставу, буџетско право је припадало Држав
ном совјету (члан 12), док је Сретењски устав само уређивао право
Народне скупштине да уређује висину данка (члан 86). У вршењу
буџетског права, његовом доношењу и усвајању буџета учеству
ју извршна и законодавна власт. Предлог буџета подноси влада
(члан 58). Народна скупштина је, према интенцији уставотворца,
дужна да о предлогу буџета расправља по хитном поступку (члан
59) и може само да га усвоји или одбије. Усвојени буџет се подноси
Књазу (члан 63. став 1). Буџет важи само за буџетску годину. Ако
предлог буџета не усвоји Народна скупштина, може се продужити
његово важење (члан 65). Институција главне контроле („рачунски
суд“), као орган надзора над јавним финансијама предвиђен Сре
тењским и Турским уставом, није уставно обликована.53)
Кнез је доносио одлуку о распуштању Народне скупштине,
одлучивао о времену сазивања Народне скупштине, могао је одло
жити сазвану скупштину и до шест месеци (чл. 76–79). Он је овим
својим правима био господар законодавне акције. Значајан помак
у развоју парламентаризма је уставна одредба по којој се редовно
заседање Народне скупштине одржавало најмање једном годишње
(члан 75), а постојала је и могућност ванредних заседања. Ипак,
аутономија Народне скупштине је сужена, што се огледа и у чиње
ници да је кнез именовао председника и потпредседника обичне
народне скупштине, с листе од шест предложених кандидата (члан
53, став 1). Законска одредба, у циљу веће независности парламен
та од извршне власти, по којој министри нису имали право присту
па Народној скупштини, Уставом је стављена ван снаге (члан 69).
Министри или уместо њих повереници које именује кнез имају
право да узму учешћа на седницама Народне скупштине „кад год
захтевају“.
Кворум присутних у Народној скупштини је био неуобичајено
висок – три четвртине од укупног броја посланика (члан 81). За
53) Она је поменута у члану 90. став 1. тачка 13. Устава.
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доношење одлука је потребна проста већина присутних посланика
и један више (члан 82), што је погодовало опозицији. Историја пар
ламентаризма у Србији показује да је парламентарна опструкција
често коришћена,54) што је уставотворцима касније био путоказ да
предвиде једноставнија правила у погледу потребне парламентар
не већине за одлучивање.
Устав је садржавао и одредбе које могу представљати и искљу
чиву материју пословника Народне скупштине. Посланици гласају
лично и јавно (члан 83), скупштинске седнице су јавне (85), забра
њено је уношење наоружања у скупштину (86), а посланици који
не живе у месту одржавања скупштинских седница имају право
на одређену новчану надокнаду (члан 87). Јавност скупштинских
седница је уставна новина, у време када је скупштина махом у тај
ности одлучивала. То либерално начело омогућавало је народу да
буде боље упознат са збивањима у Народној скупштини.
Министарски савет је орган извршне власти, подређен кнезу.
Кнез је бирао и разрешавао министре и председника министарског
савета. Устав уводи институцију премапотписа (члан 100). Ме
ђутим, она је без правог парламентарног значаја јер није посто
јало начело министарске одговорности. Народна скупштина само
покреће поступак оптужења министра, у случају када они учине
кривично дело: издаје, мита, повреде устава и „оштете државу из
користољубља“ (члан 101). О кривици министра, Народна скуп
штина је одлучивала двотрећинском већином. Министрима је су
дио надлежни суд.55) Случај када је председник владе Јован Ма
риновић поднео оставку Народној скупштини 1874. године (јер је
владин предлог адресе владаоцу добио само три посланичка гласа
више) није добио карактер „преседана за будућност“. С ретким из
узецима, владе су до 1903. године, а и касније, „падале у двору, а не
у Скупштини, њих је мењао владалац без обзира на расположење
скупштинске већине“.56)
По Намесничком уставу, Државни савет је орган другоразред
ног значаја, како у погледу надлежности, тако и свог положаја. Он
54) Видети: М. Јовичић, Лексикон српске уставности, 1804–1918, стр. 107.
55) По Закону о министарској одговорности (1870), министрима је судио посебан суд, чији
су се чланови бирали након бацања коцке из састава судија Касационог и апелационог
суда и посланика Народне скупштине. Суд није изрицао кривичне санкције, већ је мо
гао министре да лиши звања или да их прогласи неспособним за службу. Први пут је
суђено бившем министру војске Јовану Белимарковићу који је избегао одговорност. О
томе више: Д. Јанковић, Рађање парламентарне демократије – политичке странке у
Србији XIX века, стр. 184.
56) Исто.
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је изгубио законодавну и буџетску функцију, коју је вршио од 1835.
до 1861. године. По Уставу од 1835. године, он је био највиша власт
у земљи до књаза, а Турским уставом његов положај је ојачан. На
меснички устав је надлежност Државног савета уредио методом
енумерације. Разликујемо три групе његових овлашћења:
а) саветодавна овлашћења. Државни совјет на позив и пред
лог владе даје мишљење о одређеним предлозима и законским и
административним пројектима, односно израђује законске и адми
нистративне пројекте и саветује намесништво (чл. 13, 16, 21. и 90.
тач. 1–2);
б) решавање управних спорова. Државни савет је управни суд
који разматра и решава сукобе између административних власти
и решава о жалбама против министарских решења (члан 90. тач.
3–4). То је важна уставна новина, јер је уведена судска контрола
управе по угледу на француски Conseil d’Etat.57) Ова уставна од
редба је „потврђена и разрађена“ у Закону о пословном реду у Др
жавном савету од 1870. године. Државни савет „задржава позицију
уставног суда“ и у каснијим српским уставима;58)
в) потврђивање, односно одобравање и решавање у одређеним
питањима која се тичу ступања у држављанство, разрезивања ло
калних пореза, државних зајмова и кредита и задуживање земље,
експропријације, државних компензационих послова (члан 90. тач.
5–14).
Чланове Државног савета, којих није могло бити мање од 11 а
више од 15, њиховог председника и потпредседника бира и разре
шава кнез. За државног совјетника може бити постављено лице с
навршених 35 година живота и десет година искуства у државној
служби и које поседује непокретно имање у Србији и има (члан
92).
Устав не уређује подробно организацију судства, за разлику од
Сретењског и Турског устава, већ само прокламује вишестепеност
организације судова.59) Судови су независни, али Устав не уређује
57) M. Јовичић, Лексикон српске уставности 1804–1918, стр. 302.
58) Упоредити: З. Р. Томић, Опште управно право, пето, скраћено и осавремењено издање,
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 343.
59) По Намесничком уставу, Државни савет је вршио судску контролу управне власти а
Касациони суд је одлучивао о кривичноправном имунитету судија (члан 105. став 2).
Уређење судства је било предвиђено Законом о устројству судова окружних, Апелацио
них и Касационог од 1865. године. У истом степену као окружни судови, постојали су и
Суд вароши Београда и трговачки суд. Поред наведених, постојали су и општински су
дови. Касациони суд је суд највишег степена, који је, поред касирања, решавао сукобе
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и механизме заштите овог начела (непокретност и сталност суди
ја).60) Устав уводи начело поротног суђења.
Приликом уређивања локалне самоуправе, Устав се држао од
редби ригидног Закона о устројству општина и општинских власти
(члан 126–130). Општине су „самосталне у својој управи“, али за
конски прописи ову аутономију дезавуишу. Изменама и допунама
Закона о устројству општина и општинских власти (1881) отишло
се и корак даље у централизацији, јер је законодавац пооштрио
услове за признање статуса општина и предвидео додатне механи
зме надзора над општинском влашћу.
Право да покрену поступак промене устава имали су кнез и
обична скупштина. О промени устава одлучивала је Велика народ
на скупштина, али је кнез потврђивао њене закључке (члан 131).
Намесничким уставом нису биле задовољне Русија и Порта.
Русија је сматрала да је Устав одвише либералан, да ће изазвати
унутрашње тешкоће и да ће Србију спутавати у вођењу спољне
политике.61) Порта се позивала на повреду својих сизерених права,
али није имала дипломатску снагу да их заштити. Аустрија је по
држала уставну реформу налазећи у томе задовољење својих ин
тереса.62)
Устав је након обнародовања био оштро критикован у дома
ћој јавности. Осим владиних присталица, Устав није задовољио ни
слободоумно оријентисану интелигенцију, али ни конзервативне
надлежности између различитих судова, вршио и интерпретацију законских прописа
„објашњавајући расписи“.
60) Видети члан 110. Судство је у пракси било под контролом управне власти. Процес
еманциповања од политичког утицаја и надзора извршне власти је дуго трајао. Тек је
Законом о судијама од 1881. године успостављена сталност и непокретност судија.
61) Д. Мекензи, Јован Ристић – европски државник, стр. 87.
62) У дневнику дипломате Бењамина Калаја наилазимо на објашњење ставова АустроУгарске да заштите право Србије да донесе устав. Став Аустрије је да: 1) Србија је
имала стечена права на самосталност и доношење устава. Раније законске промене су
спроведене упркос противљењу Порте; 2) овим уставом се не доводи у питање сизе
ренство Турске, јер се њиме регулишу само унутрашња права; 3) одлагање доношења
устава изазвало би немире у Србији, што би довело до напетости на Балкану; 4) Уста
вом се сузбија руски утицај у Србији. Намесничким уставом је стављен ван снаге Устав
од 1838. године, који је усвојен под утицајем Русије, и ограничена је уставна улога
русофилског настројеног Државног савета; 5) нови устав предвиђа наслеђе кнежевског
престола и по женској линији, што је „повољна околност“ јер су две кћери Милоша
Обреновића биле удате за угарске поданике; 6) Устав дозвољава настанак политичких
странака, што би ослабило политичко јединство Србије; 7) Устав је оцењен као „теко
вина слободног парламентаризма под намесништвом“ и значајан напредак у односу на
претходни. Видети: А. Раденић, „Напомене, коментари, прилози“, ен. 186, у: Дневник
Бењамина Калаја, „Службени гласник“, Београд, 2002, стр. 710–711.
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политичке кругове.63) Примедбе су се односиле на састав Народне
скупштине и на начин доношења Устава, ограничену уставотвор
ну власт и буџетско право Народне скупштине, непостојање поли
тичке одговорности министара и начин и обим уређивања слобода
и права.64) Конзервативци су оспоравали легалност и легитимност
доношења устава и квалитет његових уставних решења. Њихови
захтеви тицали су се покушаја да се Државном совјету врати део
овлашћења, пре свих у вршењу финансијске и буџетске власти, али
се део њихових критика поклапао са идејама либерала.65) Касније,
с настанком политичких партија, промена устава је постала „прва
тачка“ њихових програма.66)

ЗАКЉУЧАК
Закључујући расправу о Намесничком уставу, настојаћемо да
наведемо и објаснимо његове основне слабости и врлине. Пове
сни значај Намесничког устава је у чињеници да је то први само
стални српски устав.67) Већ у преамбули, за разлику од Устава од
1838. године, изражава се елемент суверености јер се Устав доноси
у име српског кнеза, а не као даровани акт у форми хатишерифа.
На тај начин, потврђено је право српског народа да мимо Порте
доноси своје основне и највише законе (члан 131. Устава), а тиме и
уређује унутрашњу аутономију. Устав је манифестовао стварну су
вереност Србије, међународно признату деценију касније, и фор
мално је „сахранио“ Турски устав који је већ органским законима
стављен ван снаге. Недостатак Устава од 1869. године је скромни
демократски карактер испољен у поступку његовог доношења.68)
63) С. Јовановић, „Влада Милана Обреновића, књига прва (1868–1878)“, стр. 81–82.
64) Упоредити: Љ. Кркљуш, „Светозар Милетић о Уставу кнежевине Србије од 1869“, стр.
144.
65) Упоредити: Ј. Продановић, Уставни развитак и уставне борбе у Србији, стр. 231, 235–
236.
66) Видети: Д. Јанковић, Рађање парламентарне демократије, стр. 308,
67) Р. Марковић, „Питање државности Србије током њеног уставног развитка“, у: М. Јови
чић (ур.), Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века, САНУ, Београд, 1990,
стр. 52; Д. К. Николић, „Устав од 1869. године – Намеснички устав“, у: М. Јовичић
(ур.), Устави кнежевине и краљевине Србије 1835–1903, САНУ, Београд, 1988, стр. 87;
М. Владисављевић, Развој уставности у Србији, Издавачка задруга „Политика и дру
штво“, Београд, 1938, стр. 51.
68) „И овде је у питању прокламовање у форми највишег правно-политичког акта земље
– устава, воље владара, у овом случају намесника, и уског круга неколицине чланова
владе, и скоро потпуног игнорисања народне воље коју су требали да изразе народни
представници.“ О. Вучић, Промена и трајање устава, „Досије“, Београд, 2005, стр.
161.
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Улога Народне скупштине је била симболична, упркос учешћу у
уставотворној расправи и усвајању Предлога устава. Намесници
су Предлог устава наметнули Државном савету и Народној скуп
штини и доцније својим потписима потврдили ступање Устава на
снагу.
Устав од 1869. године у мањој мери пати од правнотехнич
ких бољки него његови претходници (Сретењски устав и Турски
устав, прим. Р. М.). Уставни текст је ослобођен архаизама и туђи
ца, ијекавштине и писан Вуковим језиком. Систематика груписања
уставних одредби је блиска савременим уставима.69) Уставотвор
ци се нису поводили за страним решењима и покушавали да тран
сплантирају туђа искуства,70) већ су настојали да пронађу уставне
формуле примерене нашим околностима. То је, заправо, била и јед
на од основних замисли умерених либерала у изградњи уставних
институција и установа.71) Ипак, правнотехничка редакција није
ваљано изведена, па тако, примера ради, Устав користи појам „вла
да“, а на другом месту за исти орган употребљава назив „мини
старски савет“. Текст појединих одредби је дословно коришћен на
више места (нпр. видети чл. 4. и 54. став 1), како би се нагласио
њихов значај. Уместо правнотехничких термина, уставотворац ко
ристи описна одређења (рецимо за експропријацију), јер сматра да
уставни текст мора бити што јаснији.
Приговори уставној концепцији права и слободе су вишестру
ки. Најпре, устав не познаје поједина политичка права и слободе,
затим не регулише механизме заштите потврђених права и слобода,
односно не пружа гаранције да она неће бити узурпирана. Одлика
овог устава је коришћење каучук одредби, према којима се уставне
прокламације о слободама и правима прецизирају, односно ближе
уређују законом.72) У пракси, под овим уставом, права и слободе су
често подвргавана ограничењима у законским одредбама.
Подела власти уређена је у рудиментарном облику. Устав по
знаје законодавну, извршну и судску власт, али не и њихову уза
69) М. Јовичић, Лексикон српске уставности 1804–1918, стр. 303.
70) Страних утицаја је било, пре свега, устава немачких кнежевина у избору модела орга
низације власти, али и устава појединих европских држава приликом креирања устав
них норми о правима и слободама.
71) „Малим земљама је теже управљати него великим. Србија је попут чаше воде коју мо
же да узбурка и трунка прашине...“ сматрао је Јован Ристић,
72) Ј. Продановић, Историја политичких странака и струја у Србији, књига I, Просвета,
Београд, 1947, стр. 318; М. Јовичић, Лексикон српске уставности 1804–1918, стр. 304;
Љ. Кркљуш, „Светозар Милетић о Уставу Kнежевине Србије од 1869“, Истраживања,
број 16/2005, Нови Сад, стр. 144.
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јамну равнотежу. Тако моћи извршне власти да распусти Народну
скупштину није супротстављено право парламента да постави пи
тање политичке одговорности министара и да разреши владу. На
родна скупштина није располагала законодавном иницијативом и
буџетским правом. Судству није зајемчено очување уставом про
кламоване независности, а вршење управног судовања је поверено
Државном савету. Општинама је дата „самосталност у својој упра
ви“, али није прокламована локална самоуправа. Овакав уставни
концепт произашао је из намере да власт буде концентрисана у ру
кама кнеза и владе, а по моделу какав је у то време постојао у не
мачким кнежевинама.
Намеснички устав, са свим врлинама и недостацима, био је у
време свог доношења погодан за један прелазан облик ограниче
не уставне монархије. Устав је предвидео снажну извршну власт,
потребну у периоду политичких криза и решавања важних држав
них питања. Уочи доношења овог устава, висио је о концу држав
ни удар и рат с Турцима, а очекивали су се и политички немири.
Друштво је било патријархалног карактера, с великим процентом
неписменог становништва које се углавном бавило земљорадњом,
и врло мало интелигенције. Државне установе и институције ни
су биле развијене, политичке странке, у правом смислу те речи,
нису ни постојале. Недостајала је одговарајућа инфраструктура за
развој демократије и присутна је опасност од обнављања деспот
ске владавине и(ли) аномије. Либералнија форма уставне владави
не, како је и тада тумачено, била би лек за погрешног болесника
али и трн у оку великих сила. Под овим уставом, Србија је добила
независност (1878) и проглашена је краљевином (1882). У међу
времену, вођени су ратови – с Турском (1876–1877) и Бугарском
(1885). Ипак, под Намесничким уставом није остварена политичка
стабилност. То је било време оштрих политичких сукоба и неста
билних влада.
Повесна збиља познаје сурове примере поступања полицијске
државе под Уставом од 1869. године. Полиција је сугерисала наро
ду кога да бира за посланике, а влада скупштини како да гласа.73)
Власт је била спремна и да краде на изборима, поништава резулта
те легалних избора, хапси и пребија кандидате за народне послани
ке и распушта „непослушну“ Народну скупштину. Кнез, а доцније
краљ Милан Обреновић често и хировито је мењао владе, по свом
73) С. Јовановић, „Наше уставно питање у XIX веку“, стр. 31.
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нахођењу. Како се српско друштво у међувремену политички опи
смењавало, постајало свесно да је извор власти и да су његова пра
ва неотуђива, Устав се неминовно морао променити.
Устав од 1869. године има, и поред свих мана, позитивно ме
сто у развоју српске уставности. Он је чедо једног времена и по
литичких околности, и представља „велики корак напред у односу
на претходно стање.“74) Према Слободану Јовановићу, Намеснички
устав је кројен по мери „бирократије“,75) као резултат компроми
са између народних жеља за већим степеном слободе и интереса
владајућег режима.76) Народ је по први пут добио основна права и
слободе и учествовао је у вршењу највише власти посредством На
родне скупштине, додуше са ограниченим правом гласа и утицаја
на извршну власт, а кнез и влада да управљају земљом. Посредна
последица овог устава је настанак првих политичких странака, као
заговорника промене устава и борбе за парламентаризам. Наведе
не претпоставке довеле су до доношења Устава од 1888. године.
Miodrag D. Radojevic
AN ESSAY ON DEVELOPMENT OF SERBIAN CONSTITUTI
ONALITY
THE CONSTITUTION OF REGENCY –
Summary
In this text author analyzed political background and cir
cumstances that lead to proclamation of the Constitution
of Principality of Serbia in 1869 through the analysis of
its normative text and influence on development of the sta
te institutes and institutions. The Constitution of Regency
had been adopted after one of the most turbulent political
periods in Serbia. By proclamation of this Constitution a
factual sovereignty of formally vassal-state was manife
sted. Character of constitutional provisions was a conse
quence of “the spirit of times” during which there came
also a political compromise between governing burea
ucratic structures and liberally oriented opposition. The
political compromise influenced limitation of democratic
74) М. Јовичић, Лексикон српске уставности 1804–1918, стр. 149.
75) С. Јовановић, „Влада Милана Обреновића, књига прва (1868–1878)“, Сабрана дела
Слободана Јовановића, књига 4, БИГЗ, Југославијапублик, Српска књижевна задруга,
Београд, 1990, стр. 86.
76) Већ наредне године (1870) усвојени су: Закон о изборима за Народну скупштину, Закон
о пословном реду у Народној скупштини, Закон о министарској одговорности, Закон о
слободној штампи, као и Закон о Државном савету. О утицајима Намесничког устава
на појаву политичких странака видети: Д. Јанковић, Рађање парламентарне демокра
тије – политичке стране у Србији XIX века, стр. 130–138.
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character of the constitutional provisions. Thus by the
Constitution there was determined the status of the Na
tional Assembly as a participant in practicing legislative
power, but the parliamentary system was not established
yet, nor was constitutional principle of independence of
jurisdiction secured with appropriated guaranties, and
independence of administration was proclaimed in muni
cipalities, but not in local self-governments, and guaran
teed rights and freedoms were limited by laws. Despite its
shortages, the Constitution of Regency had provided for
foundation of preconditions for development of democra
tic institutes and institutions and proclamation of the Con
stitution in 1888. Its significance is reflected in the fact
that it suspended so-called Turkish Constitution that had
been in effect before that and that it also created precon
ditions and precedents for appearance of political parties
and parliamentary system.
Key Words: Constitution, constitutionality, constitutiona
lists, laws, democratic institutions, constitutional reform,
political regime, organization of power, division of power,
parliamentary system, legislative government, rights and
freedoms, local self-government, political parties
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Abstract
There is a special place and role for the Constitution of
Regency in development of Serbian constitutionality in
19th century. The Constitution of the Principality of Serbia
in 1869 was in use until proclamation of the Constitution
in 1888 and also in the period from 1894 to 1901. It was a
first independent and most continual Serbian Constitution.
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Serbia, although it used to be a vassal principality, did not
ask Porta for participation in creation and proclamation
of this Constitution. By its proclamation factual sovere
ignty of this formally vassal principality was manifested.
Legitimate basis for proclamation of this Constitution and
reaching compromise between bureaucratic structures of
government and regency, liberally oriented opposition and
the people was a need for protection of interest of the sta
te and Obrenovic dynasty. Compromising character of the
Constitution had impact on both the way of its proclama
tion and the quality of its constitutional formulation. In
case of the proclamation of the Constitution constitutional
and legal procedure was infringed and the people’s will
reflected in the form of National Assembly was neglected.
The Constitution established National Assembly as consti
tutional body, with numerous limitations in its representa
tive character and functions. The Assembly did not gain
legislative power, legislative initiative nor did it gain com
plete budget rights. The Constitution did take into account
existence of legislative, executive and judicial power, but it
did not provide establishment of parliamentary system and
division of government. The Government was the holder of
executive and legislative power and it was submissive to
the Prince Regent. The Prince Regent had right to select
and dismiss ministries, name one quarter of total number
of national deputies and decide on time of convening and
time running of the National Assembly sessions. The Con
stitution lacked elements of regulating of constitutional
norms regarding rights and freedoms, self-governing of
municipalities and independence of jurisdiction.
Despite all its shortages, the 1869 Constitution has been a
positive example within development of Serbian constitu
tionality. It is a reflection of one time and political circum
stances and a result of compromise between the people’s
wish for greater level of freedom and interests of burea
ucracy that was reflected in the government taking mo
nopoly over governance. The Constitution sat up the path
for establishment and development of political parties and
parliamentary system. The abovementioned preconditions
provided for proclamation of liberal Constitution in 1888.

Овај рад је примљен 01. фебруara 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
11. фебруара 2010. године.
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Бранимир Стојковић: Европски културни идентитет,
Београд, Службени гласник, 2008, стр. 181.
У издању реномиране издавачке куће „Службени гласник“ из
Београда се не тако давно појавила књига Бранимира Стојковића
под насловом „Европски културни идентитет“ која је изазвала ве
лико интересовање не само стручњака из области културологије и
европских интеграција, већ и пажњу шире јавности на што указују
и два тиража у кратком времену. Реч је о књизи која даје преглед
основних и најзначајнијих питања везаних за проблем културног
идентитета у реализацији идеје „уједињене Европе“. Свест о неоп
ходности утемељења европског културног идентитета подразумева
истовремено свест и осећање припадности истом – европском дру
штву, „Европи без граница“ – као простору слободе, безбедности,
правде и сарадње, која је данас добила своје оживотворење као ни
када пре тога.
Настао на тлу Европе где су, заправо, и настале прве модер
не нације у различитим и испреплетеним међусобним односима
европских држава, као метанационална (а не наднационална) ка
тегорија, европски културни идентитет се јавља као интегришући
начин за превазилажење појединих националних идентитета. Ње
гово се утемељење налази у историјском идентитету Европе која
се трансформише и пројектује у заједничку идеју европске будућ
ности. Тако је идеја Виктора Игоа (председавајућег на Европском
мировном конгресу у Паризу 1849. године) „да ће све земље кон
тинента (мислећи на Европу) без губљења својих различитих осо
бености и славне индивидуалности постати блиске и здружити се
у европско братство“ постала реалност, посебно после ступања на
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снагу Лисабонског споразума децембра 2009. године која је довела
до радикалне и квалитетно нове улоге и трансформације Европске
уније као најзначајније регионалне политичке, економске и безбед
носне организације на свету.
Европски културни идентитет је аутор изложио у четири
основна поглавља, поред увода, закључка и прилога (Регистра
имена и Регистра појмова) који се логично настављају и предста
вљају јединствену целину у покушају да понуди одговоре на пита
ња: постоји ли европски културни идентитет, из чега се он састоји,
које су његове основне карактеристике, каква је улога уметничког
стваралаштва и културе у његовом настајању и развоју, који чини
оци делују у том правцу и др.
У покушају давања одговора на ова и бројна друга питања,
аутор је, као што је то уобичајено за монографске радове ове вр
сте, у првом поглављу под називом „Одреднице европског култур
ног идентитета“‘ најпре приступио дефинисању средишњег појма
- а то је појам културног идентитета уопште, полазећи од анализе
садржаја два његова елемента. То су: а) идентитет у смислу означа
вања колективне свести, припадања (лични, социјални, политички
или културни) анализирајући га са политичког, социолошког, пси
холошког и антрополошког аспекта и б) култура у смислу човеко
вог производа који је настао током историјског развоја радом више
генерација и које нови нараштаји усвајају и прерађују.
После прегледне и исцрпне анализе појединих теоријских
схватања појма и значаја идентитета, аутор под тим подразумева:
а) идентитет који је истовремено и индивидуални и колективни
феномен, б) идентитет који је одређен припадањем, али и поседо
вањем одређених одлика, в) одлике које чине идентитет могу би
ти територијалне и социокултурне, г) идентитет је истовремено и
систем и процес и д) идентитет је настао представљањем себе које
је стално прилагођено и другима. Поред индивидуалног, посебан
значај има и групни идентитет који представља истовремено афир
мацију, али и негацију одлика које припадају појединцу. И на кра
ју, аутор културу (као цивилизацијску тековину) доводи у везу са
идентитетом стварајући кованицу – културни идентитет. Под овим
појмом он подразумева самосвест припадника групе која историј
ски настаје и развија се у зависности од критеријума које та група
успоставља у односима са другим групама.
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Да би аргументовао своје ставове, аутор је у овом поглављу
изложио и кратак историјски развој и настанак појма идентитета
(почев од античких мислилаца Аристотела и Платона преко раз
мишљања Хјума, Ериксона, Гофмана, Кулија, Бергера, Лукмана
и др.), као и различите контексте његове употребе од филозофије,
психологије, социологије, културологије и политике, да би потом
приступио дефинисању појма културни идентитет, анализи њего
вих особина и карактеристика, те индентификатора као његових
операционалних носилаца. Посредством ових идентификатора
се и операционализује културни идентитет. Ти идентификатори
представљају обележја из којих друштвене групе конституишу
властити идентитет, али и разазнају и приписују идентитет дру
гим друштвеним групама будући да им придају одређено културно
условљено значење.
У том смислу је посебно детаљно и аргументовано истражен
процес енкултурације (или социјализације). То је, заправо, процес
развоја културног идентитета (и њему примерени енкултурацијски
механизми) током којег се на индивидуалном нивоу усваја култур
ни идентитет, а човек као јединка постаје личност која је обликова
на културом коју усваја. Дакле, то је процес током којег биолошка
јединка усваја културу друштва у коме је рођена и унутар кога то
ком одрастања постаје личност. Или другим речима, овде се ради
о процесу културне трансмисије између свих ранијих генерација и
оне која се налази у процесу енкултурације.
Аутор је посебну пажњу посветио анализи основних еле
мената процеса обликовања европског културног идентитета на
индивидуалном и групном нивоу указујући на сложеност и про
тивуречност овог процеса. Овде се ради о фази антиципативне ен
културације путем које се врши културна адаптација на ситуац
 ију
која још није актуелна, али се њено настајање очекује (оно реално
предстоји). Поред енкултурације, савремене друштвене процесе
карактеришу још и следеће појаве: а) акултурација – процес у коме
државе у настајању (бивше колоније) прихватају културне моделе
који потичу из њихових бивших метропола и посредством којих
остварују доминацију над целокупним становништвом, б) нативи
зам – друштвени покрет који је усмерен на реаф
 ирмацију извор
них култура и представља облик реакције на стрес који је изазван
културацијом и в) анакултурација - процес обрнуте акултурације
посредством кога се појединци или читава група враћају изворној
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култури својих предака, при чему је аутор после одређивања појма
и карактеристика сваког од ових процеса, указао на њихов међу
собни однос, утицај и повезаност.
Друго поглавље „Основне детерминанте европског социокул
турног простора“ се бави проблемом одређивања детерминанти
европског културног простора који представља незаобилазну прет
поставку европског културног идентитета. На основу изложених
историјских, социолошких и културолошких сазнања, Европа се
одређује као „током историјског процеса настала мешавина циви
лизација и култура“. На почетку излагања у оквиру овог поглавља
је указано да и поред различитих приступа схватању и интерпрета
цији појмова цивилизације и културе, они ипак не искључују мо
гућност постојања универзалне цивилизације, односно повезано
сти културе за дух народа и његову неупотребивост и несводивост
на друге културе. Као основни критеријум који раздваја ова два
појма најчешће се узима „дух народа“ (Volksgeist).
Под цивилизацијом аутор подразумева скуп вредности које
човечанство у свом развоју остварује на бесконачном путу свога
прогреса. Практично цивилизација сазрева и развија се у простору
који је прожет културом једног народа у дугом историјском разво
ју. Али би то било њено једнострано одређење ако не би уважавало
утицаје са стране, утицаје других цивилизација. Наиме, закључује
аутор, нема аутохтоне цивилизације у смислу ‘’монокултуре’’, већ
она представља тековину више народа у историјским развоју. Тако
се и долази до заједничке европске цивилизације (или заједничке
европске културе) која је утемељена на скупу заједничких вредно
сти европских народа насталих у њиховом историјском развоју и
сазревању.
У том смислу су нарочито значајна сазнања културне антро
пологије која говоре о постојању јединственог европског култур
ног простора (и то од најстаријих времена из периода историјских
сеоба народа и дифузије основних културних тековина), као и на
основу анализе и увида у одлике савременог живота и савремене
културне продукције и начина живота грађана Европе. Ту је посеб
но место посвећено анализи утицаја Западне Европе у процесима
настајања и развоја европског културног простора где су суочени и
критички и аргументовано сагледани резултати више истраживања
која су спроведена последњих деценија 20. века о актуелном трен
ду настајања европског друштва које представља социоек ономску
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основу утемељења савременог европског културног идентитета
без обзира на индивидуалне разлике које постоје између појединих
националних култура (култура појединих народа), односно разли
ке које постоје између Западне, Источне и Средње Европе.
Тако сагледано излагање је пошло од тврдог језгра настајања
европског културног идентитета у оквиру и под окриљем Европске
економске заједнице и њеног настојања на формирању јединстве
ног европског економског, социјалног и културног простора. Стога
се често простор Европе идентификује са простором држава чла
ница Европске економске заједнице (данас Европске уније). То је,
заправо, пројекција европске цивилизације, а не тренутног стања
27 држава чланица Европске Уније. И овде аутор покушава да од
реди које су то одлике и карактеристике које одређују европски
културни простор, односно шта је то што чини Европљане бли
ским међу собом, односно толико различитим од других (у првом
реду од држављана САД и Јапана).
При томе је аутор у својој помној анализи указао да се, запра
во, оквири Европске економске заједнице у највећој мери и отва
рају према својој европској околини (посебно према државама Ис
точне Европе). Тако долази до изражаја деловање друге европске
регионалне организације – а то је Савет Европе који аутор назива
„лабораторијом европских идеја“. Савет Европе окупља културне
ствараоце, мислиоце и научнике чије активности добијају оживо
творење кроз Комисију за културну сарадњу Савета Европе где се
остварују културни, научни и образовани садржаји ове регионалне
европске организације. На тај начин култура онако како је одређује
Савет Европе као „могућност појединца да се одреди у односу на
свет - друштво и у односу на родну баштину како би схватио свој
тренутни положај у циљу његове могуће измене и напретка“ доби
ја посебно на значају.
Тако одређена култура и европски културни простор, односно
његове детерминанте представљају основу за настајање „европ
ског друштва“ које подразумева европске обичаје, европско нави
ке, јавно мњење, европско право, европску јавну власт итд. Поред
овог, постоје и друга схватања, која аутор такође излаже у свом
монографском раду која тврде да нема европског друштва у смислу
„његових посебних карактеристика“ јер Европа није ни друштво,
ни држава, нити заједница, па се о њој може говорити само као о
глобалном друштву, социјалном ентитету који поседује заједничку
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културу. Како закључују поборници овог схватања Европа нема ни
социолошку, ни конститутивну, ни националну димензију.
Треће поглавље ове монографске студије под називом „Европа
нација и европски културни идентитет“ говори о европском кул
турном корпусу или корпусу европске културне политике. Њена се
основа налази у пројектима и активностима Савета Европе у ци
љу стварања европског друштва чији вредносни систем предста
вља наслеђе заједничке европске културе. Заправо, аутор полази од
укорењености европских држава у националном идентитету (др
жава – нација) чију легитимацијску основу представљају култура,
језик, национална свест и историја, па се тек потом окреће према
економији.
Почев од Римских уговора којима је утемељена Европска еко
номска заједница (где култура уопште није ни поменута), „европ
ска идеја“ је постепено добијала на значају и тако је довела до
интеграције привреде и заједничког тржишта (слободне размене
новца, робе и људи). Све је то временом довело и до културних по
следица јер је дошло и до стварања европског тржишта културних
добара. А културна политика Европе се, полазећи од регионалних
специфичности и регионалног идентитета (регионализма насупрот
национализму) обликује према спољним изазовима (у првом реду
изазовима САД и Јапана). При томе је често истиче транснацио
нално утемељење региона засновано на заједничкој културној ба
штини о чему говори и пример Средње Европе. Тако с временом и
настаје мултикултуралној друштво у коме равноправно коегзисти
рају различите културе европских народа и региона.
Последње поглавље носи назив „Европа и регионални кул
турни идентитет“. Изложена су интересантна схватања о улози и
значају региона за европски културни идентитет, што има посебан
значај за сагледавање места и улоге региона југоисточне Европе
(где спада и наша земља) у европском друштву уопште, а па тиме и
у европском културном идентитету. Као врстан познавалац методо
логије научног промишљања, аутор и на овом месту прво полази од
појамног одређења региона користећи и субјективистички и објек
тивистички приступ при чему одређује елементе и карактеристи
ке региона, да би потом навео и типичне класификације региона
према њиховим специфичним карактеристикама. Тако се најчешће
разликују следећи региони: етнички (културни), индустријски (ур
бани), топографски (климатски), економски (специјализовани), ад
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министративни, супранационални политичко-економски регион и
др. уочавајући да се појам, одређење и карактеристике региона у
Европи схватају на другачији начин него што је то случај са одре
ђењем региона нпр. у Латинској или Северној Америци.
Појам региона нужно прате још два појма: регионална свест
и регионализам. Управо богатство и различитост региона и ме
ђурегионална сарадња дају посебан квалитет европском тлу како
закључује аутор. Они представљају основу за регионална повези
вања која су данас толико многобројна и разнолика да је управо
то посебна специфичност европског континента (где су посебно
истакнути примери региона Алзаса који је спона повезивања не
мачке и француске културе и региона Средње Европе). Европски
регионализам карактерише низ процеса о којима исцрпно говори
ова студија, а међу којима се посебно истичу: а) официјелна са
радња региона у Европи, б) подстицање регионалног развоја, в)
развој истраживачких делатности и примена нових технологија, г)
размена информација, комуникација и сарадња региона, д) развој
регионалних културних идентитета и ђ) развијање солидарности
европских региона са спољним светом.
Значај овакве студије је још већи за нашу државу која се на
лази на путу евроатлантских интеграција јер она говори само о
једном, додуше све значајнијем, аспекту европских интеграција, о
„европском културном идентитету“ којем државе савремене Евро
пе теже. На овај начин је домаћа културолошка, политиколошка,
социолошка, психолошка, дипломатска, међународна, као и правна
литература добила вредно дело које ће представљати незаобила
зно штиво свим посленицима, како у области културе, менаџмента
културе, културне политике, тако и у области међународних одно
са и европских интеграција.
Иако је ова књига намењена првенствено читаоцима у обла
сти културе, међународних односа и европских интеграција, она
свакако представља и користан приручник и извор неопходних са
знања свима који се у процесу школовања и специјализације су
срећу са овом облашћу, али и свима који се у свакодневном раду у
различитим културно-образованим садржајима сусрећу са „европ
ском компонентом културе“. На тај начин је употребљивост и ко
рисност издања ове врсте подигнута на највиши ниво управо због
обиља значајних информација које читаоцу стоје на располагању
у области савремене европске културне политике. Такав извор са
- 495 -

Ана Јовашевић

ЕВРОПСКИ КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

знања може да буде корисно упутство и за конципирање, вођење и
унапређење културне политике Србије, и то како према државама
у окружењу, тако и према државама чланицама Европске уније, чи
јем чланству и наша држава тежи, посебно после ступања на снагу
Лисабонског споразума крајем 2009. године.
Овом циљу је аутор подредио начин, предмет, метод, стил и
садржину излагања посматране материје. У излагању ове обимне и
сложене материје која задире у различите области од психологије,
социологије, филозофије, политикологије до културе и међународ
них односа, аутор је вешто користио сву расположиву домаћу и
инострану литературу и изворе података. Ове одлике указују да се
ради о аналитичко-синтетичком раду који има велику педагошку,
али и практичну и употребну вредност. Објављивањем ове моно
графске студије читаоци у Србији су добили ретку и јединствену
прилику да се упознају са основним појмовима и категоријама које
обухвата „европски културни идентитет“ и тенденцијама у савре
меној култури, што ће им свакако бити од користи за успешније
укључивање у различите облике међународне културне, образовне
и уметничке размене.
Иако је студија у првом реду усмерена на сазнавање савре
мене димензије европског културног идентитета, она је морала
да идентификује и прошле, историјске облике европске културне
свести. У том смислу, аутор је пошао од културног плурализма у
европском простору приступајући Европи као мозаику културних
микропростора коју чини мноштво националних, регионалних,
класних, генерацијских и полних култура и субкултура које све за
једно представљају основе стварања комплекса европског култур
ног идентитета. При томе је посебно указано на значај уметничког
стваралаштва (књижевност, ликовна, драмска, филмска и музичка
и други облици уметности), медији њиховог вредновања и инсти
туционални систем дифузије, односно посредовања за афирмацију
европског културног идентитета.
На крају аутор закључује да је могућ позитиван одговор на
питање да ли постоји Европљанин. То је „лице које поред нацио
налног и регионалног идентитета поседује и такве одлике које му
омогућују да свуда у Европи буде као код своје куће, односно да
Европљанин не може да буде у изгнанству нигде у Европи“.
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Др Драган Симеуновић, Увод у политичку
оград, Институт за политичке студије, 2009.

теорију, Бе

Нова књига Драгана Симеуновића Увод у политичку теорију
настала је као плод вишедеценијског истраживања у пољу поли
тичке теорије и по много чему представља изузетну научну мо
нографију у области политикологије. Препознатљивим стилом и
бритким аналитичко-истраживачким пером аутор је успео да ура
ди оно што мало коме полази за руком, а то је да од једне комплек
сне теме пуне индистинкција направи дело за потребе студената
политичких наука које је уједно вредно научног поштовања свих,
али и дело које је дар за поклонике лепе писане речи. Увод у поли
тичку теорију је пример како треба да изгледа факултетски уџбе
ник – јасан, кохерентан, са добро осмишљеним садржајем, а у исто
време објективан са научно-критичким карактером. Конзистент
ност мисли којом писац постепено читаоце уводи у најскривеније
дубине политичких наука сведочи да се ради о озбиљном научном
подухвату.
Драган Симеуновић је генерацијама студената на својим чуве
ним и веома посећеним предавањима показивао да поседује импо
зантно знање из теорије политике које сада као искуство врло лако
преноси и на читалачку публику. Отуда је ова књига пропедеутич
ког карактера и упућује на теоријску увертиру са основним поли
тичким појмовима и категоријама. Све то потврђује њену уводнообјашњавајућу функцију у свету политичких наук а. Лако је писати
о политичкој мисли са дескриптивног становишта, али да би се
објаснила изузетно сложена корелација односа међу политичким
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феноменима потребан је не само креативни набој и стваралачки
полет већ и phronesis. Драган Симеуновић одржава кроз цео текст
све наведене критеријуме и зато је његова књига не само драгоцена
као теоријско штиво, већ је и посебно важна као узор млађим науч
ним нараштајима, а као целина једног и другог представља велики
допринос политичкој науци.
Књига је обима 187 страна и подељена је на два велика сегмен
та. У првом делу се обрађује историјски развој политичко-научне
мисли, заснованост науке о политици, однос политичке теорије и
теорије политике, као и многа филозофско-теоријска питања, док
је други део посвећен политиколошким категоријама. Циљ ауто
ра је очигледно био да књига реализује не само експликативно-де
скриптивни циљ, већ и да оствари можда најзначајнију функцију
у друштву а то је едукација. На много места његово дело исијава
чисту научну мисао која не само што открива суштину политике и
политичког већ и подучава.
На самом почетку аутор истражује основаност науке о полити
ци и аргументовано тврди да политикологија илити наука о поли
тици има свој сопствени предмет и метод што заправо једну науку
и чини науком, опонирајући Јиргену фон Кемпском који је сматрао
да политикологија „чупа перје других научних области да би се
њиме китила“. Многи су, утврђује Симеуновић, негирали постоја
ње политичких наука, у почетку друге друштвене науке из разло
га компетиције, а потом и реалсоцијалистички политички режими
зато јер су у политикологији видели опасност која се граничила са
идеолошком јереси и претила „капиталистичком застрањивању“.
Скептицизму око постојања политике као науке су у великој мери
доприносили и политичари који „магију“ политике нису желели да
деле са другима, па били они и научници. Па ипак, доказује аутор,
наук а о политици постоји и траје још од времена горостаса античке
мисли када се и први пут испрофилисала као краљевска наука (epi
steme basilike) што је по многима остала и данас. Аутор са припо
ведачком лакоћом објашњава и појаву праполитике тј. претполи
тике која алудира на принцип организације, хијерархије и односа
моћи који се јавља још пре људског друштва, а својствен је свету
животиња.
У плејади великих мислилаца Драган Симеуновић не забора
вља ни оне нама најближе који су неправедно запостављени а који
су оставили значајан печат у домаћој политичкој мисли – ради се о
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српским теоретичарима међу којима он издваја Доситеја Обрадо
вића, Николу Пашића, Јована Ристића, Светозара Марковића, Јо
вана Скерлића и Владимира Јовановића који је први у нас у девет
наестом веку дао не само дефиницију политике већ и политичких
наука. Еволутивним приступом од античке Грчке преко средњег и
новог века, аутор књиге долази и до кризе у политичким наукама
двадесетог века која настаје услед непостојања великих теоријских
мислилаца и великих теоријских система. Разлог томе он налази у
масовном увођењу политикологије на универзитете. Тек крај два
десетог и почетак двадесет и првог века враћају политичку теорију
на њен пиједестал славе дајући јој почасно место, које уосталом
она и заслужује.
Један од круцијалних разлога зашто је створена политика јесте
човекова тежња ка срећи, сматра Драган Симеуновић и додаје да
она припада роду apeiron, тј. бесконачном. Зато се и политичко де
лање одређује као „свесно организована, сврсисходна и системат
ска, умна и практична, рационална активност ради постизања оп
штег добра и бољег живота у заједници“. Када је реч о семантици,
аутор истиче да је најрелевантнији назив наука о политици или по
литикологија, који је као израз најпре употребљен у Холандији где
је иначе и отворен први факултет политичких наука 1613. године.
Посебан допринос у овој пропедеутичкој студији аутор оства
рује дајући разјашњење односа између политичке теорије и теори
је политике, те истиче да је битан део сваке науке теорија и наводи
три суштинска разлога за успостављањем теорије: жудња за зна
њем – да би се остварила срећа, потреба сазнања ради одржања
живота и његовог унапређења; и радозналост која тежи сазнању
свега новог и неистраженог. Драгоцен је и закључак да код теорије
проналазимо не само елементе чињеничног већ и елементе фан
тазије што са посебном надахнутошћу аутор описује у сегменту
који носи назив „Политика као уметност илузије“, који се базира
на Хегеловом поимању естетике. Прави се и дистинкција на пољу
односа између теорије политике и политичке филозофије. Док се
теорија политике заснива на чињеницама, а тек онда и на хипоте
зама, политичка филозофија почива на моралним, религијским, и
метафизичким вредностима које се налазе изван политичке реал
ности. Симеуновић истиче да политичку науку прати сен филозо
фије као предео њеног рођења. Тако је било у старој антици, тако
је и у модерном добу. Такође се налази корелација између политике
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и филозофије уз помоћ две споне: политичке теорије и политичке
филозофије.
Други део књиге је посвећен обради политиколошких катего
рија, па се у том контексту обрађује појам политичке заједнице као
главно поље античке политике. Због тога је прво заједничко добро
био осећај сигурности који произилази из заједништва. Изучава
јући проблеме у класификацији и одређењу политике и политичког
аутор истиче субјективност која је посебно својствена друштвеним
наукама. На основу тога је могуће закорачити у сферу спекулације
која резултира извођењем следећег закључка: наука о политици је
била и остала слушкиња политике. Овде под политичком науком
Симеуновић подразумева феномен episteme који тежи ка вечној
истини и даје исказе о ономе што постоји у човековој стварности.
Та констатација нас подсећа на Хегелову мисао о томе да је свој
ство науке једино истина и да је ван истине беспредметно елабори
рати појам научног.
Иако је своје прве кораке у историји човечанства политика на
правила јако давно, она је као наука често оспоравана управо због
тога што касно улази на врата универзитета. Аналогно са развојем
светске науке, аутор помно прати и еволутивни развој политике у
нас, истичући како је тек позни двадесети век отшкринуо универ
зитетска врата политичким наукама у Србији.
Проблем дефинисања је својствен не само политичким, већ и
свим друштвеним наукама. У том пољу се најчешће праве две гре
шке, добро запажа аутор. Прва је извођење дефиниција из саме ем
пирије, а друга конституисање дефиниција на основу теоријских
ставова. Решење је у кооперацији између теорије и праксе што им
плицира закључак да су најбоље дедуктивне дефиниције, јер се та
да у потпуности поштује правило усаглашености дефиниције са
појавом. Симеуновић прави занимљиву и несвакидашњу паралелу
између политикологије и метеорологије истичући како се за обе на
уке интересују сви, јер се и тичу свих, али да им је заједничко и то
што је и језик којим се користе често нејасан и рогобатан.
У објашњавању категорија направљен је велики помак у кла
сификацији политичког, што се у највећој мери односи на појам
државе који се разматра кроз фундаменталне легитимизирајуће
концепте. Моћ, власт, сила и насиље су маркантна обележја по
литике од вајкада, тако да је посебна пажња посвећена њиховом
профилисању. Приликом одређења ових феномена аутор прави
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суштинску демаркацију између моћи, силе и насиља на лаконски
начин: сила је средство остварења и одржања моћи, а насиље је
начин показивања и спровођења моћи. Овај однос на први поглед
сличних, а опет различитих феномена је битан за правилно поста
вљање појмова у политичким наукама.
Драган Симеуновић је по још нечему ову књигу учинио посеб
ном. Наиме, он је контроверзни појам политичке завере изанали
зирао на врстан начин истичући дуалистички однос човека према
према тајни која је неизоставни елемент завере - сви теже да сачу
вају своје тајне и да открију туђе. И не само то: он је дефинисао
по некима недефинљиве феномене (попут поменуте политичке за
вере), што разбија стереотипност и уобичајену уштогљеност које
углавном прате писање уџбеника, што даје још већи значај њего
вом Уводу у политичку теорију.
У делу књиге посвећеном идеологији дата је поред њиховог
занимљивог одређења и јасна систематизација по принципу поде
ле на опште и партикуларне. Либерална, конзервативна, социјали
стичка и националистичка идеологија улазе по Симеуновићу у кор
пус општих идеологија док под партикуларне идеологије подводи
феминизам, екологизам, католицизам, џихадизам и глобализам.
Драган Симеуновић је елаборирао све фундаменталне поли
тичке категорије али и оне наоко мање битне, међу којима треба
неизоставно споменути његово одређење политичке културе и сти
ла. За њега политичка култура представља двоструку врсту „ори
јентационог одношења“ према политичким институцијама и вред
ностима које су одлика једног друштвеног система. За политички
стил који важи као нешто неухватљиво, он каже да се ипак може
дефинисати као „стални начин делања појединца, колективитета
или институције у политици који је јединствен или довољно раз
личит од уобичајеног да би се могао при сваком понављању препо
знати као исти. У политици“, тврди Симеуновић, „стил има више
појавно, естетско и комуникационо него временско значење“.
Посебно место у књизи је посвећено феномену демократије
која по Симеуновићу иде у пару са слободом. Иако човек целог
живота стреми слободи, тешко је препознаје, али је још теже задр
жава. Управо због тога се истичу пет услова слободе: алтернатива,
свест о постојећим могућностима, аутономни избор, делатност по
аутономном избору и на крају одсуство контроле и принуде.
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Глобализација и нови светски поредак су теме којима Симеу
новић завршава упознавање публике са светом политичке теорије.
Његов истанчан научни дух показује смисао за детаљну анализу
феномена те истиче да је глобализација - процес, глобализам – иде
ологија, док је „нови светски поредак“ – систем. Овакво појмовно
прецизирање ове три веома сродне појаве је одавно било потребно
да би се избегло њихово, иначе често поистовећивање услед непо
знавања граница којима се једна појава одваја од друге.
Научна монографија Увод у политичку теорију је оригинално
дело које има ширу едукативну функцију. Она својим новим при
ступом и аутентичним мисаоним захватима редефинише многе фе
номене и коригује наше знање у области политичких наука, јер су
оне као и све друге друштвене науке варијабилног карактера. Сто
га ова књига има и просветитељску функцију. Њеним читањем ла
ко улазимо у свет политиколошких феномена, откривамо прегршт
потпуно разумљивих дефиниција, јасно уочавамо узрочно-после
дичне везе међу разним политиколошким категоријама, и оно што
је најзначајније, уз помоћ аутентичне научне мисли Драгана Симе
уновића обогаћујемо и оплемењујемо дух сазнања.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов
рада куцати на средини великим словима. Сви текстови на српском
језику треба да су куцани ћирилицом. У тексту су италиком (курзивом)
истакнуте речи на страном језику. Обим рада не сме бити већи од 1 до 1,5
ауторског табака, (односно 16 до 25 страна, 36300 до 56725 карактера са
размаком).
После ових података следи Сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду Кључне речи чији број не може бити већи од 10,
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста треба
написати Резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Аутор
би у Резимеу у структуираном облику требало да истакне најважније
резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду знатно
шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба превести и
на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне речи треба
превести на српски језик.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Reference – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и презиме
аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања и
број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за
политичке студије, Београд, 2009, стр. 15);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша
Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових
решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије,
Београд, бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив
рада под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради
написати приређивача зборника, издавач, место издања, година
издања, број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и
придруживање Европској унији‘‘, У: Србија – политички и

институционални изазови (приредили: Момчило Суботић,
Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008,
стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришћене
литературе, треба да садрже пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.
Иза сваког рада треба да иде литература поређана по азбучном реду,
са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач,
место издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско
питање данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример:
Марковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у
Србији‘‘, У: Србија – политички и институционални изазови
(приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за
политичке студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић,
Милош, ,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10%
коришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на
пример: http//sh.wikipedia.org/wiki/Revolucija) .
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да
одговори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се
од навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање
целине) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од
19. априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т,
ф 2, р93/1894.
Текстове слати у електронском облику на следећу е-mail адресу
ipsbgd@eunet.rs
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