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Уводник

Пред чи та о ци ма је 23 све ска на шег углед ног ча со пи са „По-
ли тич ка ре ви ја“. По све ће на је фе но ме ну по ли ти ке и по ли тич ког 
си сте ма, дру штве ним и по ли тич ким ин сти ту ци ја ма као и са вре-
ме ним пи та њи ма из по ли тич ког жи во та Ср би је на по чет ку 21. ве-
ка. Пред ста вља ду го роч но про јект но-ис тра жи вач ко опре де ље ње 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, као ма тич не на уч но-
ис тра жи вач ке уста но ве акре ди то ва не за област по ли ти ко ло ги је у 
Ре пу бли ци Ср би ји. За то је ва жно да ис тра жи ва чи на ред не ак тив но-
сти усме ре ка по ли ти ко ло ги ји, има ју ћи у ви ду стра те ги ју на уч ног 
ис тра жи ва ња Ср би је, од но сно при о ри те те у обла сти дру штве них 
на у ка усме ре них пре ма очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та и др жав-
не упра ве, ин сти ту ци јама и ме наџ мен ту у јав ном сек то ру. Овај те-
мат ски број тре ба да по слу жи као оглед ни те мат због на сло ва и 
са др жа ја при спе лих ра до ва, пре све га из обла сти по ли ти ко ло ги је 
ко ја ле ги ти ми ше на уч ни и де фи ни ше ис тра жи вач ко раз вој ни и у 
јав но сти пре по зна тљив иден ти тет Ин сти ту та у на ред ном про јект-
ном пе ри о ду 2011-2015. го ди не. То зна чи ве ћу на уч ну ис тра жи вач-
ку и ме на џер ску од го вор ност за по сле них, у пр вом ре ду мла дих ис-
тра жи ва ча.

У овом те мат ском бро ју огла ша ва ју се еми нент ни ауто ри по пут 
Алек сан дре Ми ро вић ко ја на ста вља бри љант ну се ри ју тек сто ва о 
ци вил ном дру штву у мо дер ној Ср би ји, др Ду брав ке Ста јић о од но-
су по ли тич ке на у ке и гло ба ли за ци је, доц. др Сло бо да на Ор ли ћа о 
на че лу по де ле вла сти, мр Вла да на Стан ко ви ћа о мен та ли те ту по-
ли тич ких во ђа у Ср би ји као и дру гих. То све до чи о те о риј ској па-
ра диг ми ауто ра, али и њи хо вој ис тра жи вач кој за ин те ре со ва но сти и 
уте ме ље но сти у обла сти по ли ти ко ло ги је као основ не де лат но сти 
Ин сти ту та. У ру бри ци огле ди и сту ди је огла ша ва се је дан број мла-
ђих са рад ни ка ин те ре сант ним те ма ма о ли бе рал ном на ци о на ли зму 
(Ми ша Сто ја ди но вић, Пе тар Ма тић), као и о уло зи ин сти ту ци ја у 
ус по ста вља њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти (Ср ђан Сло вић).

Ин те ре сант на је и ру бри ка Ак ту ел но сти по све ће на АП Вој во-
ди ни. На и ме, др Мом чи ло Су бо тић на ста вља низ те мат ских тек-
сто ва о ста ту ту Вој во ди не и дру гим ре ле вант ним ак ти ма ко је ре-
гу ли шу ову обла сти - ово га пу та освр ћу ћи се на пи са ње днев ног 
ли ста „По ли ти ка“ 2008-2009. го ди не. До не кле дру га чи ји при ступ 
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је из пе ра Са ше Мар ко ви ћа на те му: Вој во ди на из ме ђу кон флик та и 
хар мо ни је раз ли чи то сти“ а ис ти че мо и текст др Ле по са ве Гру бић-
Не шић и др Сла ђа не Ча бри ло – о ба ри је ра ма за успе шно упра вља-
ње про ме на ма у јав ном сек то ру Вој во ди не. Ти ме се ства ра јед на 
но ва, објек тив ни ја сли ка о Вој во ди ни по сле до но ше ња Ста ту та и 
чи не на по ри на пре ва зи ла же њу мо гу ћих не ра зу ме ва ња на ову те му, 
да нас и у вре ме ну ко ји је пред на ма. Па жњу чи та о ци ма скре ће мо и 
на ра до ве о тран зи ци ји (мр На да Но ва ко вић) од но сно о тра ди ци ји. 
Сва ка ко, ни су из о ста ли ни са др жај ни на уч ни освр ти и при ка зи на-
ших мла дих са рад ни ка.

Под се ћа мо да је те ма на ред ног бро ја по све ће на др жа ви, др-
жав ној упра ви, по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и су бјек ти ма у по ли-
тич ком си сте му Ср би је (ра до ве сла ти до 15. мар та 2010. го ди не).

       Бе о град,
18. фе бру ар 2010.

   Глав ни и од го вор ни уред ник
                      Проф. др  Дра ган Су бо тић, 
                                                    на уч ни са вет ник

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 149057Д
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утеоријским круговима постоји одсуство сагласно
стипопитањувећегбројасвојставаовеврстецивил
ногделовања.Притомсеуказујеинаодређенаогра
ничењаиексклузивностдоминантнихсхватањакоја
полазеодролсовскедостаригиднесхеменужнихусло
ва за спровођење и оправданост грађанске непослу
шности, чиме се непотребно сужава и осиромашује
значењеовогпојма,узтакволимитирањелегитимног
подручја,предметаиулогеоваквогтипаполитичког
деловања да многи искуствени примери излазе онда
ваноквиратепраксеиконцепта.Збогтога сепод
влачизначајдругачијегтумачењанеопходногконтек
ста грађанскенепослушности, гдесеакценатнеби
стављаосамонанужниинституционални,негоина
одређенполитичкокултурниоквир.Наосновутогасе
иизводизакључакдајеХабемасоваконцепција,иако
произлазиизсличнетеоријскематрице,ипакпријем

* Истраживач у ИПС, Београд
** Рад је настао у оквиру научног пројекта „Друштвене и политичке претпоставке из-

град ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру 
Ин ститута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и 
технолошки развој Репбулике Србије.
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чљивијазасавременупраксутаквихцивилнихзахтева
ипротеснихакција.
Кључне речи: Ненасилни отпор, грађанска непослу
шност,грађансканекооперативност,„нованепослу
шност”,демократскауставнадржава,институцио
налниконтекст,политичкакултура,„јавниконцепт
правде”, људска права, слобода, легална неправда,
„неправо”,(не)легитимност,(не)легалност,демокра
тизација,

Kао и у слу ча ју мно гих дру гих пој мо ва и ка те го ри ја од дру штве-
ног и по ли тич ког зна ча ја, и у по гле ду гра ђан ске не по слу шно-

сти, те о ри ју ка рак те ри ше од су ство са гла сно сти. Но, ипак се мо же 
из дво ји ти из ве стан ми ни мум еле ме на та око ко јих по сто ји ма ња 
или ве ћа са гла сност. Пре све га, то су гра ђа ни као су бјек ти и но си о-
ци овог кон цеп та, ко ји у скла ду са прин ци пом гра ђан ства и из ње га 
из ве де ним њи хо вим ста ту сом (ста ту сом гра ђа ни на као при пад ни-
ка тј. пу но прав ног чла на од ре ђе не по ли тич ке за јед ни це), ужи ва ју 
сво ја за га ран то ва на пра ва и сло бо де, али исто вре ме но има ју ћи и 
од ре ђе не оба ве зе пре ма за јед ни ци (као што су: прав на обли га ци-
ја по што ва ња за ко на, прав на и фи скал на обли га ци ја пла ћа ња по-
ре за, вој на оба ве за, по ли тич ка, ма да је то не где и прав на оба ве-
за ко ри шће ња пра ва гла са, одн. гла са ња на из бо ри ма и др; а све 
оне у ши рем сми слу спа да ју у по ли тич ке оба ве зе гра ђа на, чи не ћи 
тзв. по ли тич ку обли га ци ју на по слу шност). Ме ђу тим, по ред пра-
ва и оба ве за, гра ђа ни има ју и од го вор ност пре ма за јед ни ци чи ји 
су чла но ви и у ко ју су, сход но кон трак ту а ли стич ким по ла зи шти ма, 
ушли да би жи ве ли у усло ви ма нор ма тив но уре ђе них од но са, ко ји 
би би ли у нај ма њој мо гу ћој ме ри не пра вед ни. Сто га, ако по сто је ћа 
нор ма тив на ре гу ла ти ва, или не ки њен део, ни је у скла ду с јав ним 
схва та њем прав де у дру штву, од го вор ност гра ђа на пре ма за јед ни-
ци под ра зу ме ва и ду жност пру жа ња гра ђан ског (не на сил ног) от по-
ра та квим прав ним нор ма ма ко је чи не ле гал но „не пра во“. Упра во 
је тај јав ни и не на сил ни от пор не пра вед ним за ко ни ма, њи хо во све-
сно не по што ва ње или кр ше ње од стра не гра ђа на, дру ги кључ ни и 
углав ном у те о ри ји не спо ран еле мент гра ђан ске не по слу шно сти. 
При том, та кав гра ђан ски от пор под ра зу ме ва од су ство кри ми нал не 
на ме ре, ма да се, ка ко упо зо ра ва Фри мен (Har rop A. Freemаn), сам 
при дев „гра ђан ски“ (civil или civic) не ко ри сти да би се ис та кла су-
прот ност кри ми нал ном де ло ва њу, већ ра ди на гла ша ва ња да је реч 
о ак ци ја ма усме ре ним „про тив др жа ве“ (civitas), од но сно ње них 
прав них и по ли тич ких ака та. Иако има ми шље ња да то мо же би ти 
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и ин ди ви ду ал ни об лик от по ра, гра ђан ска не по слу шност је углав-
ном ко лек тив ни јав ни чин (рет ко или из у зет но је ин ди ви ду ал ни, 
али и та да мо ра ис пу ња ва ти од ре ђе не усло ве, а пре све га, овај ве-
зан за јав ност), ко јим се у ви ду јав ног апе ла же ли скре ну ти па жња 
на про бле ма тич ност и не ле ги тим ност не ког за ко на или дру гог ак-
та с прав ном сна гом, и при до би ти по др шка дру гих у ре а ли зо ва њу 
зах те ва за ње го вим уки да њем или ре ви зи јом. 

Углав ном се мо же мо сло жи ти са по ме ну тим Фри ме ном и бит-
ним ка рак те ри сти ка ма гра ђан ске не по слу шно сти ко је он из два ја, 
а ко је се ве ћим де лом про вла че кроз све дру ге кон цеп ци је ове тех-
ни ке по ли тич ке бор бе. По ње му, гра ђан ска не по слу шност је са мо 
је дан од об ли ка не на сил ног от по ра1), а ње на спе ци фич на ка рак-
те ри сти ка, ко ја је одва ја од дру гих, слич них не на сил них об ли ка 
по ли тич ке бор бе, је сте от пор усме рен про тив за ко на или дру гог 
др жав ног ак та са за кон ским ефек том. По ред то га и не на сил но сти, 
свој ства та квог от по ра су и: на ме ра (ни је спон та ни или слу ча јан 
чин), спољ на свр ха (ука зу је на не прав ду дру гим чла но ви ма дру-
штва), ис кљу че ност обич не кри ми нал не на ме ре, као и ле га лан и 
не ле га лан об лик ко ји мо же има ти. Овај аутор до да је још јед ну ка-
рак те ри сти ку гра ђан ске не по слу шно сти - ре ли гиј ску фи ло зо фи ју 
као њен мо гућ са др жај. Она, ме ђу тим, не мо же би ти тре ти ра на као 
уни вер зал но и оп ште при хва ће но свој ство те вр сте гра ђан ских ак-
ци ја, због то га што укљу чу је при ват на уве ре ња и еле мент са ве сти, 
а они по ак ту ел ним схва та њи ма из ла зе из окви ра гра ђан ске не по-
слу шно сти. 

Ве ћи на те о ре ти ча ра, на и ме, при хва та рол сов ски прин цип да 
гра ђан ска не по слу шност мо же би ти за сно ва на са мо на прав ди или, 
дру гим ре чи ма, да се мо же вр ши ти са мо с по зи ва њем на не прав ду, 
ис кљу чу ју ћи са вест као њен уте ме љу ју ћи еле мент. Но, има и оних 
ко ји, по пут Фри ме на, при хва та ју мо гућ ност по сто ја ња ви ше об ли-
ка гра ђан ске не по слу шно сти, с об зи ром на вр сту ње не за сно ва но-
сти. Та ко, на при мер, Двор кин (Ro nald Dwor kin), по ред гра ђан ске 
не по слу шно сти за сно ва не на прав ди (ка да гра ђа ни ко ји чи не не ку 
1) Уз гра ђан ску не по слу шност, овај аутор из два ја још шест дру гих об ли ка не на сил ног от-

по ра ко ји, и по ред из ве сних ме ђу соб них слич но сти, ипак има ју и не ке спе ци фич но сти. 
То су: на си ље без мр жње; не на си ље (као за пра во нај ви ши ни во от по ра); при ну да пу тем 
уз др жа ва ња од на си ља; не на сил на ди рект на ак ци ја (Satyagraha); ак ци је без от по ра; и 
па ци фи зам. О то ме у: Har rop A. Fre e man, „Ci vil di so be di en ce“, у: CivilDisobedience,Oc-
ca si o nal Pa per, Cen ter for the Study of De moc ra tic In sti tu ti ons, San ta Bar ba ra, Ca li for nia, 
1966; нав. пре ма: Вла ди мир Па ви ће вић, Грађансканепослушностусавременојполи
тичкојтеорији, дипл. рад, ФПН, Бе о град, 2001, стр. 21-2; ин тер нет:  www.vla di mir pa-
vi ce vic.in fo/tek sto vi/gra djan ska_ne po slu snost_u_sa vre me noj_po li tic koj_te o ri ji.
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ма њи ну у дру штву же ле чи но ви ма не по слу шно сти скре ну ти па-
жњу вла да ју ћој ве ћи ни да она сво је ин те ре се спро во ди на на чин 
угро жа ва ња пра ва дру гих љу ди, би ло при пад ни ка те про те ству ју ће 
ма њи не, би ло пра ва љу ди у дру гим зе мља ма), кон ци пи ра и гра ђан-
ску не по слу шност за сно ва ну на мо рал ном ин те гри те ту (тј. са ве сти 
као уте ме љу ју ћем прин ци пу) и гра ђан ску не по слу шност за сно ва-
ну на по ли ти ци (ка да ма њи на у јед ном дру штву сво јим про тест ним 
ак ци ја ма на сто ји ути ца ти на вла да ју ћу ве ћи ну да про ме ни по ли ти-
ку ко ју во ди, и то ука зу ју ћи јој да она не из ра жа ва до бро соп стве не 
ин те ре се, па ти ме ни оне оп ште). А. Мол нар, од ба цу ју ћи мо гућ-
ност по сто ја ња ви ше вр сти гра ђан ске не по слу шно сти и ува жа ва-
ју ћи ис кљу чи во је дан њен об лик, онај за сно ван на прав ди, из но си 
оштру кри ти ку не са мо Двор ки но ве гра ђан ске не по слу шно сти за-
сно ва не на са ве сти, не го и оне за сно ва не на по ли ти ци. Ова дру га се 
оспо ра ва упра во из раз ло га на ко ји упу ћу је већ и сам Двор кин: јер 
се у том кон цеп ту кри је „по тен ци јал ни то та ли та ри зам“, по што у 
устав ној де мо кра ти ји не мо гу ни по је дин ци ни ма њи на од ре ђи ва ти 
шта су ин те ре си ве ћи не и ка ко ће их она оства ри ва ти.2) Двор кин, 
ме ђу тим, раз ли ку из ме ђу не по слу шно сти за сно ва не на прав ди и 
оне за сно ва не на по ли ти ци из во ди из сво је ди хо то ми је прин цип / 
по ли ти ка: док је прин цип усме рен на оправ да ње од лу ке ко ја шти ти 
не ко пра во, по ли ти ка је усме ре на на оправ да ње од лу ке ко ја оства-
ру је од ре ђе ни циљ. 

И ка да је реч о укљу чи ва њу у по јам гра ђан ске не по слу шно сти 
ле гал них об ли ка не на сил них ак ци ја от по ра, по ред оних не ле гал-
них, та ко ђе не ма са гла сно сти. Тед Хон дрих (T. Hon de rich), на при-
мер, по ла зе ћи од овог кри те ри ју ма (не)ле гал но сти, по вла чи ја сну 
пој мов ну ди стинк ци ју из ме ђу гра ђан ске не по слу шно сти и гра ђан-
ске не ко о пе ра тив но сти; при че му су, иако ци ље ви у оба слу ча ја 
оста ју исти, ак ци је гра ђан ске не по слу шно сти ис кљу чи во не за ко-
ни те, док је у слу ча ју ле гал них ак ци ја, ко је су у скла ду са за ко ном 
и где не ма ње го вог кр ше ња, реч о гра ђан ској не ко о пе ра тив но сти. 
Ве ћи на дру гих ауто ра ипак при хва та и ле гал не об ли ке про тест-
них ак ци ја (нпр. штрај ко ви, при ја вље не и до зво ље не јав не де мон-
стра ци је, пе ти ци је и др.) као ак ци је гра ђан ске не по слу шно сти, с 
тим што се гра ђан ска не ко о пе ра тив ност узи ма као је дан од на чи на 
2) Алек сан дар Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, у: А. Мол нар,

Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, Са ми здат Б92, 
Бе о град, 2002, гл. XXIV, стр. 259-60. 
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спро во ђе ња гра ђан ске не по слу шно сти или као је дан њен сте пен, 
тј. ни во ко ји она мо же до сти ћи. 

На та квом је ста но ви шту Шарп (GeneSharp), ко ји не ко о пе ра-
тив ност од ре ђу је као је дан ни во не на сил не ак ци је, и то ме ђу ни во 
ко ји се на ла зи из ме ђу про те ста и убе ђи ва ња (пе ти ци је, де мон стра-
ци је, јав ни го во ри, три би не, ди стри бу ци ја про мо тив ног ма те ри ја ла 
и ли те ра ту ре, и сл.), као нај ни жег ни воа на ко ме се још увек са-
мо по ста вља ју из ве сни зах те ви ко ји зна че упо зо ре ња вла ди и упо-
зна ва ње ши рег гра ђан ства с по сто је ћим ста њем ле гал не не прав де, 
и крај њег ни воа не на сил не ин тер вен ци је. Уз то, код ње га об ли ци 
гра ђан ске не ко о пе ра тив но сти, ко је он кла си фи ку је у три вр сте (со-
ци јал на, еко ном ска и по ли тич ка не ко о пе ра ци ја), укљу чу ју, за раз-
ли ку од Хон дри ха, по ред ле гал них об ли ка про те ста (нпр. рад нич ки 
штрај ко ви, бој кот по тро ша ча, бој кот за ко но дав них те ла и из бо ра и 
др.), и не за ко ни те не на сил не ак ци је (по пут по ли тич ке не ко о пе ра-
ци је у ви ду од би ја ња пла ћа ња по ре за и еко ном ске не ко о пе ра ци-
је у ви ду од би ја ња пла ћа ња ра зних так си, или пак од би ја ња да се 
ко ри сте зва нич на сред ства пла ћа ња, итд.). Да кле, на овом дру гом 
ни воу не на сил не ак ци је, не по слу шни гра ђа ни ви ше не по ста вља ју 
са мо зах те ве, већ по ста ју не ко о пе ра тив ни, пред у зи ма ју ћи кон крет-
не по те зе са од ре ђе ним ефек ти ма. У слу ча ју да власт и да ље не 
ре а гу је на њи хо ве зах те ве, не на сил не ак ци је не по слу шно сти мо гу 
по при ми ти и ра ди кал ни је фор ме от по ра, до сти за њем свог тре ћег 
сте пе на, а то је ни во не на сил не ин тер вен ци је (од бло ка да пу те ва и 
оп ко ља ва ња вла ди них обје ка та, па све до фор ми ра ња па ра лел них 
тр жи шта, па ра лел них вла да и ад ми ни стра тив них си сте ма).3) 

По ред по ме ну тих, ме ђу зна чај ни је и че сто прак ти ко ва не об ли-
ке ак ци ја гра ђан ске не по слу шно сти спа да ју и: мар ше ви, тзв. sitin
про те сти (про те сти се де њем у ме сту), штрај ко ви гла ђу или бој ко ти 
вла ди них ме ди ја и др. По сто ји, та ко ђе, још јед на бит на ди стинк-
ци ја ко ја се пра ви из ме ђу две вр сте гра ђан ске не по слу шно сти: 
ди рект не и ин ди рект не. У слу ча ју ди рект не гра ђан ске не по слу-
шно сти, кр ши се исти онај за кон или про пис про тив ко га се и про-
те сту је (нпр. бој кот се гре га ци о ни стич ких и дис кри ми на тор ских 
про пи са ло кал них вла сти од стра не аме рич ких цр на ца у њи хо вој 
бор би за сво ја гра ђан ска пра ва); док се у слу ча ју ин ди рект не кр ше 
не ки дру ги за ко ни, а не онај про тив ко јег је про тест усме рен, што је 
3) О то ме ви де ти: Bryan Ca plan, “Non vi o lent re si stan ce: The ory and hi story”, HumaneStudi

esReview, Vol. 9, No. 1, 1994; ин тер нет: http://www.HSR.di so be di en ce.htm.
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углав ном по сле ди ца не мо гућ но сти не по сред ног су прот ста вља ња 
не ком не пра вед ном за ко ну, или не ле ги тим ној по ли тич кој од лу ци 
или та квој по ли ти ци, због са ме при ро де ства ри (нпр. у слу ча ју су-
прот ста вља ња од ре ђе ној спољ ној по ли ти ци вла де). У овом дру гом 
слу ча ју, кр ши се не ки про пис ко ји је сам по се би не спо ран (ре ци мо, 
са о бра ћај ни про пи си или они о без бед но сти и при сту пу вла ди ним 
згра да ма и објек ти ма), а у ци љу ода ши ља ња сим бо лич не по ру ке 
ши рој јав но сти о не ле ги тим но сти не ке вла ди не по ли ти ке, од лу ке, 
ме ре или про пи са. Мајкл Вол цер (Mic hael Wal zer) је ра ни је пред ла-
гао да се, по ред ова два, уве де и тре ћи тип гра ђан ске не по слу шно-
сти - онa не по слу шност ко ју вр ше чла но ви кор по ра ци ја гра ђан ског 
дру штва (нпр. рад ни ци, спро во де ћи не до зво ље не об ли ке штрај ка). 
Кључ на од ли ка овог ти па гра ђан ске не по слу шно сти, по Вол це ру, 
је то што она ни је усме ре на про тив др жав не вла сти, већ про тив 
кор по ра тив не вла сти, ма да др жа ва ову не кад и по др жа ва.4) 

На осно ву све га из ло же ног, мо же мо ре ћи да је ипак нај при-
хва тљи ви је од ре ђе ње гра ђан ске не по слу шно сти у оп штем сми слу, 
као јед не „вр сте гра ђан ског от по ра ко ја је не на сил на, јав на, не кри-
ми но ге на и ко ри сти се са мо из у зет но и у свр хе скре та ња па жње и 
про ме не усло ва, ко ји ма се иза зи ва ју ор га ни вла сти“5); при че му се 
та кве ак ци је от по ра вр ше уз пу ну свест уче сни ка о мо гу ћим пра те-
ћим по сле ди ца ма, од но сно за кон ским санк ци ја ма ко је мо гу усле-
ди ти. 

По себ но је ва жно ука за ти на још јед но свој ство гра ђан ске не-
по слу шно сти ко је се про вла чи кроз ве ћи ну са вре ме них кон цеп ци ја 
и на ко ме се по себ но ин си сти ра, а то је ње на про тек тив на или де-
фан зив на уло га у од но су на по сто је ћи (де мо крат ски) устав ни си-
стем и ње го ва на че ла и прин ци пе, на ро чи то оне ве за не за људ ска 
и гра ђан ска пра ва и сло бо де. Та ко, на при мер, Ха бер мас (Jürgen 
Ha ber mas) ис ти че да су не по слу шни гра ђа ни за пра во „чу ва ри ле-
ги ти ми те та“ де мо крат ске прав не др жа ве, ко ји на сту па ју као она 
по след ња про тек тив на ин стан ца, вр ше ћи, сво јим не на сил ним ак-
4) Тај пред лог је Вол цер из нео у ра ду „Ci vil di so be di en ce and cor po ra te aut ho rity“, у: Phi-

lip Green, San ford Le vin ston (eds), PowerandCommunity.DissentingEssaysinPolitical
Science, Pant heon Bo oks, New York, 1970; пре ма: А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност 
за сно ва на на прав ди“, у: Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађанскане
послушност,op.cit., стр. 319. Ука зу ју ћи на овај Вол це ров ппре длог, Мол нар до да је и 
да он ни је на и шао на при хва та ње у те о риј ским кру го ви ма, те да се за то овај тип и не 
узи ма у раз ма тра ње при ана ли за ма гра ђан ске не по слу шно сти. 

5) „Гра ђан ска не по слу шност”, од ред ни ца у: Бо шко Ми ја то вић, Или ја Ву ја чић, Та на си је 
Ма рин ко вић, Појмовниклибералнедемократије, Слу жбе ни гла сник, Цен тар за ли бе-
рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 32.
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ци ја ма од бра не „ле ги ти ма ци о них устав них прин ци па“, тј. кон сти-
ту ци о нал них осно ва ле ги тим но сти по рет ка, нор ма ли зу ју ћу функ-
ци ју у де мо крат ском по ли тич ком про це су. На го то во исто ве тан 
на чин је про тек тив ну функ ци ју гра ђан ске не по слу шно сти ис ка зао 
и Ролс (John Rawls), ка да је на гла сио да је она, ко ли ко год по свом 
ка рак те ру и по са мој сво јој де фи ни ци ји би ла не за ко ни та, јед но ста-
би ли зу ју ће сред ство устав ног си сте ма.6) Мајкл Вол цер је, та ко ђе, 
имао у ви ду про тек тив ност гра ђан ске не по слу шно сти, ре кав ши 
да, у си ту а ци ја ма ко је зах те ва ју ова кво де ло ва ње, ду жност гра ђа-
на да бу ду не по слу шни је сте ни шта дру го до из раз њи хо ве ло јал-
но сти и по слу шно сти пре ма др жа ви.7) Ко нач но, на тој по зи ци ји је 
и Мол нар ко ји чи тав свој кон цепт те ме љи на гра ђан ској не по слу-
шно сти као јед ном од на чи на вр ше ња „кон зер ва тив не кон сти ту-
тив не вла сти“. Но, док не ки, упра во по пут Мол на ра, сма тра ју да 
се гра ђан ском не по слу шно шћу по сти же са мо тај кон зер ви ра ју ћи 
и про тек тив ни ефе кат у од но су на по сто је ћу устав ну де мо кра ти ју, 
пу тем ње не ис кљу чи во ко рек тив не функ ци је, дру ги ис ти чу зна чај 
и ње не ино ва тив не функ ци је за очу ва ње устав ног си сте ма. Та ко 
ће Р. Двор кин, ува жа ва ју ћи по тре бу за стал ним при ла го ђа ва њем 
пра ва и по ли ти ке, и то не са мо пу тем њи хо вог ре ви ди ра ња, не го 
и ино ви ра ња, ка ко би се одр жа ла ви тал ност де мо крат ске др жа ве 
и са ма ве ра гра ђа на у ње ну ле ги тим ност, ис та ћи да се гра ђан ска 
не по слу шност по ка зу је као „ко ре о гра фи ја за за ка сне ле ко рек ту ре 
и но во та ри је“8), по што не мо гу су ди је има ти мо но пол над ис пи ти-
ва њем и ту ма че њем за ко на, јер то мо гу чи ни ти и са ми гра ђа ни „на 
осно ву соп стве ног про ми шље ног и ра зло жног гле ди шта“ (onhis/
orher/ownconsideredandreasonableviewofwhatthelawrequires).9) 

Сва ова схва та ња, ме ђу тим, ма ње или ви ше оста ју у окви ру јед-
не ис кљу чу ју ће по зи ци је: пр во, ти ме што гра ђан ску не по слу шност 
по сма тра ју пре те жно из пер спек ти ве ин сти ту ци о нал ног кон тек ста 
(из у зев Ха бер ма са, ко ји нај ви ше ис ко ра чу је из те ма три це и про-
ши ру је ту пер спек ти ву по сма тра ња по ли тич ко-кул ту рал ним кон-
тек стом); и дру го, за то што за њен је ди ни мо гу ћи ин сти ту ци о нал ни 
оквир узи ма ју већ из гра ђен де мо крат ски устав ни си стем, као онај 
6) Ви де ти: Џон Ролс, Теорија правде,Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 

1998, стр. 347. 
7) О то ме у: Mic hael Wal zer, Obligations:EssaysonDisobedience,War,andCitizenship, Har-

ward Uni ver sity Press, Har ward, 1970, стр. 7-17. 
8) Пре ма: Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа-

ву”,Гледишта, бр. 10-12, 1989, стр. 60.
9) Пре ма: Alan Car ter, “In de fen ce of ra di cal di so be di en ce“, JournalofAppliedPhilosophy, 

vol. 15, No. 1, 1998, стр. 30.  
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ко ји се ка рак те ри ше „окол но сти ма бли ским прав ди“ (Ролс) или „у 
це ли ни не так ну том прав ном др жа вом“ (Ха бер мас), кон ци пи ра ју-
ћи та ко гра ђан ску не по слу шност ис кљу чи во као „про ду же так де-
мо крат ске по ли ти ке“ (Бар кер /R. Bar ker/).10) Овим се за по ста вља ју 
мно ги ис ку стве ни при ме ри, а по себ но они из са вре ме не прак се, 
где је гра ђан ска не по слу шност при ме ње на као ци вил на стра те ги ја 
за спро во ђе ње де мо крат ских про ме на и где је она има ла и зна ча јан 
до при нос у де мо кра ти за ци ји дру штва, што не дво сми сле но по ка зу-
је и ана ли за слу ча ја Ср би је. На тај на чин се пре ви ђа још јед на бит-
на уло га гра ђан ске не по слу шно сти, а то је ње на про јек тив на уло га. 

Ме ђу са вре ме ним те о ри ја ма гра ђан ске не по слу шно сти за си-
гур но нај ве ћи од јек је има ла Рол со ва кон цеп ци ја, и то у по гле ду 
ка ко ње не афир ма ци је, та ко и ње ног оспо ра ва ња и кри ти ке, а ко ју 
је он раз вио у окви ру сво је оп ште те о ри је о прав ди. Ње го ва де фи-
ни ци ја гра ђан ске не по слу шно сти, иако је сво ју нај ве ћу по пу лар-
ност до жи ве ла то ком 70-их и 80-их го ди на XX ве ка, и да нас је ши-
ро ко при хва ће на и, та ко ђе, и да ље спа да ме ђу нај ци ти ра ни је. Њо ме 
се, ка ко и сам Ролс на по ми ње, гра ђан ска не по слу шност од ре ђу је у 
јед ном ужем и огра ни че ном сми слу у од но су на оно ње но тра ди-
ци о нал но по и ма ње, у То ро о вом сми слу. По њој, то је „јав ни, не на-
сил ни, ма да све сно по ли тич ки чин су про тан за ко ну, ко ји се обич но 
из во ди с ци љем да иза зо ве про ме ну у за ко ну или по ли ти ка ма вла-
сти“.11) Пре ма Рол су, ова квим де ло ва њем, осло вља ва се осе ћај за 
прав ду (adressingsenseof justice) ве ћи не у дру штву и упу ћу је се 
јав ни апел са упо зо ре њем да, пре ма не чи јем про ми шље ном схва-
та њу и искре ном уве ре њу, ни су по што ва ни прин ци пи прав де, као 
„прин ци пи дру штве не са рад ње ме ђу сло бод ним и јед на ким љу ди-
ма”.12) Та квим апе лом, вла да ју ћа ве ћи на се по зи ва на ре ви ди ра ње 
не ких по сто је ћих усло ва ко ји ни су у скла ду с „јав ним кон цеп том 
прав де”. Об ја шња ва ју ћи то, Ролс ка же: „Ми по зи ва мо дру ге да по-
но во раз ми сле, да ста ве се бе у наш по ло жај и да при зна ју да не 
мо гу оче ки ва ти од нас да бес ко нач но при хва та мо усло ве ко је нам 
10) По Бар ке ру, нео п ход ни усло ве за прак су гра ђан ске не по слу шно сти су сло бод на јав на 

рас пра ва и од су ство ре пре си је над не по слу шни ци ма, а ка ко то обез бе ђу је је ди но де мо-
крат ски си стем, ова ква прак са је са мо у ње му и мо гу ћа. У не де мо крат ским си сте ми ма, 
„те шко да има ика кве озбиљ не мо гућ но сти за гра ђан ску не по слу шност као про ду же так 
де мо крат ске по ли ти ке“ (R. Bar ker, „Ci vil di so be di en ce“, у: S. M. Lip set /ed./, Encyclo
pediaofDemocracy /1/, Ro u tled ge, Lon don, 1995, стр. 226; нав. пре ма: Ива на Спа сић, 
„Гра ђан ска не по слу шност“, у: Пре драг Кр стић (ур.), Критички појмовник цивилног
друштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 71). 

11) Џон Ролс, Теоријаправде, op.cit.,стр. 331. 
12) Ibid. , стр. 331-2.
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они на ме ћу”.13) Оно ско ро оп ште ме сто, ко је је ве ћи на ауто ра при-
хва ти ла, упра во је ово схва та ње да је гра ђан ска не по слу шност, ка-
ко ка же Спа си ће ва, „у осно ви де фан зи ван по тез оних чи ја су пра ва 
угро же на”.14) Дру го, код Рол са, ну жан кон тек сту ал ни оквир ова кве 
ци вил не прак се је сте већ ус по ста вљен де мо крат ски устав ни по-
ре дак, ко ји омо гу ћа ва по сто ја ње „дру штва бли ског пра вед ном”, у 
ко ме су прин ци пи прав де ве ћин ски при хва ће ни за те мељ до бро-
вољ не дру штве не са рад ње.

Ролс гра ђан ску не по слу шност од ре ђу је као по ли тич ки чин, не 
са мо за то што су ње ни апе ли и зах те ви упу ће ни вла да ју ћој ве ћи ни 
у дру штву, већ и за то што се та кво де ло ва ње и усме ра ва и ле ги ти-
ми ше прин ци пи ма прав де, као устав ним по ли тич ким прин ци пи ма, 
ко ји уре ђу ју дру штве не уста но ве и сам устав; а ти ме су ис кљу че-
ни прин ци пи би ло ка квих при ват них уве ре ња (прин цип са ве сти и 
уоп ште прин ци пи лич ног мо ра ла или вер ских уве ре ња) као осно ви 
ове прак се. Чи но ви гра ђан ске не по слу шно сти вр ше се с по зи ва-
њем на „јав ни кон цепт прав де”, као не ко „за јед нич ки при хва ће но 
схва та ње прав де” ко је је оте ло тво ре но у уста ву и у осно ви је по ли-
тич ког по рет ка. Ролс, до ду ше, при зна је да и у „дру штву бли ском 
пра вед ном” мо гу по сто ја ти раз ли ке у схва та њу прав де, али ка же да 
он да та раз ли чи та схва та ња мо ра ју во ди ти ка слич ним по ли тич ким 
ста во ви ма. Та ко не што је мо гу ће, јер, по ње му, „раз ли чи те пре ми се 
мо гу до ве сти до истог за кључ ка”.15) Сто га и утвр ђу је да ни је ну жна 
стро га са гла сност гра ђа на у по гле ду јав ног кон цеп та прав де, већ 
са мо из ве сно, по треб но пре кла па ње у њи хо вим ста во ви ма. Ролс 
од ре ђу је гра ђан ску не по слу шност и као јав ни чин, не са мо због 
по зи ва ња на те јав не прин ци пе прав де, већ и јер се вр ши у сфе ри 
јав но сти, а јав ност је и адре сат по ру ке ко ја се упу ћу је у ви ду јав ног 
апе ла с по зи ва њем на прав ду.

Он је утвр дио и три усло ва ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би 
гра ђан ска не по слу шност би ла оправ да на. Пр ви се ти че пред ме та 
гра ђан ске не по слу шно сти: она мо же би ти усме ре на са мо на слу-
ча је ве те жих об ли ка не прав де, тј. „су штин ску и ја сну не прав ду”, а 
та кве су пре све га оне не прав де ко је су пре пре ка укла ња њу дру гих 
не прав ди. За то би гра ђан ском не по слу шно шћу тре ба ло ре а го ва ти 
по себ но у слу ча ју кр ше ња оно га што је он на звао пр вим и дру гим 
прин ци пом прав де; то су: прин цип јед на ко сти сло бо де (у сми слу 
13) Ibid. , стр. 347.
14) Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“, op.cit., стр. 62.
15) Џон Ролс, Теоријаправде, op.cit.,стр. 351.
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да сва ки чо век по се ду је од ре ђе не основ не сло бо де ко је су јед на ке 
за све) и прин цип јед на ко сти мо гућ но сти (у сми слу да су дру штве-
не по зи ци је сви ма под јед на ко до ступ не, уз од су ство при стра сно-
сти).16) Дру ги Рол сов услов оправ да но сти ци вил не не по слу шно сти 
утвр ђу је да она мо ра би ти ну жно тј. крај ње сред ство, што зна чи 
да се прет ход но мо ра ју ис цр пе ти све ле гал не мо гућ но сти вр ше ња 
ути ца ја, пу тем за ко ни тих сред ста ва, а тек ако се ова по ка жу не е фи-
ка сним, мо же се оправ да но по сег ну ти за тим иле гал ним сред ством 
по ли тич ке бор бе. Тре ћи и, ујед но, по след њи услов од но си се на 
гра ни це оправ да не не по слу шно сти: ње ним ак тив но сти ма се не сме 
угро зи ти функ ци о ни са ње устав ног по рет ка.

 Ј. Ха бер мас, по ред при хва та ња Рол со ве де фи ни ци је, као и 
углав ном свих по ме ну тих усло ва ко је је овај по ста вио као нео п ход-
не да би се не ки чин гра ђан ске не по слу шно сти сма трао оправ да-
ним, де ли са њим ми шље ње и да су кон сти ту ци о нал ни по ли тич ки 
прин ци пи, као оп ште-при знат ле ги ти ми за циј ски основ де мо крат-
ског по рет ка, уте ме љу ју ћи прин ци пи ова квих гра ђан ских ак ци ја. 
Сход но то ме, он де фи ни ше гра ђан ску не по слу шност као она „де ла 
ко ја су по свом об ли ку иле гал на, ма да се раз ви ја ју у окви ру по зи-
ва ња на за јед нич ки при зна те осно ве ле ги ти ми те та... де мо крат ског 
др жав но-прав ног по рет ка”.17) То зна чи да гра ђан ски не по слу шни ци 
при хва та ју по сто је ћи де мо крат ски по ре дак као ле ги ти ман, а да су 
њи хо ве про тест не ак ци је усме ре не про тив по је ди нач них слу ча је ва 
ле гал не не прав де, тј. „за кон ског не пра ва”, ко ји се мо гу ја ви ти и у 
де мо крат ској прав ној др жа ви. Ха бер мас об ја шња ва да ка да се го-
во ри о не прав ди у ле гал ним об ли ци ма ко ја на ста је у де мо крат ској 
прав ној др жа ви, ту „ни је реч о екс трем ном слу ча ју не пра вед ног 
по рет ка, већ о нор мал ном слу ча ју (не прав де – прим. А. М.), ко ји ће 
увек из но ва на сту пи ти, за то што је оства ре ње основ них устав них 
за ко на... ду го ро чан про цес ко ји се исто риј ски не од ви ја пра во ли-
ниј ски, већ га мно го пре ка рак те ри шу за блу де, от по ри и по ра зи”.18) 

Но, и по ред ве ли ког по ду да ра ња Ха бер ма со ве кон цеп ци је 
гра ђан ске не по слу шно сти са оном Рол со вом, због че га се че сто 
и на зи ва ју за јед нич ким име ном „Ролс-Ха бер ма со ва кон цеп ци ја”, 
по сто је две кључ не ди стинк тив не тач ке у ко ји ма Ха бер мас ипак 
16) Уз ова два основ на прин ци па прав де, Ролс је фор му ли сао још је дан, до пун ски и оп-

шти ји: прин цип јед на ке ди стри бу ци је вред но сти тј. до ба ра у дру штву, ко ји не јед на ку 
рас по де лу (прин цип раз ли ке) до пу шта са мо у ко рист нај у гро же ни јих чла но ва.

17) Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа ву”,op.
cit. , стр. 55.

18) Ibid. , стр. 59.
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ис ко ра чу је из Рол со ве до ста ри гид не схе ме усло ва оправ да но сти 
гра ђан ске не по слу шно сти, вр ше ћи ти ме и њи хо ву сво је вр сну над-
град њу. Пр ва тач ка ди стинк ци је про из ла зи из Ха бер ма со ве де ли бе-
ра тив ног схва та ња де мо кра ти је, због че га он не при хва та Рол со во 
ви ђе ње „јав ног схва та ња прав де” као не ка квог апри ор ног, уна пред 
утвр ђе ног кон цеп та, око ко га је у устав ној де мо кра ти ји јед ном по-
стиг ну та са гла сност и ко ји не под ле же ни ка квим по нов ним раз ма-
тра њи ма, ре ви зи ја ма и при ла го ђа ва њи ма, од но сно ко ји не би мо-
гао и сам би ти пред мет гра ђан ске не по слу шно сти. По Ха бер ма су, 
на и ме, не са мо по ли тич ка, не га и прав на и про це ду рал на пи та ња 
мо гу и мо ра ју би ти пред мет ар гу мен та тив ног ко му ни ка тив ног де-
ло ва ња у дис кур зив ним про це си ма фор ми ра ња по ли тич ке во ље. 
Дру га тач ка у ко јој Ха бер ма со ва кон цеп ци ја од сту па у од но су на 
Рол со ву, је сте ста вља ње на гла ска на раз ви је ну, пар ти ци па тив ну 
по ли тич ку кул ту ру као кон тек сту ал ни услов гра ђан ске не по слу-
шно сти. На тај на чин, иако не за не ма ру је ни онај ин сти ту ци о нал-
ни оквир де мо крат ске прав не др жа ве, Ха бер мас ипак оста вља до-
вољ но про сто ра да се под по јам гра ђан ске не по слу шно сти мо гу 
под ве сти и они при ме ри пру жа ња не на сил ног от по ра ко ји не за-
до во ља ва ју овај ин сти ту ци о нал ни услов strictosensu, тј. ко ји се не 
спро во де у ам би јен ту раз ви је не и кон со ли до ва не де мо кра ти је и већ 
ус по ста вље не прав не др жа ве, а та ко ђе и они при ме ри ка да се ова-
кве ци вил не ак ци је спро во де у де мо крат ским ин сти ту ци о нал ним 
усло ви ма, али су усме ре не упра во про тив њих и не за сни ва ју се 
на прин ци пу прав де схва ће ном у рол сов ском сми слу. Ха бер ма сов 
кон цепт је за пра во мно го при јем чљи ви ји за ци вил не зах те ве и про-
тест не ак ци је ко ји се ге не ри шу у оном ши ро ком по љу ци ви ли те та 
ко јем при па да ју раз ли чи ти но ви дру штве ни по кре ти (еко ло шки, 
фе ми ни стич ки, ан ти гло ба ли стич ки, про тив абор ту са и др.). 

И ма да је „Ролс-Ха бер ма со ва” кон цеп ци ја гра ђан ске не по слу-
шно сти кри ти ко ва на и ра ни је, и то у по гле ду ско ро свих ње них 
кључ них обе леж ја (као што су: јав ност, при хва та ње за кон ских 
санк ци ја, не на сил ност, Рол со во ин си сти ра ње на ве ћин ском схва та-
њу прав де, сим бо лич ност и ин ди рект ност), из овог по ља ци вил ног 
дру штва, тј. од стра не са вре ме них дру штве них по кре та, упу ће не 
су и нај ра ди кал ни је кри ти ке на њен ра чун.19) Зна ча јан део њих по-
19) Јед ну при лич но све о бу хват ну кри ти ку ове кон цеп ци је са же то је из нео Велч ман (Wel-

chman), ис та кав ши да до ми нант ност ње ног „схва та ња гра ђан ске не по слу шно сти као 
'об ли ка го во ра' оси ро ма шу је зна че ње овог пој ма, су жа ва ле ги тим но под руч је овог ви да 
по ли тич ког де ло ва ња и до во ди до усва ја ња се лек тив не, ис кри вље не сли ке исто ри ја та 
гра ђан ске не по слу шно сти као по ли тич ке прак се” (ви де ти: J. Wel chman, “Is eco sa bo ta-
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ла зи од то га да су ве ли ке тех но ло шке про ме не у са вре ме ном све ту 
до ве ле чо ве чан ство у пот пу но но ву ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју, у 
ко јој је ње гов оп ста нак до ве ден у пи та ње, те сма тра ју да због то га 
по сто ји ну жна по тре ба за дру га чи јом по ли ти ком, али та ко ђе и за 
дру га чи јим осно вом гра ђан ског де ло ва ња у пру жа њу от по ра по-
сто је ћој по ли ти ци, јер у тим усло ви ма, оно не мо же ви ше по чи ва ти 
са мо на вред но сти ка ква је прав да, већ се мо ра те ме љи ти на вред-
но сти са мог жи во та. Сто га се за ступ ни ци ова квог кон цеп та, ме ђу 
ко ји ма мно ги има ју и прак тич но-ак ти ви стич ко ис ку ство, за ла жу 
да се ак ци је не по слу шно сти спро во де с по зи ва њем на угро же ност 
жи во та, и то би ло соп стве ног, би ло жи во та свих љу ди на све ту. То 
је кон цепт тзв. но ве не по слу шно сти, где се већ и са мим на зи вом 
же ли ис та ћи раз ли ка у од но су на су штин ски „ло ја ли стич ку” гра-
ђан ску не по слу шност. По Кле ге ру (He inz Kle ger), кључ не раз ли ке 
из ме ђу ове две вр сте не по слу шно сти са сто је се у сле де ћем: док 
је при мар ни циљ гра ђан ске не по слу шно сти от кла ња ње очи глед-
ног „не пра ва”, та кав циљ „но ве не по слу шно сти” је про ме на кур са 
дру штве ног и по ли тич ког раз во ја; за тим, у по гле ду при мар не про-
бле ма ти за ци је, гра ђан ска не по слу шност је усме ре на на за шти ту 
ма њи не, а „но ва не по слу шност” на за шти ту од опа сно сти ко ју до-
но си бу дућ ност; и ко нач но, у по гле ду од но са пре ма де мо крат ској 
прав ној др жа ви, док је гра ђан ска не по слу шност окре ну та ре а ли-
зо ва њу већ по сто је ћег пра ва, ова „но ва” те жи ре фор му ла ци ји, ета-
бли ра њу и ја ча њу устав не де мо крат ске др жа ве као де мо крат ског 
по сту ла та.20) Мол нар оце њу је да се овај но ви об лик не по слу шно-
сти не мо же све сти ни на гра ђан ску не по слу шност, ни на пра во на 
от пор ти ра ни ји у стро гом сми слу, али да је ипак овом дру гом бли-
жи, па га чак и тре ти ра као је дан ње гов вид. Он при ме ћу је да се у 
осно ви тог кон цеп та на ла зи за пра во она Хоб со ва (Tho mas Hob bes) 
ло ги ка пра ва на от пор, ко ја во ди у гра ђан ски рат, а ко ја је за сно ва на 
на Лу те ро вом (М. Lut her) пра ву на са мо о др жа ње.21)  

ge ci vil di so be di en ce”, PhilosophyandGeography, Vol. 4, No. 1, 2001, стр. 97-107; исто: 
Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”, op.cit., стр. 65). 

20) He inz Kle ger, DerneueUngehorsam.WiderständeundpolitischeVerpflichtungineinerler
nfahigenDemokratie, Cam pus, Frank furt am Main, New York, 1993, стр. 87; нав. пре ма: 
А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност за сно ва на на прав ди“, op.cit., оде љак 7: „Но ва 
не по слу шност”, стр. 358-9.

21) Ви ше о Лу те ро вом кон цеп ту  пра ва чо ве ка-по је дин ца на са мо о др жа ње и њи ме ин спи-
ри са ном Хоб со вом схва та њу пра ва на от пор, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, «Гра ђан ска 
не по слу шност, пра во на от пор ти ра ни ји и  'по моћ угро же ној др жа ви' као ме ха ни зми за-
шти те и (по нов ног) ус по ста вља ња де мо крат ског устав ног по рет ка», Српскаполитичка
мисао, бр. 4, ИПС, 2009, стр. 45-76.
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На кра ју пре гле да са вре ме них схва та ња гра ђан ске не по слу-
шно сти, освр ну ће мо се и на ве о ма ин те ре сант ну кон цеп ци ју упра-
во по ме ну тог на шег ауто ра, Алек сан дра Мол на ра, ко ји је по себ ну 
па жњу у свом на уч ном ра ду по све тио овој ка те го ри ји прав не и по-
ли тич ке те о ри је, и ко ји уно си де ли мич не но ви не, ма кар ка да су до-
ма ће при ли ке у пи та њу, у ње но од ре ђе ње. Он ту сво ју кон цеп ци ју 
раз ви ја у окви ру ши рих раз ма тра ња уло ге гра ђан ства у по ли тич-
ким про це си ма. По ла зно ње го во ста но ви ште је да кон сти ту тив на 
власт у де мо крат ској устав ној др жа ви не иш че за ва са мим ак том 
про гла ше ња уста ва, већ да на ста вља и по сле то га да се вр ши, уз 
стал ни „кон фликт ни на бој“ из ме ђу кон зер ва тив них и ино ва тив них 
тен ден ци ја. Сход но то ме, он утвр ђу је да у де мо крат ској устав ној 
др жа ви по сто је три раз ли чи те фа зе и на чи на вр ше ња кон сти ту тив-
не вла сти: 1. уста во твор на кон сти ту тив на власт – ко ја об у хва та по-
ли тич ку де лат ност су ве ре ног пу ка и уста во твор не скуп шти не, као 
и ре фе рен дум ску ра ти фи ка ци ју пред ло га уста ва; 2. кон зер ва тив на 
кон сти ту тив на власт – ко ја об у хва та, по ред де лат но сти устав ног 
су да као фор мал ног „чу ва ра уста ва“, и не фор мал не про тек тив не 
ме ха ни зме, као што су  гра ђан ска не по слу шност (јав на по ли тич ка 
де лат ност при пад ни ка пу ка ко је се спро во ди ра ди за шти те уста ва) 
и ин сти тут пру жа ња „по мо ћи угро же ној др жа ви“ (по ли тич ка, а по 
по тре би и вој на де лат ност про у став них сна га ра ди от кла ња ња опа-
сно сти од уво ђе ња ти ра ни је и по нов ног ус по ста вља ња ре дов ног 
функ ци о ни са ња устав ног по рет ка); и  3. ино ва тив на кон сти ту тив-
на власт – ко ја от по чи ње ка да се стек ну усло ви за про ме ну уста ва 
и об у хва та по ли тич ку де лат ност су бјек та овла шће ног да ини ци ра 
устав ну про ме ну и оних ко ји до но се од лу ку о то ме и спро во де ту 
про ме ну, као и, уко ли ко је пред ви ђе на, ре фе рен дум ску ра ти фи ка-
ци ју. Мол нар утвр ђу је и раз ли чи те уло ге у ко ји ма гра ђа ни на сту па-
ју, у свој ству „пу ка“, у овим фа за ма по ли тич ког про це са. По ње му, 
они де лу ју као „су ве ре ни пук“ са мо то ком вр ше ња уста во твор не 
кон сти ту титвне вла сти, одн. са мо у оном ини ци јал ном де лу ове фа-
зе ко ји се од но си на фор ми ра ње и из ра жа ва ње во ље за кон сти ту ци-
о на ли за ци јом и из бор уста во твор не скуп шти не, док то ком вр ше ња 
ино ва тив не и кон зер ва тив не кон сти ту тив не вла сти, они на сту па-
ју као „де лат ни пук“. По што он гра ђан ску не по слу шност од ре ђу-
је као је дан од об ли ка спро во ђе ња „кон зер ва тив не кон сти ту тив не 
вла сти“, то зна чи да гра ђа ни, у сво јим чи но ви ма от ка зи ва ња по-
слу шно сти, на сту па ју као „де лат ни пук“. Тај „де лат ни пук“, ко ји 
оства ру је „кон зер ва тив но-кон сти ту тив ну власт“, „не би тре ба ло”, 
упо зо ра ва он, да се ру ко во ди про из вољ ним вр ли на ма, не го... вр ло 
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ја сно од ре ђе ним вр ли на ма по сту па ња у скла ду са уста вом и за шти-
том уста ва“.22) 

Ов де се, да кле, глав ни ак це нат ста вља на про тек тив ну уло гу 
гра ђан ске не по слу шно сти, а ње на пот пу на де фи ни ци ја ко ју да је 
Мол нар гла си: „Гра ђан ска не по слу шност је фе но мен ко ји се ја вља 
као об лик не на сил ног про те ста ле ги тим ној вла сти у (де мо крат ској) 
устав ној др жа ви и ис ка зу је је ма њи на гра ђа на у свој ству пред став-
ни ка кон зер ва тив не кон сти ту тив не вла сти.“23) Овај аутор, ка ко је 
већ ре че но, при хва та да се о гра ђан ској не по слу шно сти го во ри 
са мо ка да су у пи та њу не на сил ни про те сти за сно ва ни на прав ди, 
при че му не прав да (тј. не пра во), чи је би от кла ња ње или скре та ње 
па жње на њу тре ба ло да бу де циљ ових про те ста, мо ра би ти не 
са мо озбиљ на, не го и по је ди нач на, у сми слу да се од но си на са-
свим од ре ђе не ак те вла сти, и то у већ кон сти ту и са ној де мо крат ској 
устав ној др жа ви. Не на сил ни про тест, да би се сма трао гра ђан ском 
не по слу шно шћу, мо ра би ти и сра зме ран свом ци љу, као што мо ра 
ис пу ни ти и оста ле усло ве, а ко ји се углав ном по кла па ју са они ма 
ко је да ју и дру ги (не на сил ност; јав ност; мо рал но-по ли тич ка, а не 
при ват на мо ти ви са ност; и ис пу ња ва ње дис по зи ти ва не ке за бра њу-
ју ће прав не нор ме). 

Нај ве ћи зна чај Мол на ро вог кон цеп та гра ђан ске не по слу шно-
сти ти че се, ме ђу тим, прин ци па ле ги ти ма ци је тих иле гал них ака та 
не на сил ног ис ка зи ва ња не по слу шно сти, као и са др жа ја прав де, на 
ко ји би гра ђа ни тре ба ло да се по зи ва ју при ли ком њи хо вог спро во-
ђе ња. Пра во гра ђан ске не по слу шно сти при па да сфе ри при род ног, 
не по зи ти ви ра ног пра ва, али Мол нар, као и Дра јер, на ла зи ње го ве 
по зи тив но-прав не те ме ље, и то у по зи ти ви ра ним основ ним пра ви-
ма на сло бо ду из ра жа ва ња ми шље ња и сло бо ду оку пља ња, ко ја у 
свом син те тич ком деј ству омо гу ћа ва ју ка ко оства ре ње гра ђан ске 
не по слу шно сти, та ко и ње но ка сни је суд ско оправ да ње. Док не ки 
дру ги ауто ри (по пут нпр. Леј ке ра /La ker/) ис ти чу и тре ће основ но 
пра во чо ве ка – сло бо ду са ве сти, као устав ни и по зи тив но-прав ни 
основ оправ да ња ове вр сте про те ста, Мол нар ње га екс пли ци те ис-
кљу чу је, због свог прин ци пи јел ног ста ва о по сто ја њу су штин ске 
раз ли ке из ме ђу гра ђан ске не по слу шно сти и не по слу шно сти из 
раз ло га са ве сти.  

22) А. Мол нар, „Де мо крат ска устав на др жа ва“, у: Расправа...4:Грађансканепослушност, 
op.cit.,стр. 28. 

23) Ibid.,стр. 26. 
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Иако при хва та Рол со во по ла зи ште да је прав да уте ме љу ју ћи 
прин цип, тј. кон сти ту енс гра ђан ске не по слу шно сти, он од ба цу је 
ње го во од ре ђе ње ове ка те го ри је, на ко ме је, пак, Ролс из гра дио це-
ло куп ну сво ју прав ну и по ли тич ку те о ри ју. Има ју ћи пре све га у ви-
ду онај до дат ни и оп шти ји Рол сов прин цип прав де, ко ји се од но си 
на јед на ку рас по де лу дру штве них ко ри сти и вред но сти, од но сно 
јед на ку до де лу пра ва и оба ве за, Мол нар сма тра да та ква од ред ба 
прав де „пру жа за па њу ју ће ма ло мо гућ но сти за озбиљ ни је уте ме ље-
ње гра ђан ске не по слу шно сти“.24) На гла ша ва се да та ко фор му ли сан 
прин цип прав де зна чи да би се гра ђа ни, прак ти ку ју ћи гра ђан ску 
не по слу шност, мо гли су прот ста ви ти сва ком за ко ну и де мо крат ски 
до не тој по ли тич кој од лу ци, ко ји ни су у скла ду с њи хо вим лич ним 
или груп ним схва та њем пра вед не ди стри бу ци је до ба ра и пра ва и 
оба ве за25), чи ме се пре ко ра чу ју и за о би ла зе, и ту се Мол нар осла ња 
на Хо ма на (Karl Ho mann), по зи тив но-прав на и де мо крат ско-ин сти-
ту ци о нал на сфе ра, а уме сто њих уво ди суп стан ци јал на ре гу ла ци ја 
ди стри бу ци је као ис ход дру штве них ин тер ак ци ја. Због то га, Мол-
нар те жи да фор му ли ше не ки уни вер за лан, ја сан и не дво сми слен 
са др жај прав де, ко ји не би био спо ран, у сми слу да не би мо гао 
за ви си ти од ње них про из вољ них, ин ди ви ду ал них или ма њин ских 
схва та ња. Уз де ли мич но осла ња ње на Дра је ра, он та кав са др жај 
прав де, као уте ме љу ју ћи основ гра ђан ске не по слу шно сти, про на-
ла зи у основ ним пра ви ма чо ве ка. На осно ву то га утвр ђу је да се 
апел на прав ду, од но сно ње но оства ре ње као ци ља гра ђан ске не-
по слу шно сти, мо же је ди но од но си ти на основ на пра ва чо ве ка ко ја 
су прав но по зи ти ви ра на уста вом и ме ђу на род ним пра вом (пу тем 
24) Алек сан дар Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit. , стр. 261.
25) Же ли мо на гла си ти да ово, по на шем ми шље њу, ипак ни је у пот пу но сти ис прав на 

ин тер пре та ци ја Рол со ве кон цеп ци је прав де, одн. пре ци зни је, ње не при ме не на план 
гра ђан ске не по слу шно сти. Ту се, у раз ма тра њу ефе ка та ове кон цеп ци је прав де, за по-
ста вља упра во Рол сов кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти, тј. по је ди не ње го ве кључ-
не ком по нен те, а без узи ма ња тог кон цеп та у це ло сти, не мо гу се ови ефек ти ва ља но 
са гле да ти. На и ме, ис пу шта се из ви да да се код Рол са јав ни апел не мо же од но си ти 
на ин ди ви ду ал но или ма њин ско схва та ње прав де, па ни та кво схва та ње пра вед не ди-
стри бу ци је до ба ра, већ ис кљу чи во на јав ни кон цепт прав де, оте ло тво рен у уста ву, око 
ко јег по сто ји ве ћин ска са гла сност, те се не по слу шни гра ђа ни мо гу по зи ва ти са мо на 
та кву пра вед ну рас по де лу до ба ра ко ја про из ла зи из тог оп ште- при хва ће ног кон цеп та 
прав де. Но, Мол нар, пот кре пљу ју ћи сво је ста во ве, ука зу је ов де и на Но зи ко ву (Ro bert 
No zick) ли бе ра ли стич ку кри ти ку ове те зе о тзв. струк ту рал ној прав ди, одн. ди стри-
бу тив ној прав ди ко ја ре зул ти ра у не ком струк ту рал ном ста њу. Но зик је, у свом де лу 
Анархија,држава, утопија, оспо рио мо гућ ност по ли тич ке упо тре бе ова квог кон цеп та 
прав де, ин си сти ра ју ћи пак на „исто риј ској прав ди”, ко ја под ра зу ме ва да се све тр жи-
шне тран сак ци је мо гу оправ да ти пр во бит ном рас по де лом до ба ра. Мол нар, ме ђу тим, 
ипак при зна је да је ово јед но ра ди кал но ста но ви ште ко је оправ да ва пр во бит ну рас по-
де лу до ба ра ко ја, ка ко ка же Ке рол Гулд (Ca rol Go uld), као из раз пр во бит не аку му ла ци је 
ка пи та ла, увек пред ста вља оти ма чи ну и кра ђу.       
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ме ђу на род них уго во ра и ме ђу на род ног оби чај ног пра ва), као и на 
про це ду ре ко ји ма се она раз ра ђу ју и шти те. Ралф Дра јер, ко ји је у 
са вре ме ној прав ној те о ри ји дао ве ли ки до при нос раз ра ди кон цеп-
та гра ђан ске не по слу шно сти за сно ва не на прав ди, пр ви је ис та као 
прав но-по зи ти ви ра на основ на пра ва чо ве ка као са др жај те прав де 
на ко ју се мо гу по зи ва ти гра ђа ни у спро во ђе њу и оправ да њу сво-
јих ака та не по слу шно сти.26) На гла си ли смо да се Мол нар у свом 
кон цеп ту са мо де ли мич но осла ња на овог те о ре ти ча ра, за то што: с 
јед не стра не, он при хва та Дра је ро во од ба ци ва ње по зи ва ња на при-
род на, не по зи ти ви ра на пра ва као основ оправ да ња гра ђан ске не-
по слу шно сти, де ле ћи с њим став да та кав основ мо же би ти је ди но 
за шти та људ ских пра ва као по зи ти ви ра них при род них пра ва (ту 
је ве ли ки ути цај Гу ста ва Рад бру ха и ње го ве фор му ле); док, с дру-
ге, он вр ши исто вре ме но и про ши ри ва ње и су жа ва ње Дра је ро вог 
од ре ђе ња са др жа ја прав де и апе ла на њу. Мол на ро во про ши ре ње 
од но си се на то што он апе лом на прав ду об у хва та и за шти ту ме-
ђу на род но-прав них од ред би о људ ским пра ви ма, док Дра јер оста је 
са мо на устав ним од ред ба ма о тим пра ви ма, очи глед но пре ви ђа ју-
ћи мо гућ ност да устав не ува жи не ке оба ве зу ју ће нор ме ме ђу на-
род ног пра ва. Ње го во су жа ва ње апе ла на прав ду од но си се, пак, на 
од ба ци ва ње устав них од ред би о „др жав ним ци ље ви ма” као мо гу-
ћег пред ме та за шти те пу тем гра ђан ске не по слу шно сти, ка ко се то 
у Дра је ро вој кон цеп ци ји пред ви ђа, при дру жи ва њем ових од ре да ба 
оним о људ ским пра ви ма као ку му ла тив ном са др жа ју прав де. Мол-
нар то чи ни, сма тра ју ћи да су устав но од ре ђе ни „др жав ни ци ље ви” 
су ви ше ап стракт ни и да зах те ва ју за кон ску раз ра ду, те да би мо гли 
би ти пред мет за шти те при ме ном гра ђан ске не по слу шно сти са мо 
по сред но, ако би се мо гли из ве сти из основ них пра ва чо ве ка.  

Обра зла жу ћи за што је нео п ход но да се прав да на ко ју се гра-
ђан ски не по слу шни ци по зи ва ју за сни ва на основ ним пра ви ма чо-
ве ка и про це ду ра ма њи хо ве раз ра де и за шти те, Мол нар из два ја два 
раз ло га. Пр ви раз лог се ти че ка рак те ри сти ка ових пра ва, тј. њи хо-
вог прин ци пи јел ног и про грам ског ка рак те ра, по доб ног за мо рал ну 
кри ти ку пра ва ко ја је и да ље нео п ход на; јер, иако су у де мо крат ској 
устав ној др жа ви про тив реч но сти из ме ђу мо ра ла и пра ва осла бље-
не, оне ни су уки ну те. Због то га, „основ на пра ва чо ве ка до пу шта ју 
по је дин цу да оправ да свој по сту пак (гра ђан ске не по слу шно сти – 

26) Дра је ро ва фор му ла ци ја основ них пра ва чо ве ка као са др жа ја прав де на ко јој се за сни ва 
гра ђан ска не по слу шност, од мах је иза зва ла оштру кри ти ку од стра не не мач ких кон зер-
ва тив них те о ре ти ча ра пра ва, по пут Ва сер ма на (R. Was ser mann) и Исен зеа (Jo sef Isen-
see). 
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прим. А. М.) ти ме што ће са мо привидно кр ши ти од ре ђе но (нпр. за-
кон ско) пра во, док ће га заправо бра ни ти – као (сво ја) основ на пра-
ва”.27) Дру ги раз лог ко ји Мол нар на во ди, оце њу ју ћи га и кључ ним, 
од но си се на функ ци је ових пра ва ко ја у де мо крат ској устав ној др-
жа ви за у зи ма ју по себ но и при ви ле го ва но ме сто. Њи хо ва функ ци ја 
је, на и ме, та ква да они чи не кон сти ту тив ни еле мент де мо кра ти је: 
„Основ на пра ва чо ве ка је су те мељ де мо кра ти је, чи ја се суд би на не 
мо же пре пу сти ти на во љу пар ла мен тар ној ве ћи ни (од но сно из ње 
про и за шлој вла ди) и за то се мо ра ју бра ни ти број ним, не са мо ин-
сти ту ци о нал ним, не го и ва нин сти ту ци о нал ним сред стви ма.”28) А 
гра ђан ска не по слу шност не ке ма њин ске, пар ти ку лар не дру штве не 
гру пе је сте тек јед но крај ње та кво ва нин сти ту ци о нал но сред ство.   

AleksandraMirovic
CONTEMPORARYCOMPREHENSIONS

OFCIVILDISOBEDIENCE
Summary

Onthebasisofcomparativeanalysisofvariouscontem
porarycomprehensionsofcivildisobediences,authorof
thetextattemptedtodefineonerelativelyunquestionable
minimumofelementsmakingdifferentiaspecificaof this
practiceandmeansofpoliticalbattle,regardlessofabsen
ceofconsensuswithintheoreticalcirclesregardinggrea
ternumberofcharacteristicsofthistypeofcivilaction.In
thisregard,theauthorunderlinedcertainlimitationsand
exclusivityofdomineeringcomprehensionsderivingfrom
Rolls’ratherstrictschemeofnecessaryconditionsforim
plementation and justification of civil disobedience that
hasunnecessarilylimitedandimpoverishedthemeaning
ofthisterm,alongwithsuchlimitationoflegitimatefield,
subject and role of such type of political action so that
empiricalexampleshavelefttheborderlinesoftheframe
ofsuchpracticeandconcept.Forthatpurposetheauthor
underlinedimportanceofdifferentcomprehensionofne
cessarycontextofcivildisobedience,wheretheemphasis
wouldnotbeputonlyonnecessaryinstitutionalframe,but
alsoonacertainpoliticalculturalframe,too.Ontheba
sisofthis,theauthorcametoconclusionthatHabermas’
conception, although deriving from similar theoretical
matrix,isstillmoreacceptableforcontemporarypractice
ofsuchcivildemandsandprotestactions.

27) А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност за сно ва на на прав ди“, op.cit. , стр. 333.
28) Ibid. , стр. 334.
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ABSTRACTy
Inregardtocivildisobedience,justlikeincaseofmanyot
hertermsandcategoriesofsocialandpoliticalsignifican
ce,theoryhasbeencharacterizedbythelackofconsensus.
Thereisgreaterorfeweramountofconsensusinregardto
almostallaspectsandcharacteristicsthathaveestablis
hed themselves as substantial and determining ones for
thistypeofcivilpoliticalactivity:frompublic,nonviolen
ceandnonlegality, its foundingprinciples,acceptances
of legal sanctionsand insistingonmajority comprehen
sionofjustice,tosymbolism,indirectnessanditsstrictly
protective and conserving role.However, all these com
prehensionshavemainlystayedrootedwithintheframeof
oneexcludingposition:firstly,bythefactthattheyobserve
civildisobediencemainlyfromthepositionofinstitutional
context(exceptHabermas,whohassteppedoutfromthat
matrixmorethanothersandhaswidenedthatperspective
ofobservationinpoliticalculturalcontext);andsecondly,
bythefactthatforitsonlypossibleinstitutionalframethey
tookanalreadyestablisheddemocraticconstitutionalsys
tem, like theonethat ischaracterizedwith“thecircum
stancesclosethejustice”(Rolls)or“generallyuntouched
legalstate”(Habermas),makingaconceptofcivildiso
bediencestrictlya“acontinuationofdemocraticpolitics”
(Barcer).Bythisinregard,manyempiricalexampleshave
beenneglected,inparticulartheonesfromcontemporary
practicewherecivildisobediencehasbeen implemented
ascivilstrategyforimplementationofdemocraticchanges
andwhereithasgreatlycontributedtodemocratizationof
society,whathasbeenundoubtedlyprovedincaseofthe
analysisofthecaseofSerbia.Inthiswayonemoresigni
ficantroleofcivildisobediencehasbeenoverlooked,and
thatisitsprotectiverole.

 Овај рад је примљен 01. фебруарa 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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1.УВОД
„По ли ти ка и по ли тич ке ин сти ту ци је на по чет ку 21. ве ка тра же 

по нов но пре и спи ти ва ње. Јед на од ва ља них раз ло га за то је до мет, 
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град ње демократских институција у Србији“ (149057 Д), који се реализује у оквиру 
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ду би на про ме на и су штин ски ути цај гло ба ли за ци је на сми сао, по-
јам, функ ци о ни са ње по ли ти ке и по ли тич ких ин сти ту ци ја. Дру ги 
раз лог ле жи у те о риј ској рав ни про бле ма: пи та ње ме то да и те о риј-
ског при сту па ко ји ће све стра но осве тли ти ове про ме не. На и ме, са 
па дом Бер лин ског зи да 1989. го ди не марк си стич ки ме тод ди ја лек-
тич ког ма те ри ја ли зма пао је у ро по тар ни цу исто ри је – сим бо лич-
ки и ре ал но. Ста ри ме тод ми шље ња, ста ре ка те го ри је и про бле ми 
ис тра жи ва ња не ста ли су са јав не и на уч не сце не, а по ја ви ле су се 
но ве ка те го ри је, ко је се у тран зи ци о ним зе мља ма че сто апо дик тич-
ки при хва та ју, без кри тич но сти.

Ин тен ци ја овог ауто ра је да ука же на по тре бу пре и спи ти ва ња 
ме то да ко је је по ста вио Маркс (K. Marx) на те ме љи ма не мач ке кла-
сич не фи ло зо фи је, уз на по ме ну да он ни је био иде о лог рад нич ке 
кла се већ фи ло зо фи је оту ђе ња чо ве ка од пред ме та ра да, од дру гог 
чо ве ка. Оту ђе ње љу ди је ко нач ни то та ли тет 21. ве ка, што је, по 
су ду ауто ра члан ка, тре ћи ва љан раз лог за осврт на рав ној по ли-
ти ко ло шке ми сли у пе ри о ду из ме ђу Дру гог свет ског ра та и 1989. 
го ди не, по себ но у фи ло зоф ској ми сли прет ход не Ју го сла ви је.

Про ме на при вре ђи ва ња и на стан ка и раз во ја ка пи та ла, но-
ве тех но ло ги је и ин тер нет ко ји су на ста ли у дру штви ма тр жи шне 
при вре де и пар ла мен тар не де мо кра ти је, ну жно су до не ли но ве од-
но се дру штва гру па, про ме ну ин сти ту ци ја, и на пој мов ном пла ну, 
пот пу но но ве пој мо ве ко ји су за ме ни ли ста ре пој мо ве. За раз ли ку 
од 20. ве ка ко ји је био ка рак те ри сти чан по политичкимреволуци-
јама као ви дљи вом на чи ну про ме не по јав них об ли ка дру штва, али 
и ње го ве су шти не, ре во лу ци ја на кра ју 20. ве ка и по чет ку 21. ве ка 
од ви ја се у сфе ри ко му ни ка ци ја што ну жно ме ња су шти ну ин сти-
ту ци ја, па и са мих дру шта ва. Гло ба ли зо ва ње свих ко му ни ка ци ја и 
цир ку ла ци ја ка пи та ла у свет ским раз ме ра ма, из ме ни ли су пред ста-
ве љу ди о временуипростору. Обра зо ва ње свих про це са отва ра 
при мар но пи та ње њи хо ве мар љи во сти и на уч но ком пе тент не оце не 
њи хо ве су шти не и по сле ди ца. Ов де не отва рам увек сло же но пи та-
ње предвиђања од ре ђе них по ли тич ких од но са, што је за дру штве не 
на у ке увек био највишиметодолошкиизазов. Бр зи на про ме не на 
гло бал ном и на ло кал ном ни воу на ме ће бр за ис тра жи ва ња, кван-
ти та тив на, ко ја ће по ка за ти са мо не ке спољ не од ли ке од ре ђе них 
по ја ва. Бу ду ћи да је исто ри ја раз во ја по ли тич ких те о ри ја за сно ва-
на на те о риј ски про ду бље ном и осми шље ном по и ма њу по ли ти ке 
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и по ли тич ког чо ве ка, про бле ми кван ти та тив ног и ква ли та тив ног 
при сту па не ми нов но се за о штра ва ју у пр вој де ка ди 21. ве ка. 

2.КВАНТИФИКАЦИЈАИКВАЛИТАТИВНИКАРАКТЕР
ПОЛИТИЧКИХНАУКА

Бу ду ћи да су на уч на по ли ти ко ло шка ис тра жи ва ња ин сти ту ци о-
нал но ор га ни зо ва на и за сно ва на на тим ском ра ду, по ве за на су прет-
ход на пи та ња са пи та њем вред но ва ња на уч но и стра жи вач ког ра да 
по ли ти ко ло га, по сту ла ти ма и зах те ви ма ко је по ста вља ју да ва о ци 
ма те ри јал них сред ста ва за на уч но-ис тра жи вач ки рад у овој обла-
сти. Ис тра жи ва чи при мар но ви де од ре ђе не фе но ме не и про бле ме, 
ко је сма тра ју ре ле вант ним ка ко за сво је дру штво (срп ско дру штво), 
та ко и за по је ди не циљ не гру пе, ин те ре сне гру пе и ор га ни за ци је – 
у пр вом ре ду се то од но си на вла ду, скуп шти ну, по ли тич ке пар ти-
је, гра ђа не као по ли тич ке су бјек те. По ста вља ње хи по те за и окви ра 
ис тра жи ва ња је сле де ћи ко рак, ка ко би се ис тра жи ва ње усме ри ло 
ка мак си мал но објек тив ном са гле да ва њу и оце ни да тог фе но ме на. 
Ка ко ис ти че Ра до слав Га ћи но вић1) у члан ку „Хи по те зе у на уч ном 
ис тра жи ва њу“. Функ ци ја хи по те зе је сте да усме ри ис тра жи ва ње 
на пра вил но сти ме ђу чи ње ни ца ма (...). Хи по те за мо ра би ти ва ља на 
– мо ра се од но си ти на про блем ко ји ис тра жу је, хи по те за мо ра би ти 
пој мов но ја сна, хи по те за мо ра би ти ис ку стве но про вер љи ва; хи по-
те за мо ра би ти у ве зи са те о ри јом“. Ова ка рак те ри сти ка про јек то-
ва ња и усме ра ва ња ис тра жи ва ња увек су у пр вом чла ну ис тра жи-
вач ког ин те ре со ва ња. С дру ге стра не, про јек ти ко ји се оства ру ју у 
ин сти ту ци ји, као што је Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, 
или би ло ко ја дру га на уч на ин сти ту ци ја у се ту, под ле жу про це ни 
над ле жне др жав не ад ми ни стра ци је, уко ли ко је др жа ва фи нан си јер 
про је ка та и за ра да на уч ног осо бља. То ства ра од ре ђе не про бле ме 
јав не упра ве а њи хо вог фи нан си ра ња, не мо ра се и ну жно пре кла-
па ти. Уво ђе ње тр жи шне при вре де у Ср би ју, тран зи ци ја од но сно 
при ва ти за ци ја, до ве ли су ве о ма де ци ди ра ног ста ва јав не упра ве да 
на у ка морабититржишнооријентисана, да под ле же пре вас ход-
но квантитативнојоце ни ре зул та та свог ра да, те да је ду жна да 
сво је услу ге (зна ње, ис тра жи вач ке ме то де) понудиреалномсекто-
ру, чи ме пре ста је да бу де пу ка по тро шња сред ста ва ко ји ма по ре ски 
об ве зни ци пу не ре пу блич ки бу џет.
1)  По ли тич ка ре ви ја бр. 2/2009, ИПС, Бе о град стр.
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Пр ва по сле ди ца ова квог при сту па је сте по раст емпириј-
скихквантитативних истраживања,што у јед ном кра ћем 
пе ри о ду на ста ја ња осно ва но вог дру штва тр жи шне при вре де 
пред ста вља на уч но осно ван при ступ. На и ме, у крат ком вре-
ме ну у ко јем су на ста ле но ве за ко но дав стве не ин сти ту ци је, 
но ви од но си, њи хо во кван ти та тив но ме ре ње и пра ће ње на-
стан ка и раз во ја за пра во омо гу ћа ва реално са зна ње о њи ма 
у реалномвремену. Из ова ко по ста вље не па ра диг ме НА У КА 
КАО ПРО ФИ ТА БИЛ НА ДЕ ЛАТ НОСТ  про из и ла зе не ко ли ке ва жне 
по сле ди це: а) ди мен зи ја квантитативног ме ре ња на уч но и-
стра жи вач ког ра да и ре зул та та овог ра да је ма ње ва жна за 
раз вој на у ке. Бит ни по ма ци у исто ри ји по ли тич ке на у ке зако-
нитоибезизузетка су би ли ква ли та тив ни, те о риј ски и осло-
ње ни на фи ло со фи ју пра ва и фи ло зо фи ју по ли ти ке.2) Ово се 
по себ но од но си ло на те о риј ске и ме та те о риј ске ди сци пли не. 
Кван ти та тив на ис тра жи ва ња је су ва жна фа за про ве ре те о риј-
ских хи по те за, од но сно те о ри ја, и слу же про ве ри и по твр ђи-
ва њу основ них по став ки. У два де се том ве ку ме то ди ем пи-
риј ских ис тра жи ва ња, по моћ них на у ка као што је ста ти сти ка 
и ме тод при род них на у ка ма сов но су уве де ни у по ли тич ке 
на у ке. Ти ме то ди не пред ста вља ју фун да мен тал на ис тра жи-
ва ња, они омо гу ћа ва ју ве ћу пре ци зност у оце ни по ли тич ких 
фе но ме на. Ме ђу тим, те о риј ско од ре ђе ње утвр ђу је чи ње ни це 
бит не за ем пи риј ско ис тра жи ва ње.  До бар при мер за од нос 
те о риј ске хи по те зе и ње ног ем пи риј ског кван ти та тив ног про-
ве ра ва ња је ка пи тал на сту ди ја, ко ја је ути ца ла ка ко на те о ри-
ју та ко и на прак су у 19. и 20. ве ку, Капитал3) Кар ла Марк са 
(K. Marx). Мно го број на из ра чу на ва ња од но са ин ве сти ци о ног 
ка пи та ла, ви шка вред но сти, бер зе и бан кар ских ка ма та ни-
су ни шта дру го до раз ви јен си стем до ка зи ва ња основ не те-
о риј ске хи по те зе, да ви шак вред но сти са др жи скри ве ни део, 
на и ме по ред про фи та и део неплаћене најамнине најамног
радника. Марк со во при мар но ис тра жи ва ње про ис те кло из 
основ не хи по те зе о при ро ди ка пи та ла би ла је раз ли чи та од 
по став ки дру гих ње го вих на уч них са вре ме ни ка, што је зах-
те ва ло обим на ем пи риј ска до ка зи ва ња да је од ре ђе на по ја ва 
2) Упо ре ди: Ве ли ка по ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Бе о град, 1980, Про све та, Увод др Нај дан 

Па шић.
3) Маркс-Ен гелс, Де ло, Бе о град, Про све та, Ин сти тут за ме ђу на род ни рад нич ки по крет, 

1978, том 32-34.
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(про фит) кон стант на у раз ли чи тим при род ним и дру штве ним 
усло ви ма (раз ли чи ти ре сур си, раз ли чи те при вред не гра не и 
де лат но сти).

Сва ка ко да ре зул та ти ис тра жи ва ња тре ба да бу ду при ме њи ви, 
да би се на ре а лан на чин вра тио и но вац уло жен у на у ку. Али, сво-
ђе ње ре зул та та ис тра жи ва ња ис кљу чи во на кван ти та тив не ре зул-
та те до во ди до су жа ва ња оне те о риј ске ши ри не ко ја је нео п ход на 
за да љи раз вој те о риј ских и фун да мен тал них ис тра жи ва ња. На у ка, 
укљу чу ју ћи и по ли тич ке на у ке, ну жно пре и спи ту је сво ја по ла зи-
шта, хи по те зе, ка те го ри је. Про ме не ко је је до не ла гло ба ли за ци ја 
оце ње не су прихватањемилиснажнимотпором.Ако је па ра диг-
ма ру ше ња со ци ја ли зма би ла за сно ва на на уверењуда тр жи шна 
при вре да до но си на пре дак и мо дер ни за ци ју у од но су на план ску 
при вре ду. У прак си, мно ге зе мље су кроз про цес тран зи ци је оси-
ро ма ши ле, до жи ве ле деиндустријализацију, стал ну, ду го трај ну 
не за по сле ност и број ност ста нов ни штва ко је жи ви бли зу гра ни це 
си ро ма штва или ис под ње, та ко да се ну жно мо ра по ста ви ти пи-
та ње штајемодернизацијаиразвој,а та ко ђе се по ста вља пи та ње 
да ли на уч ни ци са гле да ва ју по тре бу за ко рек тив ним ме ха ни зми ма 
др жа ве и ци вил ног сек то ра, или сма тра ју да „тр жи ште ре гу ли ше 
све“. Ем пи риј ско са зна ње о не га тив ним учин ци ма тран зи ци је са-
мо је по ка за тељ за озбиљ но те о риј ско и стра те шко про ми шља ње 
да љег раз во ја дру штва, по себ но при вре де и људ ских ре сур са. Пад 
на та ли те та у ве ћи ни пост со ци ја ли стич ких зе ма ља је та ко ђе ем пи-
риј ски по ка за тељ не га тив ног учин ка про ме на. О овим пи та њи ма је 
ве о ма кри тич ки пи са ла со ци о лог Ве ра Вра ту ша, про фе сор Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, у члан ку „Пре и спи та ти стра те ги ју 
тран зи ци је“.4) Ако је при вред ни иден ти тет део на ци о нал ног иден-
ти те та, да љи раз вој по ли тич ких на у ка пре и спи ти ва ње ме то да ко ји-
ма су до са да ис тра жи ва не и оце њи ва не по ли тич ке по ја ве. За пра во, 
гло ба ли за ци ја по сто ји као иде о ло шки дис курс, у ко јем при ста ли це 
нео ли бе рал ног мо де ла уре ђе ња дру штва са идеолошкомстрашћу
при хва та ју све ма ни фест не об ли ке овог фе но ме на – од ри ца ње од 
де ла дру штве ног су ве ре ни те та, по је ди нац не ви ше као по ли тич ки 
су бјект већ као по тро шач, ма сов на за ба ва као бит на од ли ка гло ба-
ли зо ва ног све та. Ан ти гло ба ли сти та ко ђе са пу но стра сти за сту па-
ју на че ло ди вер ген ци је – ја ча ње спе ци фич но сти ет ни ци те та, по-
себ но сти ма лих дру шта ва, тра ди ци о нал них оби ча ја, ма лих је зи ка, 
4)  Ве ра Вра ту ша, Пре и спи та ти стра те ги ју тран зи ци је, ру бри ка: Шта да се ра ди: Шта Ср-

би ја тре ба да ре ши у 2010, По ли ти ка, 6-7.1.2010, стр. 16.
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тра ди ци о нал них при вред них де лат но сти. Ем пи риј ским и кван ти-
та тив ним ис тра жи ва њем не мо же се ва лид но оце ни ти шта се до га-
ђа са на ци о нал ним др жав ним су ве ре ни те том, на ци о нал ном еко но-
ми јом и на ци о нал ном кул ту ром, ко је су би ле три сту ба гра ђан ског 
дру штва и др жа ве, и основ ни про бле ми ко ји ма су се ба ви ле по ли-
тич ке на у ке у 19. и 20. ве ку. По сто је ће иде је, и ка те го ри је по ка зу ју 
се као не до стат не за об ја шње ње сло же них фе но ме на уну тар дру-
штва, ме ђу дру штви ма и на свет ском пла ну. 

Де вет на е сти век је био век ства ра ња ве ли ких на уч них си сте-
ма, ка ко у при род ним и дру штве ним на у ка ма, та ко у фи ло зо фи-
ји, док је два де се ти век раз вио и раз ра дио не ке од тих основ них 
те о ри ја, уво де ћи ем пи риј ска ис тра жи ва ња као про ве ру и до пу ну 
основ них ис тра жи ва ња. Али нај ве ћи на уч ни цен три – уни вер зи те-
ти и ис тра жи вач ки на уч ни ин сти ту ти, укљу чу ју ћи и ком па ниј ске 
ис тра жи вач ке цен тре и раз ли чи те дру ге вр сте и об ли ци ис тра жи ва-
ња у нај ра зви је ни јим зе мља ма ни су од у ста ли од фун да мен тал них 
ис тра жи ва ња.

У ре ал ном дру штву, сво ђе ње на уч ног ра да на су жен про стор 
ем пи риј ско-кван ти та тив ног ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма 
не омо гу ћа ва ве ри фи ка ци ју и ре ле вант ну оце ну по ја ва. Ова ис тра-
жи ва ња оста ју на по вр ши ни, у окви ри ма ко је за да је на ру чи лац, ис-
тра жи ва ња. У ме то до ло шком и те о риј ском сми слу, она су под ре-
ђе на бо га тим фи нан си је ри ма про је ка та из раз ви је них зе ма ља, што 
де за ву и ше на уч ни по тен ци јал и мре жу на уч них ин сти ту ци ја ма ње 
раз ви је них зе ма ља, не са мо зе ма ља у тран зи ци ји већ и на оста лим 
кон ти нен ти ма. Јед но став но пи та ње – шта су гра ђа ни до би ли, а шта 
су из гу би ли у про це си ма гло ба ли за ци је, зах те ва озби љан мултиди-
сциплинараннапорко јим би се до шло до истинитесли ке про ме на 
и од го во ра на го ре по ста вље но пи та ње. Да ли у из ме ње ном све ту 
по сто ји по ли тич ки ути цај гра ђа на, на ком ни воу и да ли мо гу да 
про ве ра ва ју при ме ну по ли тич ких од лу ка од ка пи тал не ва жно сти за 
њи хов жи вот – од го вор на та ква пи та ња ни је са др жан у ан ке та ма и 
дру гим ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња. Они зах те ва ју ком плек сни-
ји при ступ пу тем ин тер вјуа, као што је слу чај са ма кро про јек том 
Цен тра за со ци о ло ги ју Ин сти ту та дру штве них на у ка „Сва ко днев ни 
жи вот у Ср би ји“ (ис тра жи ва ња су об ја вље на у че ти ри ци клу са од 
2001. до 2009. го ди не, об ја вље не су књи ге са ре зул та ти ма тих ис-
тра жи ва ња). Ме тод сло бод ног ис ка за ве о ма је те жак за об ра ду ко ју 
вр ши ис тра жи вач, али он да је дра го це ну гра ђу за утвр ђи ва ње ста-
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вова грађана и реалног стањапривреде, друштва и политичких
слободауконкретномвремену. 

Ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам као те о риј ска па ра диг ма о пред-
но сти и сло бод ном раз во ју дру штва про из во ђа ча до жи вео је свој 
по ли тич ки и иде о ло шки не у спех. Али као ме тод ду бин ског и це ло-
ви тог ис тра жи ва ња дру штва, оп стао је и да ље по ка зу је сво ју при-
ме њи вост и над моћ у од но су на те о ри је по је ди нач них ди сци пли на, 
као што је те о ри ја при род ног пра ва. 

3.РАЗВОЈПОЛИТИЧКЕНАУКЕОДХЛАДНОРАТОВСКИХ
ПОДЕЛАСВЕТАДОПЕРИОДАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Дру га по ло ви на два де се тог ве ка би ла је пе ри од ди на мич ног 
раз во ја те о риј ских и ем пи риј ских по ли ти ко ло шких ис тра жи ва ња. 
То ни је био са мо пе ри од уна пре ђи ва ња ег закт них ме то да ме ре ња 
по је ди нач них по ли тич ких фе но ме на, већ пе ри од плод них те о риј-
ских раз ма тра ња по ли тич ких ма кро фе но ме на – као што су од но си 
по ли тич ке мо ћи и вла сти, ин сти ту ти кон тро ле и огра ни ча ва ња вла-
сти ме ђу на род ни прав но-по ли тич ки по ре дак и кон тро ла на о ру жа-
ња, вој ска,  рат и мир као уни вер зал ни фе но ме ни људ ске исто ри је, 
фи ло зо фи је и по ли тич ке и др жав не прак се. Са са да шње дис тан це,  
ко ја је не са мо вре мен ска већ исто риј ска, из гле да па ра док сал но да 
је упра во по де ла мо ћи по сле Дру гог свет ског ра та из ме ђу две су-
пер си ле САД и Со вјет ског Са ве за и то тал ни су коб два си сте ма ко је 
су ове си ле ре пре зен то ва ле, до вео до из у зет ног раз во ја по ли тич-
ких на у ка.  Основ ни узрок том про гре су по ли тич ких на у ка би ла је 
стал на те жња два си сте ма да на те о риј ском и прак тич ном пла ну 
до ка жу сво ју су пер и ор ност. То је био су коб ве ли ких иде о ло ги ја, 
са ја сно про фи ли са ним иде о ло шким, по ли тич ким и еко ном ским 
вред но сним ци ље ви ма.  Да би се оства рио та ко ве ли ки циљ, др жа-
ве су из два ја ле озбиљ не су ме нов ца за на уч на ис тра жи ва ња у обла-
сти по ли тич ких на у ка, обра зо ва ни си стем уса гла шен је са ова квим 
ци ље ви ма и оче ки ва њи ма по ли тич ких цен та ра мо ћи, а по пр ви пут 
у исто ри ји ис тра жи ва чи дру штва ни су би ли уса мље ни по је дин ци, 
већ ти мо ви на уч ни ка ин сти ту ци о нал но ор га ни зо ва ни, хи је рар хиј-
ски уре ђе ни, при че му је увек по сто ја ло је згро на уч не ели те ко је 
је има ло по вла шћен ста тус у по гле ду до би ја ња нов ца, ути ца ја и 
ве за са др жав ним и по ли тич ким вр хом, и ути ца јем на до но ше ње 
кон крет них по ли тич ких од лу ка, ме ђу на род них уго во ра и основ них 
прав них ака та зе мље. По ред зна чај них ма те ри јал них сред ста ва, ор-



- 28 -

ПОЛИТИЧКАНАУКАУПЕРИОДУГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ...ДубравкаСтајић

га ни за ци ја на уч ног ра да под ра зу ме ва ла је и за по шља ва ње број них 
струч них ли ца раз ли чи тих спе ци јал но сти, та ко ђе те рен ских ис тра-
жи ва ча ко ји су би ли во лон те ри, сту ден ти, ан ке та ри по осно ву уго-
во ра и слич но.

Спе ци фич ност со ци ја ли стич ких зе ма ља5) би ла је у то ме што 
је по сто ја ла мре жа ис тра жи вач ких ор га ни за ци ја у са мим ко му ни-
стич ким пар ти ја ма, ко ји ма су на рас по ла га њу би ла фи нан сиј ска 
сред ства, као и зна ча јан број са рад ни ка стал но за по сле них у пар-
тиј ском апа ра ту. Раз вој и број ност ча со пи са из обла сти по ли тич-
ких на у ка, озбиљ ност про бле ма ко ји ма су се на ви ли ауто ри, да ле ко 
пре ва зи ла зи све оно што је по сто ја ло као пе ри о ди ка у пе ри о ду пре 
Дру гог свет ског ра та. То се не од но си са мо на две су пер си ле, већ 
и на ве ћи ну европ ских зе ма ља, у ко ји ма су ли бе рал не и ле ви чар-
ске иде је (ра зних про ве ни јен ци ја) стал но во ди ле де ба те, по ле ми ке, 
по вре ме но и го то во иде о ло шки рат. Не ки од ча со пи са ко ји су из-
ла зи ли у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји има ли су ја сно де фи ни сан 
иде о ло шки дис курс – „Ме ђу на род ни рад нич ки по крет“, „Со ци ја-
ли зам“, „Со ци ја ли зам у све ту“,  док су „Ме ђу на род не те ме“ или 
„Ме ђу на род на по ли ти ка“ би ле по све ће не те о риј ским и прав ним 
пи та њи ма ме ђу на род них од но са. Не ки од ових ча со пи са ус пе ли 
су да до би ју ста тус ме ђу на род них ча со пи са – као „Со ци ја ли зам 
у се ту“, ко ји је био штам пан, сем срп ско хр ват ског је зи ка, још и 
на ру ском, ен гле ском, фран цу ском и шпан ском је зи ку. Дру штве не 
на у ке, укљу чу ју ћи и по ли тич ке на у ке, по ор га ни за ци ји ра да, по-
де ли по сло ва уну тар ти мо ва и ме ре ња ре зул та та ра да при бли жи-
ле су се при род ним на у ка ма, као и ло ги ци и ин ду стриј ске про из-
вод ње. Све у куп ност тих ква ли та тив них про ме на,  до ве ла је до две 
зна чај не по сле ди це – пр ва, је да за ни ма ње на уч ни ис тра жи вач у 
обла сти дру штве них на у ка и по ли тич ких на у ка по ста је дру штве-
но за ни ма ње. Дру го, по сле ди ца је од лу ка мла дих и та лен то ва них 
љу ди да иза бе ру ово за ни ма ње за свој жи вот ни по зив. Жи вот ни 
и рад ни усло ви ис тра жи ва ча бит но су по бољ ша ни, што је до при-
не ло по зи тив ној се лек ци ји нај та лен то ва ни јих сту де на та фа кул-
те та из обла сти дру штве них на у ка да ода бе ру ову про фе си ју као 
сво је за ни ма ње. Кон крет ни усло ви жи во та и ра да ис тра жи ва ча 
од но сно про фе со ра уни вер зи те та увек су би ли ди рект но за ви сни 
од при вред не сна ге од но сно на стао из њи хо вог ри ва ли те та, ство-
рио је још јед ну на из глед па ра док сал ну по ја ву – свет ис тра жи ва-
5) Проф. др Јо ван Ђор ђе вић, По ли тич ки си стем, 1974, Бе о град, стр. 675.
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ча су прот ста вље них си сте ма о по сто ја њу међународне заједнице
истраживача, ко ја је би ла ин сти ту ци о на ли зо ва на пре ко де лат но-
сти ме ђу на род них асо ци ја ци ја по је ди них ди сци пли на, као што су 
ме ђу на род на асо ци ја ци ја по ли ти ко ло га (САД, Евро па, Ка на да) у 
ко ји ма су ју го сло вен ски на уч ни ци узе ли вид но уче шће. С дру ге 
стра не зе мље Вар шав ског пак та су има ле сво ја ме ђу на род на удру-
же ња. На ста нак и де ло ва ње по кре та не свр ста но сти омо гу ћи ли су 
да ју го сло вен ски на уч ни ци по ста ну пла не тар но по зна те и при зна-
те лич но сти. Углед,  број ност и уче шће на ме ђу на род ним на уч ним 
ску по ви ма на уч ни ка из Ју го сла ви је, при че му су срп ски на уч ни ци 
би ли за сту пље ни у зна чај ном бро ју, не мо гу се упо ре ди ти по са мо-
стал но сти ми шље ња, кри ти ке, сту диј ских бо ра ва ка у зе мља ма ка ко 
ис точ ног бло ка та ко и за пад не де мо кра ти је, са ста ту сом на уч ни ка 
у да на шњој Ср би ји. Рас пад Ју го сла ви је на ма ле, еко ном ски сла бе 
др жа ви це био је основ ни фак тор не са мо рас па да ју го сло вен ске по-
ли ти ко ло шке за јед ни це, већ и дру га чи је уло ге по ли ти ко ло га, ко ји 
су зду шно по др жа ли на ци о нал не оп ци је раз во ја, за ва ра ва ју ћи се у 
окви ру тра ди ци о на ли зма, без уви да у раз вој по ли ти ко ло ги је и без 
ма те ри јал них усло ва за рад.

Пе ри од пре 1989. го ди не био је ка рак те ри сти чан по ме ђу на-
род ној са рад њи, укљу чу ју ћи међународненаучнескуповеиконфе-
ренције. Тре ба се по се ти ти да су ве ли ки на уч ни ску по ви одр жа ва-
ни и у та да шњој Ју го сла ви ји.  По ме ну ти ча со пис „Со ци ја ли зам у 
све ту“ имао је ме ђу на род ни са став ре дак ци је, и го ди на ма је у Цав-
та ту одр жа ван ве ли ки ме ђу на род ни скуп на ко ме су уче ство ва ли 
на уч ни ци из Евро пе, Афри ке, САД, а по себ но ис так ну то уче шће 
има ли су ле ви чар ски ин те лек ту ал ци из Ла тин ске Аме ри ке. Та кав 
скуп ме ђу на род ног ка рак те ра, у тра ја њу од се дам да на, ни је за-
ми слив у Ср би ји или дру гој зе мљи у тран зи ци ји. Не пр вен стве но 
из фи нан сиј ских раз ло га, већ због про ме ње них од но са сна га у по-
ли тич ком и еко ном ском сми слу. Гло ба ли за ци ја ни је за сно ва на на 
прет ход но де фи ни са ном те о риј ском дис кур су, иако је ње на стра-
те ги ја па жљи во осми шље на у цен три ма гло бал не по ли тич ке мо ћи. 

У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та раз вој по је ди нач них и 
по моћ них на уч них ди сци пли на по ли тич ких на у ка по твр ђу је на-
пред из ре че ну тврд њу да су по ли тич ке на у ке до се гле сте пен ег-
закт но сти ка кав ра ни је ни је по сто јао, већ су те о риј ска ис тра жи-
ва ња ква ли фи ко ва ла ове на у ке као стохастичне, од но сно да оне 
од ре ђу ју суштинуиквалитет по ли тич ких фе но ме на, уз утвр ђи-
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ва ње општихправилностиразвоја,али без мо гућ но сти ег закт ног 
предвиђања то ка и ре зул та та по ли тич ких про це са и од но са. На пор 
раз ли чи тих марк си стич ких стру ја ми шље ња да утвр де, на осно ву 
оп штих ди ја лек тич ких за ко на, за ко ни то сти по ко ји ма се по на ша ју 
дру штве не по ја ве, пред ви ђа њем на на чин при род них на у ка, за вр-
шио се не у спе хом. По ку шај да се за ко ни ди ја лек тич ког ма те ри-
ја ли зма при ме не у прак си ре ал них дру шта ва у 20. ве ку, за вр шио 
се не у спе хом. Ме ђу тим, и пе ри од од се дам де це ни ја по сто ја ња 
со ци ја ли зма отво рио је та кву на уч ну, те о риј ску и ин те лек ту ал ну 
утак ми цу из ме ђу ли бе ра ла и раз ли чи тих ли бер тер ских по кре та, не 
ну жно у зе мља ма са со ци ја ли стич ким дру штве ним уре ђе њем, већ 
у зе мља ма у ко ји ма су на ста ли по кре ти ко ји су при хва ти ли иде ју 
о со ци јал ној прав ди раз ви ја ју ћи је у соп стве ној прак си по ме ри 
по ли тич ке зре ло сти сво јих дру шта ва. Та ко су идеј на и те о риј ска 
утак ми ца два си сте ма уре ђе ња дру штва и си сте ма ми шље ња до-
би ла пла не тар не раз ме ре упра во у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског 
ра та. 

Слом со ци ја ли зма као иде је и као прак се до вео је до оче ки-
ва ног ре зул та та по бе де су прот ног мо де ла вред но сти и уре ђе ња 
дру штва. Ме ђу тим, ве ћи на са вре ме них ауто ра пра ви озбиљ ну ди-
стинк ци ју из ме ђу класичноглиберализма Мил то на и ни за дру гих 
ауто ра, спрам са вре ме ног нео ли бе ра ли зма, чи ја прак са на ста је 80-
тих го ди на 20. ве ка спро во ђе њем по ли ти ке Мар га рет Та чер у Ве ли-
кој Бри та ни ји (М. Тhacher) и пред сед ни ка САД Ро нал да Ре га на (R. 
Re a gan). Нео ли бе ра ли зам је су штин ски си стем гло бал них мо но по-
ла: у фор мал ном сми слу ис ти че сло бо ду пред у зет ни штва, а у прак-
си ис ти че бо гат ство и кон цен тра ци ју ка пи та ла нај бо га ти јих де ло ва 
ста нов ни штва. Спре га фи нан сиј ске ели те са цен три ма по ли тич ке 
мо ћи ве ћа је не го то ком 20. ве ка. Исто вре ме но, вр ши се ин тер на-
ци о на ли за ци ја ка пи та ла пу тем мул ти на ци о нал них ком па ни ја, чи-
ји се ка пи тал ла ко кре ће кроз гло бал ни фи нан сиј ски си стем, пот-
по мог нут ком пју тер ским мре жа ма и на тај на чин цир ку ла ци јом 
„не ви дљи вог нов ца“. Кон тро ла ма лих и не та ко ма лих али ма ње 
раз ви је них при вре да вр ши се до след ном по ли ти ком вред но сног 
усме ра ва ња гра ђа на ка пред у зет ни штву и тр жи шној утак ми ци, као 
и си сте му пар ла мен тар не де мо кра ти је, а да су шти на де мо кра ти је 
као ак тив не пар ти ци па ци је свих гра ђа на јед не зе мље (у оба об ли-
ка, не по сред не и по сред не де мо кра ти је) оп ста је још са мо као фор-
мал но ис пу ња ва ње од ре ђе них прав них и по ли тич ких про це ду ра. 
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Де мо крат ско од лу чи ва ње гра ђа на о пи та њи ма ко ја су ва жна за њи-
хов сва ко днев ни жи вот, оп ста је још са мо на локалномнивоу ма лих 
за јед ни ца као што су оп шти не, се о ске за јед ни це и слич но. Де мо-
кра ти ја ко ја је као по јам и прак са на ста ла у грч ким гра до ви ма – др-
жа ви ца ма, зна чи „вла да ви на на ро да“, док се у прак си гло ба ли за ци-
је пре тва ра у вла да ви ну без на ро да. Да је гло ба ли за ци ја из ра зи то 
иде о ло шки дис курс мо же се за кљу чи ти по од су ству кри ти ке у бив-
шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, док са мо рет ки по је дин ци из ра жа-
ва ју кон зи стент ну на уч ну кри ти ку овог про це са / си сте ма, ко ји по-
ли тич ки и еко ном ски оси ро ма шу је и мар ги на ли зу је ве ћи ну зе ма ља 
и њи хо вог ста нов ни штва. На су прот кри тич кој до след но сти Но а ма 
Чом ског (N. Chomsky), ве ћи на на уч ни ка и ин те лек ту а ла ца не ма 
ба лан си ран кри тич ки од нос пре ма гло ба ли за ци ји, ко ја ко ло ни зу је 
ми шље ње и ства ра ла штво гра ђа на ма лих зе ма ља. Мо гућ но сти ко-
му ни ка ци ја су у гло бал но по ве за ном све ту прак тич но нео гра ни че-
на, а умет нич ки и на уч ни ра до ви до ступ ни су на пор та ли ма и пре 
не го што се по ја ве у ма те ри јал ном об ли ку као штам па не књи ге или 
из ло же на умет нич ка де ла на из ло жба ма. Гло ба ли за ци ја је про ме-
ни ла од нос љу ди пре ма вре ме ну и про сто ру, са убр за ним тем пом 
жи во та и ра да, до при не ла је пре ва зи ла же њу прет ход но не про бој-
них гра ни ца ко је су по ста вље не прет ход ном по де лом све та: САД 
на по чет ку 21. ве ка ни су ви ше је ди на еко ном ска и по ли тич ка си ла, 
раз вој Ки не је огро ман, а раз вој Ин ди је до пу шта про це не да ће до 
2025. го ди не она та ко ђе по ста ти еко ном ска и по ли тич ка ве ле си ла.

Све у куп ност ових про ме на пред ста вља иза зов за по ли тич ку 
на у ку, као и ди сци пли не ко је су ком пле мен тар не по ли ти ко ло шким 
ди сци пли на ма, ме ђу њи ма су те о ри ја др жа ве и пра ва, по ли тич ка 
со ци о ло ги ја, со ци јал на пси хо ло ги ја. За те о риј ско про пи ти ва ње 
гло ба ли за ци је оста је пи та ње – шта се до га ђа са појединцемкаопо-
литичким субјектом.  Од го вор не по сто ји у сми слу де фи ни тив-
ног са зна ња, већ са мо као на зна ка – не по сто ји грађанин у сми слу 
тра ди ци је и прак се гра ђан ских дру шта ва, у ко ји ма је овај по јам 
оли че ње друштвенесвестииполитичкесавестидруштава.  Гло-
ба ли за ци ја је уста но ви ла но ви вред но сни си стем, у чи јем цен тру 
по сто ји „гра ђа нин као срећ ни и не за си ти по тро шач“. Ова фор му-
ла ци ја со ци о ло га За гор ке Го лу бо вић на прег нан тан на чин ис ка зу је 
не моћ ве ћи не ста нов ни штва пед сна гом гло ба ли зо ва ног ка пи та ла, 
по ве за ног са по ли тич ком ели том кон крет ног дру штва. 
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Озбиљ но пи та ње за по ли тич ку на у ку је од нос де мо крат ских 
ин сти ту ци ја и дра стич ног убр за ва ња раз во ја тех но ло ги је – са да 
је ду жи на тра ја ња јед не тех но ло шке ге не ра ци је че ти ри го ди не. 
Ово је у дра стич ној не са гла сно сти са про це си ма од лу чи ва ња све 
три гра не вла сти, са си сте ми ма кон тро ле и упра вља ња раз ли чи-
тим сег мен ти ма дру штва. Ова не са гла сност још ни је ви дљи ва, од-
но сно ни је до ве ла до бит но оте жа ног ра да раз ли чи тих си сте ма и 
сва ко днев ног жи во та гра ђа на, али да ље скра ћи ва ње ро ко ва уво ђе-
ња но вих тех но ло ги ја по ка за ће на пла ну сва ко днев ног жи во та низ 
про бле ма. За то је је дан од при о ри тет них за да та ка по ли ти ко ло га у 
све ту, под ра зу ме ва се и у Ср би ји да се су о че са овим про бле мом 
ми сле ћи на нов на чин. 

Прак са дру штва на по чет ку 21. ве ка по ка зу је не ус кла ђе ност 
на че ла сло бо да гра ђа на, људ ских пра ва и ни за дру гих де мо крат-
ских на че ла и прин ци па и њи хо ве ре ал не при ме не у прак си. Дра-
ган Мар ко вић у књи зи Демократијаипартократија6) ис ти че сле-
де ће су прот но сти: „У мо дер ној по ли тич кој на у ци до ста је че сто 
по и сто ве ћи ва ње де мо кра ти је са вла да ви ном из бор них ели та“ што 
је „вр ло да ле ко од из вор ног де мо крат ског иде а ла“, по што је њи не 
„вла да ви на на ро да ли ше на сва ке ствар не са др жи не“.7) 

От по ри гло ба ли за ци ји ни су са мо на те о риј ском ни воу и у ака-
дем ским сре ди на ма, као у европ ским зе мља ма, Ру си ји и у дру га чи-
јем об ли ку из ра же но у азиј ским зе мља ма. От по ри се ја вља ју у ди-
рект ном и екс трем ном об ли ку као верскиинспирисантероризам, 
што се од но си на ислам ски те ро ри зам. Ма ње агре си ван али кон-
зи стен тан от пор ја вља се у об ли ку сна жних на ци о нал них по кре-
та, кон зер ва ти ви зма у обра зо ва њу, су жа ва ња пра ва рад ни ка, же на, 
мла дих, по вра так на кон зер ва тив не мо де ле жи вље ња. По ни шта ва 
се чи тав кор пус пра ва и сло бо да ко ји су сте че ни упра во у пе ри о ду 
пре 1989. го ди не. 

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Раз ма тра ли смо ан та го ни зам два свет ска си сте ма, со ци ја ли зам 
и ка пи та ли зам, као пи та ње иде о ло шког и по ли тич ког под сти ца ја 
раз во ју свет ске по ли ти ко ло шке ми сли, и ства ра њу ин те лек ту ал-
6) Дра ган Мар ко вић, Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је, 2009.
7) Ibid, стр. 7.



стр:21-38.

- 33 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

не утак ми це ко ја је ин спи ри са ла не ке од нај ве ћих умо ва 20. ве ка. 
Фи ло со фи по пут Сар тра (Jean-Paul Sar tre) мо жда би и у дру гим 
епо ха ма да ли зна ча јан до при нос раз во ју фи ло соф ске и те о риј ске 
ми сли, ка ко у сво јој зе мљи, та ко и на свет ском пла ну. Ме ђу на род ни 
од но си у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та кре и ра ли су бо гат-
ство иде ја, су че ља ва ње те о риј ске ми сли а прак тич ним ре ше њи ма 
у обла сти прав ног, еко ном ског и по ли тич ког си сте ма, и ове иде је 
за сно ва не су на нај ви шем ступ њу про ми шља ња односа човекаи
света. Уто пи зам со ци ја ли стич ког про јек та до жи вео је свој по раз 
у прак си 1989. го ди не. Ме ђу тим, од та да су пој мо ви „сло бо да“ и 
„де мо кра ти ја“ мно го пу та упо тре бље ни у по ли тич ким го во ри ма и 
за ци ље ве по ли тич ког мар ке тин га, а да ре ал ни од но си ме ђу гра ђа-
ни ма ни су на ви шем ступ њу де мо кра ти је и са ви ше сло бо де. То се 
по себ но од но си на зе мље у тран зи ци ји. Гло ба ли за ци ја се у прак си 
не по ка зу је као са вр ше на у се би, већ као но ви иде о ло шки про је кат 
са чи ја је вр хов на вред ност тр жи шта, и она се не до во ди у пи та ње. 
При том, крај ња оту ђе ност љу ди, ко ји тре ба да бу ду по тро ша чи, 
што пред ста вља сво ђе ње свих њи хо вих по ли тич ких гра ђан ских 
атри бу та на јед ну ди мен зи ју, иза зи ва све ве ћу сум њу и от пор у гло-
ба ли за ци ји као „крај исто ри је“ (Фу ку ја ма), од но сно као ре ше ње 
свих при вред них и др жав них про бле ма. Про те кла де це ни ја ис пу-
ње на је за о штра ва њем свих про бле ма – си ро ма штва, ра то ва, со ци-
јал них тен зи ја, не за по сле но сти и од су ства пер спек ти ве за мла де 
љу де ши ром све та. Та ко се у прак си гло ба ли за ци ја по ка зу је као 
про цес без ве ли ких иде ја, а без ви зи је раз во ја чо ве чан ства, у ко јој 
је но вац суп страт и за ме на за све дру ге вред но сти и од но се.

Но ви свет ски еко ном ски по ре дак ви ше не дик ти ра јед на гло-
бал на си ла, као што су у про те клој де це ни ји би ле САД, већ се за-
сни ва на убр за ном раз во ју Ин ди је и Ки не. Њи хов еко ном ски раст 
већ је до се гао сна гу ко ја ће извућисветизрецесије. Исто вре ме но 
се отва ра пи та ње на ко ји на чин ће ове зе мље утицати на свет 
сво јим вред но сним си сте ми ма у по ли тич кој сфе ри уну тар дру штва 
и у ме ђу на род ним од но си ма. Про те кла два ве ка Евро па је би ла 
во де ћа те о риј ска и идеј на сна га свет ског раз во ја, сре ди ште свих 
по ли тич ких док три на и по кре тач гра ђан ских, по том и со ци ја ли-
стич ких ре во лу ци ја ко је су ме ња ле не са мо њу, већ и по ли тич ки и 
еко ном ски об лик све та. Еко ном ски раз вој азиј ских дру шта ва са-
да узи ма свет ски при мат, уз исто вре ме ну ве ли ку ди ле му од но са 
пре ма по ли тич ким сло бо да ма и пра ви ма, ко ја је ство ри ла Евро па, 
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а при хва тио ме ђу на род ни по ре дак кроз до ку мен те Ор га ни за ци је 
Ује ди ње них на ци ја. Не по зна ва ње ин ди ви ду а ли зма у евро-аме рич-
ком сми слу, оста вља мно га пи та ња отво ре на. По ли тич ка прак са ре-
гу ли са ња пра ва и сло бо да гра ђа на уну тра шњим и ме ђу на род ним 
пра вом (пак то ви ма, као што је Пакт ста бил но сти Европ ске Уни је, 
Со ци јал на по ве ља Европ ске Уни је је ду бо ко ути ца ла и на ме ђу на-
род ни по ре дак по сле Дру гог свет ског ра та. Успон азиј ских зе ма-
ља отва ра пи та ње вред но сних про ме на у ме ђу на род ном прав ном 
и по ли тич ком по рет ку. У овим оп штим пи та њи ма, са др жа но је и 
јед но прак тич но – неодрживоступрављачкенеодговорностипо-
литичкихелиташиромсвета – од САД, Ази је, до Европ ске Уни је 
и са да шњих и бив ших зе ма ља у тран зи ци ји. Упра вљач ке ели те без 
ве ли ких иде ја и ви зи ја раз во ја, не осе ћа ју ни од го вор ност пре ма 
гра ђа ни ма ко ји су их иза бра ли. О то ме се уну тар Европ ске Уни-
је во ди де ба та већ не ко ли ко го ди на. Но ви не „Еко ном:еаст ма га зи-
на“ Ни ко ла Бо жи да ре вић об ја вио је чла нак „Но ва фа за жу стрих 
рас пра ва“ у бро ју 502/503 ЕМ,8) а ис та као је сле де ће: „Па ра лел-
но са сми ри ва њем ре це си је ка ква ни је до жи вље на од кра ја Дру гог 
свет ског ра та, вла де су се кон цен три са ле на по ку ша је сма њи ва ња 
ве ли ких бу џет ских де фи ци та“. Отво ре но је пи та ње ле гал но сти др-
жав не ин тер вен ци је, а пре све га ње ног оби ма, тра ја ња и над ле жно-
сти. У прак си се по ка за ло да су ве ли ки фи нан сиј ски игра чи пр ви 
фи нан сиј ски кон со ли до ва ни, док је ви ше од два ми ли о на гра ђа на 
САД по ста ло не сол вент но и из гу би ли су сво је ку ће и ста но ве. То 
је за пра во су шти на упра вљач ке од го вор но сти – да ли ели та во ди 
ра чу на о ста ту су и ин те ре си ма свих гра ђа на, или са мо уског кру га 
нај бо га ти јих.

Из бо ри за европ ски пар ла мент и нај ви шег функ ци о не ра Уни је 
по ка за ла су да на пла ну по ли тич ке прак се има још мно го пи та ња 
ко ја тре ба об ја шња ва ти и пра ти ти у ис тра жи вач ком сми слу. Евро-
па се не од ри че ста ре прак се утвр ђи ва ња вољеграђананарефе-
рендуму,и у том сми слу чу ва свој иден ти тет. Про шло је че тр де сет 
го ди на од јед ног по зна тог ре фе рен ду ма: фран цу ски гра ђа ни из гла-
са ли су 1969. го ди не не по ве ре ње јед ном од нај ве ћих др жав ни ка 20. 
ве ка, ге не ра лу Шар лу де Го лу (Ch. De Ga ul le), што је ре зул ти ра ло 
мо мен тал ном остав ком на ме сто пред сед ни ка Пе те ре пу бли ке. И 
у Евро пи и у све ту по сто је и па ра лел но ег зи сти ра ју но ве ин сти-

8) Ни ко ла Бо жи да ре вић, “Но ва фа за жу стрих рас пра ва“, Еко ном:еаст ма га зин, 502-503, 
31.12.2009, стр. 70-72, op. cit, стр. 70.
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ту ци је, ста ри ан та го ни зми и пред ра су де. То отва ра ши ро ко по ље 
про ми шља ња гло ба ли за ци је по ли ти ко ло зи ма, али и мул ти ди сци-
пли нар ним про јек ти ма уз уче шће дру гих дру штве них на у ка. 

Со ци ја ли зам као уто пиј ски про грам усре ћи ва ња чо ве чан ства, 
у ствар ној дру штве ној прак си по ка зао се као на си ље над по је дин-
цем и дру штве ним гру па ма. Гло ба ли за ци ја ни је за сно ва на на иде-
о ло шком про гра му, она та ко ђе ис ка зу је же ље ни иде ал – вр хов на 
вред ност је тр жи ште, ко је се као фак тор уни вер зал не ре гу ла ци је 
не мо же до во ди ти у пи та ње. Овај иде ал пред ста вља гло ба ли зо ва-
ни циљ раз во ја при вре да и дру шта ва на по чет ку 21. ве ка. Основ на 
при мед ба овом про јек ту је ње го во идејно,политичкоипрограмско
осиромашење не са мо у од но су на прет ход них пе де сет го ди на по-
ли ти ко ло шког про ми шља ња и раз во ја на уч не ди сци пли не, већ и у 
од но су на иде је сло бод ног раз во ја дру штва и по је дин ца, уте ме ље-
не у По ве љи не за ви сно сти САД (1779) и чи та вом кор пу су иде ја 
не мач ке кла сич не фи ло со фи је, као ре пре зен тан та ми сли и ин те ре-
са гра ђан ства у Евро пи, али и ши ре – гра ђан ске кла се на свет ском 
пла ну. Да ли се је дан иде о ло шки дик тат у прак си сме њу је дру гим? 
Ако се гло ба ли за ци ја пре тва ра у за тво ре ни мо дел, тај мо дел ће ге-
не ри са ти ра ди кал не от по ре, ко ји су већ ви дљи ви у ан ти гло ба ли-
стич ким ор га ни за ци ја ма. 

Гло бал на фи нан сиј ско-еко ном ска кри за убр за ла је про цес са-
зре ва ња иде је о по нов ном пре и спи ти ва њу уло ге др жа ве у при вре-
ди, ра ди кон со ли да ци је фи нан сиј ског и ре ал ног сек то ра, по кре та-
ња со ци јал не др жа ве, осло ње не на те о риј ске ра до ве Џ. Мај нар да 
Кеј нза (John Maynard Keynes) не мо же да се по но ви у та да шњем 
об ли ку. Основ на прет по став ка ње ног на ста нак и раз во ја је раз ви-
је но ин ду стриј ско дру штво, са ши ро ком осно вом ин ду стриј ских  
гра на и де лат но сти, оп ти мал ном и мак си мал ном за по сле но шћу, са 
ма сов ном за по сле но шћу у сва три основ на сек то ра – по љо при вре-
ди, ин ду стри ји, фи нан си ја ма и услу га ма. Бу ду ћи да је фи нан сиј-
ски ка пи тал и тр жи шта за ме нио и по ти снуо кла сич не ин ду стриј-
ске гра не и де лат но сти, за о штра ва ју ћи све екс тре ме, пр вен стве но 
си ро ма штво у све ту. То има јед ну им пли ка ци ју: де мо кра ти ја ни-
је мо гу ћа у си ро ма шним, ра том ра зо ре ним зе мља ма, ни је мо гу ћа 
пар ти ци па ци ја си ро ма шних гра ђа на у све сло же ни јим по ли тич ким 
про це си ма. Као што бру то дру штве ни про из вод ни је до во љан за 
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по де лу ме ђу гра ђа ни ма, та ко не по сто ји де мо крат ска пар ти ци па ци-
ја оси ро ма ше них гра ђа на.

Све у куп ност про бле ма ко је сам на ве ла пред ста вља иза зов за 
по ли ти ко ло ге-ис тра жи ва че, а по мом су ду, и за бу ду ће ге не ра ци је 
ис тра жи ва ча.

DubravkaStajic
POLITICALSCIENCEINTHEPERIOD

OFGLOBALIZATION:DISCREPENCYBETWEEN
THEORYANDPRACTICEASACHALLENGE

FORSCIENTISTICTHINKING
Sum mary

Inthistextauthoranalyzedaproblemofdevelopmentof
politicology(politology)asascientific-ideologicalfieldof
studyintheperiodofbipolardivisionoftheworldafter
theSecondWorldWar.Thesocialism/capitalismdivision
of theworldhas lead toanumberofpositiveprocesses
regardingdevelopmentofsocialsciences,includingpoliti-
cology:legalizationofthesystem,developmentoftheore-
ticalandempiricalresearch,allotmentofthestatebudget
forresearchinthefieldofpoliticalsciences,positivese-
lectionoftheworkingstaff,developmentofscientificjour-
nalsandorganizationofinternationalscientificmeetings.
Justificationofideological-politicalsuperiorityofthesys-
temshascontributedtodevelopmentofresearchandpu-
blishingactivitythathadnotexistedinpreviousphasesof
developmentofsociety.
Key Words: bipolardivisionof theworld,political sci-
ences,scientificmeetings,empiricalandtheoreticalrese-
arch,scientificinstitutions
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ABSTRACT
Inthearticletheauthoristreatingtheproblemofthepara-
lelldevelopementpoltiicalsciencesaftertheSecondWorl
War,duringtheperiodofthesocalledColdWar.Thedivi-
zionoftheworlonthetwoenemysystemsastwomodels
ofeconomyandpolitics,tookthechanceofdevelopement
ofthepoliticalsciences,insomeparadoxicalway.Politi-
calscienceswerenotneutral,butwereexpectedtoprove
economical,politicalandpracticalsuperiorityofthesys-
temstheywerebelongingon.Newdisciplinesofpolitical
scienceswerefoundedanddevelopedjusttheperiodafter
1945.Manyscientificrevueswerefounded,aslikethenu-
merousconferencesof scientists frommanycounriesof
twoblocks.Thesingificantimportancewaspoliticalwill
andmoneywhichgavethestatesformpolitialresearches
ofthesociety.Theprofession„scientificresearcher“inthe
fieldofpoliticalresearchingbecamethecredibleone,and
thatopportunityusedyoungpeopleofthetalenttochoose
theprofessionaslicetheir’slifeceooseofthejob.
The fall of the socialism as like the system oppened up
manyquestions:istheglobalizationthebestpossiblemo-
deloftheorganizationeconomyandsociety?Thisisnot
theideologicalproject,butthemodellfoundedonthesta-
tement that„themarketsolvesall theproblemsandany
problem of the economy, state, nand people“.However,
inthepracticesurvivessomeoftheworstproblemsfrom
thepreviousperiod:poverty, jobelesness, thenumberof
youngpeoplewithoutjobwasgrowingupduringthelast
decade,and through thewholeworld.Theperiodof the
industiallydevelopingcountrieswithmassiveemployance
stayedbackofus.Governmentscan’tsolve theproblem,
buttheinternationalorganizationshavenotneitherpos-
sibility, nor capacity tobe included in thisprocess.The
hardproblemisinressponsibilityofgoverningstaffsofthe
states. This problemwas openned by two authors here:
NikolaBožidarević,theknownjournalist,andprofessor
ofeconomyLjubomirMadžar.So,thefieldforinvestiga-
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oppened.
Key words: dublle divizion of the world, globalization
of thepoliticalscience,metodologyandtheory,scientifc
revues, scientific conferences, reseraching institutes and
universities,researchingstaff,importantproffession,mo-
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Сажетак
Уовомрадуауторкрозсликуподеледржавнихфункци
јатокомисториједосавремености,истичеважност
начелаподелевласти.Овременскојипросторнојуни
верзалности овог начела казује  чињеница да разми
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ту,ададанаснемадемократскедржавебезподеле
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власт,председничкисистем,парламентарнисистем.

Tе мељ ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња ве ћи не да на шњих др жа ва 
је на че ло по де ле вла сти. Оно има сво ја два об ли ка – хо ри зон-

тал ну и вер ти кал ну по де лу вла сти. Ре чи подела власти не тре ба 
ту ма чи ти са мо је зич ки, тер ми но ло шки, као раз два ја ње, одво је ност, 
већ та ко да под на че лом поделе вла сти под ра зу ме ва мо: са рад њу, 
за јед нич ко де ло ва ње, рав но те жу, ко ор ди на ци ју, ме ђу за ви сност нај-
ви ших др жав них ор га на.

На че ло хо ри зон тал не по де ле вла сти, ко је об ра ђу је овај рад, де-
ли др жав ну власт ме ђу нај ви шим ор га ни ма ко ји сто је у јед ној рав-
ни, док вер ти кал на по де ла вла сти под ра зу ме ва по сто ја ње ор га на 
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вла сти раз ли чи тог ни воа: цен трал них и не цен трал них (нпр. ор га ни 
ре ги о на, те ри то ри јал не ауто но ми је, ло кал не за јед ни це и др.). Иако 
је про те кло ви ше од две ста го ди на од до но ше ња пр вих уста ва ко-
ји су на че ло по де ле вла сти ма те ри ја ли зо ва ли нор ма ма (аме рич ки 
Устав од 1787, фран цу ски Устав од 1791), ово на че ло не гу би на 
зна ча ју, по при мив ши го то во уни вер за лан ка рак тер.

Те о риј ске те ме ље на че ла по де ле вла сти на ла зи мо у де ли ма на-
ста лим да ле ко пре по ја ве пр вих пи са них уста ва. Од дав ни на су се 
раз ми шља ња о др жа ви и др жав ној вла сти до брим де лом сво ди ла 
на пи та ња ка ко нај бо ље (и нај по ште ни је) ор га ни зо ва ти др жав ну 
власт. Уви де ло се да власт тре ба по де ли ти, на овај или онај на чин, 
па се та ко раз ви ја ло на че ло по де ле вла сти, све до те о риј ског за о-
кру жи ва ња пред Ве ли ку фран цу ску бур жо а ску ре во лу ци ју од 1789. 

Упо зна ва ње на че ла по де ле вла сти је про цес ко ји тра је и да нас, 
ка ко на по љу прав не на у ке та ко и ње го вом прак тич ном при ме ном 
у устав ним тек сто ви ма и из град њи ор га на вла сти. На овом на че лу 
су из гра ђе ни слич ни али ипак раз ли чи ти устав ни си сте ми – пар-
ла мен тар ни и пред сед нич ки, са сво јим под вр ста ма. Сви они у те-
ме љу но се на че ло по де ле вла сти ко је се раз ли чи то схва та и сто га 
да је дру га чи је об ли ке ор га ни за ци је вла сти. Без об зи ра да ли власт 
де ли мо на на чин ка ко је то у пред сед нич ком или у пар ла мен тар ном 
си сте му, преовлађуjе став да власт мо ра би ти по де ље на да би би ла 
ле ги тим на, ефи ка сна и од го вор на. Власт ко ја се ни на ко ји на чин 
не де ли, по ста је не из бе жно ап со лу ти стич ка; а по што је власт по 
при ро ди опа сна за оне ко ји је вр ше, то је тре ба огра ни чи ти да би се 
без опа сно сти мо гла вр ши ти.1)

ИСТОРИЈСКИКОРЕНИНАЧЕЛАПОДЕЛЕВЛАСТИ

На че ло по де ле вла сти ву че нит из исто риј ског тре нут ка сме не 
фе у да ла ца бур жо а зи јом на др жав ном тро ну. Том исто риј ском пре-
крет ни цом сма тра се Ве ли ка фран цу ска бур жо а ска ре во лу ци ја из 
1789. го ди не, ко ја је узро ко ва ла ства ра ње устав не, а за тим устав не 
пар ла мен тар не мо нар хи је, ли бе рал не др жа ве,2) на ме сто ап со лут не 
мо нар хи је. На че ло по де ле вла сти је раз во јем бур жо а ских мо нар хи-
1) Хе ролд Ла ски, Политичкаграматика, II, Бе о град, 1935, стр. 3-4. 
2) Она др жа ва ко ја оста вља по је дин цу је дан „ре зер ви са ни до мен“ (М. Du ver ger) у ко јем 

не мо же ин тер ве ни са ти. Рат ко Мар ко вић, Уставноправоипоилитичкеинституције, 
Бе о град, 2008, стр. 455.
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ја и јед не ре пу бли ке (САД) све чвр шће уте ме љи ва но као осно ва и 
во ди ља да љег по ли тич ког раз во ја.

Дав не из во ре по де ле вла сти мо же мо на ћи у др жа ва ма ста рог 
све та – Грч кој и Ри му где су у окви ру фи ло зо фи је и пра ва, раз ви-
је них на у ка то га до ба, кре и ра ни бо љи или нај бо љи мо де ли др жав-
ног уре ђе ња и ор га ни за ци је вла сти.3) По ли тич ку и прав ну ми сао 
ан тич ке Грч ке ве зу је мо пре свих за Пла то на и Ари сто те ла ко ји су 
схва та ли зна чај по сту ла та пра вед не вла сти и по тре бу за шти те вла-
сти од зло у по тре ба но си ла ца функ ци ја. По ли тич ким жи во том ма ле 
др жа ве - гра да, по ли са, ство ре но је низ пра ви ла и вред но сти ко је су 
очу ва не до да на шњег вре ме на. 

Гр ци ни су одва ја ли по јам дру штва од пој ма др жа ве,4) а др жа ву 
су чвр сто ве зи ва ли за прав ду, дух за јед ни штва и да ље за за ко ни-
тост – „др жа ва ни је слу чај но са ку пље но мно штво…не го за јед ни ца 
гра ђа на ве за них јед ним уста вом.5) Прот кан ду хом за јед ни штва, по-
лис ни је ни ка да био кру то цен тра ли зо ван и на сло њен на је дин ство 
вла сти, већ др жа ва у ко јој вла да ју устав, прав да, јед на кост - вред-
но сти срод не по де ли вла сти.

Пла тон (Plátōn, 427-347. п.н.е.) по ла зи од то га да се склад но 
дру штво ства ра ис прав ним ре гу ли са њем ме ђу соб них од но са у за-
јед ни ци. Твр дио је и да у сва кој др жа ви по сто је две: др жа ва бо-
га тих и др жа ва си ро ма шних и да их у сва кој од њих још има још 
мно го 6) Да би Пла то но ва иде ал на за јед ни ца – по лис, од го во ри ла 
зах те ву прав де де ли власт ме ђу ин сти ту ци ја ма: скуп шти ном, ве-
ћем, ма ги стра ти ма. Скуп шти ну чи не гра ђа ни и она је из во ри ште 
вла сти. Скуп шти на че ти ри кла се гра ђа на би ра др жав не функ ци-
о не ре: чу ва ре за ко на, да на шњим реч ни ком чла но ве пар ла мен та, и 
већ ни ке ко ји но се из вр шну власт. Ма ги стра ти су но си о ци суд ске 
вла сти. Ова кву по де лу вла сти Пла тон је, због уну тра шњег рас па-
да по ли са, вре ме ном ко ри го вао уно се ћи еле мент лич не мо нар хо ве 
вла сти нео п хо дан сна же њу др жа ве. Пла тон је у доц ни јем де лу “За-
ко ни” на пу стио иде ју иде ал не за јед ни це над ре ђу ју ћи јој ме шо ви ту 
3) Да ни ло Ј. Да нић сма тра да је “Оно (на че ло по де ле вла сти, прим. С. О.) би ло не по зна то 

у Рим ском Пра ву као и сред ње ве ков ној ста ле шкој др жа ви” и да је “мо гло по ста ти са-
мо у зе мљи ко ја је има ла пред став нич ку вла да ви ну, као што је Ен гле ска…” Развитак
административногсудствауСрбијииосталескупљенерасправеизјавногправа, Бе-
о град, 1926, стр. 81. 

4) Gri ec hische Den ker, EineGeschichtederantikenPhilosophievonTheodorGomperz, III, 
Le ip zig, 1911, s. 245.  

5) Ари сто тел, Политика, Бе о град, 1960, стр. 235, 75.
6) Пла тон,Држава, Бе о град, 1966, стр. 10, 118.
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вла ду (sta tus mi xus) ко ја спа ја у се би до бре стра не мо нар хи је – ја ку 
власт и до бре стра не де мо кра ти је – лич ну сло бо ду.7)  

По ла зе ћи од пра ви ла да та мо где не ма за ко на не ма ни др жав-
ног уре ђе ња8), Ари сто тел (Ari stotélēs, 384-322. п.н.е.) уну тар др-
жа ве – по ли са, раз ли ку је не ко ли ко сег ме на та вла сти и ти ме уво ди 
по зна ту по де лу на три вла сти.9) Скуп шти на је су ве ре но те ло ко је 
вр ши за ко но дав ну власт и од лу чу је о нај ва жни јим др жав ним пи та-
њи ма као што су рат, мир, са вез са дру гим по ли сом и др. Пред за ко-
но дав ном вла шћу од го вор на је из вр шна власт ко ју чи не раз ли чи ти 
ад ми ни стра тив ни слу жбе ни ци.10) Суд ство је тре ћа, за себ на власт. 

Ко ре ни иде је по де ле вла сти са др жа ни у по став ка ма Пла то на 
и Ари сто те ла из ве де ни су из по сто ја ња раз ли чи тих ин те ре са дру-
штве них сло је ва уну тар по ли са. Уви ђа се да по сто ји из де ље но дру-
штво по ли са на јед не вр ло бо га те, дру ге ве о ма си ро ма шне и тре ћи 
слој сред ње гра ђан ске кла се. Ти по де ље ни ин те ре си уну тар по ли са 
ре флек ту ју се да ље на ор га ни за ци ју вла сти узи ма ју ћи удео у за ко-
но дав ној, из вр шној и суд ској вла сти, што под се ћа на да на шње по-
ли тич ке су бјек те. Нај бо ља ор га ни за ци ја вла сти је она ко ја по чи ва 
на сред њем сло ју јер су та да нај ма ње шан се да до ђе до дру штве них 
по бу на и про па сти др жа ве. Вла да ви на сред њег сло ја је бли ска ме-
шо ви том об ли ку др жав не вла сти у ко ме се из бе га ва ус по ста вља ње 
крај ње оли гар хи је или не у ме ре не де мо кра ти је, где би власт би ла 
та ко ор га ни зо ва на да пр вен стве но шти ти свој ин те рес а не др жав-
ни.11) Ипак, ан тич ки об ли ци вла сти не мо гу се из јед на чи ти са са-
вре ме ним об ли ци ма и зна че њи ма о по де ли вла сти, ма да се мо гу 
на ћи по је ди ни еле мен ти, као што је ме шо ви та вла да, ко ји на во де 
на за кљу чак да су упра во Пла тон и Ари сто тел за чет ни ци уче ња о 
по де ли вла сти.12)

По ли тич ки си стем глав ног ан тич ког цен тра, све моћ не Рим ске 
им пе ри је имао је сво је ко ре не, као и кул ту ра уоста лом, у хе лен ском 
све ту, тач ни је у иде ја ма Пла то на и Ари сто те ла. Рим ски пи сци По-
7) Ви ди: Сло бо дан Јо ва но вић, Из историје политичких доктрина, Бе о град, 1990, стр. 

9-85.
8) Ари сто тел, ibidem, стр. 125.
9) Ра до мир Лу кић, Историјаполитичкихиправнихтеорија, I, Бе о град, 1956, стр. 125. 
10) Ари сто тел, ibidem, стр. 142.
11) Ари сто тел, ibidem, IX, 1-13.
12) Дра ган Ба та ве љић, Начелоподелевластиодантичкогполисадомодернихдржава, 

Бе о град, 1999, стр. 19-21.
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ли би је (Po li bi us, око 203-120 п.н.е.)13) и ка сни је Ци це рон сво је по-
ли тич ке ана ли зе и те о ри је ба зи ра ли су на ста во ви ма грч ких узо ра, 
на до гра ђу ју ћи их по сто је ћим си сте мом вла сти Рим ске ре пу бли ке. 
По ли би је је сво јом по ли тич ком те о ри јом пре у зео за ла га ње за ме-
шо ви ту вла ду ко ја као по де шен об лик по де ле и рав но те же вла сти 
да је ста бил ну вла да ви ну. Власт у Ри му је по де ље на (II век п.н.е.) 
ме ђу: мо нар хиј ским но си о ци ма вла сти - кон зу ли, ари сто крат ским 
– се нат и де мо крат ским – на род на скуп шти на.14) Ова ква по де ла је 
ујед но и основ ме ђу соб не кон тро ле но си ла ца вла сти. Кон тро ла да-
ље про из во ди рав но те жу вла сти ко ја нај по сле зна чи не мо гућ ност 
сна же ња јед не вла сти на ра чун дру ге две, а са мим тим и из бе га ва ње 
зло у по тре бе вла де. Пре у зи ма ње све вла сти од стра не јед ног но си о-
ца би, по По ли би ју, до ве ло до при род не тен ден ци је опа да ња мо ћи 
др жа ве па и до ње ног кра ја. Сма тра ју ћи да је по трај ност др жа ве 
не при хва тљив чист, је дин ствен об лик вла сти, По ли би је ме ђу соб но 
огра ни ча ва ње и по де лу над ле жно сти три вла сти схва та као тра јан 
и ефи ка сан мо дел, се ју ћи кли цу мо дер ног на че ла по де ле вла сти.15)

Мар ко Ту ли је Ци це рон (Ci ce ro, 106-43. п.н.е.) сле ди ста во ве 
грч ких узо ра и пи о ни ра рим ске по ли тич ке ми сли, По ли би ја. Он 
по ла зи од то га да мо дел ме шо ви те вла де да је нај бо ље уре ђе ње др-
жа ве. Мо де лу по де ље не вла сти Ци це рон при до да је на че ло вла да-
ви не пра ва (consensusiuris), сма тра ју ћи да иде ал на др жа ва мо ра да 
има ме шо ви ту вла ду над ко јом је вла да ви на пра ва. “Ка жу да нај бо-
ље уре ђе ње има она др жа ва ко ја је у пра вој ме ри са ста вље на од она 
три основ на, из ме ша на, об ли ка: кра љев ског об ли ка, вла да ви не оп-
13) По ли би је, Историје, I - II, Но ви Сад, 1988. У ше стој књи зи По ли би је да је ка ко ка же  

“при каз рим ског уста ва” - Ли кур го вог за ко но дав ства и ла ке де мон ског уста ва. Истори
је, I, стр. 477-528.

14) “Три го ре по ме ну та ор га на упра вља ју рим ском др жа вом…да чак ни Ри мља нин не би 
мо гао са пот пу ном си гур но шћу ре ћи да ли је рим ско уре ђе ње ари сто крат ско, де мо крат-
ско или мо нар хиј ско. На и ме ако се по сма тра ју са мо кон зул ска овла шће ња (“Пре не го 
што из ве ду сво је ле ги је, док су још у Ри му, кон зу ли упра вља ју свим др жав ним по сло-
ви ма”), из гле да да је рим ска др жа ва пра ва мо нар хи ја и кра ље ви на; узме ли се у раз-
ма тра ње власт Се на та (“Се нат, као пр во, упра вља др жав ном бла гај ном и кон тро ли ше 
др жав не при хо де и рас хо де”), чи ни се да има мо по сла са ари сто крат ском ре пу бли ком, 
а усре сре ди мо ли се на моћ на ро да (“…са мо он од лу чу је о по ча сти ма и ка зна ма, ко је 
је ди не др же на оку пу и кра ље ви не и ре пу бли ке и, уоп ште, чи та во људ ско дру штво”), 
ре ћи ће мо да је, не сум њи во, рим ски устав де мо крат ски.” По ли би је, ibidem, стр. 489-
490. 

15) “…про из ла зи да ни је дан део (др жав не вла сти, прим. С. О.) ни је пот пу но са мо ста лан, 
већ да му се оста ли мо гу су прот ста вља ти и оме та ти га у оства ри ва њу ње го вих пла но ва, 
ја сно је да ни кон зу ли, ни Се нат, ни на род не мо гу пре ви ше оја ча ти и уз о хо ли ти се. С 
јед не стра не им се на вре ме за у ста вља пре ве ли ка рев ност, с дру ге се од по чет ка пла ше 
су прот ста вља ња оста лих, па сви оста ју при пр во бит ном до го во ру.” По ли би је, ibidem, 
стр. 495.
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ти ма та (ари сто кра ти је, прим. С. О.), вла да ви не на ро да и ка зна ма не 
под сти че си ров и ди вљи дух (Но ни је).16) Да кле, нај бо ље др жав но 
уре ђе ње је сте ме ша ви на три основ на и чи ста об ли ка: кра љев ства 
(мо нар хи је), оли гар хи је и де мо кра ти је, у ко јој се не у тра ли ше сва ка 
пре ко мер ност, а урав но те же ном рас по де лом вла сти оси гу ра ва се 
дру штве на рав но те жа.

По ли тич ка ми сао и те о ри ја сред њег ве ка про же ти су и ра за пе-
ти из ме ђу хе лен ских тра ди ци ја и обра зо ва ња, ре ли гиј ског уче ња – 
хри шћан ског и хе бреј ског, до бо га као пој ма ап со лут ног ства ра о ца 
и упра вља ча. Ту ма че ња вла сти по ла зи од то га да је бог ство рио не 
са мо власт као та кву – in ab strac to – не го је и од ре дио ко су но си о-
ци те вла сти.17) У том сми слу, но си лац вла сти је не до дир љив јер је 
од ре ђен од стра не са мог бо га. По сле ди ца ова квог ту ма че ња вла сти 
је сте је дин ство вла сти оли че но у ап со лут ној мо нар хи ји. Као нај ре-
чи ти ји при мер “бо гом да не“ вла сти има ли смо тро ве ков ни фран цу-
ски ап со лу ти зам (XVI-XVI II век). 

Све ти Ав гу стин18) (Augu sti ni, 354-430) је био мост из ме ђу ста-
рог и сред њег ве ка али пи сац ко ји је сво ју по ли тич ку ми сао о вла-
сти за сни вао на бо гу.19) Ав гу сти нов бог је нај ви ше и не про мен љи во 
до бро ко је ства ра по ре дак из ни шта, па је тај по ре дак, као и све 
дру го ство ре но од бо га, под ло жан про ме ни. Ипак, тог бо жи јег по-
рет ка не мо же би ти уко ли ко не ма чо ве ка по бо гу сло бод ног. Ав-
гу стин је од Ци це ро на при хва тио иде ал прав де ко ји мо ра кра си ти 
др жа ву, али за раз ли ку од Ци це ро но ве прав не др жа ве за сно ва не 
на при род ном пра ву, Ав гу сти но ва др жа ва под ра зу ме ва са мо јед ног 
но си о ца све вла сти – бо га, ко ме је чо век без у слов но под ло жан.20) 

Гло са то ри (XII век) су те о ри ју вла сти ба зи ра ли на об ја шње-
њу Рим ске др жа ве. Из вор вла сти је на род, ко ји је ујед но и пр ви 
ства ра лац за ко на. На род је у др жав ној тво ре ви ни сво ју су ве ре ност 
пре нео на вла да ра. Вла дар је пу тем lex re gia до био пра во ту ма че ња 
за ко на и пра во суд ну власт, ства ра ју ћи је дин стве ну власт и по ли-
16) Ци це рон, Држава, II, Бе о град, 2002, стр. 77.
17) Смиљ ко Со кол, Бран ко Смер дел, Уставноправо, За греб, 1998, стр. 127.
18) Augu sti ni, SanctiAureliiepiscopiDecivitateDei, vol I MCMVII, vol II MCMV, Lip si ae.
19) Ви ди: Roy W. Bat ten ho u se, ACompaniontotheStudyofSt.Augustine, New York, 1956, T. 

S. K. Scott-Cra ig, OnChristianInstruction, р. 127.   
20) Оп шир ни је: Нер кез Сма и ла гић, Хисторијаполитичкихдоктрина, За греб, 1974, Do me-

ni co Pe sce, Cittaterrenaecittacelestenelpensieroantico(PlatoneCiceroneS.Agostino), 
Fi ren ze, р. 150-152.
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тич ки ап со лу ти зам. Као но си лац све вла сти вла дар је оба ве зан да 
по шту је за ко не и бож је пра во. 

То ма Аквин ски (Aqu i na tis, 1227-1274)21) је сма трао да, иако 
власт до ла зи од бо га, др жав на ор га ни за ци ја се за сни ва на људ ском 
за ко ну и по је дин цу ко ји је, још од Ари сто те ла, “по ли тич ко би ће.” 
Све тов на власт у јед ној др жа ви је је дин стве на, у ру ка ма је јед ног 
вла да ра – кра ља, ко ји као чу вар пра вед но сти мо же би ти за ко но да-
вац, из вр ши тељ за ко на или вр хов ни су ди ја.22) Др жав на за јед ни ца 
има исте за ко не и краљ их при ме њу је па ра лел но са ду жно шћу ста-
ра ња за по да ни ке. По овом те о крат ском ми шље њу бог је сте из во ри-
ште вла сти, али но си о ци вла сти су љу ди (пу тем кра ља) ко ји има ју 
пра во да уста но вља ва ју об лик вла сти. Али, но си о це све тов не вла-
сти не од ре ђу је на род сам, већ бог пре ко по да ни ка. То ма Аквин ски 
је нај бо љим по рет ком сма трао вла да ви ну јед не осо бе, али та кву 
вла да ви ну у ко јој би кра ље ва моћ би ла огра ни че на а же ље на ро да 
за до во ље не. Тај се об лик вла да ви не на зи ва “ме шо ви та вла да ви на.” 
То ма Аквин ски је , да кле, пре у зео иде ју ме шо ви те владe (вла да ви-
не) о ко јој го во ри Ари сто тел, а ко јој је Ци це рон дао нај ши ри де ло-
круг. Ме ђу тим, Аквин ски ову иде ју из вор но по ве зу је са је вреј ском 
за јед ни цом: “Мој си је и ње го ви на след ни ци вла да ли су као по је-
дин ци прет по ста вље ни сви ма, што је би ла не ка вр ста кра љев ства. 
А би ла су та ко ђе иза бра на се дам де сет два ва ља на стар ца…То је 
био ари сто крат ски еле мент. Но де мо крат ски еле мент је био у то ме 
што су се они би ра ли из це лог на ро да…”23)

Пр ви сред њо ве ков ни по ли тич ки ми сли лац ко ји се зна чај ни је 
ба вио про бле ми ма ор га ни за ци је вла сти је сте Мар си ли је Па до ван-
ски (Pa do va nus, 1275/1280-1342) По пут гло са то ра, за Па до ван ског 
је на род ле ги сла тор и ње му при па да сва власт. Власт про и за шла 
из на ро да је узрок и не из бе жан услов функ ци о ни са ња др жа ве. Та 
власт је сте на род на и на род је да ру је вла ди ко ја је тек се кун дар ни 
услов за по сто ја ње др жа ве. Вла да на ста је на осно ву устав ног пра ва 
и пр ви раз лог ње ног по сто ја ња (raisond’être) је сте из вр ше ње за ко-
на. Вла да ожи вља ва за ко не али их не ства ра па је на тај на чин са мо 
ин стру мен тал ни на ста вак ле ги сла ти ве. Мо же се за кљу чи ти да је 
21) To mae S. Aqu i na tis, Summatheologica, Ta u ri ni, 1895.
22) Di no Bi gon gi a ri, „По ли тич ки на зо ри То ме Аквин ског“, у књи зи:То ма Аквин ски, Држа

ва, За греб, 1990, стр. 19.
23) Тома Аквински, Сума теологије, I-II, питање 105, чл. 1. D. Bigongiari, ibidem, стр. 30.
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Па до ван ски пр ви те о ре ти чар ко ји је сма трао не ле ги тим ном др жа ву 
у ко јој пра во ни су ства ра ли љу ди, тј. на род.24)

Ни ко ла Ма ки ја ве ли (Mac hi a vel li, 1469-1527) је по ли тич ки 
ми сли лац та да мо дер ног та ла са чи ји ста во ви ни да нас не гу бе на 
ак ту ел но сти. Пу тем су о ча ва ња исто ри је Ри ма25) са мо рал ном по-
ква ре но шћу по ли ти ча ра сво га до ба (Че за ре Бор џи ја), Ма ки ја ве-
ли је тра жио оп ште у по тре бљи ву по ли тич ку фор му лу и до шао до 
за кључ ка да др жав но мо ра би ти ис пред мо рал ног. По Сло бо да ну 
Јо ва но ви ћу “су коб из ме ђу др жав ног раз ло га и мо рал них про пи са 
ни је за ње га (Ма ки ја ве ли ја, прим. С. О.), зна чио су коб из ме ђу по-
ли ти ке и мо ра ла, не го је зна чио су коб из ме ђу две вр сте мо ра ла: 
јав ног мо ра ла, ко ји има у ви ду до бро др жа ве, и при ват ног мо ра ла, 
ко ји има у ви ду до бро по је ди на ца. Кад се ова ко схва ти ствар, он да 
из гле да са свим оправ да но, да се јав ни мо рал, као ва жни ји, прет по-
ста ви при ват ном мо ра лу, кад год та два мо ра ла до ђу у су коб.”26) У 
цен тар сво је те о ри је Ма ки ја ве ли ста вља чо ве ка и ње го ве при род не 
осо би не из вла че ћи из њих кон се квен це по др жав ну власт. Чо век 
те шко об у зда ва скло ност да сво је жуд ње пре тво ри у зло, и за пре ва-
зи ла же ње зла нео п ход на му је по ли ти ка, тј. вла да ре ва во ља оли че-
на у ап со лут ној су ве ре но сти. По ли ти ку, пак, од но сно власт за ни ма 
ефи ка сност, ва ља ност ци ља а не ис прав на сред ства. Вла дар “мо ра 
има ти дух спо со бан да се окре не већ пре ма то ме, ка ко му на ла же 
ве тар и вар љи ва сре ћа; не сми је се…, ако мо же, уда ља ва ти од до-
бра; али мо ра зна ти и за га зи ти у зло, бу де ли при си љен.”27) Др жа ва 
је во ља и де ло вла да ра ко ји је све стан за да та ка и сми сла вла сти и 
са мој се би је циљ. Да кле, осни ва ње др жа ве је де ло јед ног чо ве ка, 
али ње на ег зи стен ци ја мо ра би ти плод ра да ви ше су бје ка та. Та ко, у 
по гле ду ор га ни за ци је вла де уну тар др жа ве, Ма ки ја ве ли пра ти нит 
Грч ке и Ри ма пре ко Ари сто те ла и По ли би ја, сма тра ју ћи др жа ву и 
власт у ко јој по сто је еле мен ти мо нар хи је - мо нарх, ари сто кра ти је 
– плем ство и де мо кра ти је – на род, нај бо љим. У ме шо ви тој вла ди 
ова три еле мен та чи не рав но те жу вла сти вр ше ћи над зор јед ни над 
дру ги ма, чи не ћи та ко др жав ну це ли ну бо љом.
24) Д. Ба та ве љић, ibidem, стр. 22.
25) РазматрањаопрвихдесеткњигаТитаЛивија.
26) Сло бо дан Јо ва но вић, Изисторијеикњижевности, I, Бе о град, 1991, стр. 143.
27) Gen na ro Sas so, NiccoloMachiavelli, Storiadelsuopensieropolitico, Na po li, MCMLVI II, 

р. 294. Ма ки ја ве ли зам је оп ште по знат као фор му ла: циљ оправ да ва сред ство. Ма ки ја-
ве ли ка же да “бу ду ћи да је вла да ру ну жно да се слу жи жи во тињ ским свој стви ма, мо ра 
из ме ђу њих иза бра ти ли си цу и ла ва, јер се лав не мо же бра ни ти од мре же, а ли си ца од 
ву ко ва. Ни ко ла Ма ки ја ве ли, Владар, За греб, 1952, стр. 73-75.
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Ма ки ја ве ли је нај мла ђи ме ђу при ста ли ца ма те о ри је ме шо ви-
те вла де (sta tus mi xus), чи ји ко ре ни ву ку још из Пла то но вог уче-
ња. Док три на о ме шо ви тој вла ди је, као и те о ри ја о по де ли вла сти, 
има ла за циљ огра ни ча ва ње вла сти, тј. спре ча ва ње кон цен три са ња 
вла сти у јед ном но си о цу. Да би се по сти гао овај циљ, раз ли чи те 
дру штве не гру пе (кла се) кроз раз ли чи те об ли ке уче ству ју у за јед-
нич ком упра вља њу др жа вом. Ова ква др жа ва би би ла ме шо ви та 
вла да мо нар хи је, ари сто кра ти је и де мо кра ти је. Те о ри ја по де ле вла-
сти не кон зу ми ра ова кву “кла сну су шти ну” ме шо ви те вла де, али на 
дру ги на чин ме ша власт – де ли је на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску 
функ ци ју. Свр ха је иста – пре вен ци ја ску пља ња це ло куп не вла сти 
у јед ном др жав ном ор га ну.28)

Дру штве ни усло ви за на ста нак мо дер не те о ри је о по де ли вла-
сти сте кли су се тек не ста ја њем фе у дал не др жа ве. Раз град ња фе у-
дал ног по рет ка узро ко ва на је и про пи си ма јав ног пра ва ко ји ма се 
огра ни ча ва ап со лут на власт мо нар ха, што је ујед но зна чи ло и по де-
лу вла сти. По чев од су жа ва ња вла сти кра ља за ра чун плем ства ко је 
до но си Ве ли ка по ве ља о сло бо да ма (MagnaChartaLibertatum) од 
1215. го ди не, па до пр ве пот пу не по де ле вла сти учи ње не Уста вом 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва од 1787. го ди не, низ ака та јав ног 
пра ва пре све га из ан гло сак сон ске јав но прав не ку хи ње гра ди ло је 
на че ло по де ле вла сти.29)

Пре Ло ка, Ру соа и по себ но Мон те скјеа, још код уче ња Ху га 
Гро ци ју са (Gro ti us, 1583-1645)30) на ла зи мо до бру ба зу за на че ло по-
де ле вла сти кроз ње го ве иде је при род ног пра ва ко је је ја че од вла-
сти вла да ра. При род но пра во огра ни ча ва ту власт и по по тре би је 
ме ња. То мас Хобз (Hob bes, 1588-1679) је свог ап со лут ног вла да ра – 
Ле ви ја та на, огра ни чио бо жан ским за ко ни ма, иако га на по што ва ње 
28)  Оп шир ни је: Д. Ба та ве љић, ibidem, стр. 27. Упо ре ди: Franz Ne u mann, Демократскаи

ауторитативнадржава, За греб, 1992, стр. 157.  
29) Та кви ак ти су: Пе ти ци ја о пра ви ма (Pe ti tion of Rights) из 1628. го ди не, Ha be as Cor pus 

Act из 1679. го ди не, За кон о пра ви ма (Bill of Rights) из 1689. го ди не, Act of Set tle ment 
из 1701. го ди не, За кон о на род ном пред став ни штву (Re pre sen ta tion of the Pe o ple Act) из 
1832. го ди не; за вла сти Оли ве ра Кром ве ла (Crom well) Ин стру мент вла да ња (In stru ment 
of Go vern ment) из 1649. го ди не; у Фран цу ској за ко ни за вре ме кра ља Ан ри ја (He nry) 
Lo is fon da men ra les de l’ Etat. И срп ски Ду ша нов за ко ник из 1349. го ди не, са др жа вао је 
нор ме ко ји ма је де ли мич но огра ни ча вао власт вла да ра као ап со лут ног го спо да ра, па та-
ко у чла ну 168 пи ше: “све су ди је да су де по за ко ну, пра во ка ко пи ше у За ко ни ку, а не да 
су де по стра ху од ца ра”. Ду ша нов за ко ник – би стрич ки пре пис, Бе о град, 1994; Ми лош 
Бла го је вић, Државнауправаусрпскимсредњовековнимдржавама, Бе о град, 1997, стр. 
96. 

30) Hu go Gro ti us, DeJureBelliacpacisLibriTresInGuibusJusNatura&Gentum, Item Ju ris 
Pu bli ci Pra e ci pua Ex plu can tu pa, 1860.
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ових ни ко не мо же при си ли ти. Ле ви ја тан по сто ји да би за шти тио 
мир и жи вот не усло ве љу ди - “љу де бра ни од за во је ва ча спо ља и од 
по вре да ко је јед ни дру ги ма на но се.”31) Џон Лок (Loc ke, 1632-1704) 
је сма трао да су по је дин ци ме ђу соб ним за кљу че њем уго во ра ство-
ри ли за јед ни цу уну тар ко је по сто ји по де ла функ ци ја вла сти. По де-
ла функ ци ја вла сти је ну жна због људ ске при ро де скло не гре ху, јер 
“ису ви ше је ве ли ко ис ку ше ње за људ ску скло ност ка гре ху… ако 
би исти љу ди ко ји има ју власт до но ше ња за ко на у сво јим ру ка ма 
има ли и власт да из вр ша ва ју.”32) Ства ра лац про пи са је за ко но дав но 
те ло којe је ујед но и вр хов ни ор ган вла сти, а дру ги пол је из вр шни 
ор ган ко ји за ко не из вр ша ва и при ме њу је санк ци је.33) По ред одва-
ја ња за ко но дав не и из вр шне вла сти, Лок је раз ли ко вао у окви ру 
вла сти сна гу ко ја ствар но во ди др жа ву - из вр шну власт, ко ја је об у-
хва та ла при ме ну до ма ћих за ко на, и фе де ра тив ну власт ко ја је упра-
вља ла по сло ви ма спољ не без бед но сти и ме ђу на род них са ве за.34) 

Жан Жак Ру со (Ro us se au, 1712-1778) по ла зи од те о ри је дру-
штве ног уго во ра по ко јој по је дин ци пре но се на мо нар ха део су-
ве ре но сти да ју ћи му го то во нео гра ни че ну власт, али ујед но за др-
жа ва ју ћи јед на ко пра во на ту исту власт. Власт је по струк ту ри 
дво дел на – са сто ји се од глав не, за ко но дав не вла сти ко ја је за пра во 
во ља по ли тич ког те ла, и из вр шне вла сти ко ја пред ста вља из вр ши-
лач ку сна гу.35) Сма тра ју ћи пред став нич ко те ло опу но мо ће ним но-
си о цем на род не су ве ре но сти, Ру со је сма трао мо гу ћом не по сред ну 
де мо кра ти ју у вр ше њу за ко но дав не вла сти, пу тем ре фе рен ду ма. 
Сло бо дан Јо ва но вић кри ти ку је Ру соа јер је “оста вља ју ћи у ства-
ри не ре ше но пи та ње ко ме ће вр хов на власт при па сти, и шта ви ше 
при знав да сви сме мо на њу јед на ка пра ва по ла га ти, он је у сви ма 
про бу дио ам би ци ју да до ње до те ра ју; тим на чи ном учи нио је да 
се сви чла но ви јед ног и истог дру штва као су пар ни ци сма тра ју, и 
под стре као их још на пре пи ра ње и на кав гу.“ 36)

31) Ве ли ки Ле ви ја тан је јед на лич ност – су ве рен ко ме при па да су ве ре на власт ко ју су му 
спо ра зу мом пре не ли по да ни ци. А “од су ве ре не вла сти (ап со лут не, прим. С. О.) је ма ње 
зла но од од су ства та кве вла сти, а зло до ла зи нај ве ћим де лом оту да што се не ра до пот-
чи ња ва ма њем” То мас Хобз, Левијатанилиматерија,обликивластдржавецрквенеи
грађанске, 1, Ниш, 1991, стр. 179, 190.   

32) Џон Лок, Дверасправеовлади, II, Бе о град, 1978, стр 82. Џо на Локa сма тра ју и твор цем 
на че ла по де ле вла сти. Па вле Ни ко лић, Уставноправо, Бе о град, 1993, стр. 244.

33) Ви ди: Рат ко Мар ко вић, Извршнавласт, Бе о град, 1980, стр. 12-14.
34) Џ. Лок,ibidem, стр. 83-84.
35) Жан Жак Ру со, Друштвениуговор, Бе о град, 1949, стр. 46.
36) С. Јо ва но вић, ibidem, стр. 207. 
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Пра ву те о риј ску раз ра ду на че ла по де ле вла сти на ла зи мо код 
Шар ла Мон те скјеа (Mon te squ i eu, 1689-1755), ко га мо же мо на зва-
ти твор цем овог на че ла. Уви ђа ју ћи да фе у дал ни си стем не шти-
ти сло бо де, ни ти огра ни ча ва пот пу ну власт мо нар ха, Мон те скје 
je сматраo ну жним по де ли ти др жав ну власт та ко да сва ка власт 
има мо гућ ност да “спре ча ва дру ге вла сти”37) и на тај на чин са чу ва 
сло бо ду по је дин ца. У су прот ном, “све би би ло из гу бље но ако би 
исти чо век или те ло углед ни ка, би ло пле ми ћа, би ло љу ди из на ро-
да, вр ши ло по ме ну те три вла сти, на и ме власт до но ше ња за ко на, 
власт из вр ша ва ња јав них од лу ка и власт су ђе ња за зло чи не или у 
спо ро ви ма при ват них ли ца.”38) Мон те скје о ва три ја ли стич ка по де-
ла вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт ни је ап со лут на, 
пот пу но чи ста, већ под ра зу ме ва да ове три вла сти са ра ђу ју во де-
ћи др жав не по сло ве.39) Са рад ња вла сти зна чи ме ша ње јед не у рад 
дру ге, али тај уплив не сме би ти то ли ки да власт ко ја вр ши ути цај 
ујед но и упра вља над ле жно сти ма  дру ге вла сти. Мон те скје је сво ју 
те о ри ју до брим де лом из гра дио на пар ла мен тар ном ре жи му Ен гле-
ске ње го вог вре ме на, од но сно на сли ци јед ног иде ал ног уста ва40) у 
ко јем је мо нарх имао ути цај на пар ла мент (пра во за ко но дав не ини-
ци ја ти ве, санк ци је и др.), и обр ну то, пар ла мент на мо нар ха и чла-
но ве вла де (бу џет, од го вор ност ми ни ста ра и др.). У та квом си сте му 
ме ђу соб не по де ле и уме ре ног ути ца ја, но си о ци вла сти об у зда ва ју, 
чак за у ста вља ју41) јед ни дру ге да би спре чи ли зло у по тре бе вла сти. 
У јед ној ре че ни ци: по де ла вла сти са са рад њом или ути ца јем јед-
не вла сти на дру гу про из во ди кон тро ли са ну власт, а је ди но та ква 
власт шти ти сло бо де по је дин ца. Са свим по ред, не за ви сна, сто ји 
суд ска власт чи ји су но си о ци иза бра ни не по сред но од гра ђа на.
37) Јо ван Сте фа но вић, УставноправоФНРЈугославијеикомпаративно, II, За греб, 1956, 

стр. 18.
38) Шарл Мон те скје, Одухузакона, Бе о град, 1989, стр. 176. “Ка да се у истом ли цу или 

те лу ко је вр ши власт сје ди ни за ко но дав на с из вр шном вла шћу, он да не ма сло бо де, јер 
по сто ји бо ја зан да тај мо нарх или се нат не до не су ти ран ске за ко не ка ко би их ти ран ски 
при ме њи ва ли. Још увек не ма сло бо де и ако суд ска власт ни је одво је на од за ко но дав не и 
извршнe. Кад би она би ла спо је на са за ко но дав ном вла шћу, су ди ја би мо гао има ти сна-
гу угње та ча.” Char les-Lo u is de Se con dat, ba ron Mon te squ i eu,Del’Espiritdeslois, Pa ris, 
1894, XI, VI, р. 129.    

39) Мон те скје о ва те о ри ја је оп шир но и на раз ли чи те на чи не ту ма че на, као: функ ци о нал на, 
ор ган ска, пер со нал на, ма те ри јал на, прав на, ствар на, по ли тич ка и др. по де ла вла сти. 
Оп шир ни је: Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 28-34. 

40) Ра до мир Д. Лу кић, „Мон те скје о ва по ли тич ка те о ри ја“, Архивзаправнеидруштвене
науке, 1-2/1955, Бе о град, стр. 128.  

41) Ch.  Mon te squ i eu, ibidem, р. 151.
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ТЕОРИЈЕПОДЕЛЕВЛАСТИ
ИКРИТИКАНАЧЕЛАПОДЕЛЕВЛАСТИ

На че ло по де ле вла сти је ука за ло на то да др жав ну власт тре-
ба по де ли ти, и ту не ма ди ле ма. Раз ли ке на ста ју ка да го во ри мо о 
бро ју ор га на на ко је у хо ри зон тал ној рав ни тре ба по де ли ти др жав-
ну власт. Уну тар број них те о ри ја, по кри те ри ју му бро ја др жав них 
вла сти и са др жи ни др жав них функ ци ја мо же мо раз ли ко ва ти три 
ве ли ке гру пе схва та ња: ду а ли стич ке, три ја ли стич ке и ква дри ја ли-
стич ке по де ле вла сти.42)

У ду а ли стич ким те о ри ја ма раз ли ку ју се две др жав не вла сти, 
за ко но дав на и из вр шна, што би у по ре ђе њу са људ ским ор га ни-
змом од го ва ра ло гла ви и те лу. Јед на власт про пи су је или на ре ђу је, 
а дру га спро во ди про пи са но или на ре ђе но.  За ко но дав на власт 
до но си за ко не, она је власт ко ја ми сли, кре и ра, а из вр шна власт 
ожи во тво ра ва кре и ра но.43)

Три ја ли стич ке те о ри је су на ста ле кри ти ком и на до град њом ду-
а ли стич ких те о ри ја. Ка ко на зив ове гру пе те о ри ја ка же, у др жав ној 
ор га ни за ци ји по сто је три вла сти: за ко но дав на, из вр шна (управ на) 
и суд ска. За раз ли ку од ду а ли стич ких схва та ња, ов де је из из вр шне 
вла сти је из дво је на суд ска власт ко ју је по ни зу ка рак те ри сти ка мо-
гу ће ве о ма ја сно раз ли ко ва ти од остат ка ег зе ку ти ве, тј. од управ не 
вла сти.44)

Ква дри ја ли стич ке те о ри је по де ли вла сти до да ју за ко но дав ној, 
из вр шној и суд ској и че твр ту – из вр шну власт у ужем сми слу. “Ква-
дри ја ли сти” раз ли ку ју из вр шну власт, ко ја има по ли тич ку ди мен-
зи ју јер до но си по ли тич ке ак те ни же прав не сна ге у од но су на за-
кон, од упра ве ко ја оба вља струч но-тех нич ки део по сла из вр ше ња 
и при ме не оп штих ака та.45)

Исто риј ски по сма тра но, те о ри ја по де ле вла сти је има ла не-
спор но про гре си ван ка рак тер у вре ме ка да је ство ре на - у пе ри-
о ду бор бе бур жо а зи је про тив ауто кра ти је и ап со лут не мо нар хи је. 
42) Оп шир но: Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 10-75.
43) У свет ској ли те ра ту ри за ступ ни ци ду а ли стич ких те о ри ја су: Џон Лок, Жан Жак Ру со, 

Ка ре де Мал бер (Mal ber), Ханс Кел зен (Kel sen), а у до ма ћој Жи во јин М. Пе рић.
44) У свет ској ли те ра ту ри нај по зна ти је но си о ци те о ри ја из ове гру пе су: Шарл Мон те ски је, 

Пол Ла банд (La band), Ге орг Је ли нек (Jel li nek), Ле он Ди ги (Du gu it), а у до ма ћој: Сло бо-
дан Јо ва но вић, Иво Кр бек, Јо ван Сте фа но вић, Ра до мир Лу кић.  

45) Но си о ци ових те о ри ја су: Бен жа мен Кон стан (Con stant), Ото Ма јер (Mayer), Мо рис 
Ори ју (Ha u ri ou), Ре не Ка пи тант (Ca pi tant), а код нас: Јо ван Ђор ђе вић, Ле он Гер шко вић, 
Рат ко Мар ко вић. 



стр:3968.

- 51 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

По бе да а по том и учвр шћи ва ње бур жо а зи је на вла сти сје ди ња ва-
њем фи нан сиј ских и би ро крат ских  струк ту ра у др жа ви, до не ла је 
за по сле ди цу ја ку из вр шну власт на ра чун пред став нич ког те ла и 
де мо кра ти је уоп ште. Ово сла бље ње пар ла мен та и ја ча ње из вр шне 
вла сти нај че шћи је основ те о риј ске кри ти ке на че ла по де ле вла сти.

Јед ну гру пу кри ти ка на че ла по де ле вла сти чи не за ступ ни ци 
ре ак ци о нар не де сни це, ап со лу ти зма, то та ли та ри зма, оли гар хи је, 
ели ти зма, ко ји по де лу вла сти сма тра ју узро ком “сла бе др жа ве.”46) 
У дру гу гру пу кри ти ка мо гу се свр ста ти те о ри је ко је по ла зе од не-
де љи во сти вла сти тј. на род не су ве ре но сти и ста во ва да при о ри тет 
у др жав ној струк ту ри мо ра има ти де мо крат ски ор ган – пред став-
нич ко те ло.

Пр ва гру па те о ри ја сво је ста во ве прак тич но спро во ди у пе ри-
о ди ма ко ји су ра ђа ли др жав на уре ђе ња за сно ва на на не де мо крат-
ском је дин ству вла сти; по чев од исто риј ски по бе ђе не ап со лут не 
мо нар хи је до то та ли тар них, ми ли та ри стич ких, фа ши стич ких, на-
ци стич ких, фун да мен та ли стич ких си сте ма, ко ји су има ли или има-
ју огра ни чен век по сто ја ња. Ове др жа ве са сна жном из вр шном 
вла сти пре све га, у по ли тич ком (не при ја тељ ском) окру же њу де мо-
крат ских др жа ва по ка за ле су се као сла би је и би ле при ну ђе не да 
“оја ча ју” при хва та њем на че ла по де ле вла сти.

Кри ти ке ко је по ла зе од на род не су ве ре но сти на гла ша ва ју да 
на че ло на род не су ве ре но сти не пред ста вља ло ги чан из вор по де ле 
вла сти. На род на су ве ре ност је је дин стве на и власт би мо ра ла би ти 
је дин стве на, под не по сред ном кон тро лом на ро да. На род, пак, не 
мо же би ти сва ко днев ни но си лац вла сти, али му др жав ни ор га ни 
мо гу и мо ра ју би ти не по сред но од го вор ни. По ла зе ћи од Ру со о вих 
ста во ва о на род ној су ве ре но сти, во ђе Ве ли ке ре во лу ци је од ба ци ле 
су по де лу вла сти и Мон та њар ским уста вом од 1793. го ди не уве ли 
кон вент ски си стем у ко ме су но си о ци из вр шних функ ци ја под ре-
ђе ни за ко но дав ном те лу.47) 
46) Јо ван Ђор ђе вић, Политичкисистем, Бе о град, 1973, стр. 479. Ви ди: Јо сип Срук, Деле

гатскискупштинскисистем, За греб, 1982, стр. 12. 
47) Ро бе спјер (Ro be spi er re) и Сен-Жист (Sa int - Just) нај и стак ну ти ји су про тив ни ци по де-

ле вла сти. Ро бе спјер ис ти че да је за ко но дав на власт не при ко сно ве на јер пред ста вља 
“су ве ре ну во љу На ци је” и да по је ди нац (мо нарх) не ма пра во “про ти ви ти се и ве за ти 
лан цем во љу На ци је”, од но сно не ма пра во ве та. Про тив кра љев ског ве та, стр. 110, 102. 
Сен-Жист у кри ти ци Кон до ре о вог на цр та уста ва пред ла же: ”јед но са ве зно пред став ни-
штво, ко је ства ра за ко не и је дан пред став нич ки са вјет, ко ји их из вр ша ва.” Ка кав устав 
тре ба да ти Фран цу ској, стр. 267. Мак си ми ли јан Ро бе спјер, Луј Ан то ан Сен-Жист: Ода
браниговори, За греб, 1953.  
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У са вре ме ним др жа ва ма по де ла вла сти ра ђа ја ку из вр шну 
власт чи ји су но си о ци моћ ни и не за ви сни у свом ра ду и као та кви 
нео д го вор ни на ро ду, из че га про из ла зи да је власт, као и са мо на-
че ло по де ле вла сти, не де мо крат ска. Иде ја де мо крат ског дру штва 
зах те ва сје ди ња ва ње све вла сти у на ро ду “и та мо где ни је мо гу-
ћа не по сред на, већ са мо по сред на де мо кра ти ја, сва власт тре ба да 
бу де вр ше на од ко ле ги јал ног ор га на чи ји су чла но ви иза бра ни од 
на ро да и ко ји тре ба да бу ду прав но од го вор ни на ро ду.”48) Ко ле ги-
јал ни ор ган, пар ла мент, је услов но ре че но над ре ђен из вр шној вла-
сти је ди но у пар ла мен тар ном си сте му, док у чи стој по де ли вла сти, 
у пред сед нич ком си сте му ни та кве над ре ђе но сти не ма.

Кри ти ку на че ла по де ле вла сти са кла сном по за ди ном да ли су 
кла си ци марк си зма. Маркс (Marx) и Ле њин (Ле нин) су кри ти ко ва-
ли ста ње ко је је про из ве ла по де ла вла сти при ме ћу ју ћи да из вр шна 
власт во ди др жа ву у слу жби вла да ју ће кла се. Сма тра ли су да је 
ну жно скуп шти ну “пре тво ри ти у рад но те ло рад нич ке кла се ко је 
ће стал но би ти по ве за но са сво јом из бор ном ба зом и ко је ће у се-
би об је ди ња ва ти за ко но дав ну и из вр шну функ ци ју.”49) По Ле њи ну, 
у пар ла мен та ри зму се “др жав ни по сао ра ди иза ку ли са и свр ша ва 
у оде ље њи ма ми ни стар ста ва, кан це ла ри ја ма, шта бо ви ма”, а да се 
“у пар ла мен ти ма са мо бр бља са спе ци јал ним ци љем да се про стом 
све ту ба ци пра ши на у очи.” Пар ла мен ти би од “бр бља о ни ца по-
ста ли рад не уста но ве”50) пу тем по ли тич ког об ли ка ко ји је по сто јао 
у Па ри ској ко му ни где је пред став нич ко те ло би ло од раз на род не 
су ве ре но сти и но си лац за ко но дав не и из вр шне вла сти. 

НАЧЕЛОЈЕДИНСТВАВЛАСТИ

На су прот на че лу по де ле вла сти ко је у окви ру је дин стве не др-
жав не ор га ни за ци је раз ли ку је две, три или че ти ри по себ не и ма-
ње-ви ше рав но прав не др жав не функ ци је, на че ло је дин ства вла сти 
под ра зу ме ва об је ди ња ва ње вла сти „под ка пом” из вр шног или за ко-
но дав ног ор га на. 

Те о ри ја и прак са ни су са гла сне кoја по де ла овла шће ња др жав-
них ор га на пред ста вља обе леж је је дин ства вла сти ни ти по сто ји са-
гла сност у на чи ну сје ди ња ва ња вла сти. Об је ди ња ва ње др жав них 
48) Ханс Кел зен (Kel sen), Оп шта те о ри ја пра ва и др жа ве, Бе о град, 1951, стр. 271.
49) Карл Маркс (Max), Фри дрих Ен гелс (En gels), Вла ди мир И. Ле њин, Изабранадела, I - 

IV, За греб, 1948, стр. 157-159.
50) К. Маркс, Ф. Ен гелс, В. И. Ле њин, ibidem, стр. 184-185. Су прот но “бр бља о ни ца ма”, Ле-

њин је у прак си со вје та ус пео да оства ри сје ди ња ва ње за ко но дав не и из вр шне вла сти.  
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функ ци ја мо же би ти из вр ше но до след но и ма ње до след но. У пр-
вом слу ча ју го во ри мо о ап со лут ном је дин ству вла сти, а у дру гом 
реч је о ре ла тив ном је дин ству вла сти.51) Мо же се ре ћи да ап со лут но 
је дин ство вла сти не по сто ји у са вре ме ним по ли тич ким ре жи ми ма, 
већ је ка рак те ри са ло ра ни је ро бо вла снич ке др жа ве, ап со лут не мо-
нар хи је, ка ли фа те, у ко ји ма је по сто ја ла пот пу на су пре ма ти ја вла-
да о ца. У си сте ми ма ап со лут ног је дин ства вла сти вла дар је ти ту лар 
свих функ ци ја, али то не зна чи да је и је ди ни ор ган вла сти - по сто је 
и дру ги др жав ни ор га ни, функ ци о нал но и ор га ни за ци о но за ви сни, 
ко ји оба вља ју др жав не по сло ве у име вла да ра. Не пот пу но по де ље-
не др жав не функ ци је и не раз ви јен прав ни си стем су прав не прет-
по став ке пот пу ног је дин ства вла сти.

Ре ла тив но је дин ство вла сти је уме ре на фор ма ко ју сре ће мо у 
са вре ме ним др жа ва ма са раз ви је ном струк ту ром др жав них ор га-
на. Ов де је за пра во реч на чи ну по де ле по сло ва из ме ђу по себ них, 
услов но са мо стал них др жав них ор га на, с тим да се је дан ор ган по-
ја вљу је као но си лац свих функ ци ја уче ству ју ћи у од ре ђе ној ме ри 
у вр ше њу го то во сва ке функ ци је. Тај нај ви ши ор ган има зна чај на 
пра ва пре ма оста лим но си о ци ма др жав них функ ци ја (из бор, раз ре-
ше ње, смер ни це, упут ства, на ло зи), док у обр ну том сме ру ути ца ја 
не ма. Нај ви ши ор ган мо ра не по сред но и ис кљу чи во вр ши ти за ко-
но дав ну функ ци ју, а под ти ме тре ба раз у ме ти ис кљу чи во и пот пу-
но са мо стал но до но ше ње нај ви ших ака та за ко но дав не функ ци је од 
стра не ор га на ко ји оства ру је је дин ство вла сти. Ово прет по ста вља 
да дру ги ор га ни не ма ју пра во уче шћа у до но ше њу за ко на, ни ти 
има ју сред ство фак тич ког ути ца ја на ор ган ко ји вр ши за ко но дав ну 
функ ци ју и оства ру је је дин ство вла сти.52)  

Је дин ство вла сти има свој де мо крат ски и не де мо крат ски из-
раз. На че ло де мо крат ског је дин ства вла сти по сто ји у си сте ми ма 
51) Па вле Ни ко лић, ibidem, стр. 246-247. Пи сац да ље на во ди да са мо име овог на че ла – је-

ди ство вла сти, ни је јед но ду шно при хва ће но. Нај че шће се упо тре бља ва на зив кон фу-
зи ја вла сти (la con fu sion des po u vo irs), а за тим и дру ги из ра зи: кон цен тра ци ја вла сти, 
суб ор ди на ци ја вла сти а са свим из у зет но је дин ство вла сти (l’unit du po u vo ir). Ви де ти, 
нпр. Жан Жак Ру со, Друштвениуговор, Ma u ri ce Du ver ger, InstitutionsPolitiquesetDroit
Constitutionnel,Ge or ges Bur de au, TraitédeSciencePolitique, Pa ris, 1949-1957, том IV, 
Ju lien La fer riére, ManueldeDroitConstitutionnel, Jo seph Barthélemy et Paul Du ez, Traité
deDroitConstitutionnel, итд., а за тим Иво Кр бек, „Је дин ство вла сти“, у ча со пи су Архив
заправнеидруштвененауке, 7-12/1946, Ни ко ла Стје па но вић, УправноправоФНРЈ, 
Бе о град, 1958, Ра до мир Лу кић, Теоријадржавеиправа, Бе о град, 1958, Јо ван Ђор ђе-
вић, Уставноправо, Бе о град, 1986, Ни ко ла Пе рен че вић, „О је дин ству вла сти“, Наша
законитост, 1/1951, Ар сен Ба чић, ПринципиподјелеијединствавластиуЈугославији, 
Сплит, 1990. и др. Ви ди: П. Ни ко лић,ibidem, стр. 247.

52) П. Ни ко лић, ibidem, стр. 247.   



- 54 -

КРАТАКОСВРТНАНАЧЕЛОПОДЕЛЕВЛАСТИ...СлободанОрловић

где је пред став нич ко те ло цен тар вла сти, а не де мо крат ско је дин-
ство вла сти оства ре но је ка да су но си о ци ег зе ку ти ве из во ри ште и 
уто чи ште вла сти. 

Си стем не де мо крат ског је дин ства вла сти је ка рак те ри сти чан 
за из ра зи то ауто ри та тив не и дик та тор ске ре жи ме, ка ко оне ко ји су 
по сто ја ли у ро бо вла снич ком и фе у дал ном пе ри о ду, та ко и за мо-
нар хи је и ре пу бли ке ко је да нас по сто је или су по сто ја ле у бли ској 
про шло сти. Као при ме ри по то њих узи ма ју се Хи тле ро ва Не мач ка, 
Му со ли ни је ва Ита ли ја, Фран ко ва Шпа ни је, Са ла за ро ва Пор ту га-
ли ја, Пи но че ов Чи ле и др.53) Свим овим то та ли тар ним др жа ва ма 
за јед нич ко је то да је из вр шна власт (пер со ни фи ко ва на во ђом) за-
пра во је ди на власт, а да је пар ла мент са мо пу ка фор ма на пу ту до-
но ше ња од лу ка и про пи са. 

Де мо крат ско је дин ство вла сти је за пра во скуп штин ски си стем, 
иако овај на зив ни је оп ште при хва ћен.54) Оства ре ње на род не су ве-
ре но сти у др жав ној вла сти нај ви дљи ви је је у ре жи ми ма где је ве ћи 
део вла сти кон цен три сан у пред став нич ком те лу. У скуп штин ском 
си сте му се је дин ство вла сти чу ва у ру ка ма де мо крат ског пред став-
нич ког те ла, па је то је дан од раз ло га за што се овај об лик при ме ње-
ног је дин ства вла сти на зи ва де мо крат ским.55)  

Нај ва жни ја ка рак те ри сти ка скуп штин ског ре жи ма је по сто-
ја ње истог но си о ца за ко но дав не и из вр шне вла сти – скуп шти не, 
на ко ју дру ги др жав ни ор га ни не мо гу вр ши ти ни ка кав ути цај. 
Из вр шна власт не ма пра во ве та, пра во рас пу шта ња скуп шти не, 
огра ни че на су јој сред ства ствар ног ути ца ја на рад скуп шти не. У 
скуп штин ском си сте му но си о ци из вр шне вла сти су за пра во ор га ни 
скуп шти не. Као те о риј ска ба за над моћ но сти скуп шти не по слу жи-
ла су де ла Ру соа, Мон те скјеа и дру гих пи са ца пе ри о да пре Ве ли ке 
бур жо а ске ре во лу ци је, у ко ји ма  је на гла ша ван зна чај пар ла мен-
та и ну жност да кон тро ли ше и ру ко во ди из вр шном вла шћу. Та кав 
хе рој ски по ло жај скуп шти не био је по сле ди ца исто риј ске по бе де 
53) Па вле Ни ко лић на во ди при мер устав ног си сте ма Пољ ске ре пу бли ке по Уста ву од 1935. 

го ди не. Ег зе ку ти ва оли че на у пред сед ни ку Ре пу бли ке ужи ва ла је пу ну пре моћ. У лич-
но сти пред сед ни ка би ла кон цен три са на је дин стве на и не де љи ва моћ др жа ве. По чла ну 
2 Уста ва пред сед ник је од го во ран  “пред бо гом и исто ри јом за суд би ну др жа ве” кон-
цен три шу ћи у сво јим ру ка ма из вр шну власт у це ло сти, ши ро ка овла шће ња у по гле ду 
за ко но дав не вла сти и де ли мич но вр ше ње суд ске вла сти.Ibidem, стр. 260. 

54) П. Ни ко лић, ibidem, стр. 261.
55) Karl Lo wen ste in уви ђа опа сност по де мо кра ти ју у скуп штин ском си сте му сма тра ју ћу 

скуп штин ску вла да ви ну “глав ном де мо крат ском три би ном на ко јој се ауто крат ска вла-
да ви на мо же са ста ви ти од по је дин ца (дик та тор), ко ми те та, хун те или пар ти је.” Political
PowerandtheGovernmentalProcess, Chi ca go, 1957, р. 83.
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бур жо а зи је над фе у дал ним све том и за вр шио се ула ском бур жо а зи-
је у из вр шну власт. 

Пр ва при ме на скуп штин ског си сте ма по сто ја ла је упра во за 
вре ме Ве ли ке ре во лу ци је, а на ро чи то по сле из бо ра Кон вен та (но ве 
скуп шти не на ро да). Во ђе Ре во лу ци је су сма тра ле да је Кон вент за-
ко но дав но и ствар но од лу чу ју ће и ди рек тив но те ло, да је из вр шна 
власт на ста вак и део за ко но дав не вла сти, а да су ми ни стри де ле га-
ти и слу жбе ни ци Кон вен та, то јест ње гов из вр шни ор ган.56)  За вре-
ме Па ри ске ко му не (1871) по сто јао је скуп штин ски си стем вла сти 
у ко јем је по ред скуп шти не и скуп штин ских ко ми си ја крат ко трај но 
по сто јао и …” је дан Ко ми тет на род ног спа са, ко ји ће има ти власт 
над свим ко ми си ја ма и ко ји ће би ти спо со бан да од ру би гла ве свим 
из дај ни ци ма.”57) И вла да ви на Кон вен та и Па ри ска ко му на се мо гу 
на зва ти по ли тич ким си сте мом кон фу зи је вла сти у ко ме пред став-
нич ки ор ган има сву власт, али је по ве ра ва у ра зним ди мен зи ја ма 
сво јим те ли ма, као што су ко ми тет и ко ми си је.58)

Да нас у Швајцарскoj кон фе де ра ци ји по сто ји ори ги нал на при-
ме на на че ла је дин ства вла сти, са ка рак те ри стич ним прав ним од-
но сом из ме ђу за ко но дав ног и из вр шног ор га на, Са ве зног ве ћа 
(Bun de strath), ко је је но си лац из вр шне вла сти а ујед но и из вр шни 
ор ган Са ве зне скуп шти не. ”Она (Са ве зна скуп шти на, прим. С. О.) 
је стал но у те сном и при ја тељ ском до ди ру са из вр шном вла шћу, 
ко ри сти се ње ним са ве ти ма и ад ми ни стра тив ним ис ку ством; оста-
вља ју ћи јој ма ње ства ри да их са ма свр ши, у пи та њи ма ве ћег зна-
ча ја, она да је пра вац и при ма од го вор ност за во ђе ње по сло ва. У 
Са ве зном ве ћу, утвр ђе но је ста ро пра ви ло, да се сва ки од ње го-
вих чла но ва по ко ра ва од лу ци ве ћи не, или, ако је пи та ње би ло пред 
Скуп шти ном, он да ње ној од лу ци.“59)

Скуп штин ски си стем, то јест на че ло де мо крат ског је дин ства 
вла сти у прак си ни је имао ду го роч но сти ни ти ве ли ког успе ха. По-
ли тич ки си стем про кла мо ван као скуп штин ски по сто јао је у јед-
ном бро ју европ ских др жа ва тзв. со ци ја ли стич ког ла ге ра то ком XX 

56) Ова кон цеп ци ја је и де ли мич но при ме ње на у прак си под ути ца јем мон та ња ра ца, а на-
шла је сво је ме сто и у Мон та њар ском уста ву од 1793. го ди не (ко ји ни је оства рен ни 
при ме њен). Јо ван Ђор ђе вић, Уставноправо, Бе о град, 1989, стр. 314. 

57) Про спер Оли ви је Ли са га ре (Li sa ga re), ИсторијаПарискекомуне1871, Бе о град, 1946, 
стр. 194-195.  

58) Јо ван Ђор ђе вић. Политичкисистем, Бе о град, 1988, стр. 180.    
59) Џемс Брајс (Bryce), Савременедемократије, I, Бе о град, 1931, стр. 694. Рат ко Мар ко-

вић швај цар ски си стем на зи ва “ди рек то ри јал ним” ко ји ка рак те ри ше ко лек тив ни но си-
лац из вр шне вла сти са јед на ким чла но ви ма (ко ле га ма). „Ди рек то ри јал на вла да“, Анали
ПравногфакултетауБеограду, 5-6/1976, Извршнавласт, стр. 163. 
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ве ка, али се ни је одр жао. Скуп штин ски си стем као “мо дел ско ро и 
не по сто ји; у сва ком слу ча ју мно го ма ње по сто ји од пар ла мен та-
ри зма; пр во, јер је још не до вољ но те о риј ски раз ви јен с об зи ром на 
ње го ву ем бри о нал ност у прак си; и дру го, до да нас су по зна ти са мо 
не ки ње го ви ви ше или ма ње до след ни и ло гич ни об ли ци.”60) Је дан 
од раз ло га не у спе ха овог си сте ма је и са став скуп шти не ко ја ни је 
спо соб на за во ђе ње јав них по сло ва јер је број но те ло ша ро ли ког 
ин те лек ту ал ног, со ци јал ног и по ли тич ког са ста ва а за упра вља ње 
др жа вом по треб на је ма ња, хо мо ге на ску пи на ви со ко струч них љу-
ди. Оно што скуп шти на (пар ла мент) тре ба и мо же да ра ди је сте да 
кон тро ли ше из вр шну власт.61) Али, ако скуп шти на не ма струч ност 
ко ја се тра жи за во ђе ње др жа ве у са вре ме ним усло ви ма, упит но је 
да ли мо же, због број но сти члан ства, ва ља но до но си ти за ко не и 
над зи ра ти из вр шну власт?62)

НАЧЕЛОПОДЕЛЕВЛАСТИ
УСАВРЕМЕНИМУСТАВНИМСИСТЕМИМА

На че ло по де ле вла сти, иако ни да нас ни је из ве де но до сво јих 
крај њих гра ни ца ка ко га је ње гов тво рац (Мон те скје) за ми шљао63), 
је сте основ ор га ни за ци је вла сти у ве ћи ни др жа ва са вре ме ног све-
та. Ов де, на рав но, тре ба има ти пред очи ма рас те гљи вост пој ма по-
де ле вла сти и ње го вог са др жа ја јер на дру ги на чин не би ни мо гло 
би ти ши ро ко при хва ће на фор му ла рас по ре да над ле жно сти. Сви ти 
при ме ри по де ле, са рад ње, ути ца ја и кон тро ле но си ла ца нај ви ших 
др жав них функ ци ја мо гу се свр ста ти у ве ће гру пе: пред сед нич ки, 
пар ла мен тар ни и ме шо ви ти си сте ми по де ле вла сти ко ји су за пра во 
раз ли чи ти мо да ли те ти пр ва два. Ево лу ти ван и ре во лу циј ски раз вој 
по ли тич ких ре жи ма још од Ве ли ке ре во лу ци је чи не сва ко њи хо во 
гру пи са ње до не кле пре ва зи ђе ним и тек ре ла тив но тач ним, јер не-
про мен љи вих и ег закт них, реч ју по у зда них кри те ри ју ма кла си фи-
ка ци је не ма.64)

60)  Ј. Ђор ђе вић, ibidem, стр. 482.
61)  Џон Стју арт Мил (Mill), Опредставничкојвлади, Бе о град, 1876, стр. 90. 
62)  Ми о драг Јо ви чић сма тра да не мо же. „На че ло по де ле вла сти и суд ство“, Правнижи

вот, Бе о град, 7-8/1993, стр. 819. Ви ди: Едвард Кар дељ, Новиуставсоцијалистичке
Југославије, Бе о град, 1962.

63)  Д. Да нић, ibidem, стр. 84.
64)  Та ко, Jean Blon del раз ли ку је пет гру па по ли тич ких си сте ма: 1) ли бе рал не де мо кра ти је 

пред сед нич ког и пар ла мен тар ног ти па (зе мље за пад не Евро пе, САД, Аустра ли ја), 2) 
јед на ки – ауто ри та тив ни по ли тич ки си сте ми (Ки на, С. Ко ре ја, бив ши СССР), 3) тра ди-
ци о нал ни – не е га ли тар ни (Са у диј ска Ара би ја, не ке др жа ве Афри ке), 4) по пу ли стич ки 
(зе мље Ла тин ске Аме ри ке) 5) ауто ри та тив ни (ра ни ји фа ши стич ки ре жи ми и бив ши то-
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У јед ном бро ју др жа ва власт је ор га ни зо ва на та ко да је из ме ђу 
пред сед нич ког и пар ла мен тар ног си сте ма, где ни еле мен ти пр вог 
ни еле мен ти дру гог не пре о вла ђу ју, па их је нај бе збол ни је свр ста ти 
у гру пу ме шо ви тих си сте ма по де ле вла сти.

Све у све му, мо гу се раз ли ко ва ти др жа ве где је по де ла вла сти 
спро ве де на и ор га ни зо ва на до след но, по узо ру на пр ви пред сед-
нич ки ре жим у САД, од др жа ва ко ји ма је као “ори ги нал ни” мо дел 
по слу жио пар ла мен тар ни ре жим Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, у 
ко ји ма је са рад ња из вр шне и за ко но дав не вла сти ин тен зив на и ве ћа 
не го у пред сед нич ком си сте му. Са рад ња ме ђу др жав ним вла сти ма 
пар ла мен тар них ре жи ма огле да се ка ко у сва ко днев ним по сло ви ма 
во ђе ња др жа ве од стра не од го вор не из вр шне вла сти65), та ко и при 
кон сти ту и са њу но си ла ца функ ци ја три ју вла сти. У пред сед нич ком 
си сте му са рад ња је мно го “си ро ма шни ја.”  

Сви ре жи ми-ко пи је про и за шли из нај по зна ти јих по ли тич ких 
си сте ма има ју сво је спе ци фич не усло ве ко ји се ти чу по ли тич ке и 
кул тур не тра ди ци је, пар тиј ског жи во та, оби ча ја, окру же ња, еко-
ном ског и прав ног ста ња и др., ко ји их уда ља ва ју од јед ног или 
ви ше узо ра на ко јем су из гра ди ли свој устав ни си стем. Због тих 
по себ но сти ве ли ки број си сте ма је са мо са ре ла тив ном тач но шћу 
мо гу ће свр ста ти у гру пу пред сед нич ких, од но сно парлaментарних 
си сте ма по де ле вла сти.

ПРЕДСЕДНИЧКИСИСТЕМ

Пред сед нич ки си стем је об лик ор га ни за ци је по де ле вла сти у 
ко ме су ја сно раз дво је не три основ не др жав не функ ци је: за ко но-
дав ство, из вр ше ње и суд ство. Ја сно раз два ја ње зна чи да сва ка од 
три вла сти не за ви сно вр ши свој део по сла и да је, ко ли ко је то мо-
гу ће, рав но прав на у хо ри зон тал ној струк ту ри по ли тич ког си сте ма. 
У по ли тич ком си сте му САД - ро до на чел ни ку пред сед нич ког си-
сте ма, одво је не гра не вла сти су исто вре ме но јед на дру гој коч ни ца 
и рав но те жа (check and ba lan ce).66) Је дан од тво ра ца Уста ва САД, 

та ли тар ни си сте ми Ј. Аме ри ке, Афри ке, Ази је). ComparativeGovernment, Lon don, 1995, 
р. 34 - 40.

65)  Као од ли ке пар ла мен та ри зма, по ред по ли тич ке од го вор но сти чла но ва вла де пред пар-
ла мен том, Jan-Erik La ne на во ди још: 1) пра во из вр шне вла сти да рас пу сти пар ла мент, 
2) пра во вла де да по ста ви пи та ње свог по ве ре ња, 3) пра во пар ла мен та да би ра пре ми-
је ра, 4) пра во пре ми је ра да име ну је ми ни стре. Con sti tu ti o nal and Po li ti cal The ory, Man-
che ster, 1996, р. 133. 

66) Овај си стем прет по ста вља с јед не стра не нај стро жу по де лу вла сти, а с дру ге, њи хо ву 
изо ло ва ност. То во ди рав но прав но сти вла сти да би се као циљ по сти гла рав но те жа. П. 
Ни ко лић, ibidem, стр. 254.
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Џемс Ме ди сон ка же да “овла шће ња ко ја при па да ју јед ној гра ни 
вла сти не тре ба да пот пу но и не по сред но спро во де дру ге гра не 
вла сти. Под јед на ко је ја сно и то да ни јед на од ових гра на не би 
тре ба ло, ни по сред но ни не по сред но, да има пре о вла ђу ју ћи ути цај 
над дру гим гра на ма у вр ше њу њи хо вих од го ва ра ју ћих овла шће ња. 
Ни ко не оспо ра ва да сва ка власт по при ро ди ства ри за ди ре у ту ђе 
пра во али за то је тре ба спре чи ти да не пре ђе утвр ђе не гра ни це.”67) 
Ме ђу соб на кон тро ла вла сти пред ста вља пре вен ти ву зло у по тре бе 
вла сти, док је рав но те жа вла сти услов рас по де ле овла шће ња та-
ко да ни је дан ор ган не мо же да има кри тич ну ко ли чи ну вла сти. 
Си стем у ко ме су гра не вла сти не за ви сне, урав но те же не и ме ђу-
соб но кон тро ли са не пред ста вља нај до след ни ју при ме ну на че ла по-
де ле вла сти. На рав но, пред сед нич ки си стем ни је те о риј ски оглед 
већ жи ва струк ту ра са ја сном по де лом вла сти по ко јој пред сед ник 
упра вља др жа вом, али не на ра чун за ко но дав ства и суд ства.

Пр ви по ли тич ки ре жим у ко ме је чи сто спро ве де на по де ла вла-
сти је сте устав ни си стем САД. По ка зав ши се успе шном, аме рич-
ка по де ла вла сти пу сти ла је ко ре не у ни зу др жа ва из пр вог кру га 
аме рич ког ути ца ја - земљaма Ла тин ске Аме ри ке, не ким др жа ва ма 
Афри ке (Оба ла Сло но ва че, Чад), Ази је (Фи ли пи ни, Ин до не зи ја), 
Аустра ли ји, док је у Евро пи је дан број др жа ва при хва тио не ке еле-
мен те чи сте по де ле вла сти гра де ћи свој по лу пред сед нич ки си стем. 
Уоч љи во је да у не раз ви је ним зе мља ма, зе мља ма у раз во ју и тран-
зи ци ји, због њи хо вог не ста бил ног ег зи сти ра ња по сто ји зах тев за 
ја сном рас по де лом и из два ја њем цен тра вла сти. Та кав цен тар вла-
сти је пред сед ник у пред сед нич ком си сте му. 

Устав САД усва ја и раз ра ђу је фор му лу по ко јој “ле ги сла ти ва 
при па да дво дом ном Кон гре су, ег зе ку ти ва пред сед ни ку, а суд ска 
власт Вр хов ном су ду.”68) У прак си је из вр шна власт нај ак тив ни ја, 
она во ди др жа ву а озна че на је јед ном је ди ном осо бом - пред сед-
ни ком др жа ве.69) Пред сед ни ка др жа ве би ра на род пре ко из бор ни ка 
(елек то ра), на че ти ри го ди не, у нај ви ше два ман да та. Ови из бо-
ри су за пра во не по сред ни па пред сед ник оства ру је ди рект ну ве зу 
са на род ним су ве ре ни те том, што га ста вља у исту ра ван са Кон-

67) Алек сан дер Ха мил тон (Ha mil ton), Џемс Ме ди сон (Ma di son), Џон Џеј (Јаy), Федерали
стичкисписи, Бе о град, 1981, стр. 335.

68) Алек сан дар Фи ра, Енциклопедијауставногправабившихјугословенскихземаља, I, Но-
ви Сад, 1993, стр. 139.

69) Ино ко сни ор ган мо ни стич ке из вр шне вла сти. “Био би то kil ling job (уби ствен по сао, 
прим. С. О.) ка да би он то ствар но чи нио.” Рат ко Мар ко вић, Извршнавласт, Бе о град, 
1980, стр. 116. 
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гре сом. Ствар ни по ло жај пред сед ни ка је не при ко сно вен јер је он 
“исто вре ме но шеф др жа ве и вр хов ни ко ман дант ору жа них сна га, 
али и пред сед ник управ не вла сти и вла де. Он је исто вре ме но шеф 
ег зе ку ти ве и це ло куп не ад ми ни стра ци је.”70) Вла да не по сто ји као 
струк ту и ра но по ли тич ко те ло, већ је по је ди нач но чи не се кре та ри 
име но ва ни од стра не пред сед ни ка. Се кре та ри су од го вор ни пред-
сед ни ку за упра вља ње ре со ри ма а пр ви ме ђу њи ма је др жав ни се-
кре тар, за пра во ми ни стар ино стра них по сло ва.

Пред сед ник не ма фор мал но пра во пред ла га ња за ко на, али он 
то чи ни у не фор мал ном об ли ку – пред ла га њем Кон гре су или јед-
но став но пу тем стра нач ких ко ле га, кон гре сме на. На кра ју за ко но-
дав ног по ступ ка пред сед ник санк ци о ни ше за кон про гла ша ва ју ћи 
га, или пу тем ве та вра ћа пред лог за ко на на по нов но гла са ње.

Кон грес је дво дом но те ло за ко но дав не вла сти чи ја оба до ма, 
Пред став нич ки дом и Се нат, би ра на род. Кон грес има ути цај на 
рад пред сед ни ка де лом у ка дров ским пи та њи ма, бу џет ском пра ву, 
све до пра ва опо зи ва (impeachment).71) Oви ути ца ји су прак тич но 
по при лич но огра ни че ни има ју ћи у ви ду пра ва пред сед ни ка, а пот-
пу но ре ла тив ни ка да пред сед ни ко ва пар ти ја до бро број ча но сто ји 
у Кон гре су.

Суд ска власт је би ра на од стра не на ро да, ма да има од ре ђе них 
из у зе та ка. На вр ху суд ске хи је рар хи је сто ји Вр хов ни суд ко га чи ни 
пред сед ник име но ван од пред сед ни ка др жа ве уз са гла сност Се на та, 
и осам су ди ја, сви са до жи вот ним ман да том. По ли тич ку по зи ци ју и 
углед Вр хов ни суд гра ди на ро чи то пра вом да ту ма чи Устав ко ји је у 
САД култ ног ни воа. Став Вр хов ног су да да ли су рад ње и ак ти дру-
гих др жав них ор га на са гла сни Уста ву че сто је те шко раз дво ји ти од 
по ли ти ке.72) Ово на во ди на за кљу чак да суд ска власт че сто има по-
след њу реч у бит ним др жав ним ства ри ма и да је су штин ска од ли ка 
овог по ли тич ког си сте ма су пре ма ти ја Вр хов ног су да. 
70)  Пред сед ник сам ус по ста вља “ад ми ни стра ци ју “ (вла ду и “упра ву”). Јо ван Ђор ђе вић, 

Политичкисистем, Бе о град, 1988, стр. 575. 
71)  Ово го во ри да ни у чи стим мо де ли ма по де ле вла сти не ма од но са ап со лут не рав но те же 

и пот пу не не за ви сно сти но си ла ца др жав не вла сти. Алек сан дар Фи ра, Уставностипо
литика, Но ви Сад, 1984, стр. 56

72)  Ути цај Вр хов ног су да на рад пред сед ни ка и Кон гре са на ро чи то је на ра стао од по чет ка 
XIX ве ка и за по чи ња ња прак се Ju di cal Re vi ew of Law. Та ко ђе, пред сед ник Вр хов ног 
су да (Chi ef Ju sti ce) je фор мал но дру га лич ност у др жав ној хи је рар хи ји иза пред сед ни ка 
САД. Илу стра тив но је да пред сед ник по ла же за кле тву пред пред сед ни ком Вр хов ног 
су да а не пред Кон гре сом. Из ме ђу два ра та, за вре ме пред сед ни ка Френ кли на Ру звел та 
(Ro o se velt) Вр хов ни суд је про гла ша вао про тив у став ним не ке за ко не со ци јал но – еко-
ном ског ка рак те ра ко ји ни су од го ва ра ли круп ном ка пи та лу иако фор мал но прав но ни су 
би ли про тив ни Уста ву. Ви ди: А. Фи ра, ibidem, стр. 139, Ј. Срук, ibidem, стр. 10.
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 Фор мал но по сма тра но, кон ста та ци ја да је став Су да ко на чан 
је сте тач на али на чин ра да Су да и ње го ва ор га ни за ци ја ис кљу чу-
ју га као пр вог и на да све ак тив ног но си о ца вла сти. Пр ва и во де ћа 
власт мо же би ти са мо из вр шни ор ган, мно го ре ђе ве ли ко за ко но-
дав но те ло, а суд је по при ро ди ор ган кон тро ле и по што ва ња пра ва. 
Уто ли ко је овај си стем по гре шно на зи ва ти вла да ви ном Вр хов ног 
су да исто као и са дру ге стра не по и ма ти га “цар ским (им пе ри јал-
ним) пре зи ден ци ја ли змом”73), већ је јед но став но реч о си сте му до-
след не по де ле вла сти. 

ПАРЛАМЕНТАРНИСИСТЕМ

На че ло по де ле вла сти у пар ла мен тар ном по ли тич ком си сте му 
ни је пот пу но спро ве де но као у пред сед нич ком. У по то њем си сте-
му је ак це нат на по де ли овла шће ња и не ме ша њу јед не вла сти у 
рад дру ге, док пар ла мен тар на по де ла вла сти на гла ша ва са рад њу 
вла сти, ста вља ју ћи ак це нат на ме ђу за ви сно сти др жав них ор га на. 
Са мо стал но сти за ко но дав не, из вр шне па и суд ске вла сти у пред-
сед нич ком си сте му до при не ли су и не по сред ни из бо ри, ко ји им 
да ју исти ле ги ти ми тет, док та кве јед на ко сти у кла сич ном пар ла-
мен та ри зму не ма – са мо је пар ла мент би ран од стра не на ро да, а 
из вр шна и суд ска власт су нај че шће из бор пар ла мен тар не ве ћи не. 
Из на чи на из бо ра про из ла зи да је пар ла мен тар ни си стем ап стракт-
но ма ње де мо крат ски од пред сед нич ког (осим ка да је шеф др жа ве 
не по сред но би ран), али кон кре тан ни во “де мо кра тич но сти” за ви си 
од ком плек са по ли тич ких, исто риј ских, еко ном ских, кул тур них и 
дру гих усло ва.

У пар ла мен тар ном си сте му, што ни је од ли ка пред сед нич ког, 
из вр шна власт је би це фал на, има две гла ве, ше фа др жа ве и вла ду. 
Од нос по ли тич ке мо ћи ова два ор га на ства ра по ре ме ћај вла сти у 
ко рист вла де или ше фа др жа ве па оту да има мо два основ на пар-
ла мен тар на мо де ла: ен гле ски - кла сич ни и фран цу ски - ме шо ви ти 
по ли тич ки си стем. Над моћ ност ше фа др жа ве од но сно вла де про-
из вод је с јед не стра не устав них нор ми, а са дру ге стра не од ли ка 
по ли тич ког жи во та: бро ја пар ти ја, угле да но си ла ца функ ци ја, тра-
ди ци ја, оби ча ја и по ли тич ке кли ме, прав ног и фак тич ког од но са са 
пар ла мен том, би ра чи ма и др.

Пр вим кла сич ним пар ла мен тар ним ре жи мом сма тра се ен гле-
ска по де ла вла сти. У Ен гле ској се ево лу тив но, још од Ве ли ке по-
73)  Ar tur M. Shle sin ger, TheImperialPresidency, Bo ston, 1976, р. 96.
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ве ље (1215), прав ним ак ти ма огра ни ча ва ла власт мо нар ха све до 
су штин ског раз вла шће ња ка кво има мо да нас. У том сми слу, кла-
сич ни пар ла мен та ри зам је по де лио власт та ко да је ви ше има пар-
ла мент не го шеф др жа ве, а нај ви ше тре ћи др жав ни ор ган – вла да. 
Ен гле ску по де лу вла сти ка рак те ри ше пре те жно дво пар тиј ска по де-
ла по ли тич ке сце не ко ја се успе шно чу ва про стим ве ћин ским из-
бор ним си сте мом. Овај из бор ни си стем по ли тич ки мар ги на ли зу је 
тре ћу (Ли бе рал ну, и сва ку сле де ћу) по ли тич ку пар ти ју.74) У та квој 
по де ли би рач ке во ље на два (нај ве ћа) де ла увек јед на пар ти ја има 
пар ла мен тар ну ве ћи ну с ко јом пар тиј ске функ ци о не ре пре тва ра у 
ми ни стре, док пар ла мен тар на ма њи на (и од са мо не ко ли ко по сла-
ни ка раз ли ке) сво је стра нач ке пр ва ке ста вља у сен ку, опо на ша ју ћи 
вла ду. Хо мо ге на, јед но пар тиј ска вла да са си гур ном пар ла мен тар-
ном ве ћи ном је по де фи ни ци ји по ли тич ки не при ко сно ве на. 

Фран цу ску ва ри јан ту пар ла мен та ри зма од ли ку је ра зно вр стан 
пар тиј ски жи вот са ле пе зом стра на ка, од но сно по ли тич ких иде-
о ло ги ја, што је тра ди ци о нал на од ли ка Фран цу ске још од Ве ли ке 
ре во лу цу је. Дво кру жни ве ћин ски из бор ни си стем по др жа ва по сто-
ја ње стра нач ког плу ра ли зма из че га про из ла зи по ли тич ка по сле-
ди ца да се вла да мо же фор ми ра ти са мо ко а ли ци јом две или ви ше 
стра на ка. Вла да иза ко је сто ји ко а ли ци о на пар ла мен тар на ве ћи на 
је по де фи ни ци ји сна жна оно ли ко ко ли ко је пар ла мен тар на ко а-
ли ци ја чвр ста. У усло ви ма по де ље не по ли тич ке во ље би ра ча ста-
бил ност вла де не по пра вља, ни ти је ста вља на без бед но ра сто ја ње 
од скуп штин ских пре ви ра ња, пра ви ло да ми ни стри не мо гу би ти 
по сла ни ци. Упра во не ста бил но сти вла да у овој ва ри јан ти пар ла-
мен та ри зма, њи хо ве про ме не и огра ни чен по ли тич ки до мет, ство-
ри ли су у Фран цу ској усло ве за на ста нак моћ не ад ми ни стра ци је 
ко ја во ди др жав не по сло ве не под ле жу ћи ни ка квом ефи ка сном си-
сте му кон тро ле.75) И ми ни стри ко ји су по де фи ни ци ји по ли тич ке 
лич но сти, у Фран цу ској су ве о ма би ро кра ти зо ва ни. И у пе ри о ди ма 
че стих про ме на вла да, ми ни стри су оста ја ли или су се вра ћа ли у 
вла ду на кон не ко ли ко го ди на.

Ја ча по ло ви на из вр шне вла сти је пред сед ник Ре пу бли ке. Ње-
гов по ло жај за пра во ква ри чи сто ту овог пар ла мен та ри зма, при бли-
74)  Оп шир ни је: Дан Гјан ко вић, „Дво стра нач ки си стем у Ве ли кој Бри та ни ји“, Политичка

мисао, 2/1965, Бе о град, стр. 7-57. Ен гле ски дво пар ти зам сво је “по ре кло ву че из XVII 
ве ка има ју ћи као сво ју пред ход ни цу два по ли тич ка кла на по име ну to ri es и wighs. Сра-
змер но сте пе ну уко ре њи ва ња пар ла мен тар не прак се, ови кла но ви пре ра сли су у по ли-
тич ке стран ке, у са вре ме ном сми слу ре чи.” Р. Мар ко вић,ibidem, стр. 136.

75)  Нај дан Па шић, Савременадржава, Бе о град, 1976, стр. 102.
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жа ва ју ћи га пред сед нич ком си сте му по де ле вла сти. Пред сед ни ка 
би ра на род и он, из ме ђу оста лог, пу тем ре фе рен ду ма и пле би сци та 
ко му ни ци ра са би ра чи ма, не ма ју ћи по ли тич ке од го вор но сти пре ма 
скуп шти ни. Ови усло ви за јед но са над ле жно сти ма про из во де га у 
во ђу из вр шне вла сти и ствар ног и фор мал ног ше фа вла де чи јим са-
стан ци ма иона ко пред се да ва.76) За раз ли ку од бри тан ског мо нар ха 
ко ји, скрај нут са те ре на од лу чи ва ња од стра не ли ни је ко ју чи не на-
род, пар ти ја, пар ла мен тар на ве ћи на и вла да, има пра во да са ве ту је 
и бу де ин фор ми сан77), фран цу ски пред сед ник, не за ви сан од скуп-
шти не, са вла дом као сво јим из вр шним те лом во ди др жа ву. 

И ен гле ска и фран цу ска ва ри јан та пар ла мен та ри зма под пој мом 
по де ле вла сти за пра во под ра зу ме ва ју са рад њу из ме ђу нај ви ших 
др жав них ор га на. У тој са рад њи из два ја ју се ор га ни рав но прав ни-
ји од оста лих ко ји ужи ва ју у њи хо ву ко рист по ре ме ће ној по де ли 
вла сти. Ако из у зме мо суд ску власт као не за ви сну и ап стракт но не-
по ли ти зо ва ну, из вр шна власт је у обе ва ри јан те пар ла мен та ри зма 
са по де лом вла сти бо ље про шла од за ко но дав не. Пар ла мен тар на 
ве ћи на у Ве ли кој Бри та ни ји (у ства ри ве ћи на до њег до ма, До ма 
ко му на) је за пра во вла ди на ко пи ја у по гле ду из ра жа ва ња по ли тич-
ких ста во ва, тим пре што исти љу ди чи не оба ор га на. Ов де је са мо 
тех нич ки ис ко ри шће на устав на по зи ци ја вла де да пред ла же ак те 
пар ла мен ту (а не обр ну то), па се ла ко мо же за кљу чи ти да се за ко ни 
до но се у вла ди, а ка да фор мал но про ђу пар ла мент и мо нар ха са мо 
сту па ју на сна гу. У Фран цу ској по раз скуп шти не у по де ли вла сти 
ни је та ко пот пун. Скуп шти на и да ље ра ди о гла ви вла ди, али тај су-
штин ски ме ха ни зам пар ла мен та ри зма је из гу био на ва жно сти јер 
је пред сед ник Ре пу бли ке за пра во шеф це ле из вр шне вла сти. Пред-
сед ник по ли тич ки не од го ва ра скуп шти ни али је ве о ма ак ти ван и 
ка том те лу, сам или са вла дом, пред ла жу ћи за ко не, ста вља ју ћи ве-
то, рас пу шта ју ћи скуп шти ну.

За кљу чу је мо да је по де ла вла сти у пар ла мен та ри зму спро ве-
де на у ко рист из вр шне вла сти. Без об зи ра да ли се ра ди о зе мља ма 
ста бил них јед но пар тиј ских или дво пар тиј ских вла да, или др жа ва-

76)  Пред сед ник пред се да ва Са ве том ми ни ста ра ко је чи не пр ви ми ни стар и сви ми ни стри 
(без др жав них се кре та ра и под се кре та ра ко ји уче ству ју у ра ду Са ве та ка би не та). На 
сед ни ца ма Са ве та се од лу чу је о на чел ни јим и ва жни јим пи та њи ма на ци о нал не по ли-
ти ке. Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 162. 

77)   Не по сто ји еви ден ци ја да је Кра љи ца Ели за бе та ис ко ри сти ла пра во да при ват но са-
ве ту је пре ми је ра у зад њих 45 го ди на. Theen Rolf H. W. и  Wil son Frank L, Comparative
Politics, New Jer sey, 2001, р. 38. Исти ауто ри на во де раз ло ге по сто ја ња мо нар ха: пер-
со на ли зу је др жа ву, чу ва на ци о нал но је дин ство и ве же са да шњост са слав ном про шло-
шћу. 
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ма сла бих ко а ли ци о них вла да, или го во ри мо о си сте ми ма у ко ји-
ма ру ко во ди ад ми ни стра ци ја, или је пред сед ник за кло њен вла дом 
тај ко ји има глав ну реч, за ко но дав ном те лу је све те же да “ствар 
и да ље пра ти буд ним оком.”78) Про ме на ка рак те ра др жа ве ко ја се 
де си ла то ком XX ве ка, а огле да се у ре гу ли са њу до та да не ре гу ли-
са них обла сти дру штве ног жи во та као што су: со ци јал на по ли ти ка, 
еко ном ско пла ни ра ње, еко ло ги ја, кул ту ра, спорт и др., ство ри ла је 
из вр шној вла сти не до сти жну пред ност у од но су на за ко но дав ну 
власт. Не ки од раз ло га су: ства ра ње јед но пар тиј ских или дво пар-
тиј ских си сте ма, ути цај спољ них ра то ва, по тре бу за еко ном ским и 
дру штве ним пла ни ра њем, број од лу ка и ин фор ма ци ја по треб них 
да се по кре ну љу ди и ре сур си.79)

Устав ни си стем у Ре пу бли ци Ср би ји мо же мо свр ста ти у јед-
ну под гру пу пар ла мен тар них си сте ма ко ји се на зи ва ју „тран зи ци-
о ни.“ Под тран зи ци јом да нас углав ном се под ра зу ме ва ви ше сло јан 
про цес у бив шим со ци ја ли стич ким европ ским зе мља ма, ко ји об у-
хва та про ме не у по ли тич ком си сте му и ор га ни за ци ју вла сти по себ-
но, али и у по љи ма еко но ми је, кул ту ре, со ци о ло ги је, дру штве не 
струк ту ре и др. Од тран зи ци о них про ме на ов де из два ја мо пре лаз 
из јед но пар тиј ског у ви ше пар тиј ски по ли тич ки си стем, а за тим и 
из ме ну у по де ли и ор га ни за ци ји вла сти.

Тран зи ци ја под ра зу ме ва ра ди кал не устав не про ме не – уво ди 
се на че ло по де ле вла сти, а на пу шта скуп штин ски си стем и на че-
ло је дин ства вла сти. На че ло по де ле вла сти ак ту е ли зу је еле мен те 
тра ди ци је у по ли тич ком си сте му и ујед но при бли жа ва ове др жа ве 
да на шњим пар ла мен тар ним, од но сно пред сед нич ким си сте ми ма. 
У јед ној фа зи тран зи ци је др жа ве су се на шле на по ли тич кој рас-
кр сни ци са два пу та бу ду ће по де ле вла сти: пр ви пут во ди у пар ла-
мен та ри зам ко ји се да ље ра чва на пра вац са ја ком вла дом и сла бим 
пред сед ни ком др жа ве и на пра вац са ја ким пред сед ни ком др жа ве, 
а дру гим пу тем се сти же у пред сед нич ки си стем. По вра так истом 
ста зом је дин ства вла сти и скуп штин ског си сте ма ни је ни мо гао би-
ти би ран (!?), јер се сма трао кон цеп ту ал но и иде о ло шки пре ва зи ђе-
ним. Прак са је по ка за ла да се по де ла вла сти у ко јој ја ка вла да вла да 
по ред сла бог ше фа др жа ве ни је по ка за ла као атрак ти ван пра вац 
ор га ни зо ва ња вла сти у зе мља ма тран зи ци је. Су жен из бор се свео 

78)  Фре де рик Остен Ог  (Ogg), ПолитичкоуређењесавременеЕнглеске, I, Бе о град, 1937, 
стр. 78. 

79)  Ivo Duc ha cek, PowerMaps:ComparativePoliticsofConstitutions, Ox ford, 1973, р. 194-
195. 
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на ја ког пред сед ни ка у пар ла мен тар ном па чак и (по лу)пред сед-
нич ком си сте му, што се об ја шња ва и још увек не до вољ ном раз ви-
је но шћу де мо кра ти је.80)

Ве ћи на зе ма ља у тран зи ци ји опре де ли ла се за пар ла мен та ри-
зам са еле мен ти ма пред сед нич ког си сте ма, као што су: не по сре дан 
из бор ше фа др жа ве, пра ва ше фа др жа ве пре ма вла ди и ми ни стри ма 
и пре ма за ко но дав ном те лу, во ђе ње спољ не и уну тра шње др жав не 
по ли ти ке, што све да је не ку фор му по лу пред сед нич ког си сте ма. 
Упе ча тљи во је да су све зе мље ис ку си ле ско ро ауто крат ску вла да-
ви ну ше фа др жа ве ко ји др жи кон це вла сти у сво јим ру ка ма, ши ри и 
про ду бљу је моћ и ис кљу чу је из игре дру ге по ли тич ке ак те ре.

Ауто ри та тив ни шеф др жа ве је обе леж је али и по тре ба по чет ка 
тран зи ци је - пе ри о да ка да је др жа ва ра њи ва и не ста бил на јер је ре-
во лу ци о нар но рас ки ну ла са до та да шњим си сте мом а но ве ин сти-
ту ци је вла сти ни су до кра ја учвр шће не.81) С вре ме ном власт ше фа 
др жа ве се ума њу је и ствар но уво ди у ин сти ту ци о на ли зо ва но по ље 
де ло ва ња. При род но је да устав но и ствар но спу та ва ње мо ћи ше фа 
др жа ве, исто вре ме но из ње го ве сен ке из вла чи вла ду ја ча ју ћи је, чи-
ме се ства ра ју усло ви за трај ни ју пар ла мен тар ну по де лу и са рад њу 
вла сти на кра ју про це са тран зи ци је.  

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

На осно ву овог крат ког исто риј ског пре гле да те о риј ских ста-
во ва о по де ли вла сти и си сте ма ор га ни за ци је вла сти ко ји су да нас 
из гра ђе ни на те ме љу на че ла по де ле вла сти, мо гли би смо на пра ви-
ти не ко ли ко за кљу ча ка.

Пр во по ли тич ка а по том и устав на исто ри ја раз во ја др жа ва и 
вла сти у про те кла два ми ле ни ју ма, по зна је по де лу вла сти ко ја у 
не ким др жа ва ма, ра ни је до ду ше рет ким, до би ја и сво је прак тич не 
об ли ке. Ипак, све до Ве ли ке бур жо а ске ре во лу ци је на че ло по де ле 
вла сти не мо же се сма тра ти при хва ће ним. Не ка дру га на че ла ко ја 
су под ра зу ме ва ла ја ку власт, кон цен три са ну у вла да ру све до ни воа 

80)  Juan Linz, Al fred Ste pan, ProblemsofDemocraticTransitionandConsolidation, Bal ti mo re, 
1994, р. 442-449. Ви ди: Ray Ta ras, PostcommunistPresidents, Cam brid ge, 1997, р. 2.

81)  Ву чи на Ва со вић из но си „два ја ка раз ло га“ за ус по ста вља ње се ми-пре зи ден ци јал-
не мул ти пар тиј ске кон фи гу ра ци је вла сти; пр ви је по сто ја ње су ви ше фраг мен ти ра не 
пар тиј ске струк ту ре..., а дру ги је по тре ба пост ко му ни стич ких дру шта ва за ста бил ном 
вла шћу у пре ла зном пе ри о ду. „Ди ле ме и про бле ми устав ног и де мо крат ског уре ђи ва-
ња вла сти у »пост-ко му ни стич ким зе мља ма«“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 
2/1994, Бе о град, стр. 215. 
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ап со лут не вла сти, би ла су вла да ју ћа. Ма да ни је би ло у пр вом пла-
ну, на че ло по де ле вла сти је би ло пра ти лац ор га ни за ци је др жав не 
вла сти, не што о че му се раз ми шља ло као о мо гу ћој ал тер на ти ви.

Ка да је исто риј ском про ме ном на че ло по де ле вла сти по ста ло 
те мељ од но са нај ви ших др жав них ор га на, про блем ефи ка сног ор-
га ни зо ва ња др жав них ор га на још увек ни је био ре шен. Он је тек за-
по чет јер је на че ло са мо ду бо ки те мељ ко ји ну ди да ле ке, по зи тив не 
ци ље ве - ефи ка сну, кон тро ли са ну и од го вор ну власт. Овом на че лу 
је по треб но вре ме да оства ри те ци ље ве, јер тре ба из гра ди ти ва жне 
ме ха ни зме по де ле вла сти – од го вор ну и спо соб ну из вр шну власт, 
пар ла мен тар ну кон тро лу вла де, не за ви сност суд ства... све до раз-
ви је ног и ауто ри та тив ног јав ног мње ња. Оту да раз ли ку је мо раз-
ви је не пар ла мен тар не и пред сед нич ке си сте ме, и оне ко ји се још 
устав но прав но раз ви ја ју – тзв. тран зи ци о не. Ако за не ма ри мо број-
не раз ли ке ко је по сто је из ме ђу ове две гру пе др жа ва (еко ном ске, 
пре све га) и усре сре ди мо се на ор га ни за ци ју вла сти, от кри ће мо да 
у пр ви ма по сто ји уре ђен од нос из ме ђу ор га на три ју вла сти, не и са-
вр шен, а да се у по то њи ма те жи ста њу као у раз ви је ним др жа ва ма. 
Ду жи на тог раз вој ног пу та је још увек не по зна та.

Ко нач но, на че ло по де ле вла сти је не са мо устав но прав но већ и 
по ли тич ки при хва тљи во, ка ко вла сти та ко и опо зи ци ји. Пре оста-
лих из вр шна власт ко ри сти ово на че ло и на ње му из гра ђен си стем 
да се на мет не дру гим две ма вла сти ма, за ко но дав ној и суд ској. При-
род но ши ре ње уло ге из вр шне вла сти у са вре ме ним др жа ва ма за 
по сле ди цу има и ја ча ње ауто ри те та пред сед ни ка ре пу бли ке или 
пред сед ни ка вла де. Ти ме но си о ци ег зе ку ти ве за пра во ко ри сте на-
че ло по де ле вла сти да би ауто ри та тив но во ди ли др жа ву. Опо зи ци-
ја, пак, при хва та на че ло по де ле вла сти тра же ћи до след ну при ме ну 
овог на че ла, обра зла жу ћи то по тре бом кон тро ле и огра ни че ња вла-
сти. А та кви зах те ви опо зи ци је по сто је све док не по ста не по зи ци ја 
– та да те жња за до след ном при ме ном по де ле вла сти спла шња ва.
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SHORTREVIEWOFTHEPRINCIPLE

OFSEPARATIONOFPOWERWITHHISTORICAL
ANDCONTEMPORARYASPECTS

Summary
Theauthor in thisarticle, through the imageofdivision
ofgovernmentfunctionsthroughouthistoryuntilpresent
day,accentuatestheimportanceoftheseparationofpower
principle.Thetimeandspaceuniversalityofthisprinciple
is impliedbythefact that thoughtsabout theseparation
ofpowerarefoundevenintheancientworld,andthusfar
thereisnodemocracystatewithouttheseparationofpo
wer.Byovertakingtherivalprincipleofunityofpowerat
onepointofhistory,theprincipleofseparationofpower
haveproducedtoday’stwomostrepresentedformsofstate
governance: theparliamentaryandpresidentialsystems.
Bothofthesesystems,intheirmanifestedformsandsub
categories,haveparticularities,fromonestatetoanother.
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Kа да је реч о до са да шњим ис тра жи ва њи ма на ову те му ва ља ис-
та ћи да сем не сум њи ве за о став шти не Јо ва на Цви ји ћа, или нпр. 

Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа на пла ну ет ноп си хо ло ги је по ли тич ком 
ка рак те ро ло ги јом, а по го то ву по ли тич ком ка рак те ро ло ги јом во ђа 
на са вре ме ној по ли тич кој сце ни Ср би је се, ма ло ко (или го то во ни-
ко) ни је озбиљ но ба вио. Раз лог то ме мо же ле жа ти у чи ње ни ци да 
се пот це њу је зна чај иден ти фи ка ци је би ра ча са стра нач ким во ђа ма, 
а ко ји је сва ка ко је дан од основ них раз ло га због че га не ке во ђе и 
њи хо ви по кре ти има ју ви ше успе ха на из бо ри ма од оста лих. Мен-
та ли тет та ко по ста је не ка вр ста не ви дљи вог ве зив ног тки ва из ме ђу 
пар тиј ских во ђа и њи хо вих би ра ча, не ка вр ста пра сли ке и пра и-
звор на за ко је се гла сач ве зу је, као за сво је вр стан тип ко лек тив но 
не све сног. 

1.РАДНОДЕФИНИСАЊЕПРЕДМЕТАИСТРАЖИВАЊА

У струч ној ли те ра ту ри, на ро чи то оној ко ја про у ча ва пој мов ну 
стра ну пси хо ло шких фе но ме на, не по сто ји до вољ на ди стинк ци ја 
из ме ђу ка рак те ра и мен та ли те та.

За Жар ка Тре бје ша ни на: «Ка рак тер – (грч. χαρακτηρ = урезано, 
белег, знак) из вор но озна ча ва кључ но обе леж је, свој ство ко је да је 
пе чат не ком пред ме ту, фе но ме ну или ор га ни зму. Нај кра ће, свој ство 
ко је чи ни при ро ду ства ри или би ћа.»1) Са дру ге стра не, Тре бје ша-
нин мен та ли тет не тре ти ра, у пој мов ном сми слу, до вољ но озбиљ-
но. За ње га је «мен та ли тет – (од лат. mens, mentis – дух) пре вас ход-
но ко ло кви јал ни, а не струч ни тер мин ко ји не до вољ но пре ци зно 
озна ча ва  ка рак те ри сти чан склоп на чи на ми шље ња, ве ро ва ња и 
емо ци о нал них ре а го ва ња не ког по је дин ца, епо хе или ко лек ти ва, 
на ро да или дру штва.»2) За Ин гли ша ка рак тер оли ча ва: «све мен-
тал не цр те или цр те по на ша ња јед ног ли ца; це ло ку пан збир пси-
хо ло шких цр та.»3) Дра ган Кр стић пра ви раз ли ку из ме ђу на ци о нал-
ног ка рак те ра и мен та ли те та. Пре ма ње му, на ци о нал ни ка рак тер је: 
«ста ти стич ки гле да но, ши ро ко при сут на од ре ђе на струк ту ра цр та 
лич но сти у не кој по пу ла ци ји, ти пич на за оп ште об ли ке по на ша-
ња ста нов ни штва. Ни је од ре ђе но да ли је она по сле ди ца ге нет ских 
или кул тур но-исто риј ских од ред ни ца раз во ја и по на ша ња, ма да 
1)  Ж. Тре бје ша нин: Речникпсихологије, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2008, стр. 213.
2)  Ibi dem, стр. 267.
3)  Ин глиш: Обухватниречникпсихолошкихипсихоаналитичкихпојмова, Са вре ме на ад-

ми ни стра ци ја, Бе о град, 1972, стр. 216. 
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ово дру го ста но ви ште има ви ше при ста ли ца.»4) За истог ауто ра 
мен та ли тет је, пак, ду хов но устрој ство – он је не ка вр ста струк ту ре 
«и си стем ап стракт них свој ста ва лич но сти или по пу ла ци је од ре ђе-
ног до бра. Це ли на ве ро ва ња, хте ња, осе ћа ња и ми шље ња.»5) Бо јан 
Јо ва но вић пре у зи ма де фи ни ци ју ка рак те ра ве ли ког скан ди нав ског 
књи жев ни ка, дра ма тур га и вр сног по зна ва о ца ка рак те ра – Ав гу ста 
Стринд бер га. По ње му ка рак тер је: «ком плек сна и бо га та жи вот на, 
со ци јал на и кул тур на ре ал ност ко ја од ре ђу је пси хич ки про фил ка-
ко по је дин ца, та ко и чла но ва јед ног ко лек ти ва, ука зу ју ћи на над де-
тер ми на ци ју њи хо вих ка рак те ра.»6) Са дру ге стра не, Олег Ман дић 
ту ма че ћи пој мов ну апа ра ту ру до ла зи до ста но ви шта пре ма ко ме је: 
«мен та ли тет (фра. mentalité), из раз ко ји об у хва та укуп ну уде ше-
ност сви је сти на функ ци о нал не ка рак те ри сти ке не ког ти па прак-
се.»7)

Он то ло шко обе леж је пој ма ка рак тер и пој ма мен та ли тет ле жи 
у не кој вр сти оде љи ва ња од дру гих по је ди на ца, од но сно од дру гих 
дру штве них гру па, у кон крет ном слу ча ју од дру гих де ло ва исте ет-
нич ке ску пи не. Уз сву ра зно ли кост при сту па де фи ни са њу и раз ли-
ко ва њу ка рак те ра и мен та ли те та про из и ла зи за кљу чак да је ка рак-
тер од ре ђе ни скуп пси хич ких свој ста ва, а да је мен та ли тет скуп 
пси хич ких свој ста ва ка рак те ри сти чан, из ме ђу оста лог, и за ши ру 
дру штве ну гру пу или ка кав ко лек ти ви тет. Ка рак тер би, да кле, био 
ви ше ве зан за по је дин ца, а мен та ли тет за дру штве ну гру пу.8) 

2.ФАКТОРИКОЈИОДРЕЂУЈУМЕНТАЛИТЕТ

Фак то ри ко ји од ре ђу ју мен та ли тет по је ди них дру штве них гру-
па, у кон крет ном слу ча ју ет нич ких под це ли на су: при род ни или 
би о ло шки, и дру штве ни. У нај ва жни је при род не фак то ре би спа-
да ли: при пад ност од ре ђе ном ра сном ти пу (ге но тип, као на след но 
свој ство) и при пад ност од ре ђе ним ге о граф ским де тер ми ни зми ма 
(што већ за ла зи у фе но тип) ка кви су: кли ма и вр ста тла. У нај бит-
ни је дру штве не фак то ре (што је већ стан дард ни фе но тип) спа да ју: 
4)  D. Kr stić: Psihološkirečnik, Sa vre me na ad mi ni stra ci ja, Be o grad, 1991, str. 250. 
5)  Ibi dem, стр. 315.
6)  Б. Јо ва но вић: Карактеркаосудбина, На род на књи га / Ал фа, Бе о град, 2004, стр. 36.
7)  Mi lan Bo sa nac, Oleg Man dić, Stan ko Pet ko vić: Riječniksociologijeisocijalnepsihologije, 

In for ma tor, Za greb, 1977, str. 353.
8) 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 soci-
ologiji te u povjesti mentaliteta.” 
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на чин при вре ђи ва ња и кул тур но-исто риј ски кон текст. Па кре ни мо 
ре дом...

Ка да је реч о ра сном ти пу љу ди на про сто ру Ср би је је уоче-
но не ко ли ко ра сних под гру па. Наш нај и стак ну ти ји ан тро по лог и 
ге о граф, Јо ван Цви јић, ис ти цао је до ми нант ну за сту пље ност ди-
нар ског ти па (под тим је под ра зу ме вао тзв. Медитеранце). Ме ђу-
тим, но ви ја ис тра жи ва ња ука зу ју на мно го ша ро ли ки ју (под)ра сну 
струк ту ру ста нов ни штва од оне ко ју је пред ста вљао Цви јић. У са-
ста ву ста нов ни штва Ср би је при ме ће на је нај ве ћа за сту пље ност ал-
пид ске под ра се, за тим сле де Ди нар ци, па Пе ла зги (или Ис точ ни 
Ме ди те ран ци) и Се ми ћа ни. Нор диј ске ра се аутох то них Сло ве на 
(Вар ја га) има ис под оче ки ва ног уде ла, али је и она број на. Ал пид-
ска под ра са је ма са ста нов ни штва ко ја у свом ге но му има пре ва лен-
тан ути цај тзв. Алпскогчовека ко ји је на овим про сто ри ма био до-
ми нан тан у вре ме ну Ве ли ког ле де ног до ба. «Ал пид ска те ри то ри ја» 
ши ро ки је про стор ко ји за хва та Па нон ску ни зи ју и пре ла зе ћи Ал пе 
до се же до Мај не на се ве ру, и из во ри шта Ро не на за па ду. У Ср би ји 
нај ве ћа за сту пље ност по то ма ка Ал пи да је у Вој во ди ни (ста ро се де-
лач ко ста нов ни штво), али ова гру па ци ја пре ла зе ћи Са ву и Ду нав 
на ста њу је ве ћин ски (исти на у ма њем про цен ту) чи та ву Шу ма ди ју 
и По мо ра вље, и на ју гу се за у ста вља тек у Ов чар ско-ка блар ској 
кли су ри, ис под Чач ка. Глав ни пред став ник ове гру пе на ро да да нас, 
у свом нај чи сти јем, из вор ном ви ду су Ески ми, док је алп ски чо век 
ње го ва евро по ид ни ва ри јан та. Ме ђу европ ским ет нич ким гру па ма 
из два ја ју се: Са во јац, Ба ва рац и Ти ро лац као ви син ски пред став-
ни ци, Ла по нац на крај њем се ве ру Евро пе, и Сло ве нац, За го рац, 
Сла во нац, Шу ма ди нац и др. као ни зиј ски пред став ни ци. Чи та ва 
угро фин ска гру па на ро да нпр. при па да овој под ра си. У сва ком слу-
ча ју њи хо ви ске ле ти ука зу ју на крат ке удо ве и зде паст труп. Та ква 
кон сти ту ци ја омо гу ћи ла је Ал пи ди ма пре жи вља ва ње у су ро вим 
ле де ним усло ви ма Тер ци ја ра и Квар та ра: го ми ла ње хра не кроз на-
сла ге са ла, пљо снат нос ко ји је кон фи гу ри сан та ко да за хва та што 
ви ше ки се о ни ка, и ко се очи ко је су шти ти ле од на сла га сне га и 
ле да у то ку сне жних олу ја. Као пред став ни ке жу те ра се ко ји су 
жи ве ли у ле де ним усло ви ма где при ро да не бу ја, Ал пи де од ли ку је 
ума њен сте пен му шких хор мо на. Жен ски хор мо ни, ко ји су по сле-
ди ца до ми нант ни јег жен ског хро мо зо ма, оста ли су очу ва ни, та ко 
да су же не из ра зи то жен стве не (обле са из ра же ним жен ским фи-
зич ким атри бу ти ма), а му шкар ци та ко ђе об ли са ма ње из ра же ним 
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му шким осо би на ма.9) Њи хо во је мен тал но устрој ство усме ре но ка 
са ку пљач кој при вре ди. Ак тив но сти схва та ју ме ха нич ки. Ства ри 
са гле да ва ју она кве ка кве оне је су.10) Из ве сна тро мост и успо ре ност 
део је њи хо вог ка рак те ра. При вр же ни су по ро ди ци, али су и ауто-
ри тар не дог ма те.11) Мар љи ви су, али и по при лич но шкр ти. Ове су 
осо би не за др жа ли и ка да су са са ку пљач ке при вре де пре шли  на 
ра тар ство.

Ди нар ски тип ме ди те ран ског чо ве ка је већ до бро опи сан у ис-
тра жи ва њи ма ан тро по ло га XIX ве ка. Ов де ће мо ис та ћи са мо ње го-
ве основ не осо би не. За у зи ма ди нар ски по јас од Тр шћан ског за ли ва 
на се ве ру до Пе ло по не за на ју гу, и од Ја дран ског и Јон ског мо ра на 
за па ду, до до ли на Са ве и Мо ра ве на ис то ку и ју го и сто ку. Ди нар це 
од ли ку је из ра зи то ви сок раст. Ко шча те цр те ли ца и из ра жај на бра-
да код му шка ра ца ука зу је на пре ва лент ност му шких хор мо на. Же-
не су та ко ђе ви со ке и «ко шча те» кон сти ту ци је (му шко ба ње). Код 
оба по ла до ми ни ра ју му шке осо би не, па иако при па да ју бе лој ра си 
по осо би на ма на ги њу ка там ној. По ка зу ју из ве стан сте пен со ци-
јал не ин те ли ген ци је, али и до зу агре си је. Кре а тив ног су мен тал ног 
скло па. По при лич но ле њи. Не ис ка зу ју пре да ност. За о ку пље ни со-
бом они не при ме ћу ју дру ге, ма да има ју раз ви је но чу ло за со ци јал-
но са о бра ћа ње, ка да им је то нео п ход но.12) 

Ис точ ни Ме ди те ран ци или Пе ла зги и Се ми ћа ни су као (под)
ра сни тип ре ги стро ва ни у ср би јан ским гра до ви ма. Тај се удео по-
ве ћа ва ка да се кре не од По ду на вља пре ма ју гу, тзв. цариградским
путем. Пред став ни ци пе ла шког ста нов ни штва су Цин ца ри, а се-
мит ског Је вре ји и Ма ло а зиј ци.13) Нај ве ће уче шће пе ла шког ста нов-
9) 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.

10) «За разлику од динарског, централни психички тип карактерише знатно израженија ре-
алистичност психичког живота.» (Б. Јовановић: Карактеркаосудбина, стр. 51)

11) D. Slović: Anatomijasrpskeduše, 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.”

12) 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 часови-
ма 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.»

13) «Određen procenat semitske populacije je kod nas došao preko Turaka, i to ne od onih origi-
nalnih Turaka koji su mongolskog porekla, već preko starosedelaca Male Azije - hetitskog 
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ни штва је на Ко со ву и Ме то хи ји, и у Ста рој Ср би ји. Слич но је ка да 
су у пи та њу и Се ми ћа ни – њи хов број се у Ср би ји уве ћа ва прав цем 
се ве ро за пад→ју го и сток, ма да их је да нас тек у на зна ка ма. Там ни-
је су пу ти и цр не ко се: Пе ла зги из ра зи то там ног те на, ме сна тих 
уса на, цр не рав не ко се, бу ља вих очи ју; Се ми ћа ни не што све тли јег 
те на и не што све тли је ко вр џа ве ко се, ши ља тих но се ва и упа ле до-
ње ви ли це. И док су Пе ла зги иако пред став ни ци бе ле ра се у се бе 
син те ти са ли и еле мен те цр не ра се, се мит ски на ро ди пред ста вља-
ју не ку вр сту син те зе жу те (мон го ло ид не) и цр не ра се.14) Ове две 
гру па ци је, по ред ни јан сних раз ли ка (ко је ни су не ва жне) од ли ку је: 
скло ност тр го ви ни, ко ри сто љу бље, из ве сна ле њост ду ха, бу ја ње 
на го на и чу ла, не до ста так сми сла за сло же ни ју ор га ни за ци ју, от пор 
ино ва ци ја ма, па рен тал но дру штве но са о бра ћа ње и сл.

Ко нач но, ка да је реч о нор диј ском ти пу ва ља ис та ћи да је 
аутох то но сло вен ско ста нов ни штво упра во нор диј ског ти па, ма да 
је ова под ра са бе лог чо ве ка нај за сту пље ни ја у Скан ди на ви ји и на 
бри тан ском остр ву.  Да нас мо же мо го во ри ти о ен кла ва ма оста та-
ка нор диј ског ти па ко га од ли ку је из ра зи то све тла пут, ви сок раст, 
ко шча тост му шка ра ца и уме ре ни ја ко шча тост же на, уме ре ност 
му шких и жен ских од ли ка код оба по ла, ре ла тив но пра вил не цр те 
ли ца, све тао тен и пла ва бо ја очи ју. Нор ди ди су да нас у Ср би ји нај-
за сту пље ни ји на ју гу и ју го и сто ку Ср би је, ма да их има и по об рон-
ци ма се вер не Шу ма ди је и По ду на вља. У бив шој Ју го сла ви ји зна-
чај ни ја ен кла ва нор диј ског ти па за бе ле же на је ме ђу под рин ским 
Му сли ма ни ма сред њег и до њег то ка ле ве оба ле ове ре ке. Овај тип 
љу ди од ли ку је из ве сна до за ин фан тил но сти, спо рост у ре а го ва њу, 
осе ћај за лич ну од го вор ност, ште дљи вост и вред но ћа.15) Рет ко па-
да ју у афек те – ми ро љу би ви су. Окре ну ти су се би и свом по слу, 
то ле рант ни за раз ли чи тост. 

Ка да го во ри мо о кли ми као фак то ру из град ње мен та ли те та, а 
пре ко ње и ка рак тер ним осо би на ма по је ди на ца, он да ва ља ис та ћи 
да би у не ком иде ал но тип ском сми слу мо гли ста нов ни штво у Ср-
би ји по де ли ти на кон ти нен тал це и ме ди те ран це, ма да је та по де ла 

porekla, koji su ovde dolazili pod turskim entitetom.» (M. Bogdanović: Prokletstvonacije, 
Beograd, 2004, str. 98)

14) O. Wеininger: Polikarakter, 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 услов на.16) Кон ти нен тал ни мен та ли тет од ли ку је мар љи вост и 
вред но ћа, али и из ве сна тро мост у оба вља њу по сло ва. Ипак ова 
кул ту ра те жи ре ду и ис ка зу је из ве сне ор га ни за ци о не спо соб но сти, 
ко је че сто мо гу би ти на ру ше не пре ја ким ин ди ви ду а ли змом пра во-
слав них лич но сти. Кон ти нен та лац не ма ли дер ских ам би ци ја, и ако 
их има он их са гле да ва кроз зах тев ка по ве зи ва њу. Ов де до из ра жа-
ја до ла зи ње гов де мо крат ски ка рак тер.17) Сва ка ко да је кон ти нен-
тал на кли ма са оштрим зи ма ма, и вре лим ле ти ма ути ца ла да ов де 
мен та ли тет љу ди бу де окре ну ти ји ску пља њу и сти ца њу, а кул ту ра 
ра да углав ном не ма не га тив ну ко но та ци ју. У ин те лек ту ал ним по-
сло ви ма кон ти нен та лац је ду бок, он има из ра же ну ем па ти ју, и сми-
сао за фи ло зо фи ју, ма те ма ти ку, ло гич ке ди сци пли не... Дру га чи је је 
у ју жним ме ди те ран ским кра је ви ма из ко јих је ма са ста нов ни штва, 
кон ти ну и ра но у ва ло ви ма ми гра ци ја, на ста њи ва ла цен трал ни Бал-
кан. Ов де кли ма ни је та ко оштра као у ва ло ви тим и рав ни чар ским 
де ло ви ма Ср би је, па су до се ље ни ци ма ње мо би ли са ни да не што 
при ку пља ју и уве ћа ва ју. Ме ди те ра нац жи ви за мо ме нат, за трен, 
окре ну ти ји је жи во ту, а не ка квом кон ти ни у му. Ту је рад на ни жој 
ле стви ци. Це ни се пре све га ју на штво, ко је се са да се ли у ли дер-
ске ам би ци је у ка квом пред у зе ћу, упра ви, по ли ти ци. Ме ди те ран ска 
струк ту ра лич но сти је ауто ри тар на. Уз то Ди на рац има ума ње но 
ин те ре со ва ње ка ма ну ел ним по сло ви ма, ви ше је окре нут ин те лек-
ту ал ним де лат но сти ма иако че сто не ма ону ин ту и тив ну сна гу ка 
ду би ни син те тич ке ин те ли ген ци је ко ју ис ка зу је је дан кон ти нен та-
лац. У ин те лек ту ал ном он ви ше кли зи по по вр ши ни и ис ка зу је дар 
за ли те ра ту ру, по е зи ју, при ме ње не умет но сти. Сна га ње го вог из ра-
жа ја ле жи у опа жај ном. 

Сва ка ко да је и вр ста тла ва жан чи ни лац у из град њи мен та-
ли те та. О то ме већ на ши ро ко пи ше Цви јић, али и Двор ни ко вић. 
Вр ста тла и на чин при вре ђи ва ња не ка ко су ор ган ски све за ни. Због 
то га је те шко о њи ма пи са ти раз дво је но. Ка да је реч о вр сти тла као 
фак то ру мен та ли те та ва ља на гла си ти да се у сво јој осно ви срп ски 
на род мо же свр ста ти у две гру пе: у бр ђа не и у рав ни ча ре. 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 пре-
дака који припада целоме народу.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Шумадијски варијетет», О
балканскимпсихичкимтиповима, стр. 31)



- 76 -

ФАКТОРИМЕНТАЛИТЕТАУКАРАКТЕРИМА...ВладанСтанковић

у ре ла тив но пи то мим шу ма диј ским се ли ма се ља ни де ле на бр ђа не 
(на бр ду се ла), и ре ча не или до ља не (рав ни ча ре уз ка кав по ток или 
ре ку). Бр до или пла ни на је ме та фо ра за гор шта ка. Гор штак оба вља 
је дан од лак ших по сло ва, он чу ва ста да.18) Сто чар је ле ти од ла зио 
на ис па шу ста да са дру гим чо ба ни ма. Па шња ци су за јед нич ко вла-
сни штво. Ов де до ми ни ра не ка вр ста му ске тар ства, где сто ча ри све 
де ле на рав не ча сти. Оту да се дру ги ува жа ва, јер са мо у ко лек ти-
ву Ди на рац мо же са вла да ти пре пре ке. Ди на рац те жач ке по сло ве 
сва љу је на стар це, же ну и де цу – на сла би је ко ји му се не мо гу 
од у пре ти. Он је сам за о ку пљен ста дом и ви шим сфе ра ма бив ство-
ва ња. Ју на штво је део тог ми та. Те шки усло ви жи во та на пла ни ни 
оста ви ли су са мо ону нај ја чу де цу у жи во ту. Ту је култ оп стан ка 
до ве ден до нај ви шег ни воа.19) Оту да и из ра жај на бор бе ност бр ђа на. 
За раз ли ку од ње га се ло или се ли на на ла зи се у сли во ви ма ве ли-
ких ре ка: Мо равâ, Ко лу ба ре, Дри не и Ти мо ка. Ста ро се де лач ко и 
но во при до шло ста нов ни штво ов де је при ну ђе но да оба вља знат но 
сло же ни је и на пор ни је по сло ве. Ва ља ло је при пи то ми ти жи во ти-
ње, уз га ја ти биљ не кул ту ре. Еп ска кул ту ра ви со ва, ов де је за ме ње-
на ма те ри јал ном кул ту ром има ња. Има ти ов де зна чи вре де ти: по 
ко ли чи ни и ква ли те ту зе мље це нио се до ма ћин. До ма ћин ства су 
ис пар це ли са на. Ту сва ко гле да пр вен стве но се бе, чак и ка да љу ди 
жи ве у по ро дич ним за јед ни ца ма ког нат ског ти па. Че сто је ви дљи-
ва ис по моћ кроз фор му за дру ге, али за дру жни си стем ни ка да ни је 
по ри цао одво је на им âња.20)

Ко нач но, и кул тур ни баш као и исто риј ски аспек ти бит но су 
ути ца ли на фор ми ра ње мен та ли те та. У свом би ћу кул тур не па ра-
диг ме су бал кан ско-ори јен тал на (ото ман ска) у Шу ма ди ји, По мо-
ра вљу, те у ју жној Ср би ји (са Ко со вом и Ме то хи јом) и па нон ско-
за пад њач ка (аустро у гар ска) у кра је ви ма из над Са ве и Ду на ва. 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 же-
нама 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», Обалкан
скимпсихичкимтиповима, стр. 37)

19) D. Slović: Anatomijasrpskeduše, 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 се ди мен ти ра не у по след њих три сто ти не го ди на. У окви ру ов де 
две це ли не мен та ли те ти се бит но раз ли ку ју. Пре чан ски мен та ли-
тет је успо ре ни ји, суп тил ни ји, са знат но ума ње ном агре си јом, али 
и до уси ље но сти из ве шта чен (из дре си ра но по на ша ње и оп хо ђе ње, 
че сто не спон та но). Ов де по сто ји жи вљи осе ћај за ор га ни за ци о не 
спо соб но сти и ра ци о нал ни под сти цај. Ис под Са ве и Ду на ва при-
сут ни ји је жи вљи тем пе ра мент, ве ћа по кре тљи вост, али и сла би је 
рад не спо соб но сти, ха о тич ност у ор га ни за ци ји, рас цеп ка ност и из-
ра же ни ји рад ни ин ди ви ду а ли зам. Да нас се те раз ли ке до дат но ума-
њу ју, али и да ље по сто је, та ко да је из ра же но ста но ви ште пре ма 
ко ме «(...) Мо ра вац но си у свом ду ху на гла ше но ис точ њач ко лу кав-
ство, а Вој во ђа нин аустриј ске на ви ке за ред, по ре дак и тач ност, а то 
зна чи за ве ће по што ва ње ре чи и обе ћа ња».21) Ка да је реч о исто риј-
ском аспек ту, та да је за ни мљи во Цви ји ће во гле ди ште о Ди нар ци ма 
и Ра јин ци ма. Ди нар ски мен та ли тет је по но сит и пун на ци о нал не 
гор до сти. Ди нар ца во ди пре свих иде ја, а ни ти јед на та ко жар ко као 
иде ја о сло бо ди и осло бо ђе њу од ту ђи на.22) Он се по зи ва на част и 
углед. Уз ју на штво он за др жа ва чој ство као зна чај ну раз де о бу из-
ме ђу се бе и дру го га.23) По сле ди ца ова квог мен та ли те та је и пре не та 
же ља за сло бо дом кроз ли ко ве уста ни ка – хај ду ка, ко ји се у Ср би ји 
по ја вљу ју упра во та мо где је из ра же ни ји ди нар ски ар хе тип: у Ста-
ро вла ху, за пад ној, цен трал ној и се вер ној Шу ма ди ји.24) На дру гој 
стра ни, са свим су прот но, Цви јић осли ка ва ра јин ски мен та ли тет 
ју жне Ср би је у ко ме ви ди са мо ми ми кри ју ко ја се из ра жа ва кроз 
на сто ја ње по ро бље ног срп ског ста нов ни штва да на све мо гу ће и 
не мо гу ће на чи не под не се тур ско роп ство тру де ћи се да не ра ср ди 
моћ ног го спо да ра. Ми ми кри ја ко ја му је омо гу ћа ва ла пре жи вља ва-
ње, ме ђу тим, ути ца ла је да срп ски на род у тим кра је ви ма по при ми 
свој ства оку па то ра до та да не по зна та срп ском на ро ду. Ово удво ри-
21) Ibidem, str.147.
22) Б. Јовановић: Карактеркаосудбина, 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 теко-
вина и националне вредности.» (Ј. Цвијић, И. Андрић: «Виолентни тип Динараца», О
балканскимпсихичкимтиповима, 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) 



- 78 -

ФАКТОРИМЕНТАЛИТЕТАУКАРАКТЕРИМА...ВладанСтанковић

штво и кал ку лантсво, по ста ће вре ме ном део мен та ли те та ју жно-
ср би ја на ца.25) «(...) осо би то не до ста так искре но сти и отво ре но сти, 
од су ство ју нач ко га или ви те шко га ду ха. У те шкој бор би за жи вот 
раз ви ла су се ме ђу са мом ра јом осе ћа ња за ви сти, мр жње, кат кад и 
па ко сти.»26) Та ко је у за ви сно ти од то га да ли је реч о под чи ња ва њу 
ја чем или над вла да ва њу сла би јим ство рен ор јен тал но-де спот ски 
ка рак тер са из ра же ним са ди стич ко-ма зо хи стич ким цр та ма.27) «Али 
су и крај ова ко ство ре ног мен та ли те та кад што из би ја ла осе ћа ња 
пра ве пле ме ни то сти. Ов де-он де се ја вља ла уза јам на по моћ ме ђу 
ра јом, ма хом у об ли ку по зна те уза јам но сти по ти ште них, са при гу-
ше ном осе тљи во шћу и са по но сом ра је, ко ји је сли чан по но су жр-
тве.»28) Ова пле мен тост по но сног слу ге је при мет на до за ем па ти је 
за дру го га као део њи хо вих ин тро верт них при ро да. Она је са свим 
рет ка код Ди на ра ца, ко ји су че сто то ли ко за о ку пље ни соп ством да 
ни су у ста њу да ви де ни шта ис пред се бе.29) Су дар ових мен та ли те-
та осли ка ће се и у ка рак те ри ма љу ди на по ли тич кој сце ни са вре-
ме не Ср би је, ко ја пред ста вља ва жно тле за ис тра жи ва ња на по љу 
по ли тич ког ха ри зма ти зма.

3.КАРАКТЕРИСТРАНАЧКИХВОЂАНАСАВРЕМЕНОЈ
ПОЛИТИЧКОЈСЦЕНИСРБИЈЕ

У ана ли зи мен та ли те та и ка рак те ра по ли тич ких во ђа у Ср би ји, 
ов де ће мо по ћи од Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, чо ве ка ко ји је обе ле-
жио по след њу де це ни ју ХХ ве ка у Ср би ји. Од ро ди те ља Цр но го ра-
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», Обалканскимпсихичкимтиповима, 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: Карактеркаосудбина, стр.173)

28) Ј. Цвијић, И. Андрић: «Централни тип – рајинске особине», Обалканскимпсихичким
типовима,  стр. 64.

29) С. Јовановић: Културниобразац, 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», Обалканскимпсихичкимти
повима, стр. 65)
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ца, ро ђен у Ср би ји, Ми ло ше вић је мо гао по ста ти про се чан Ср бин: 
ни Цр но го рац ни Ср би ја нац. Ње го ве упа ле очи и ис ту ре на ви ли ца 
ука зи ва ли су на по све ди нар ске цр те, ме ђу тим у ње го вој кон сти-
ту ци ји ома њег ра ста, крат ких удо ва и тру па скло ног го је њу би ло 
је не че га и ни зиј ског. Пси хич ки ка рак тер Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 
ода вао је ја ку лич ност, чврст ка рак тер до твр до гла во сти, аути стич-
ност и скло ност ис те ри ва њу прав де. Од прин ци па ко је је бра нио 
ни је мо гао да ви ди жи вот око се бе. «И охол и по мир љив, и др зак и 
по пу стљив, Ми ло ше вић ни ка да ни је при зна вао по раз.»30) Че сто се 
у бор би опи рао до при те ри ва ња уза зид, па би за тим усту пао и оно 
што му ни ко ни је тра жио. Био је про дукт вит фо ге лов ске ор јен тал-
не де спо ти је: про и за шао из ко му ни стич ког си сте ма, се ле ћи се са 
функ ци је на функ ци ју уну тар пар тиј ског апа ра та, и сам је за до био 
свест апа ра чи ка. Па ипак, Ми ло ше вић је био ин те ли ген тан по ли-
ти чар, не без на ци о нал них осе ћа ја, али Ср бин ко ји ни је раз у мео и 
схва тао срп ство. Он је у осно ви био Ју го сло вен и ти то и ста, чи ја је 
при кри ве на же ља, и не до са ња ни сан био да по ста не но ви Ти то – 
но ви вла дар ве ли ке Ју го сла ви је. Био је не спо со бан да осе ти но ва 
стру ја ња ко ја до ла зе са За па да. Уба чен у ко ви тлац раз би ра спа да 
др жа ве у ко јој је од ра стао, и на пра вио ка ри је ру, он се у тој уло зи 
бра ни о ца зе мље ни је нај бо ље сна шао.31) Ње га је згу сну тост до га ђа-
ја и си ли на окол но сти учи ни ла пре ва зи ђе ним др жав ни ком; он као 
да ни је мо гао да се пре не из сна ју го но стал ги је у ко јој је жи вео. Ње-
го ва ди нар ска твр до гла вост, усме ре ност на циљ, и не по ко ле бљи ва 
ве ра у прин ци пе, до ве ла је до на стан ка пр ве срп ске пре ко дрин ске 
др жа ве, што ће му обез бе ди ти ме сто у исто ри ји. Ди нар ски ауто-
кра ти зам и ба ха тост спрам са рад ни ка че сто је ис по ља вао, а оста ће 
за бе ле жен и као лош го вор ник.32) Го во ри су му би ли пу ни отр ца них 
ко му ни стич ких фра за, ро го бат ни и без ле пр ша во сти. Оча јан стра-
тег, Ми ло ше вић се по ка зао, као од ли чан так ти чар, на ро чи то ка да је 
у пи та њу би ло одр жа ва ње на вла сти. Био је «нај о па сни ји он да ка-
да се ве ру је да је нај сла би ји».33) Ми ло ше вић је био ко му ни стич ки 
дог ма та не спре ман да при хва ти на ци о нал но по ми ре ње и за пад не 
но во та ри је на ко ји ма су од ра сле ге не ра ци је мла дих у Ср би ји чак 
30)  S. Đukić: Krajsrpskebajke, Samizdat, Beograd, 1999, str. 196.
31)  M. Knežević: “Miloševićevo razdoblje”, Podeljenamoć: 31-53, NSPM, Beograd, 2006.
32)  “... 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 prisil-
javanje.” (K. Čavoški: Slobodanprotivslobode, Dosije, Beograd, 1991, str.3 1)

33)  S. Đukić: Krajsrpskebajke,  str. 98.
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још у вре ме ни ма ти то и зма.34) У ин тим ним раз го во ри ма умео је да 
бу де шар ман тан; по не кад би знао да из не на ди ху мо ром.35) Во лео је 
да по пи је, а не рет ко би, у тре ну ци ма опу шта ња умео и да за пе ва. 
Не по вер љив и без пра вих при ја те ља, био је по пу стљив отац и ве-
ран су пру жник. Ми ло ше ви ће ва  го то во фа на тич на по све ће ност по-
ро ди ци у тре ну ци ма хап ше ња, и на кон то га (све до тра гич не смр-
ти) ука зу ју на ње го ву раз о ча ра ност у «не за хвал ни» на род ко јим је 
вла дао као ка кав ха зја ин.

Су шта су прот ност Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу био је Зо ран Ђин-
ђић. Ђин ђић је чи та ву де це ни ју Ми ло ше ви ће ве ауто крат ске вла-
да ви не, био глав ни при кри ве ни опо нент ли де ра СПС-а. Ин тим но, 
Ми ло ше вић као кру ти ко му ни стич ки дог ма та и ре ал со ци ја ли стич-
ки кон зер ва ти вац је упра во у Ђин ђи ћу ви део нај ве ћу по тен ци јал ну 
опа сност, а не у Дра шко ви ћу, Ше ше љу или Ко шту ни ци. Па ипак, 
иако то ли ко раз ли чи ти, они су има ли по при лич но сли чан ка рак-
тер. Ево ка ко о њи хо вим слич но сти ма пи ше Алек сан дар Ти ја нић: 
«Њих дво је (Ми ло ше вић и Ђин ђић, прим В.С) не ма ју при ја те ље; 
при ја тељ ство спу та ва и оба ве зу је. Обо ји ци је из ва ђен ко рен за-
хвал но сти: на власт су до шли оце у би ством.»36) Зо ран Ђин ђић по 
сво јој фи зич кој кон сти ту ци ји, мен та ли тет ном на сле ђу и ка рак те ру 
лич но сти по ка зу је осо би не ра јин ског ва ри је те та. Сред њег ра ста, 
ви так, сит них очи ју, по ма ло не спрет них и не си гур них по кре та ма-
ло је по се до вао од осо би на ха ри змат ског во ђе. Мо же се чак ре-
ћи ка ко је он су шта су прот ност то ме. Ђин ђић је био ви ше склон 
де мо крат ском «умре жа ва њу» ква ли тет них по је ди на ца,37) но ауто-
кра ти зму, али је су ко бе са про тив ни ци ма уну тар «ти ма» ре ша вао 
од стра њи ва њем. Че сто се жа лио на не сно сни ин ди ви ду а ли зам 
Ср ба ко ји ис ка зу ју не спрем ност за ко лек тив не на по ре, ма да је и 
сам био ин ди ви ду а лац. Ње го ва не си гур на ре то ри ка, му ца ње, ро-
бо ва ње ин те лек ту ал ним нор ма ти ви змом док го во ри, не при клад не 
ме та фо ре ко је до про сеч ног Ср би на ни су мо гле да до пру, ука зу-
ју на од су ство спон та но сти, на из ме ште ност из на род не све сти 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: Krajsrpskebajke,  str. 142)

36) Ž. Ivanović: ZoranĐinđićumrežimafije, 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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ко лек тив ног пре да ња.38) Па ипак, Зо ран Ђин ђић је био чо век ја ке 
во ље. У ин тер вјуу за НИН од 25. ју на 2002. Ђин ђић из но си сво је 
ви ђе ње на ци о нал них осо би на ко је су штин ски од ре ђу ју на пре дак 
јед ног дру штва: «на шем на ци о нал ном мен та ли те ту свој стве не су 
еруп ци је енер ги је, па по том пра жње ње и ма ло ду шност.»39) Се бе је, 
за пра во, ви део у уло зи ре фор ма то ра, ко ји ће на ро ду да уде не во љу 
за про ме на ма.40) «Прак ти чан и ре а ли ста, тра гао је за кон крет ним 
од го во ри ма на кон крет на пи та ња.»41) И за и ста има не ке исто риј-
ске ло ги ке у то ме што је срп ски на род у Ср би ји, на кон су ве ре ни-
стич ких прег ну ћа у од бра ни срп ског на ро да у рас па лој Ју го сла ви ји 
(ко ју је пред во дио Ди на рац, Ми ло ше вић), же лео да на не ки на чин 
пре дах не при хва тив ши обе руч ке ра јин ски при ступ у во ђе њу зе-
мљом Зо ра на Ђин ђи ћа. Пре ми јер Ђин ђић чак ту по слу шност пре-
ма стра ним го спо да ри ма са За па да ни ка да ни је ни крио. У из ја ви за 
бе о град ски Профил (бр. 35/2002), он ка же и сле де ће: «Има ли смо 
све шан се да се од ва жно свр ста мо на стра ну по бед ни ка. Мо гли смо 
да пред во ди мо ре фор ме, по ста не мо ми ље ник свет ске по ли ти ке и 
убе ре мо пло до ве ко ји увек при па да ју ра но ра ни о ци ма.»42) Ова кав 
сте пен ра јин ске «кон струк тив но сти» до ми ми кри је, ме ђу тим ни ка-
да ни је ви ђен код Ђин ђи ће вог ко ле ге, Цр но гор ца Ми ла Ђу ка но ви-
ћа, ко ји је и сам на пра вио аран жман са евро-атлант ским си ла ма. Па 
и по ред ова квог др жа ња, Ђин ђић је сте био во ђа, во ђа у сми слу не-
ко га за ким је срп ски на род ва пио у јед ном исеч ку вре ме на у ко ме 
је сви ма би ло до ста санк ци ја, изо ла ци је, бе де и си ви ла сва ко днев-
ног жи во та ко ји је са со бом по вла чи ла де пре си ја и ле тар ги ја. Био 
је склон ра зним по ли тич ким тр го ви на ма, а че сто је за сво ју пар ти-
ју ли бе рал них стре мље ња, Де мо крат ску стран ку (ДС), го во рио да 
је пред у зе ће, чи ји је про фит оства ре на по ли тич ка моћ и ути цај у 
дру штву.43) Ђин ђи ћев оп ти ми зам, мла да лач ки по лет ке не ди јев ског 
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: ZoranĐinđićumrežimafije,  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”, Изневеренареволуција, стр. 257.
42) Ž. Ivanović: ZoranĐinđićumrežimafije, 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 žutakompanija.” 
(http://www.vreme.com/arhiva_html/434/6.html: “Devet godina Demokratske stranke – 
jačanje kroz deobe”)
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ти па, на да у бо љи жи вот и бо ље су тра, ипак су до пи ра ли и до нај-
у да ље ни јих па лан ки у Ср би ји. Па ипак, Ђин ђи ће ве ам би ци је би ле 
су не ре ал не: он је на сто јао да про ме ни љу де, и чак мно го ви ше да 
пре вред ну је чи тав си стем вред но сти у Ср би ји.44) Та га је ам би ци-
ја до во ди ла до ка ри ка ту рал них об ли ка ис по ља ва ња не мо ћи, јер ти 
ње го ви по ку ша ји ни су има ли ни ре ал ну моћ, ни ти до вољ но по др-
шке.45) За вр шио је тра гич но, баш као и Ми ло ше вић.

На кон Ми ло ше ви ће вог су ве ре ни зма и Ђин ђи ће вог ре фор ми-
зма, до шао је ле га ли зам Во ји сла ва Ко шту ни це.46) «По сле Ми ло ше-
ви ће ве ка та стро фе и Ђин ђи ће ве бр зи не, Ср би ма је био по тре бан 
спо кој.»47) Упра во је Ко шту ни ца на сто јао да син те ти ше бор бу за 
су ве ре ност у гра ни ца ма мо гу ћег са ре фор ма ма уме ре не бр зи не. 
Тво рац је по ли ти ке ле га ли зма или бор бе за прав ну др жа ву,48) а ре-
зул та ти те бор бе не са мо да ни су да ли ре зул тат, већ се у пе ри о ду 
ле га ли зма де сио чи тав низ ко руп ци о на шких афе ра, ко је су до ве-
ли до обе сми шља ва ња ове по ли тич ке иде је. Во ји слав Ко шту ни ца 
је чо век ра јин ских цр та: све тле пу ти, сме ђо кос, круп них ша ка, са 
вид ном склон шћу ка го је њу. И Ко шту ни ца је у фи зич ком сми слу, 
баш као и Ђин ђић, ода вао ути сак не ха ри зма тич ног во ђе не спон-
та них по кре та. Че сто је, као пред сед ник са ве зне др жа ве, али и 
ка сни је као пре ми јер, исту пао не ве што, кла тио се пред ауди то ри-
ју мом и ни је знао шта ће и где ће са ру ка ма. Ко шту ни ца је баш 
као и Ђин ђић де мо крат ски тип во ђе и лош го вор ник.49) Он при-
ча уоп ште но, су во пар но, без тем пе ра мен та.50) Из ве сна спо рост и 
крај ња ин тро верт ност ње го вог пси хич ког ка рак те ра, по ме ша ни су 
са по ти сну том хи пе ре мо тив но шћу. Па и по ред све га то га он ис-
ка зу је пре тен зи ју да бу де ви ше др жав ник, но што је то чи нио 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 pre-
vrednovanje sistema vrednosti u Srbiji. A najteže u srpskom narodu je upravo to – prevred-
novati taj sistem.” (Ž. Ivanović: ZoranĐinđićumrežimafije, 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
политичкамисао:  4/09: 137-158, Институт за политичке студије, Београд, 2009, стр. 
148.

47) М. Протић: «Војислав Коштуница», Изневеренареволуција, стр. 305.
48) M. Knežević: “Legalisti protiv pragmatista”, Podeljenamoć
49) М. Кнежевић: “Време антиреторике – Војислав Коштуница”, Парадигмараспада
50) «Коштуничин језик је изразито сув и необдарен. Код њега не да нема стила и лепо-

те, 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», Изневеренареволуција: 266-308, Чигоја, Београд, 
2005, стр. 303-304)
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ко ји дру ги по ли ти чар на кон Ми ло ше ви ћа. Ко шту ни ца уме да бу де 
не си гу ран, су рев њив и ве о ма су је тан. Не пре ста на окру же ност љу-
ди ма су мљи вих стре мље ња ука зу је на ма њак са мо по у зда ња.51) У 
из ве сном сми слу Ко шту ни ца је не до сту пан, не по вер љив, ње го ва 
лич на не си гур ност на мах по ста је са мо по у зда ње до под це њи ва ња 
са го вор ни ка и не ис то ми шље ни ка, а ње го ва нео д луч ност и спо рост 
у до но ше њу од лу ка кат ка да уме би ти и коб на.52) Уме да бу де ве о ма 
ци ни чан. Па ипак, Во ји слав Ко шту ни ца по се ду је и до бре осо би не. 
Он је те ме љан, про ми шљен и оба зрив по ли ти чар, све стан го то во 
свих сла бо сти на ци је ко јој при па да и ко јом је вла дао.

Ка да је реч о ак ту ал ном пред сед ни ку Ре пу бли ке, Бо ри су Та-
ди ћу, ва ља ис та ћи да о ње му не ма за са да зна чај них ис тра жи ва-
ња на ову те му. Ста сит, ди нар ске гра ђе, без пре те ра ног та лен та да 
се из диг не у по ли тич ког во ђу ха ри змат ског ти па, Бо рис Та дић пре 
пред ста вља ма не ке на или глум ца у по ли ти ци, не го ка кву за и ста 
ауто ном ну по ли тич ку фи гу ру. Ње го ва пред из бор на по ја вљи ва-
ња на стра нач ким ску по ви ма де лу ју као уве жба ни на сту пи пред 
огле да лом ка кве аме рич ке аген ци је за мар ке тинг. Па и по ред то га, 
при мет на су на сто ја ња у хо ду по ли ти ча ра Бо ри са Та ди ћа, да на 
сво ја и др жав на не ја ка пле ћа, пре у зме и др жав нич ке по сло ве, ко-
ји су у смут ним вре ме ни ма са мог кра ја Ми ло ше ви ће ве вла да ви не, 
вла да ви не Ђин ђи ћа и Ко шту ни це, би ли за по ста вље ни. Бо рис Та-
дић на сто ји да у вре ме ну про ду жет ка аго ни је и ра строј ства Ср би је 
по ку ша да оку пи срп ски ет нос ко ји је на кон рас па да Ју го сла ви је 
тра гич но ра сут у ви ше др жа во ли ких тво ре ви на За пад ног Бал ка на 
(ма шта то зна чи ло). Овај ди нар ски comeback, и по ку шај бар кул-
тур ног збли жа ва ња Ср ба на свим про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, 
пра ћен је хи сте ри јом зе ма ља у окру же њу ко је на сто је да срп ство 
све ду на ср би јан ство, под сти чу ћи шо ви ни зам и не тр пе љи вост на 
ра сној осно ви о че му се у на шој на у ци, па чак и штам пи ма ло пи-
са ло, а још ма ње го во ри ло.

Ме ђу ди нар ским по ли ти ча ри ма по сво јим фи зич ким и мен-
тал ним иде ал но тип ским осо би на ма од ска че во ђа срп ских ра ди ка-
ла Во ји слав Ше шељ. Он је сва ка ко не у о би чај на фи зич ка по ја ва: 
дво ме тар ског ра ста, крат ких ру ку, из ду же ног вра та... Док хо да он 
се љу ља ода ју ћи ки кло по ид ност сво је не зграп не по ја ве. Мен та ли-
51)  “Власт је за њега лек против животне учмалости. Политички врх је његов доказ лич-

не вредности. Нишатав изнутра, он зависи од похвала споља.» (М. Протић: «Војислав 
Коштуница», Изневеренареволуција, 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 по све ди нар ски: твр до гла вост, нат чо ве чан ска упор ност, 
прав до љу би вост и ист но љу бље. Ње го ва на гон за мо ћи и ње го ва 
кон фликт ност са став ни су део сва дљи вог ка рак те ра.53) Ше шељ је 
од оних ко ји иду пра во ка ци љу – са њим про сто чо век зна на че му 
је. Ње го ва во ља и упор ност су не ве ро ват ни.54) Ме ђу тим, овај ка рак-
тер пра ти и из ве сна на ив ност у по гле ду про це не са рад ни ка, мо гућ-
ност пра вље ња коб них пре ви да и гре ша ка, не стал ност по на ша ња 
и пре ка на рав. Ипак Ше шељ уме би ти на мо мен те и бла ге ћу ди, 
па чак и да из не на ди про сто ду шно шћу свој стве ном пра во слав ним 
Сло ве ни ма. Ин те ли ген тан и вер бал но ви спрен, он има сми сао за 
ху мор ка кав не сре ће мо код дру гих срп ских по ли ти ча ра. Ње го ва 
спо соб ност ка сим пли фи ка ци ји и пре ци зним опи си ма си ту а ци ја и 
на ра ви по ли тич ких опо не на та пле не до ви тљи во шћу. Он је до бар 
го вор ник, али су му го во ри крат ки и ја сни, го то во вој нич ки, по не-
кад и пре пу ни су во пар не здра во ра зум ске ар гу мен та ци је. И Ше ше-
ље ва уче ста ла ди ја бо лич ност (до бро – зло, ле по – ру жно, хра бро 
– ку кав но, ча сно – по дло), део је хер це го вач ког мен та ли те та у ко ме 
је лич ни его цен тар уни вер зу ма.

Су шта су прот ност Во ји сла ву Ше ше љу, ње гов је до не дав ни 
пар тиј ски са бо рац и кум То ми слав Ни ко лић. Ње го ве фи зич ке осо-
би не ни ма ло не од го ва ра ју ње го вом ни зиј ском мен та ли те ту. Иако 
ви сок и ко шчат, он је у осно ви пра ви ра ји нац. То ми слав Ни ко лић 
го во ри јед но став но до ба нал но сти, ње го ву по ру ке као да су упу-
ће не љу ди ма ко ји ви ше зна ју шта не ће, не го шта хо ће у жи во ту. 
Он ка да са кри ва ра ди то под му кло и ве што, ка да раз об ли чу је чи ни 
то ре ско и бру тал но.55) По ли тич ке по ру ке су му по јед но ста вље не: 
да нам сви ма бу де бо ље, да сва ко мо же по ште но да жи ви од сво га 
ра да, да Ср би ја иде на пред... Он уно си не што од ра јин ске ло ги ке 
53) В. Шешељ: Робијашкемедитације, АБЦ Глас, Београд, 1992, стр.26: «Стражар Муслић 

је почео да ме малтретира. Неколико је пута викао на мене, а сваки пут сам му против-
речио.» 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 стар-
ту 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 ен-
глеске речи, после ручка преписивао лекције, читао их наглас по десетак пута, те ре-
шавао 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 годи-
не рекао несмем  и то стоји и данас.» (новинар): « Од кога не сме?» (Николић): «Не сме 
од Запада. Не сме да изневери Тадића.» (Т. Николић,  Борбакаосмисаоживота, СРС, 
Београд, 2007, стр. 200)
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сва ко днев ног жи во та: би ти до бар са сви ма, не за ме ра ти се, са ра ђи-
ва ти, тр го ва ти... тр го ва ти и са ра ђи ва ти.56) Уз на ци о нал ну ре то ри ку 
овај вид по пу ли зма у на шем на ро ду да је при стој не ре зул та те, што 
ука зу је на са о бра зност са ве ћин ским мен та ли те том. Овај ли дер у 
успо ну кре нуо је са дна со ци јал не ле стви це; ње гов успон био је 
тр но вит и ду го тра јан. Ни је ла ко би ло би ти дру ги иза Ше ше ља.57) 
Ни ко лић је сто јич ки под но сио ту дру го пла си ра ност и че као мо-
ме нат, вре бао при ли ку да ко нач но бу де свој. Са да је ко нач но пр ви, 
а ње го ва стран ка не ма иде о ло шко упо ри ште: она је са да и све и 
ни шта. То из гле да да да је ре зул та те. Ни ко лић у пар ла мен та ри зму 
пар то крат ског ти па пли ва као ри ба у во ди: он че ка, вре ба, он да уда-
ра кад и где тре ба, па он да мар љи во ску пља гла со ве, као ка кав хр-
чак го ми ла ман да те, па он да стр пљи во пре го ва ра и тр гу је.58) И све 
ово ра ди са не ком нео бич ном пре да но шћу до по све ће ња. И за и ста 
на по ли тич кој сце ни не ма бо љег и ве ћег тр гов ца од овог са вре ме-
ног ка рак тер ног след бе ни ка Ми ло ша Обре но ви ћа. За ње га је све 
ствар це не, а по ли ти ка ве шти на мо гу ћег. Има кат ка да не чег ор јен-
тал ног у том не пре ста ном до зи ва њу мо гу ћег, не чег што је фа та ли-
зам ра јин ског ти па. То ми слав Ни ко лић не де ли и не стиг ма ти зу је, 
већ увла чи у ко ви тлац све оне нео пре де ље не и нео д луч не, очај не и 
оне без ста ва, али и оне ко ји тра же шан су, ко ји не ма ју вре ме на да 
че ка ју бо ља вре ме на, љу де ко ји тра же не што за се бе од мах и сад. 
Као во ђа он је су шта су прот ност Ше ше љу, знат но то ле рант ни ји и 
так тич ни ји, оста вља са рад ни ци ма про стор да се ис ка жу, до пу шта 
су ко бе при сту па и кон цеп ци ја – па он да из вла чи оно што је ко ри-
сно. Ни ко лић је стр пљив, ела сти чан, ра дан и так ти чан, у ње му има 

56) Добар пример трговачког менталитета пиљарског типа исказује однос Томисла-
ва 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 srp-
skoj 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 nadi-
mak Grobar, nisu smetali čak ni likidelo 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”, Nezavisnasvetlost, 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 стран-
ка има више гласова.» (новинар): «Само због тога?» (Николић): «Само због тога.» (Т. 
Николић,  Борбакаосмисаоживота, стр. 201)
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не што од пре жи ве ле му дро сти ср би јан ског се ла. Пи та ње је са мо да 
ли нам та и та ква му дрост мо же са да уоп ште ишта ви ше по мо ћи.

Ана ли зи ра ти Ву ка Дра шко ви ћа не ма сми сла ако при то ме има-
мо у ви ду ње го ву са да шњу по ли тич ку моћ. Ме ђу тим, ако узме мо 
у об зир ње гов зна чај као нај ва жни јег Ми ло ше ви ће вог по ли тич ког 
опо нен та то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, и ако узме мо 
у об зир жи во пи сност ње го вог мен та ли те та, ка рак те ра и све у куп-
не по ја ве, та да го то во да ни је мо гу ће озбиљ ни је ба ви ти се пор-
тре ти ма по ли тич ких во ђа, а не до та ћи се и Ву ка Дра шко ви ћа. Он 
је ти пи чан пред став ник ди нар ске ра се, ко ме чвр сти ну ка рак те ра 
смек ша ва ју ор јен тал не цр те. Ви сок, гип ке фи гу ре, ли ца као гле-
том кле са ног, бра дат, ко се че сто раз ба ру ше не, Вук Дра шко вић је 
на да све нео бич на фи зи о но ми ја. Ње гов вуч ји по глед ода је по не што 
од име на ко је но си и ука зу је на до зу ор јен тал ног лу кав ства, на за-
о ку пље ност (пре све га) вла сти тим, на пре вр тљи вост ка рак те ра и 
не ку вр сту не у рав но те же но сти ко ја оме та по сто ја ност ка рак те ра 
јед не лич но сти.59) Вук Дра шко вић ни је од оних ко ји су ис трг ну ти 
из ко лек тив ног пре да ња – на про тив. У ње му су још увек жи ва ко-
лек тив на се ћа ња, ми то ви, пре да ња и оби ча ји. Вук ка зу је жи во, го-
вор му је ле пр шав и сли ко вит, пун емо ци ја ко је под сти чу па тос.60) 
Ре кло би се да за ових два де сет го ди на ви ше стра нач ја ни ко та ко 
ле по ни је умео да бе се ди као хер це го вач ки «краљ ули ца и тр го ва» 
– Вук Дра шко вић. Сто ти не хи ља да љу ди при сти за ле су из чи та ве 
Ср би је да чу ју «шта Вук ка же».61) То су би ли ње го ви слав ни пе ри-
о ди у ка ри је ри. На кон Ву ка бун џи је, «ра за бу ре ше ног Рас пу ћи на» 
59)  «Код њега никада и ништа није било осредње и уравнотежено.» (М. Протић: «Вук 

Драшковић», Изневеренареволуција: 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 bese-
dama, 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 (stilussubtilis), oličen u trezvenosti i hladnoj argumentaciji, 
i tek ponekad, pojačaniji, srednji ili umereni stil (genusmedium), koji ima za cilj da pridobije 
ili zabavi auditorijum (Šešelj, Čanak), Vukove besede dosezale su najteži, treći stadijum, tzv. 
“veličajno-strasni” ili uzvišeni stil (genusgrande). 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 nabi-
jenom 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 pokre-
nuti 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/199910/14/10159.html
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и «но вог Ме си је» ко ји је знао да за гр ми по пут св. про ро ка Или је62) 
(али и да ба ци кле тву) до ла зи је дан сти ли зо ва ни Вук, Вук ком про-
ми сер, са рад ник за пад них си ла и Ми ло ше ви ћа исто вре ме но, и во-
ђа опо зи ци је и пот пред сед ник вла де, и књи жев ник и по ли ти чар, и 
аске та и ин ка сант.63) Оно ме че му је је ди но до кра ја остао ве ран то 
је ан ти фа ши зам чет нич ке иде о ло ги је и бли ски од но си са САД и 
Ен гле ском. Вук је сво јом стран ком СПО вла дао (и вла да), ауто ри-
тар но али му ни та кав об лик вла да ви не ни је обез бе дио ста бил ност 
вла сти. Нај ве ћи ме ђу са бор ци ма одав но су га на пу сти ли. Оста ла 
је са мо ша чи ца «мла дих ла во ва», ло ва ца у мут ном, чи ја гро теск-
на про мо ци ја у но ве ли де ре СПО озна ча ва ко на чан не ста нак све га 
оно га што есте ти зу је по ли тич ки ха ри зма ти зам Ву ка Дра шко ви ћа.

Ко нач но, на са мом кра ју ка зи ва ња, не мо гу ће је за вр ши ти, а не 
спо ме ну ти и нео бич ну по ја ву још јед ног стра нач ког во ђе – ли де ра 
Но ве Ср би је, Ве ли ми ра Или ћа. Овај три бун по ка зу је све осо би-
не чо ве ка ра јин ског мен та ли те та у ко ме су још увек жи ва се ћа ња 
ди нар ских пре да ка Ста ро вла ха. Ње го ва фи зи о но ми ја до ми нант но 
је ал пид ска: окру гла гла ва, овал но ли це упа ле бра де, сме ђа ко са, 
сит не очи, кра ћи удо ви, и скло ност ка го ја зно сти, ука зу ју на жи ве 
ра јин ске цр те фи зич ких ка рак те ри сти ка. Ве ли мир Илић је ра дан и 
мар љив чо век, пра ви пред став ник ра јин ског са ку пљач ког мен та-
ли те та: кон кре тан и ка у за лан. Он до исти не не до ла зи ло ги ком већ 
ин ту и ци јом. Илић, баш као и Ђин ђић и Ни ко лић, ис ка зу је скло ност 
ка са рад њи и по ве зи ва њу, али по ка зу је и скло ност ка ого ва ра њи-
ма и ома ло ва жа ва њу опо не на та (што је не рет ка осо би на Шу ма ди-
на ца). Склон је по јед но ста вљи ва њу ства ри, а ауто ри тет при хва та 
здра во за го то во – го то во дог мат ски. Па и по ред свих ових свој ста-
ва ко је га чи не до ми нант но ра јин ским ти пом, Ве ља Илић по се ду је 
и ди нар ске обри се ка рак те ра ко је ду гу је, пре све га, сво јим пре ци ма 
из уста нич ког ер ског кра ја Ср би је. Та да ње гов хај дуч ки ка рак тер 
че сто ис пли ва на по вр ши ну. Илић уме да бу де не са мо бун џи ја и 
ре во лу ци о нар, већ и пр гав и агре си ван. Че сто је то ипак са мо по-
сле ди ца са мо од бра не, ко ја му не до но си гла со ве на по ли тич кој сце-
ни, већ но ве не во ље и про бле ме, из ко јих се не спрет но из вла чи. Он 
је жи ви но си лац на род ног пре да ња и ко лек тив ног пам ће ња, је дан 
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: 
Prokletnekajeonajkojijedevetogamartavojskuipolicijuposlaonaovajgrad!”

63) О држању Вука Драшковића сведочи и Милан Протић: «Под присилом, он пада у ма-
лодушност и очај. (...) Само гледа како да се извуче из незгодне ситуације у коју је за-
пао.» (М. Протић: «Вук Драшковић», Изневеренареволуција, стр. 219)
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од рет ких Ср ба ко га, и по ред при го ва ра ња и за но ве та ња, у род ном 
кра ју ипак осе ћа ју сво јим, и за ње га сва ки пут гла са ју.

FACTORSOFMENTALITYINACHARACTER
OFPOLITICALLEADERSINSERBIA

Summary
After defining his subject of research, author is trying
to figure out the factors that decisively influence crea
tionofdifferentmentalitybyusing theMultidisciplinary
Methods. These Multidisciplinary Methods include: the
EthnoPsychological Method, the SocialPsychological
Method,theComparativeMethodandtheIdealTypeMet
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Abstract
Thesubjectsofthisresearcharethefactorsofmentality
thatexperiencetheirslaterachievementinthecharacter
of political leaders in the contemporary political scene
inSerbia.TheareathattodayconstitutestheRepublicof
Serbiahasalwaysbeensubjecttodualmentalityvariety:
mountainandlowland.Withfurthersortingoffactorsthis
mentalitysplitson:dinarianandrhinenian,thecattleand
agriculture,military and commercial,CentralEuropean
andBalkans…Creatingofdifferentmentalitiesisaresult
ofmixingdifferenteffectsonindividualsubethnicgroups
thathasresultedinawholerangeofthepeople’scharac
tersthatarerelatedmoreorlessintheircharactersand
mentality of group of origin.Regarding the issue of the
projectthatiscoveredinthisarticlethereshouldbeun
derlinedtheauthor’seffortinanalyzingthementalityand
characters,asasocialpsychologicalstructureoflongdu
ration,fromthepoliticalpointofview.Thisarticlehasa
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lotofthedataaboutphysicalandpsychologicalcharac
teristicsofcontemporarypoliticalleaders.Someofthese
characteristicshavetheirstands(thegrounds)inthearea
andmentality–andthosearetherealsubjectsofresearch.
Certainlythisreviewofthecharacterofpoliticalleaders
inSerbiasuchas:Milosevic,Djindjic,Kostunica,Tadic,
Seselj,Nikolic,DraskovicorIlic,aimsnotonlytopracti
callyverifythehypothesisaccordingtowhichtheinfluen
ceofvariousfactorsonthementalityandamentalityon
thecharacterofindividualsthatcanbeoperationalizedon
theexamplesofpoliticalleaders,butalsotopointoutthe
needformorethoroughlytreatmentofthisscientificfield
thatbelongstothepoliticalcharacterologyasthesubdi
sciplinesofpoliticalanthropology.

 Овај рад је примљен 01.фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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* На уч ни са вет ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

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

Pо јам go ver nan ce (вла да ње) од ра жа ва ова кав ши ри при ступ, 
иако је не до вољ но пре ци зан и де фи ни ше при лич но раз ли чи то, 

за ви сно од  јав не аген ци је ко ја по јам ко ри сти. Из ра зи то по ли тич ки 
обо је ну де фи ни ци ју на ла зи мо у бри тан ском Де парт ма ну за ме ђу-
на род ни раз вој (De part mant for In ter na ti o nal De ve lop ment – ра ни је 
UK Over se as De ve lop ment Ad mi ni stra tion). По јам good go vern ment 
(до бро упра вља ње) има че ти ри ком по нен те: ле ги тим ност у сми-
слу да си стем упра вља ња има при ста нак оних ко ји ма се упра вља 
и ко ји због то га рас по ла же сред стви ма за да ва ње и ус кра ћи ва ње 
при стан ка, што се с нај ве ћом ве ро ват но шћу мо же ре а ли зо ва ти 
кроз плу ра ли стич ку, ви ше стра нач ку де мо кра ти ју: по ла га ње ра чу-
на прет по ста вља по сто ја ње ме ха ни за ма ко ји оси гу ра ва ју да јав ни 
слу жбе ни ци и по ли тич ки ли де ри од го ва ра ју за сво је по ступ ке и 
ко ри шће ње јав них сред ста ва, што зах те ва тран спа рент но упра вља-
ње и сло бод не ме ди је; спо соб ност (ком пе тент ност) у до но ше њу 
и про во ђе њу јав них по ли ти ка и пру жа њу ефи ка сних јав них услу-
га, уз исто доб но по што ва ње и за шти ту људ ских пра ва, ко је тре ба 
под у пре ти чи тав си стем до брог упра вља ња (UK Over se as De ve lop-
ment Ad mi ni stra tion, 1993.). УН-ов по јам good go ver nan ce (по ште-
но, ва ља но упра вља ње) мно го ма ње на гла ша ва зна че ње функ ци о-
ни са ња плу ра ли стич ких де мо кра ти ја ка ефи ка сном и од го вор ном 
упра вља њу, а ис ти че ре ла тив ност кул тур них вред но сти, од но сно, 
раз ли чи ти се скуп вред но сти при пи су је еко ном ским, по ли тич ким 
и дру штве ним од но си ма, што да је раз ли чи ту те жи ну иде ја ма као 
што су пар ти ци па ци ја, ин ди ви ду ал ност, по ре дак и власт (УНДП, 
1995.). Свет ска бан ка на сто ји пре ва зи ћи по ве ћу раз ли ку из ме ђу не-
у трал ног из ра за go ver nan ce и за мр ше ног из ра за good go ver nan ce с 
об зи ром да јој њен Ar tic les of Agre e ment из ри чи то за бра њу ју би-
ло ка кву по ли тич ку ин тер вен ци ју, а до пу шта ју да се узму у об зир 
са мо еко ном ска раз ма тра ња. Пре ма до ку мен ти ма Свет ске бан ке, 
чи ни се да је она зах те ва ла отво ре ну и пред ви дљи ву по ли ти ку, про-
фе си о нал ност по ли ти ке и спо соб ност ме наџ мен та, као и де ло твор-
но ко ри шће ње ре сур са ка ко би се по сти гао ви ши сте пен еко ном-
ског и дру штве ног раз во ја.1)

1) Нав. пре ма: инг. Пер ко Ше па ро вић: „Но ви јав ни ме наџ мент –бри тан ски мо дел“, Поли
тичкамисао бр. 4/2002, стр. 34.
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Јав ни је ме наџ мент го то во од са мих по че та ка са др жан у пој му 
јав не упра ве и упра вља ња у САД-у, где је вр ло ра но угра ђе но на-
сто ја ње да по сло ви јав не упра ве бу ду што де ло твор ни ји (ефек тив-
ни ји), од но сно, да до ве ду до ре ше ња оних про бле ма или оства ре ња 
оних ци ље ва због ко јих се оба вља ју као и то да се ти по сло ви оба ве 
што учин ко ви ти је (ефи ка сни је), од но сно са што по вољ ни јим про-
ме ром из ме ђу уло же них сред ста ва и по стиг ну тих ре зул та та. Та ко 
се још 1887. го ди не Wo o drow Wil son у свом по зна том есе ју The 
Study of Ad mi ni stra tion за ла гао – у бор би про тив ко руп ци је и „су-
ста ва пле на“ – за ефи ка сност и еко но мич ност, што је мо гу ће је ди но 
ако се стран ка ма оне мо гу ћи упли та ње у ме наџ мент др жа вом и он 
пре пу сти про фе си о нал ци ма (Chan dler/Pla no, 1988.:43).2)

У ства ри, но ви јав ни ме наџ мент у опе ра тив ном сми слу под-
ра зу ме ва на ме та ње (еко ном ских) вред но сти и тех ни ка при ват ног 
сек то ра јав ном, од но сно, на гла сак је углав ном на јеф ти но ћи и ефи-
ка сно сти, по уз да ње у моћ при ват ног пред у зет ни штва и сло бод ног 
тр жи шта у ре фор ми јав ног упра вља ња. Од по чет ка 1980-тих го ди-
на про шлог ве ка углав ном је осло њен на иде о ло ги ју нео ли бе ра ли-
зма и кон зер ва тив не по ли тич ке сна ге у САД и Ве ли кој Бри та ни ји. 
У су шти ни уте ме љу је се на по ли тич ком „на па ду“ на со ци јал ну др-
жа ву, зна њу, учвр шће њу кла сне струк ту ре, од но сно, ре а фир ма ци ју 
не јед на ко сти и нео ко ло ни ја ли зма на гло бал ном пла ну.3)

Шта зна чи Но ви јав ни ме наџ мент у по ли тич ком си сте му Ср-
би је? 

1) У пр вом ма кро-пла ну жели ре фор му по сто је ћег по ли тич ког 
си сте ма, ње го вих ин сти ту ци ја, од но сно, на ма кро-пла ну: сма ње ње 
јав ног сек то ра, при ва ти за ци ја, не про фит ни сек тор, хо ри зон тал ни 
об ли ци по ве зи ва ња, по ли тич ких ин сти ту ци ја, уз  мо гућ ност кон-
тро ле, етич ног по на ша ња, ко ор ди на ци ја и стра те шко пла ни ра ње, 
ја ча ње ка па ци те та др жа ве по ве ћа ње уло ге ло кал не пар ти ци па ци је 
и слич но. 

2) По је ди нач на оперативна ди мен зи ја об у хва та: сма ње ње бро-
ја за по сле них у јав ном сек то ру – јав ној упра ви, ја ча ње при ват ног 
сек то ра у пру жа њу услу га, флек си бил ни ји рад но прав ни аран жма-
ни, ауто но ми ја јав них ме на џе ра, ко лек тив но пре го ва ра ње пла ћа ње 
2) Инг. Пер ко Ше па ро вић: “Но ви јав ни ме наџ мент-бри тан ски мо дел“, Политичкамисао, 

ЗАГРЕБ, бр. 4/2003, стр. 31.
3) Ви де ти: др Дра ган Су бо тић, „Дру штве но од го вор но по сло ва ње и со ци јал на држава“, 

књ. 3, Бе о град, 2009, стр. 305-307.
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пре ма ре зул та ти ма ра да и ме ња ње ор га ни за циј ске кул ту ре, при-
пре ма ме на џе ра, оп штег ти па... 3) Функ ци о нал ни (јав но тр жи ште, 
јав не по ли ти ке, на пла та ре ал них це на, јав не на бав ке, ве ћи број по-
ну ђа ча, јав но-при ват ни аран жма ни, по ку ша ји де ре гу ла ци је пра ће-
ни ma na ge ment  by re sults, за не ма ри ва ње про це ду ра и за ко ни то сти, 
кон зу ме ри зам, но ви про бле ми у ме наџ мен ту... 4) Фи нан сиј ски, ле-
ги ти ма циј ски, од нос гра ђа на и упра ве, по ли тич ки, со ци јал ни, оп-
ште дру штве ни, окви ри но вог јав ног ме наџ мен та.

За пра во, ди на мич ки, функ ци о нал ни и про фи та бил ни мо дел 
Но вог јав ног ме наџ мен та, са др жи сле де ће еле мен те: 1) јав но упра-
вља ње (ме наџ мент) као ме ри ло успе шно сти, ефи ка сно сти и про-
фи та бил но сти – од јав ног ка при ват ном сек то ру; 2) циљ но ра ци-
о нал на ори јен та ци ја (out put), 3) сег мен ти ра ње у ве ћи број ма њих 
ор га ни за ци ја у др жав ној упра ви су јав не аген ци је усме ре не на је-
дан „про из вод“, од но сно, услу гу, 4) ком пе ти ци ја ме ђу ор га ни за ци-
ја ма и ин сти ту ци ја ма (про фит ним и не про фит ним) јав ног сек то ра, 
5) стил кор по ра тив ног упра вља ња (од но си с јав но шћу, ела стич-
ност у за по шља ва њу и на гра ђи ва њу, уго вор ни рад ни од нос), 6) 
сма ње ње тро шко ва функ ци о ни са ња и по сло ва ња јав ног сек то ра, 
од но сно, јав не упра ве.4)

На, при мер, у Хр ват ској јав ни ме наџ мент, пред у зет ни штво и 
јав на упра ва под ра зу ме ва ју сле де ће по сту ла те: а) Ло кал ни и ре ги-
о нал ни раз вој као но ви за да так ло кал не и ре ги о нал не са мо у пра ве; 
укљу чу ју ћи и ло кал но пред у зет ни штво; б) Ком пе ти ци ја ме ђу ор га-
ни за ци ја ма јав ног сек то ра, ме ђу ло кал ним је ди ни ца ма (com pe ting 
ci ti es), ло кал не ино ва ци је, bran ding and mar ke ting; в) но ве об ли ке 
пла ни ра ња (стра те шко пла ни ра ње); г) но ва ор га ни за циј ска ре ше ња 
(аген ци фи ка ци ја и уго во ри, ви ше сте пе на сто упра вља ње, парт нер-
ство, уме сто хи је рар хи је); д) упра вља ње људ ским по тен ци ја ли ма; 
ђ) ИКТ и ко му ни ка ци је; е) но ве об ли ке и ме то де у си сте му јав них 
функ ци ја; ж) про ме не у функ ци о ни са њу (јав но тр жи ште, це не, јав-
но-при ват но парт нер ство, aut so ur cing, con trac ting out, при ва ти за-
ци ја...) и то ме слич но. 

У те о риј ско ме то до ло шком сми слу, но во јав но упра вља ње у 
по ли тич ком си сте му Ср би је прет по ста вља  три по ља по ли тич ке 
ана ли зе и три мо дер на при сту па: 1) вла да ви на; 2) ин те рес и 3) јав-
ност, од но сно „пре ко вла да ви не, као ор га ни зо ва ног и ин сти ту ци о-
4) Ви де ти: Жар ко Ри стић: Геофискалнименаџмент, Бе о град, 2007; Јавни сектор, Бе о-

град, 2008; Социјалнаекономијаијавнименаџмент, Бе о град, 2008.
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на ли зо ва ног об ли ка упра вља ња љу ди ма у дру штву, ма ни фе сту је се 
по ли тич ка моћ. Вла да ви на се у струк тур ном сми слу ре чи, осла ња 
на си стем уста но ва за ко но дав не, из вр шно-управ не и суд ске вла сти. 
Ин те рес се ре а ли зу је пу тем по ли тич ке пар ти ци па ци је, од но сно по-
сред ством пред став нич ких и за ступ нич ких те ла, а јав ност се оба-
ве зу је пре ко сло бод не и не по сред не по ли тич ке ко му ни ка ци је из ме-
ђу основ них по ли тич ких ак те ра. Рав но те жа вла да ви не, ин те ре са и 
јав но сти прет по ста вља про же тост сва ке од њих зна чај ним чи ни о-
ци ма, као што су: пра во про це ду ре, над ле жно сти и од го вор но сти.5)

У Ср би ји се кон цепт Но вог јав ног ме наџ мен та јед но стра но 
сво ди на про блем ре фор ме др жав не упра ве, од но сно – сма ње ње 
бро ја чи нов ни ка – др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка.6) Ре фор-
ма др жав не упра ве мо же се по сма тра ти са два основ на аспек та, оп-
штег (хо ри зон тал ног или си стем ског), ко ји се од но си на ре фор му 
це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве,7) и сек тор ског (вер ти кал ног) 
при сту па, ко ји се од но си на ре фор му по је ди них сек то ра упра ве 
(на при мер, област по љо при вред не или еко ло шке по ли ти ке, итд.). 
Европ ска ко ми си ја, у скла ду са сво јим овла шће њи ма, че сто по тен-
ци ра ме ре ко је би др жа ве кан ди да ти тре ба ло да пре ду зму у раз ли-
чи тим сек то ри ма ка ко би се аде кват но спро ве ли европ ски про пи си. 
Ме ђу тим, сек тор ски при ступ ја ча њу ад ми ни стра тив них ка па ци те та 
не сме ићи на уштрб оп штег, си стем ског при сту па ре фор ми др жав-
не упра ве. Иако су струк ту ре за спро во ђе ње – нпр. по љо при вред не 
или еко ло шке по ли ти ке и од го ва ра ју ће ца рин ске и ве те ри нар ске 
слу жбе – нео п ход не за при сту па ње ЕУ, са мо њи хо во ус по ста вља ње 
ни је до вољ но. Њи хов оп шти учи нак у ве ли кој ће ме ри за ви си ти од 
по сто ја ња и функ ци о ни са ња основ них еле ме на та си сте ма др жав-
не упра ве, по пут ме ђу ре сор не ко ор ди на ци је, уре ђе ња слу жбе нич-
ког си сте ма, бу џет ских про це ду ра и кон трол них ме ха ни за ма, итд. 
има ју ћи у ви ду да они ства ра ју основ не пред у сло ве за не сме та но 
функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве.8)

Про цес при сту па ња ЕУ зах те ва да др жав ни слу жбе ни ци бу ду9) 
ин фор ми са ни о про ме на ма ко је са со бом до но се сам про цес ин те-
5) Др Дра ган Су бо тић, Политиколошкимементо, Бе о град, 2007, стр. 12.
6) Др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић,Реосмишљавањејавневласти,управеиадми

нистрације–примењенеполитиколошкеинституције, Бе о град, 2009.
7) РеформадруштвенеуправеиинтеграцијауЕвропскуУнију, Бе о град, 2009, стр. 6.
8) Исто, стр. 16-17.
9) РеформадржавнеуправеиинтеграцијауЕвропскуУнију, Ми ни стар ство за др жав ну 

упра ву, ло кал ну са мо у пра ву, Бе о град, 2009.
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гра ци је, а ка сни је и члан ство у Уни ји. Реч је о ад ми ни стра тив ном 
ка па ци те ту јед не др жа ве ко ја пред ста вља „је дан од нај зна чај ни јих 
кри те ри ју ма за оце ну ње не спрет но сти да по ста не чла ни ца Европ-
ске ни је. Да би ад ми ни стра ци ја би ла ре ор га ни зо ва на и спо соб на да 
спро во ди пра ви ла и по ли ти ке ЕУ, по треб но је да по сто ји по ли тич-
ка во ља и да се де фи ни ше све о бу хват на стра те ги ја ре фор ме ко ја 
под ра зу ме ва не са мо ре фор му ад ми ни стра ци је, већ и мо дер ни за-
ци ју це ло куп ног дру штва“.10)

По сто је број ни при ме ри про ме на у ра ду др жав них слу жбе ни-
ка, ко је до ла зе као по сле ди ца про це са ин те гра ци је у ЕУ. Ме ђу њи-
ма, се из ме ђу оста лог, из два ја ју: из ме ње не бу џет ске про це ду ре и 
но ви на чи ни пла ни ра ња по тро шње (пре све га пу тем про гра ма и 
про је ка та), ко ји зах те ва ју но ва зна ња и из ме њен при ступ овим пи-
та њи ма; но ве про це ду ре ко је се од но се на по тро шњу сред ста ва, а 
ко је пре све га до ла зе као по сле ди ца про пи са о јав ним на бав ка ма 
ко ји, као што смо по ме ну ли, мо ра ју да са др же стан дар де европ-
ског пра ва; но ви на чи ни ко му ни ка ци је и са рад ње ме ђу ре со ри ма, 
ко ји мо ра ју да омо гу ће ефи ка сну и бр зу раз ме ну по да та ка, ка ко би 
се обез бе ди ла бр за ре ак ци ја др жа ве на зах те ве ин сти ту ци ја ЕУ и 
за до во ља ва ју ће уса гла ша ва ње ста во ва и ин те ре са – та ква ко му ни-
ка ци ја и са рад ња не ми нов но из и ску ју знат но ве ћу при ме ну елек-
трон ских сред ста ва ко му ни ка ци је, а у не ким слу ча је ви ма мо же 
зах те ва ти и ко му ни ка ци ју на стра ном, пре све га ен гле ском је зи ку, 
ка ко би се уште де ло на вре ме ну и тро шко ви ма пре во ђе ња; но ве 
про це ду ре ин тер не фи нан сиј ске кон тро ле и ре ви зи је, као и екс тер-
не кон тро ле од стра не вр хов не ре ви зор ске ин сти ту ци је са чи јим се 
ра дом слу жбе ни ци мо ра ју упо зна ти, ка ко би се ис пу ни ли зах те ва-
ни стан дар ди у овој обла сти, итд.11)

2.СУБЈЕКТИ:ДРЖАВА,ПОЛИТИЧКЕИНСТИТУЦИЈЕ,
ПОЛИТИЧКИСИСТЕМ

Др жа ва је нај зна чај ни ја по ли тич ка уста но ва и ор га ни за ци ја 
гло бал ног дру штва, чи ји је циљ да за шти ти и уна пре ди дру штве-
ни по ре дак. Тај циљ др жа ве оства ру је, ка ко сма тра М. Ве бер, ле-
ги тим ним мо но по лом фи зич ке при ну де ко јим рас по ла же по се бан 
апа рат јав не вла сти. Др жа ва на ста је као ре зул тат раз во ја и усло-
10) Је ле на То до ро вић, „Ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та као услов чла но ва у Европ-

ској уни ји”, Политичкаревија, бр. 2/2009, Бе о град,  стр. 274.
11) Исто, стр. 15-16.
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жња ва ња људ ског дру штва, а сво јом по ја вом до при но си и уна пре-
ђу је дру штве ни жи вот љу ди и још га чи ни сло же ни јим. У ин те ре-
су је сва ког сло же ног об ли ка дру штва да по сто ји и де лу је др жа ва 
као је дин стве на по ли тич ка уста но ва и ор га ни за ци ја чи ја је основ на 
функ ци ја одр жа ва ње, функ ци о ни са ње и раз ви ја ње од ре ђе ног дру-
штве ног по рет ка.

Под се ти ће мо, да је син таг ма „по ли тич ки си стем (нем. Po li-
tisches System; фр. syste me po li ti que; енгл. po li ti cal system; пол. po li-
ti ske syste me; rus. по ли ти че ская си сте ма) но ви јег да ту ма и по ја вљу-
је се у мо дер ној по ли тич кој на у ци/те о ри ји ко ја ис тра жу је др жав не 
и устав не си сте ме, др жав не и устав не ор га не, об ли ке вла да ви не, 
пар тиј ске си сте ме, из бор не си сте ме, по ли тич ку кул ту ру и дру ге 
по ли тич ке по ја ве, про це се и од но се у мо дер ној по ли тич кој за јед-
ни ци. Упо ре до са син таг мом по ли тич ки си стем на во ди др Ра ди вој 
Сте па нов,  у по ли тич кој на у ци и пу бли ци сти ци „ко ри сти ли су се 
си но ни ми као „по ли тич ки ре жим“ (у Фран цу ској), „по ли тич ки по-
ре дак“ (у аме рич кој по ли ти ко ло ги ји), „по ли тич ки об лик др жа ве“ 
(у марк си стич кој те о ри ји др жа ве) или „др жав на ор га ни за ци ја“ (у 
Не мач кој), „по ли тич ко дру штво“ (Ж. Ж. Ру со)“.12)

За ви сност по ли тич ког си сте ма се мо же до ка за ти и у од но су 
на „иде о ло ги ју на ко јој он из гра ђу је свој ле ги ти ми тет. За Ди вер-
жеа по ли тич ки си стем ни је са мо тех нич ка ор га ни за ци ја вла да ви не: 
„он увек од го ва ра не кој иде о ло ги ји, не кој док три ни о вла сти. Пр ве 
ти по ло ги је по ли тич ких си сте ма мо гу се про на ћи већ код ста ро грч-
ких ми сли ла ца – Хе ро до та и Ари сто те ла, док ти по ло ги ја по ли тич-
ких си сте ма, из гра ђе на у 20. ве ку, вр ше ди стинк ци ју си сте ми ма на 
осно ва ма Мон те скје о ве те о ри је о по де ли вла сти. По ла зе ћи од те 
те о ри је оне пра ве раз ли ку из ме ђу два ти па по ли тич ког си сте ма: а) 
си сте ма у ко ји ма су вла сти об је ди ње не. Сре ди ште об је ди ња ва ња 
мо же би ти по је ди нац – при че му се си стем ја вља у об ли ку ап со-
лут не мо нар хи је или у об ли ку дик та ту ре, а мо же би ти скуп шти на 
– ка да се ра ди о скуп штин ском си сте му; б) си сте ма у ко ји ма су вла-
сти одво је не, би ло да је одво је ност пот пу на или се ра ди о пар ла-
мен тар ном си сте му, за сно ва ном на ме ђу соб ној са рад њи тих одво-
12) Тра ди ци о нал на/кла сна по ли тич ка на у ка/те о ри ја по јам по ли тич ког си сте ма из јед на ча-

ва ла је са пој мом др жа ве или др жав не ор га ни за ци је. Из јед на ча ва ње по ли тич ког си сте-
ма са др жа вом би ло је на ро чи то из ра же но у оним др жав ним и по ли тич ким кул ту ра ма 
(Не мач ка) у ко ји ма су по ли тич ка фи ло зо фи ја и по ли тич ка исто ри ја по ди за ле др жа ву на 
ни во екс клу зив ног по ли тич ког де ми јур га, „ско ро јед ног ства ра лач ког прин ци па“ (Ђор-
ђе вић 1967:18).Ра ди вој Сте па нов, Увод у политику и политички систем, Но ви Сад, 
2010, стр. 143.
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је них вла сти. И у јед ном и у дру гом слу ча ју – не за ви сно о то ме је су 
ли вла сти об је ди ње не или су одво је не – мо же се пра ви ти раз ли ка 
из ме ђу два ти па по ли тич ког си сте ма – мо нар хи је и ре пу бли ке.“13) 
По ли ти ко ло шки при ступ но вом јав ном ме наџ мен ту об у хва та и три 
при сту па мо дер ном схва та њу по ли ти ке: то та ли та ри стич ки, плу ра-
ли стич ки и ре пу бли кан ски, од но сно, нај при бли жни ји је Ве бе ро-
вом ета ти стич ком од ре ђе њу по ли ти ке. То за зе мље у тран зи ци ји, 
зна чи ду а ли зам две ка те го ри је – др жав не, по ли тич ке и дру ге мо ћи 
и др жа ве, јер се по овом при сту пу „по ли ти ка на ла зи у тро у глу мо-
ћи, ле ги тим но сти (тј. про це са ле ги ти ми за ци је вла сти) и фи зич ког 
на си ља (при ну де). Она се нај у же ве зу је за др жа ву ко ја је основ ни 
ме ди јум ње ног по сто ја ња и основ но сред ство ре а ли за ци је ци ље ва 
раз ли чи тих по ли тич ких ак те ра.14)

На овом раз ли ко ва њу а што је од зна ча ја за но во јав но упра-
вља ње, вр ши се и ди стинк ци ја из ме ђу два основ на ти па по ли тич-
ких си сте ма у са вре ме ним дру штви ма: де мо кра ти је и то та ли та ри-
зма. Де мо кра ти јом се озна ча ва онај тип по ли тич ког си сте ма у ком 
је на сна зи вла да ви на на ро да. На рав но, и уну тар де мо кра ти је се 
мо же пра ви ти ди стинк ци ја из ме ђу два ње на по јав на об ли ка. Је дан 
је по сред нич ка или пред став нич ка де мо кра ти ја, ко ју ка рак те ри ше 
чи ње ни ца да на род, као но си тељ су ве ре ни те та, на не по сред ним из-
бо ри ма би ра сво је пред став ни ке за за ко но дав ну власт – по не кад 
и за из вр шну – а он да они до но се од лу ке и вла да ју у име на ро да. 
Овај тип де мо кра ти је је углав ном ка рак те ри сти ка свих са вре ме них 
дру шта ва. Дру ги је тзв. не по сред на де мо кра ти ја, ко ја је не ти пич-
на за ве ли ке дру штве не гру пе и за са вре ме на дру штва. Као об лик 
јед на ке пар ти ци па ци је чла но ва дру штва у до но ше њу по ли тич ких 
од лу ка она се ја вља ве о ма рет ко, нпр. у фор ма ма ре фе рен ду ма, а 
из ван то га мо же се при ме ни ти са мо у ма лим дру штве ним гру па-
ма. То та ли та ри змом се озна ча ва об лик по ли тич ког си сте ма за ко-
ји је ка рак те ри стич на то тал на др жа ва, мо но пол јед не по ли тич ке 
стран ке, спе ци фич на струк ту ра дру штва, по ли тич ка иде о ло ги ја и 
си стем оправ да ња и одр жа ва ња то та ли тар не вла да ви не. Овај тип 
си сте ма, да кле, ка рак те ри ше: јед на по ли тич ка стран ка ко ја по се-
ду је мо но пол, иде о ло ги ја ко ја има обе леж ја то та ли тар не,  ис кљу-
чи ва кон тро ла над еко но ми јом, ме ди ји ма и вој ском, тај на по ли ци ја 
13) Нав. пре ма: др Жи во јин Ђу рић, др Дра ган Су бо тић: Реосмишљавање јавне власти,

управеиадминистрације, Бе о град, 2009, стр. 37-39.
14) Политичкаенциклопедија, Бе о град, 1998, стр. 27.
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у функ ци ји за шти те по сто је ћег си сте ма.“15) На овим те о риј ско-по-
ли тич ким прет по став ка ма опе ра тив но се де фи ни ше ме сто јав ног 
ме наџ мен та:

ДРУШТВО

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ЈАВНИ СЕКТОР

ЈАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЈАВНА УПРАВА

ЈАВНА ПОЛИТИКА

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Но ви јав ни ме наџ мент
Но ви јав ни ме наџ мент по сма тран у све тлу SWOT-ана ли зе при-

мен љи ве на област по ли ти ко ло ги је (SWOT по ли тич ка ана ли за) мо-
же се мо де ло ва ти у сле де ћој ди на мич кој по ли тич кој ин тер ак ци ји:

Политичко 
окружење:
  

1. позитивно
 

2. негативно
 

3. шансе
 

4. претње
 

5. предности

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

Политички систем
институције субјекти

јавна власт

јавна политика

нови јавни менаџмент

процеси

v

По ли тич ко окру же ње об у хва та и од нос по ли тич ке ле ги тим но-
сти и мо де ла плу ра ли стич ке де мо кра ти је у сми слу Р. Ха ло ве а но ве 
кон ста ла ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја, од но сно: 1) оп штег би рач-
ког пра ва (па сив но и ак тив но); 2) пра во по ли тич ких ли де ра да се 
јав но над ме ћу за по др шку гра ђа на; 3) сло бод не и пра вич не, углав-
ном трај не из бо ре (Free and fa ir nor maly sec ret elec tion); 4) пра во на 
удру жи ва ње у по ли тич ке пар ти је, асо ци ја ци је и гру пе за при ти сак; 
5) по сто ја ње ал тер на тив них из во ра ин фор ми са ња не за ви сних од 
Вла де и ме ђу соб но; 6) ин сти ту ци је ко је га ран ту ју ми ран си ла зак са 
вла сти ли де ра ко ји из гу бе на из бо ри ма, и њи хо ву мир ну (не на сил-
ну) за ме ну по бед ни ци ма (Dahl, 1987, стр. 166-168)“.16)

15) Исто, стр. 40.
16) Вељ ко Ду бље вић: „Ле ги тим ност и тр жи шни мо дел са вре ме не плу ра ли стич ке де мо кра-

ти је“,Пословнаекономија,бр. 2, С. Ка ме ни ца, 2009, стр. 280.
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Пре ци зни је ре че но, по зна ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја прет-
по ста вља пра ће ње раз ли чи тих ни воа по ли тич ког де ло ва ња, по ли-
ти ке иден ти те та, кон сти ту ци о нал не и ре ди стри бу тив не по ли ти ке, 
сма тра по ли ти ко лог др Ми лан Јо ва но вић, иден ти фи ку ју ћи три ни-
воа: „Пр ви ни во ти че се пред ста ве о ме та-прин ци пи ма, они ма на 
ко ји ма по чи ва по ли тич ка за јед ни ца... Дру ги ни во де ло ва ња ти че 
се об ли ко ва ња струк ту ра и рас по де ле вла сти... Тре ћи ни во об у хва-
та при ступ ре сур си ма, прин ци пе њи хо ве ди стри бу ци је, стра те ги је 
одр жа ва ња и уво ђе ња“.17)

По ли тич ка ди мен зи ја од нос по ли тич ког си сте ма као под си сте-
ма гло бал ног и но вог јав ног ме наџ мен та ти че се ин тер ак ци је јав не 
вла сти и дру штва чи ји су кон сти ту ен си, пре све га, 1) по ли ти ка као 
све сна ак тив ност чо ве ка на ре гу ли са њу од но са из ме ђу љу ди, уте-
ме ље на на спољ ним усло ви ма у ко ји ма се оства ру је људ ска ак тив-
ност као и уну тра шњим ква ли те ти ма са мог чо ве ка као сво је вр сног 
су бјек та ак тив но сти;18) 2) по ли тич ки су бјек ти, од но сно 3) „по ли-
тич ке ин сти ту ци је и ор га ни за ци је (др жа ва, по ли тич ке стран ке, и 
дру ге ор га ни за ци је, као и ис так ну ти по је дин ци); 4) по ли тич ка де-
лат ност као и де лат ност усме ра ва ња дру штва пре ма оства ри ва њу 
од ре ђе них по ли тич ких ци ље ва“.19)

По ли тич ки си стем као је дан од дру штве них си сте ма об у хва та 
„све по ли тич ке де лат но сти и од но се, све по ли тич ке ор га ни за ци је 
и ин сти ту ци је, осми шље не по ли тич ком кул ту ром и ор га ни зо ва не 
у је дин стве ну це ли ну и чи не га су ко би дру штве них гру па и су че-
ља ва ње раз ли чи тих ин те ре са кроз њи хо ву ар ти ку ла ци ју уну тар 
дру штве них ин сти ту ци ја и по ли тич ких ор га ни за ци ја уоп ште“.20) 
По ред овог, од зна ча ја за но во јав но упра вља ње, је и сво ђе ње по-
ли тич ког си сте ма на др жа ву, од но сно си стем вла сти, ма да он не 
мо же би ти  др жав ни ме ха ни зам, ни ти об у хва та са мо по ли тич ки 
про цес или скуп по ли тич ких про це са. Чи ме се ре ду ци ра на по ли-
тич ко од лу чи ва ње и „пре су ђи ва ње по во дом су ко ба ин те ре са од ре-
ђе них дру штве них гру па и ин сти ту ци ја, па се њи ме раз ре ша ва ју 
про ти ву реч но сти и ус по ста вља из ве сна рав но те жа у функ ци о ни са-
њу дру шта ва.“21) По ку шај де фи ни са ња ти по ва но вог јав ног ме наџ-
17) Др Ми лан Н. Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, Бе о-

град, стр. 6-7.
18) Др Дра ган Су бо тић, Политиколошкимементо, Бе о град, 2007, стр. 53.
19) Исто, стр. 12. 
20) Др Дра ган Су бо тић, Политиколошкимементо, Бе о град, 2007, стр. 221.
21)  Исто, стр. 223.
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мен та по ла зи од Хај не ма но ве по де ле на де мо крат ски, ауто ри тар ни 
и то та ли тар ни си стем – а ти ме и мо дел пла ни ра ња, ор га ни зо ва ња, 
упра вља ња, по ли тич ке ко му ни ка ци је и кон тро ле до бре вла да ви не 
(good go wer nan ce).

3.НОВOЈАВНОУПРАВЉАЊЕ
(ОДВЛАДАВИНЕКАУПРАВЉАЊУ)

Но во јав но упра вља ње, од но сно но ви јав ни ме наџ мент (The 
New Pu blic Ma na ga ment), је сте упо тре ба упра вљач ких тех ни ка при-
ват ног сек то ра у вла ди и пре нос вла ди них функ ци ја на при ват на 
те ла. Пре ма фи ло зо фи ји но вог јав ног упра вља ња вла да би тре ба ло 
да „усме ра ва“ од лу чу је о по ли ти ци, док би при ват не ор га ни за ци је 
тре ба ло да пру жа ју услу ге, а др жав не уста но ве да бу ду ис пу ње не 
„пред у зет нич ким ду хом“. При ме ри овог по след њег су: ди рект на 
од го вор ност ме на џе ра за ра зул та те, од ре ђи ва ње пре ци зних ци ље ва 
ка ко би мо гли да се оце не по стиг ну ти ре зул та ти, рас по де ла ре сур-
са у скла ду са ре зул та ти ма, као и ко ри шће ње крат ко роч них уго во ра 
и отво рен си стем за по шља ва ња. Но во јав но упра вља ње је оп ште 
по ме ра ње од хи је рар хи је ка тр жи шту, и од вла да ви не ка упра вља-
њу, јер упра вља ње је ши ри по јам од вла да ња. Ње го ви за ступ ни-
ци га по ве зу ју са еко но ми јом, ком пе тент но шћу и ефи ка сно шћу. 
Кри ти ча ри, пак, твр де да пот ко па ва ети ку др жав не слу жбе и сла би 
од го вор ност, од но сно да до во ди до ства ра ња но вих ре гу ла тор них 
кон трол них те ла, као и то да је фи ло зо фи ја „при ват но – до бро, јав-
но – ло ше“ у су шти ни по гре шна!

До по ја ве ре форм ског ме на џер ског при сту па јав ној ад ми ни-
стра ци ји у САД до шло је „по чет ком 1990-тих го ди на. Но ви јав ни 
ме наџ мент је био ори јен ти сан на по бољ ша ње пер фор ман си јав ног 
сек то ра. По ла зи ште за ре фор му би ло је да је тра ди ци о нал на би ро-
крат ски ори јен ти са на јав на ад ми ни стра ци ја ис ква ре на и оро ну ла и 
да је по сле дич но јав ност из гу би ла по ве ре ње у вла ду. У аме рич кој 
јав но сти се тих го ди на јав на ад ми ни стра ци ја са гле да ва ла као не-
струч на и ра сип нич ка. За но ви јав ни ме наџ мент се мо же ре ћи да 
се осла ња на тра ди ци о нал ни ме на џер ски при ступ, да ин си сти ра на 
по сто ја њу ди хо то ми је из ме ђу ауто ри та тив ног утвр ђи ва ња вред но-
сти (po li tics) и ад ми ни стра ци је, ин си сти ра да се уна пре ди на чин на 
ко ји вла да ра ди свој по сао без об зи ра ко ја је пар ти ја на вла сти, на-
гла ша ва апо ли тич ност и по слов ну ори јен та ци ју јав не ад ми ни стра-
ци је. Ад ми ни стра тив не ре фор ме су по ред САД већ ра ни је пред у-
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зе ле и још не ке зе мље та ко да по сма тран као це ли на, но ви јав ни 
ме наџ мент прет по ста вља сле де ће про ме не: Јав на ад ми ни стра ци ја 
тре ба да се усме ри на оства ре ње ре зул та та а не про це ду ре. За до-
сти за ње ре зул та та јав на ад ми ни стра ци ја у обез бе ђи ва њу јав них 
ро ба и услу га тре ба ви ше да се осла ња на тр жи шну кон ку рент ност, 
а што је из во дљи во на не ко ли ко на чи на: уго ва ра њем ку по ви не ро-
ба и услу га од при ват ног сек то ра по ни жим тро шко ви ма од оних 
по ко ји ма их је не ка да про из во ди ла др жа ва; др жав не слу жбе (нпр. 
по штан ске услу ге) мо гу да се ре ор га ни зу ју по узо ру на при ват не 
кор по ра ци је, што им мо же обез бе ди ти при хо де од про да је ро ба и 
услу га; омо гу ћи ти да др жав не слу жбе бу ду кон ку рент не јед на дру-
гој и/или оста лим ор га ни за ци ја ма из ван др жав ног сек то ра.

Ор га ни зо ва ње јав не ад ми ни стра ци је на тр жи шним осно ва ма 
зна чи ње но об ли ко ва ње пре ма по тро ша чи ма. Про да ја про из во да 
или услу гу у кон ку рен ци ји са при ват ним фир ма ма раз ви ја од го-
вор ност пре ма по тро ша чи ма и мо же уна пре ди ти услу ге јав не ад-
ми ни стра ци је мо рал но и ефи ка сно, и ини ци ра ти по др жа ва ње нај-
бо љих прак си из при ват ног сек то ра. На при мер, у ве ли ким тр жним 
цен три ма мо гу ће је отво ри ти кан це ла ри је за об на вља ње во зач ких 
до зво ла и ре ги стра ци ју во зи ла.

Ус по ста вља њем ве зе из ме ђу тр жи шне иде је и спољ ног уго ва-
ра ња на бав ки вла дин по сао по ста је на бав ка јав них ро ба и услу га, 
а не њи хо ва про из вод ња у соп стве ној ор га ни за ци ји. Дру гим ре чи-
ма, вла да би мо гла у обез бе ђи ва њу услу га да се осло ни на тре ћу 
стра ну као што су дру ге вла де, не про фит не ор га ни за ци је и кор по-
ра ци је. На тај на чин вла да мо же да им пле мен ти ра сво је по ли ти ке 
али и да ство ри про стор да ја ча ре гу ла тор ну функ ци ју. Вла ди не 
функ ци је би тре ба ло де ре гу ли са ти, јер, цен тра ли зов а на би ро кра-
ти ја ни је од го ва ра ју ћа за пре ма ре зул та ти ма ори јен ти са ну јав ну 
ад ми ни стра ци ју. Ме на џе ри у јав ној ад ми ни стра ци ји ће јав не на ме-
ште ни ке и бу џет мо ра ти да ко ри сте на нај бо љи мо гу ћи на чин јер 
ће би ти ру ко во ђе ни кон ку рен ци јом, по тро ша чи ма и од го вор но шћу 
за ре зул та те.“22)

Ге не рал но, по но вом јав ном ме наџ мен ту кул ту ра јав не ад ми-
ни стра ци је, сма тра др Љи ља на Лу чић тре ба да се про ме ни, та ко да 
„са вре ме на јав на ад ми ни стра ци ја по ста не флек си бил на, ино ва тив-
на, спо соб на да ре ша ва про бле ме, пред у зет нич ка и за ме ни до са-
22) Др Љи ља на Лу чић: “Др жа ва дру штве не бри ге и јав на ад ми ни стра ци ја“, Правоиполи

тика, 2, 2008, стр. 80-81.



стр:91114.

- 103 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

да шњу ко ја је огра ни че на пра ви ли ма, ори јен ти са на на по ступ ке и 
фо ку си ра на на ин пу те уме сто на ре зул та те.23)

Но во јав но упра вља ње је ши ро ко по сма тра но „ко ри шће ње 
упра вљач ких тех ни ка при ват ног сек то ра у вла ди и пре нос вла ди-
них функ ци ја на при ват на те ла. Пре ма фи ло зо фи ји но вог јав ног 
упра вља ња, вла да би тре ба ло да „усме ра ва“ (од лу чу је о по ли ти ци), 
док би при ват не ор га ни за ци је тре ба ло да пру жа ју услу ге, а др жав-
не уста но ве да бу ду ис пу ње не „пред у зет нич ким ду хом“. При ме ри 
овог по след њег су: ди рект на од го вор ност ме на џе ра за ре зул та те, 
од ре ђи ва ње пре ци зних ци ље ва ка ко би мо гли да се оце не по стиг-
ну ти ре зул та ти, рас по де ла ре сур са у скла ду са ре зул та ти ма, као и 
ко ри шће ње крат ко роч них уго во ра и отво рен си стем за по шља ва ња. 
Но во јав но упра вља ње је оп ште по ме ра ње од хи је рар хи је ка тр-
жи шту, и од вла да ви не ка упра вља њу. За ступ ни ци га по ве зу ју са 
еко но ми јом, ком пе тент но шћу и ефи ка сно шћу. Кри ти ча ри твр де да 
пот ко па ва ети ку др жав не слу жбе и да сла би од го вор ност од но сно 
да до во ди до ства ра ња но вих ре гу ла тор них и кон трол них те ла, као 
и да је фи ло зо фи ја „при ват но - до бро, јав но – ло ше“ у су шти ни 
по гре шно.

У по след ње  две де це ни је јав ну упра ву за де сио је та лас ре-
фор ми без пре се да на. Тра ди ци о нал ни мо дел на шао се на уда ру 
сна жне кри ти ке гра ђа на и при ват ног сек то ра, али и те о ре ти ча ра 
ор га ни за ци је и упра вља ња др жа вом.24) У осно ви ових ре фор ми био 
23) У САД на фе де рал ном ни воу но ви јав ни ме наџ мент усво јио је за ме ник пред сед ни ка 

САД Ал Гор, 1993. го ди не. У САД, Но ви јав ни ме наџ мент је при ме ни ло и не ко ли-
ко др жа ва. Да нас је Но ви јав ни ме наџ мент по стао до ми нан тан ме на џер ски при ступ у 
САД. Аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш по твр дио је Но ви јав ни ме наџ мент, али у не што 
из ме ње ном об ли ку у од но су на Клин тон-Го ро ву ад ми ни стра ци ју. Буш је ис та као да је 
ње го ва по ли ти ка и ре фор ма јав не ад ми ни стра ци је за сно ва на на три прин ци па: вла да 
би тре ба ла да је усме ре на на гра ђа не, ори јен ти са на на ре зул та те и што је мо гу ће ви-
ше тр жи шно за сно ва на. У од но су на прет ход ну ад ми ни стра ци ју, Буш је да ље раз вио 
спољ но уго ва ра ње по сло ва, по ка зао ве ћу отво ре ност за ме на џер ску флек си бил ност и 
уна пре дио ко ор ди на ци ју не ких по сло ва нпр. без бед ност зе мље, пре ко хи је рар хиј ске 
кон тро ле. Мо же се ре ћи да је Но ви јав ни ме наџ мент ин си сти ра њем на по сти за њу ре-
зул та та, не са мо у САД не го и ши ре, ба цио у за се нак ве ли ки број ин пут ори јен ти са них 
и про це ду рал но фо ку си ра них ме на џер ских при сту па. Ви со ко ино ва ти ван но ви јав ни 
ме наџ мент био је онај ко ји је при ме њен у др жа ви Оре гон. При ступ но вог јав ног ме-
наџ мен та у Оре го ну про мо ви ше јав ну ад ми ни стра ци ју  усме ре ну на оства ри ва њу ре-
зул та та и охра бру је екс пе ри мент са ло кал ном са мо у пра вом. Но ви јав ни ме наџ мент у 
Оре го ну дру га чи је се на зи ва и Benchmarks pro gram јав не ад ми ни стра ци је. Бен чмаркс 
про грам су по је ди нач не ме ре ко је за јед но чи не Оре гон ме ри ло (benchmark) – по ка за-
тељ про гре са у оства ре њу стра те гиј ске ви зи је Оре го на у бу дућ но сти. Оре гон же ли да 
по ста не др жа ва до бро об ра зо ва них ком пе тент них гра ђа на ко ји жи ве у успе шном дру-
штву, ра де у до бро пла ће ној кон ку рент ној еко но ми ји и ужи ва ју у еко ло шки не у гро же-
ном окру же њу.“ Исто, стр. 81.

24) Нови јавни менаџмент Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Аген ци ја за уна пре ђе ње др жав не 
упра ве, Бе о град, 2002. го ди не
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је став да је др жа ва по ста ла гло ма зна и са пре ви ше над ле жно сти, 
а да тр жи ште ну ди су пер и ор ни је ме ха ни зме за ефи ка сни је снаб де-
ва ње јав ним до бри ма и услу га ма. Оне во де по ре кло из раз ви је них 
ин ду стриј ских еко но ми ја, чи ји су се по ли тич ки ли де ри на шли под 
при ти ском јав но сти и при вре де да по ве ћа ју ефи ка сност упра ве, 
сма ње др жав не рас хо де и по ре зе, уз исто вре ме но одр жа ње ви со-
ког ни воа со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих јав них услу га. Про гра ми 
ре фор ме јав не упра ве ко ји су из вр ши ли сна жан ути цај на ме ђу на-
род ну упра ву по ли ти ку ву ку ко ре не из вест ми ни стер ских си сте ма 
(Аустра ли ја, Но ви Зе ланд, Ве ли ка Бри та ни ја и Ка на да) и Сје ди ње-
них Аме рич ких Др жа ва – зе ма ља ко је се с пра вом сма тра ју глав-
ним пред став ни ци ма „Но вог јав ног ме наџ мен та“. Та лас управ них 
ре фор ми за пра во је кре нуо из Ве ли ке Бри та ни је 1979. го ди не, ка да 
је у овој зе мљи из вр ше на ра ди кал на про ме на у про гра му и на чи-
ну ра да вла де и ње не ад ми ни стра ци је ра ди сма ње ња уло ге др жа-
ве у еко ном ском жи во ту. Зна чај но је про ме њен ста тус и де ло круг 
над ле жно сти и по сло ва што је до ве ло до су штин ског раз ма тра ња 
прак се и кон цеп та по сто је ћег си сте ма јав не упра ве. По ли ти ка ко ја 
је у по чет ку на гла сак ста вља ла на одр жа ва ње ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти, за у ста вља ње ин фла ци је, сма ње ње бу џет ског де фи ци та и 
јав не по тро шње, пре тво ри ла се у кам па њу за „ста њи ва ње“ и ума-
њи ва ње др жав не ор га ни за ци је, а ти ме и ње ног ути ца ја на еко но ми-
ју и са свим праг ма тич ног ста но ви шта. Огром ни тро шко ви со ци-
јал них про гра ма у за пад ној Евро пи и дру гим ин ду стри ја ли зо ва ним 
зе мља ма до ве ли су до сум њи у сми сле ност и одр жи вост др жа ве.  
По тре ба да се уна пре ди ефи ка сност у јав ном сек то ру и да се сма-
ње јав ни рас хо ди про пра ће на је пак том ме ра ко је су има ле ка рак тер 
уво ђе ња тр жи шних ме ха ни за ма у јав ни сек тор. Иако успех ва ри-
ра од зе мље до зе мље, ови прин ци пи, се мо гу сма тра ти свет ским 
трен дом. Тај тренд је ве ро ват но био и под ути ца јем си сте ма вред-
но сти у чи јој из град њи су зна чај ну уло гу има ле и мул ти ла те рал не 
ор га ни за ци је, ме ди ји и гра ђан ско дру штво. Та кав при ступ се ма ни-
фе сто вао сла бим, али очи глед ним опа да њем хи је рар хиј ских ни воа 
и тен ден ци јом да гра ђа ни до би ју пра во гла са, па и ди рек тан ути цај 
на вр ше ње јав них по сло ва.

При мен љи вост раз ли чи тих мо де ла др жа ве и пи та ње да ли се 
то раз ви ја но ва гло бал на па ра диг ма јав ног ме наџ мен та су те ме за 
зна чај ну рас пра ву и раз ма тра ње, по себ но ако се узме у об зир сна-
жна иде о ло шка при ро да по ли тич ких стра те ги ја ко је они пред ста-
вља ју. Но ви јав ни ме наџ мент (New Pu blic Ma na ge ment) и та ко зва но 
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„ре о сми шља ва ње вла де“ (Re in ven ting Go wern ment) би ли су ак ти 
ко ри шће ни у про це су уна пре ђе ња ефи ка сно сти јав ног сек то ра и 
сма ње ња тро шко ва. Да на шње окру же ње зах те ва ве о ма флек си бил-
не и при ла го дљи ве ор га ни за ци је, ко је обез бе ђу ју ви со ко ква ли-
тет не про из во де и услу ге, тро ше ћи сва ку па ру на нај бо љи мо гу ћи 
на чин.“25) Да нас се ор га ни за ци је окре ћу кон крет ним по тре ба ма по-
тро ша ча, ну де ћи им ши рок из бор не стан дар ди зо ва них услу га. Оне 
ру ко во де кон сул та ци ја ма и под сти ца ји ма пре не го „вој ним“ ко ман-
до ва њем, што за по сле ни ма да је осе ћај сми сла и кон тро ле, па чак и 
„вла сни штва“. Оне раз ви ја ју при ступ ко јим ра ди је „опу но мо ћу ју“ 
гра ђа не не го да их јед но став но „оп слу жу ју“ да ју ћи им пра во и мо-
гућ ност да уче ству ју у про це си ма, а не да са мо па сив но ко ри сте 
услу ге.

Мо дел пред у зет нич ке цен трал не и ло кал не вла сти по кон цеп-
ту др Сне жа не Ђор ђе вић зна чи „но ви, парт нер ски ква ли тет од но са 
по ве ћа ва ју ћи ти ме ефи ка сност и ква ли тет услу га. Из ме ђу ло кал-
них вла сти се та ко ђе раз вио од нос кон ку рен ци је у прав цу сна жни-
јег при вла че ња ка пи та ла, гра ђа на и дру гих раз вој них ре сур са.“26)

Кри ти ка тра ди ци о нал ног мо де ла упра вља ња др жа вом ба зи ра-
на је на по ре ђе њу „иде ал ног“ мо де ла би ро кра ти је са оним што се 
де ша ва у ствар ним си сте ми ма јав не ад ми ни стра ци је. Иден ти фи ко-
ва не су сле де ће раз ли ке: 1) у мно гим си сте ми ма не ма ја сног раз два-
ја ња из ме ђу по ли ти ке и ад ми ни стра ци је би ло у про це су до но ше ња 
од лу ка би ло у по је ди ним уло га ма ад ми ни стра то ра и по ли ти ча ра, 
ко је су обич но сје ди ње не; 2) про це си до но ше ња од лу ка ни у ком 
слу ча ју не под ле жу пра ви ли ма тех нич ке и еко ном ске ра ци о нал но-
сти, већ на њих ути чу и об ли ку ју их про це си су ко ба, пре го во ра 
и раз ме не из ме ђу ин те ре са ка ко уну тра шњих та ко и спо ља шњих 
у од но су на би ро кра ти ју; 3) хи је рар хи ја и цен тра ли за ци ја ком би-
ну ју се са фор мал ном, по не кад по да нич ком, ода но шћу пра ви ли ма 
и про це ду ра ма про из во ђа ча де фек та (или би ро крат ске па то ло ги је) 
као што је од ла га ње, не флек си бил ност, нео д го вор ност и аро гант но 
не у ва жа ва ње ин те ре са и бри ге за гра ђа не; 4) би ро кра ти је ка рак-
те ри ше про цес им пле мен та ци је од о зго на до ле ко ји че сто до во ди 
до нео д го ва ра ју ћих од лу ка и не а де кват них ре зул та та; 5) ши ри на и 
обим тран сак ци ја уну тар мо дер ног си сте ма др жав не ад ми ни стра-
ци је и уну тра шњих и спо ља шњих ор га ни за ци ја и ин те ре са, то ли ко 
25) Исто,
26) Др Снежана Ђорђевић: Приручник за модерно управљање локалним економским 

развојем, Београд, 2007, стр. 8.
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је ве ли ки да је сте пен сло же но сти мно го ве ћи не го што то пре по-
ру чу је овај мо дел.“

Док се др жа ва бла го ста ња оправ да ва по тре бом да се от кло-
не не до ста ци тр жи шта, пре ва га на ве де них ка рак те ри сти ка до ве ла 
је до кри тич не си ту а ци је, ко ја из и ску је да се от кло не не у спе си у 
упра вља њу др жа вом. То би се мо гло су ми ра ти и на сле де ћи на-
чин: а) нео д го вор на, али „на ср ћу ћа“ др жа ва, чи је су обил не ин тер-
вен ци је огра ни чи ле сло бо ду љу ди да се ба ве сво јим по сло ви ма, и 
раз ви ле за ви сност уме сто са мо стал но сти; б) пре ве ли ка др жа ва, у 
ко јој су вла де пре у зе ле пре ви ше над ле жно сти, и ни су мо гле да их 
из не су ефи ка сно и ефек тив но; в) др жа ва при ват них ин те ре са, где 
су ели те и при ви ле го ва не гру пе екс пло а ти са ле мо гућ но сти ко је су 
ну ди ли др жав ни по сло ви да би за до во љи ли сво је ин те ре се и уве-
ћа ле при хо де.

Ком би на ци ја ових кри ти ка (не е фи ка сно сти би ро кра ти је и 
мањ ка ва при ро да ак ти ви стич ке вла де) про из ве ла је мо дел ре фор ме 
ко ји се обич но зо ве „но ви јав ни ме наџ мент“. Овај мо дел ре фор ме 
по ла зи од прет по став ке да су ве ли ке др жав не ад ми ни стра ци је на-
след но де фек тив не и бес ко ри сне и да је тр жи ште бо ље опре мље но 
не го др жа ва да обез бе ди ве ћи ну до ба ра и услу га.

Ра ди кал не про ме не по треб не да се уве де тран сфор ми са ни и 
пред у зет нич ки мо дел јав ног ме наџ мен та спро во де се: 1) ре струк-
ту ри ра њем и сма ње њем јав ног сек то ра, на ро чи то при ва ти за ци јом; 
2) ре о гра ни за ци јом и „ста њи ва њем“ цен трал них јав них слу жби; 
3) уво ђе њем кон ку рен ци је у пре о ста ле јав не услу ге, ко ри шће њем 
ин тер них тр жи шта, и уго ва ра њем пру жа ња јав них услу га са при-
ват ним сек то ром; 4) уна пре ђе њем ефи ка сно сти и оства ри ва њем 
кон цеп та „вред ност за це ну“ кроз ме наџ мент на осно ву ре зул та та 
и ре ви зи је по стиг ну тих пер фор ман си.

Но ва вр ста јав ног ме наџ мен та од ли ку је се: 1) раз два ја њем 
стра те шке јав не по ли ти ке од опе ра ти вог упра вља ња; 2) бри гом 
за ре зул та те, а не за про цес и про це ду ре; 3) ори јен та ци јом ка по-
тре ба ма гра ђа на, а не ин те ре си ма ор га ни за ци је или би ро кра та; 4) 
по вла че њем из обла сти ди рект ног пру жа ња услу га у ко рист уло ге 
„кор ми ла ре ња“ или „опу но мо ћа ва ња“; и 5) из ме ње ном, пред у зет-
нич ком ме на џер ском кул ту ром.“27) 

Но ви јав ни ме наџ мент је свет ски фе но мен, али у раз ли чи-
тим др жа ва ма овај тер мин се раз ли чи то схва та у раз ли чи тим си-
27)  Исто,
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ту а ци ја ма. У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма тај при ступ се 
ка рак те ри сао по крет за „ре о сми шља ва ње др жа ве“ и, на при мер, 
про јек том бив шег пот пред сед ни ка Ала Го ра „На ци о нал на ана ли за 
пер фор ман си“ (Na ti o nal Per for man ce Re vi ew). У Ве ли кој Бри та ни ји 
је за по че то са ини ци ја ти вом за фи нан сиј ски ме наџ мент пре ми је-
ра Мар га рет Та чер (Fi na cial Ma na ge ment Ini ti a ti ve) и на ста вље но 
је оним што се на зи ва сле де ћи ко ра ци (Nest Steps). Дру ги на ро ди 
са тра ди ци јом пар ла мен та ри зма, на при мер нор диј ски, има ли су 
соп стве не ре фор ме. Но ви Зе ланд је на пра вио нај дра стич ни је про-
ме не у струк ту ри вла де и ме на џер ској фи ло зо фи ји. Ипак, пр во, ва-
ља има ти у ви ду да по тра га за но вим јав ним ме наџ мен том зах те ва 
раз ма тра ње уло ге др жа ве. Чи ње ни ца да је др жа ва да нас ви ше еко-
ном ски не го по ли тич ки ак тер има про тив реч не по сле ди це: с јед не 
стра не, мо гућ ност за раз вој ме то да и кон цеп та но вог јав ног ме наџ-
мен та. Али, с дру ге стра не, и кри за ле ги ти ми те та ко ја ути че на по-
ли тич ку кла су ко ли ко и на управ не струк ту ре ко је су још ба зи ра не 
на вла да ви ни пра ва. Тен зи ја је да нас све ве ћа из ме ђу фраг мен та-
ци је услу га ко је се ну де и не до стат ка ка па ци те та др жав них ор га-
на да свој рад учи не сми сле ним. Дру го, чи ње ни ца је да иден ти тет 
и по ли тич ка исто ри ја свих европ ских зе ма ља мо ра ју би ти у пот-
пу но сти схва ће ни. Та мо где по сто је ме на џер ски мо де ли, њи хо ва 
при ме на за ви си од њи хо вог при ла го ђа ва ња на на чин ко ји зна чај но 
ва ри ра од зе мље до зе мље. Прак са но вог јав ног ме наџ мен та се за то 
по ка за ла вр ло при мен љи вом у нор диј ским зе мља ма чи је се струк-
ту ре већ об ли ку ју ви со ким ни во ом де цен тра ли за ци је „це хов ским“ 
ор га ни за ци ја ма и уко ре ње ном кул ту ром дру штве ног плу ра ли зма. 
Из ван нор диј ских зе ма ља, при ме на но вог јав ног ме наџ мен та ра-
за ра или ре ме ти не са мо управ не струк ту ре, већ и пред став нич ка 
те ла „кли је те ли зма“ у Грч кој, уло ге син ди ка та др жав не слу жбе у 
Фран цу ској, по ли ти за ци је по сло ва у др жав ној слу жби у Аустри ји, 
уло ге по ли тич ких пар ти ја у Ита ли ји. Но ви јав ни ме наџ мент, ко ји 
за го ва ра ефи ка сност и флек си бил ност, че сто је у су ко бу са гло ма-
зно шћу и инер ци јом прав них нор ми. Али, не сме мо за бо ра ви ти да 
су прав не нор ме, у ве ћи ни европ ских зе ма ља ре зул тат ми ни му ма 
по ли тич ког кон сен зу са ко ји се че сто по сти же по сле зна чај них кон-
фли ка та и не да ћа. 

На осно ву из не тог мо же се за кљу чи ти да је јав ни ме наџ мент 
„стра те шко и так тич но пла ни ра ње, усме ра ва ње, ко ор ди ни ра ње, 
мо ни то ринг и кон тро ла ак тив но сти ор га ни за ци ја др жав не упра ве 
и јав ног сек то ра ко је во де јав ни ме на џе ри, уз лич ну од го вор ност за 
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ре зул тат. Јав ни ме наџ мент ка рак те ри ше спе ци фич ност ка дров ске 
функ ци је, стро жи усло ви за при јем ка дро ва, про цес јав ног бу џе-
ти ра ња, ста бил на ор га ни за ци ја ко ја шти ти јав ни а не за до во ља ва 
при ват ни ин те рес и по се бан си стем лич не од го вор но сти. Прав ни 
ам би јент јав ног ме наџ мен та чи не Уста ви, За кон о др жав ној упра-
ви, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, За кон о оп штем и по себ ним 
управ ним по ступ ци ма. Ка ко на ша зе мља по ста је кан ди дат за ула-
зак у Европ ску Уни ју, цео си стем основ ног и управ ног за ко но дав-
ства мо ра би ти при ла го ђен кор пу су Европ ског пра ва, по зна том Ac-
qu is Com mu na ut ta i re.

Но ви јав ни ме наџ мент ка рак те ри шу сле де ћи прин ци пи: 1. 
Функ ци о нал на ана ли за и сма ње ње тро шко ва уз по ве ћа ње ефи ка-
сно сти кроз укла ња ње не по треб них по сло ва и ду пли ра ња. 2. Сма-
њи ва ње (dow nsi zing, re trenchment) сма њи ва ње бро ја ор га на др-
жав не упра ве. 3. Ме на џе ри ја ли зам. Ра сту ћа при ме на ме то да ра да 
при ват ног сек то ра у ра ду др жав не упра ве. 4. Де цен тра ли за ци ја. 
Мак си мал но при бли жа ва ње про це са од лу чи ва ња ко ри сни ци ма. 5. 
При ва ти за ци ја. По ве ра ва ње вр ше ња не ких по сло ва и за да та ка ор-
га на и ор га ни за ци је јав не упра ве – при ват ном сек то ру. 6. Де би ро-
кра ти за ци ја. По бољ ша ње од но са са гра ђа ни ма и пре тва ра ње јав не 
упра ве у сер вис ко ри сни ка. Ре струк ту и ра ње др жав не упра ве и при-
ме на но вих ме то да као што су упра вља ње ци ље ви ма и упра вља ње 
ре зул та ти ма, бен чмар кинг – ана ли за нај бо ље прак се у ду гим сре-
ди на ма. 7. Ко ри шће ње ре зул та та до ко јих се до ла зи еко ном ском 
ана ли зом.

Прак са јав ног ме наџ мен та за сно ва на је на ле ги тим но сти а то 
зна чи на ана ли зи по ли ти ке ко ји утвр ђу ју иза бра на ли ца. Са др жи: 
а) фор му ли са ње укуп не управ не по ли ти ке или по ли ти ке у од ре ђе-
ном ре со ру; б) из вр ше ње; в) про цес ева лу а ци је и г) уво ђе ње ко рек-
тив них ме ра, уко ли ко је по треб но.28) 

Но ви јав ни ме наџ мент – New Pu blic Me na ge ment (NPM) – је 
тер мин ко ји се „ко ри сти у мно гим зе мља ма ши ром све та. на из глед, 
он опи су је гло бал ни тренд од ре ђе ног ти па управ не ре фор ме, али 
бр зо по ста је ја сно да у раз ли чи тим управ ним окру же њи ма он има 
раз ли чи та зна че ња, чак и у ака дем ском све ту, још не ма са гла сно-
сти о то ме шта овај тер мин озна ча ва. У сва ком слу ча ју, тер мин је 
до не кле не ис пра ван јер ње го ви еле мен ти баш и ни су но ви, због 
че га по сто је оп ту жбе да се та ко про да је „но во ви но у ста рим бо-
28)  др Дра го љуб Ка вран: Јавнауправа..., Бе о град, 2003, стр. 54.
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ца ма“ (иако се, осим у САД, тер мин јав ни ме наџ мент ни је мно го 
ко ри стио до осам де се тих). Осим то га, ре фор ме јав ног ме наџ мен та 
ја вља ју се у ши ро кој ле пе зи об ли ка, у раз ли чи тим кон тек сти ма, 
укљу чу ју ћи ве о ма раз ли чи те на ци о нал не при о ри те те и по тре бе. 
Про цес тран сфор ма ци је у цен трал ној и ис точ ној Евро пи са мо је је-
дан од при ме ра. Са по ја вом ме на џе ри зма из раз „pu blic ad mi ni stra-
tion“ (јав на упра ва), бр зо би ва за ме њен по пу лар ни јим „pu blic ma-
na ge ment“ (јав ни ме наџ мент или јав но упра вља ње) чак и у мно гим 
ака дем ским про гра ми ма (нпр. ме наџ мент људ ским ре сур си ма). 
Су штин ски, раз ли ка из ме ђу ова два из ра за ни је то ли ко у њи хо вој 
де фи ни ци ји ко ли ко у док три ни ко ја сто ји иза сва ког од њих. Иако 
се у срп ском је зи ку „ma na ge ment“ ла ко пре во ди из ра зом „упра вља-
ње“, у до ма ћој ли те ра ту ри се рав но прав но и са истим зна че њем 
ко ри сти и из раз ме наџ мент. Пре вод из ра за „mаnager“ – „управ ник“ 
не од го ва ра у пот пу но сти ду ху и прак си срп ског је зи ка, па се че-
сто ко ри сти из раз „ру ко во ди лац“ (што је на ен гле ском „le a der“). 
Око пре во да „New Pu blic Ma na ge ment“ i „Good Go ver nan ce“ мо же 
се до ста ди ску то ва ти, као уоста лом и о пре во ду из ра за „pu blic po-
licy“, али ће мо се ми ко ри сти ти из ра зи ма но ви јав ни ме наџ мент 
и до бра вла да(ви на). Иако се не мо же уна пред ре ћи шта је но ви 
јав ни ме наџ мент, пра вед но је твр ди ти да је он по мо гао у на гла-
ша ва њу по тре бе за про ме ном на чи на на ко ји функ ци о ни шу вла де. 
Узи ма ју ћи у об зир дво сми сле ност тер ми на, нео п ход но је раз ја сни-
ти ко је еле мен те об у хва та на зив „но ви јав ни ме наџ мент“.  На ме ћу 
се „две вр сте глав ног кон цеп та но вог јав ног ме наџ мен та. Пре ма 
ужем кон цеп ту но ви јав ни ме наџ мент је брак две раз ли чи те стру је 
иде ја. Јед на из ви ре из но ве ин сти ту ци о нал не еко но ми је ко ја раз ма-
тра но ве управ не прин ци пе као што су так ми че ње, ши ри из бор за 
ко ри сни ке јав них услу га, тран спа рент ност и јак на гла сак на но ве 
ме ха ни зме под сти ца ја за по сле них. Дру га стру ја из ви ре из при ме не 
прин ци па при ват ног по слов ног ме наџ мен та на јав ни сек тор. Прак-
тич но, ово уже схва та ње но вог јав ног ме наџ мен та ста вља на гла сак 
на уго вор ном ме наџ мен ту, уво ђе њу ме ха ни за ма тр жи шта у јав ни 
сек тор и по ве зи ва њу пла те са ре зул та ти ма. Но ви јав ни ме наџ мент, 
по овој де фи ни ци ји, мо же да се из јед на чи са ре фор ма ма јав ног ме-
наџ мен та на Но вом Зе лан ду, и у ма њој ме ри у Дан ској и Ве ли кој 
Бри та ни ји.

Ши ра де фи ни ци ја но вог јав ног ме наџ мен та има праг ма тич ни-
ји при ступ, не по сма тра ју ћи га из фи ло зоф ске пер спек ти ве, већ пре 
као ра ци о нал ни од го вор на не ке од при ти са ка са ко ји ма се вла де 
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су о ча ва ју. По што су због гло ба ли за ци је при ти сци слич ни у свим 
зе мља ма, оче ки ва ло би се да ре ак ци је бу ду слич не, тј. да се у од-
ре ђе ној ме ри по кла па ју. То не зна чи да ће им пле мен та ци ја но вог 
јав ног ме наџ мен та у тим зе мља ма би ти исто вет на. Пре кла па ња не 
зна че уни фор ми са ност, чак и ако је пред мет ре фор ми исти. Та ква 
ши ро ка де фи ни ци ја не на ме ће уни вер зал ни мо дел, али чи ни мо дел 
но вог јав ног ме наџ мен та лак ше пре но си вим из зе мље у зе мљу и 
при мен љи ви јим у раз ли чи тим управ ним си сте ми ма. Ово мо же да 
зна чи де таљ не ра ди кал не ре фор ме јав ног ме наџ мен та или, мо жда 
ко ри сни је, по је ди нач но при ла го ђа ва ње у за ви сно сти од ин сти ту-
ци о нал них окви ра тих зе ма ља. У не ким зе мља ма, за не ка пи та ња и 
при сту пе не ће би ти по треб не ре фор ме, јер их је др жа ва у про шло-
сти усво ји ла (под дру гим на зи вом) или већ по сто је од го ва ра ју ће 
струк ту ре, као што су аген ци је у Швед ској или не ка по лу а у то ном-
на те ла у Фран цу ској. 

Тер мин но ви јав ни ме наџ мент че сто се ко ри сти за опи си ва-
ње кул ту ре ме наџ мен та ко ја на гла ша ва цен трал но ме сто гра ђа ни-
на или ко ри сни ка услу га, као и од го вор ност за ре зул та те у сми слу 
ефи ка сног, етич ког по на ша ња, ети ке по сло ва ња и по слов ног бон-
то на у по слов ној ко му ни ка ци ји.29) По слов ни мо рал са др жи од ре ђе-
не мо рал не нор ме и вред но сти ко је нај ви ше до ла зе до из ра жа ја у 
по слов ним од но си ма ме ђу љу ди ма, а ба зи ра се на: а)ме ђу соб ном 
по што ва њу; б) одр жа њу да те ре чи; в) по ште њу; г) са мо стал но сти; 
д) по што ва њу до брих по слов них оби ча ја; ђ) бр зи ни ре а го ва ња; е) 
ува жа ва њу ин те ре са дру гих; ж) од го вор но сти и з) тач но сти“. Та ко-
ђе на го ве шта ва струк ту ре или ор га ни за ци о не из бо ре ко ји ис ти чу 
де цен тра ли зо ва ну кон тро лу пре ко ши ро ког спек тра ал тер на тив них 
ме ха ни за ма за пру жа ње јав них услу га, укљу чу ју ћи ква зи тр жи шта 
на ко ји ма се јав ни и при ват ни снаб де ва чи над ме ћу за сред ства фи-
нан си је ра и оних ко ји во де јав ну по ли ти ку. Но ви јав ни ме наџ мент 
не твр ди да би вла да, од но сно упра ва тре ба ло да пре ста ну да се 
ба ве од ре ђе ним по сло ви ма. Иако се овај мо дел че сто по ве зу је са 
ова квом по ли ти ком, ње га не за ни ма да ли ће се по сло ви оба ви ти 
или не. Оно што га за ни ма је сте да се по сао оба ви на што бо љи 
на чин. Но ви јав ни ме наџ мент је за чет као сред ство за уна пре ђе ње 
ефи ка сно сти и од го вор но сти по ли тич ких ли де ра и во ди по ре кло 
из пар ла мен тар них де мо кра ти ја са нео бич но ја ком из вр ше ном вла-
шћу, цен тра ли зо ва ним вла да ма и ма ло управ ног пра ва.

29) Др Дра ган Су бо тић, „При ме ње на кор по ра тив на по слов на ети ка“, Пословнаекономија, 
бр. 1, С. Ка ме ни ца, 2009, стр. 330.
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Гле да но на ова кав на чин, но ви јав ни ме наџ мент се мо же осма-
тра ти као „сте пе на сти ла нац уго вор них од но са“ ко ји во ди ка јед-
ном ру ко во ди о цу (нај че шће ми ни стар ства) за ин те ре со ва ном за 
што бо ље ре зул та те у обла сти у ко јој има зна чај ну и  ре ла тив но 
ста бил ну над ле жност. Нај ви ше прин ци па но вог јав ног ме наџ мен та 
мо же се илу стро ва ти при ме ром осни ва ња по лу а у то ном них аген ци-
ја за пру жа ње јав них услу га. Ар гу мент у при лог по сто ја ња аген ци-
је је сте да би они ко ји пру жа ју услу ге тре ба ло да се кон цен три шу 
на њи хо ву ефи ка сност и ква ли тет, без оме та ња струк ту ра за раз вој 
јав не по ли ти ке. Рас пра ва о ства ра њу „из вр шних аген ци ја“ у Ве ли-
кој Бри та ни ји и слич ним про гра ми ма у Аустра ли ји, Ка на ди, Фран-
цу ској. Ислан ду, Но вом Зе лан ду и Нор ве шкој ба зи ра се на схва та-
њу да је по треб но раз ви ти ја сне, до бро де фи ни са не ци ље ве ко ји 
омо гу ћа ва ју др жав ним слу жбе ни ци ма да се у пот пу но сти кон цен-
три шу на свој основ ни по сао, без оп те ре ће ња ши рим управ ним пи-
та њи ма. Та ко ђе, рас те ре ће ни бри ге о по је ди нач ним ко ри сни ци ма 
услу га и на чи ну на ко ји се те услу ге пру жа ју, раз вој јав не по ли ти ке 
је по стао бо ље фо ку си ран, ја сни ји, ви ше ори јен ти сан ка ино ва тив-
ним ре ше њи ма и сва ка ко ква ли тет ни ји. Чим се услу ге одво је од 
јав не по ли ти ке, ства ра се од го ва ра ју ћи про стор за уго вор не од но се 
ко ји ма се пре ци зно од ре ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе над ре ђе-
них и под ре ђе них струк ту ра.“30)

По сто ји на чел ни зах те ви ко ји чи не са др жај но вог јав ног ме наџ-
мен та. То је, пре све га, став да рад у упра ви тре ба би ти ме наџ мент, 
а не кла сич на ад ми ни стра ци ја. Мо ра ју се уна пред утвр ди ти ме ри-
ла успе шно сти и на чин кон тро ле учин ка. У упра ви тре ба одво ји ти 
ор га ни за ци је ко је се ба ве утвр ђи ва њем пред ло га по ли ти ке од оних 
ко је ди рект но пру жа ју услу ге. Тре ба уве сти по год не об ли ке утак-
ми це у јав ни сек тор и рад на ње му што је ви ше мо гу ће при ла го ди-
ти ме то да ма и сти лу при ват ног сек то ра. Тре ба по сти ћи ви ши ни во 
ште дљи во сти у упо тре би сред ста ва. Украт ко, и по слов ним сти лом 
из ра же но, у др жав ној упра ви тре ба убу ду ће би ти „тр жи шта ко ли ко 
мо же, а др жа ве ко ли ко мо ра“. О фе но ме ну стра те гиј ског упра вља-
ња мо же се раз ми шља ти у ши ро ком ди ја па зо ну од ми кро ор га ни за-
ци је (кор по ра ци је, ком па ни је, фир ме) до ма кро за јед ни це, гло бал-
ног дру штва, раз ли чи тих ни воа ње го ве ин сти ту ци о на ли за ци је.

Јав ни сек тор се ја вља као об лик вр ло ела стич не по ве за но сти 
ор га ни за циј ских мре жа, у ко јем су јав не слу жбе, у нај ши рем сми-

30)  Нав. пре ма: Нови јавнименаџмент, Аген ци ја за уна пре ђе ње јав не упра ве, Бе о град, 
2002, стр. 22-23.
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слу ре чи, по ве за не и уну тар и ван са ста ва др жав ног упра вља ња, с 
тим да се ре гу ла ци о ни по тен ци јал др жа ве мо же ко ри сти ти код свих, 
али са мо то ли ко ко ли ко се у сва ком тре нут ку оце њу је оп ти мал-
ним, док раз ви так сва ке мре же, ње на спе ци фич на ди фе рен ци ја ци ја 
и ин те гра ци ја, оста је нео п те ре ће на ну жном кру то шћу др жа ве као 
пра вом огра ни че не си ле. Ши ре је зна че ње про це са мо дер ни за ци је 
упра ве у то ме, да је, по ред функ ци о нал не ди фе рен ци ја ци је свет-
ског дру штва, по ред гло ба ли за ци је и по ред све ве ће до ступ но сти 
ин фор ма ци ја, пре стао сва ки раз лог за из два ја ње др жав не упра ве из 
ску па спе ци ја ли зо ва них струч них де лат но сти и ње но по себ но тре-
ти ра ње. Др жав на је упра ва, од но сно да нас све ви ше јав на упра ва 
или упра ва у јав ном сек то ру, јед но од та квих спе ци ја ли зо ва них и 
функ ци о нал но ди фе рен ци ра них под руч ја. 

DraganSubotic
THENEWPUBLICMANAGEMENT
INPOLITICALSYSTEMOFSERBIA

Summary
Inthistextauthorwroteonnewpublicmanagementasa
newwayofmanagement(NewPublicManagement),or,in
otherwords,onrethinkingaboutgovernance.Theauthor
definedtermsofpublicsector,publicgoods,publicservi
ce,publicutilitiesandredefinedclassicstatefunctions,in
particularinregardtoenterprisingmodelofnewpublic
management.Theauthorreferstothenewpublicmana
gementasapartofpoliticalsystem,butinsensethatits
reformsimultaneouslyimpliesareformofsocial,thatis,
contemporarypoliticalsystemofSerbia.Thereformisdi
rectedtowardonemorefunctional,flexibleanddeveloped
reformmodelthatleadstofurtherdemocratizationofsoci
ety,legalstateandcivilsociety.Certainlyitincludesalso
achievementofEuropeanstates,beforeall,GreatBritain
andGermany,butalsotheUnitedStatesofAmericaand
NewZealand,whosemodelsandexperienceshavebeen
greatly implemented into the reform of political system,
thatis,intopublicsectorofSerbiaincontemporarytran
sitionalenvironment.
KeyWords: New PublicManagement, politics, political
management,Serbia

ЛИТЕРАТУРА

• Б. Ма шић: Стратегијскименаџмент, Уни вер зи тет Бра ћа Ка рић, Бе-
о град, 2001.



стр:91114.

- 113 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

• Б. Ста врић и С. Ву ки ће вић: Основименаџмента,Управљањепреду
зећем, Бе о град, 1993.

• Ge or ges Ka tro un go los la Cri se de le gi ti mi te, de l ad mi ni stra tion, At hens 
1993.

• Д. Ми ло сав: Организацијауправе, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 1993.
• Д. Ри стић: Менаџмент,управљањеируковођење, Фу ту ра, Но ви Сад, 

1995.
• Dze rald Grin berg, R. Ba ron: Понашањеуорганизацијама, ЖЕЛ НИД, 

Бе о град, 1998.
• Е. Ах ме то вић: Организацијапредузећа, С ЧИ КОС, Су бо ти ца, 1996.
• “За кон о јав ним пред у зе ћи ма”, Сл. гласник Републике Србије, бр. 

6/90.
• “За кон о јав ним слу жба ма”, Сл.гласникРепубликеСрбије, бр. 6/90.
• Из вод из ли те ра ту ре за пред мет: Упра вља ње јав ним сек то ри ма при-

вре де, Бе о град, 2000.
• И. Ад жес: Управљањепроменама, Аго ра – Про ме теј, Но ви Сад, 1994.
• Л. Ди ги: Преобраћајјавногправа, Го ца Кон, Бе о град, 1929.
• М. Ли ви: Добасофтвераихардвера, спе ци јал но за по слов ни круг, 

сеп тем бар 1995.
• М. Ми ли са вље вић: ПоложајиулогајавнихпредузећауСрбији, Ин-

сти тут еко ном ских на у ка, Бе о град, 1995.
• Н. Стје па но вић: Управ но пра во, Бе о град, 1982.
• R.G. Schro e der: Upra vlja nje pro iz vod njom, od lu či va nje u funk ci ji pro iz-

vod nje, sve u či li šte Min ne so te, Za greb, 1990.
• С. Ко ста ди но вић: Ауто ри зо ва но пре да ва ње из пред ме та Упра вља ње 

јав ним сек то ри ма при вре де, Фа кул тет за ме наџ мент Бра ћа Ка рић, 
Бе о град, 2000.

• С. Ко ста ди но вић, З. Јев тић: Људскипотенцијалинажелезници, Гра-
фо – ЖИГ, Бе о град, 1996.

• С. Ко ста ди но вић, М. Ра чић, Г. Љу бо је вић: Пословноправо, Гра фо-
ЖИГ, Бе о град, 2002.

• С. Ка ра ви дић: Транзицијаиразвојпривреде, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је -  Цен тар за тран зи ци ју и раз вој, Бе о град, 2001.

• С. Ко ста ди но вић: Уводупредмет,управљањејавногсектора,при
вреде, Фа кул тет за ме наџ мент Бра ћа Ка рић, 2000.

• С. По по вић, Б. Мар ко вић, М. Пе тро вић, Управно право, Бе о град, 
1995.

• С. Ми лић: “Ор га ни за ци о ни по јам упра ве, Правнизборник, Под го ри-
ца, 2/3-1995.

• “Устав СРЈ”, Сл.листСРЈ, бр. 1-92
• др Драган Суботић: Политички менаџмент, Београд, 2007.
• др Драган Суботић: Менаџмент у политици, Београд, 2008.



- 114 -

НОВИЈАВНИМЕНАЏМЕНТУПОЛИТИЧКОМ...ДраганСуботић

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

Аbstract
Mainobjectiveofthisworkismakingaplanforanopti
mum,efficient,and,aboveall,functionaldevelopmental
reformistmodelofnewpublicmanagementinSerbia.This
objectivemight be achievedby a comparisonof foreign
experiencesinthatfield,primarilyAngloSaxonones,and
also by a comparison of existing state of affairs in that
field,alongwithprecise specifyingof strategicelements
ofthemission,visionandobjectivesregardingfurtherde
velopmentofSerbiansocietyandpoliticalstateofaffairs,
andwithspecifyingofpublicpoliticsandnewconceptof
management.Oneshouldtakeintoconsiderationthatthis
formerlysuggestedconceptofreformsofpublicsectoris
onlyoneofpossiblepreconditions forstrategicdevelop
mentofSerbiaandestablishmentofmoderndemocratic
politicalinstitutionswhichisoneofpreconditionsforstra
tegicdevelopmentofSerbiaandestablishmentofmodern
democraticpoliticalinstitutionsasoneofprerequisitesfor
enrollingintotheEuropeanUnion.
Therefore,suchnewmodelofpublicmanagement,along
withanecessaryreformofpublicsector,isaprecondition
forEuroAtlanticintegrationofSerbiawithinthecommu
nityofEuropeannations.Necessityformodernizationof
politicalsystemofaffirmationofsubstantialvaluesofcivic
society,alongwithunderstandingandpromotionofEuro
peanvaluesisthebasisfornecessarydemocratizationof
traditionalsocietyinSerbia.

 Овај рад је примљен 15. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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ДРЖАВА
Сажетак

Др жа ва је исто риј ска ка те го ри ја ко ја је на ста ла на 
од ре ђе ном ступ њу раз во ја људ ског дру штва, и у том 
сми слу она је јед на исто риј ска – чо ве ко ва тво ре ви на. 
Пра ви сми сао зна че ња др жа ве огле да се у то ме што 
је она нај ва жни ја по ли тич ка уста но ва ци ви ли зо ва ног 
дру штва. Ње на основ на функ ци ја је, од ње ног по стан
ка па све до да нас, ви де ли смо, оп ста нак и про грес дру
штва, пу тем за шти те да тог исто риј ски на ста лог, 
дру штве ног на прет ка и гло бал ног усме ра ва ња дру
штве них про це са. Основ на сред ства др жав не вла сти 
су пра во, иде о ло ги ја и мо но пол фи зич ке си ле. Др жа ва 
ко ри сти ова сред ства да би дру штве на за јед ни ца, а  и 
она са ма мо гла да оп ста не и функ ци о ни ше. Због то га 
се ка же да је основ но сред ство др жав не вла сти пра во 
и на ње му за сно ван мо но пол си ле, ко јим рас по ла же по
се бан апа рат, хи је рар хиј ски устро је ни, ци вил ни и вој
нопо ли циј ских ор га на. Основ ни еле мен ти струк ту ре 
сва ке др жа ве: те ри то ри ја, ста нов ни штво и су ве ре на 
јав на власт. Сва ка др жа ва по се ду је ова три еле мен та 
и од оног мо мен та ка да је дан, би ло ко ји од њих, бу де 
до ве ден у пи та ње, др жа ва је окр ње на.
Кључ не ре чи:  Др жа ва, гра ђан ско дру штво, дру штве
ни по ре дак, те ри то ри јал ни су ве ре ни тет, плу ра ли зам, 
по ли тич ке стран ке.

ПО ЈАМ, НА СТА НАК И МО ДЕР НА ДР ЖА ВА

Rаз у ме ва ње др жа ве има кључ ни зна чај за по и ма ње гра ђан ског 
дру штва, де мо кра ти је и пар ла мен та ри зма То је раз лог да се  ов-

де украт ко освр не мо  на основ не те о риј ске  ди ле ме о на стан ку др-
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жа ве, упо тре би  ње ног име на као и еле мен тар ним  са др жа ји ма и 
фор мал ним од ли ка ма са вре ме не др жав но сти. Ово мо же, на пр ви 
по глед, из гле да ти су ви шно, али ви де ће мо од мах да ни је та ко.

Сло бо дан Јо ва но вић ка же да се по ре кло др жа ве гу би да ле ко у 
вре ме ну и да се за то не ће пот пу но си гур но зна ти ка ко је она по ста-
ла. То ми шље ње де ли још и зна тан број ис так ну тих те о ре ти ча ра 
др жа ве. Али, иако се  ме ђу соб но  раз ли ку ју у по гле ду узро ка на-
стан ка др жа ве они су је дин стве ни у по гле ду ње не су шти не.1)

Не спор но је да др жа ва ни је нај ста ри ји об лик људ ске за јед ни-
це. Прет хо де јој по ро ди ца и пле ме, као крв не, при род не за јед ни-
це. Оту да не ки пи сци за кљу чу ју да је др жа ва на ста ла из пле ме на 
ње го вим про стим про ши ре њем пу тем ор ган ског ра ста. На су прот 
пле ме ну ко је се за ко ни то де ли кад до ђе у фа зу кван ти та тив ног ра-
ста, др жа ва је ква ли та тив но но ви об лик за јед ни штва. Она сје ди њу-
је сво је при пад ни ке дру га чи јом вр стом ве за од крв них. Реч је,  пре 
све га,  о но вој ве зи - прав ној ве зи. 

Ту ве зу, нај ве ро ват ни је је из не дрио на гон са мо о др жа ња као 
нај при род ни ји на гон у чо ве ку. На и ме, ме ђу пле мен ски су ко би и 
слич ни  спо ља шњи при ти сци и опа сно сти, из лу чи ле су јед ну но-
ву струк ту ру  мо ћи ко ја се по све раз ли ко ва ла од со ли дар но сти и 
оби чај не струк ту ре мо ћи  крв не за јед ни це. Пра ва по бе ди о ца над 
по бе ђе ним по ти сну ла  су, од та да, за у век пле мен ску јед на кост. То је 
трај ни учи нак но ве струк ту ре мо ћи, мо ћи др жав не вла сти.

Ен гле ски те о ре ти чар др жа ве Ф. Х. Хин сли не спо ри да је осва-
ја ње че сто пот по мо гло кон со ли да ци ју, ако не и сам на ста нак др жа-
ве, али сма тра да оно не во ди увек ус по ста ви др жа ве.2) Хин сли раз-
ви ја те зу да је реч о на стан ку др жа ве у сми слу ква ли та тив ног ско ка 
или уда ра у ду гој епо хи пре ла за ро дов ско-пле мен ског дру штва на 
са свим дру гу пу та њу од до та да шњег при род ног без др жав ног сме-
ра. Ана ли зи ра ју ћи африч ка пле мен ска дру штва Хин сли по ка зу је 
да у слич ним дру штве но-еко ном ским и кул тур ним окол но сти ма 
не ка дру штва има ју при ми тив ну, ма ње или ви ше раз ви је ну и ста-
би ли зо ва ну др жа ву, а не ка је  не ма ју уоп ште. Он за кљу чу је да се 
др жа ва ипак “ни је сву да по ја ви ла и ни је се ус пе ла увек учвр сти ти 
та мо где се по ја ви ла, јер су се су прот не си ле, от пор дру штва и те-
1) С. Јо ва но вић, О др жа ви, Са бра на де ла, Том 1. БИГЗ, Бгд. 1990. стр. 30.
2) F. H. Hin sley, Su ve re ni tet, August Ce sa rec, Za greb, 1992. str. 22.
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шко ће у про це су ње ног ета бли ра ња у ра ним фа за ма др жа ве мо гле 
по ка за ти пре ја ки ма“3)

Све у све му пре лаз из без др жав ног у др жав но ста ње  те као је 
у при су ству или од су ству сти ца ја, ни за још не раз ја шње них “си ла и 
слу чај но сти“ и пред ста вљао  је бо лан и по ла ган исто риј ски про цес 
ко ји је у дру штви ма на и ла зио на от по ре. При том те шко да се мо-
гу утвр ди ти ка ква пра ви ла по ко ји ма др жа ва на ста је  те Ерих Вајл 
при ме ћу је  “Да се др жа ва не пра ви, већ она на про сто су штин ски 
по ста је а све оста ло у њој је на чи ње но. У  том сми слу је не спор но  
да је др жа ва  ар те факт  – ве штач ки чо ве ков про из вод.4)

Сло бо дан Јо ва но вић ства ра ње  сва ке по себ не др жа ве сма тра 
свр ше ним чи ном, тач ни је “чи ном  ко ји је по сле ди ца на ро чи тог 
сти ца ја при ли ка, ка кав се у ни зу исто риј ских до га ђа ја, са мо је дан-
пут де сио. У том про це су, по себ но је по ме ша но са оп штим, да увек 
оста је не што што се оп штим узро ци ма не мо же об ја сни ти, не што 
што из гле да де ло лич не ве шти не или чак сре ће и слу ча ја“.5) Али,  
док  за и ста  не ма на чи на да се из дво ји и про у чи у свом са мо стал-
ном де ло ва њу, ма ко ји од ра зно вр сних чи ни о ца по ста је др жа ве и 
што се ње но ства ра ње не мо же под ве сти ни под прав на пра ви ла, ни 
под со ци јал не за ко не, мо гу ће је спо зна ти ко ји су то чи ни о ци у јед-
ној исто риј ској епо хи од пре суд ног ути ца ја. Оп шта је са гла сност 
ре ци мо, да је на кон Фран цу ске ре во лу ци је та кав чи ни оц у на стан-
ку на ци о нал них др жа ва пред ста вљао по раст на ро до но сне све сти, 
од но сно,  на ци о на ли зма.

Док Сло бо дан Јо ва но вић, кључ ни раз лог  по стан ка др жа ве 
на ла зи у при род ном на го ну, на го ну за са мо о др жа њем, Хин сли јој 
по ре кло из во ди из “по ри ва за мо ћи“, па на гла ша ва “да пр ва по ја-
ва др жа ве ни је од раз же ље дру штва за та квом вр стом вла сти, не го 
од раз људ ског по ри ва за по се до ва њем те вр сте мо ћи“ и до да је “ако 
не гре шим, пре лаз на др жав не об ли ке вла сти био је оп шта по ја ва 
упра во за то што је људ ски по рив за вла шћу та ко над мо ћан и ве-
чан“6)

Осим ова два узро ка, као и још мно гих,  ко ји су у са мој   чо ве-
ко вој при ро ди,  за на ста нак др жа ве, у со ци о ло шком сми слу,  бит-
ни је је оно што је већ по ме ну то, а то је  фор ми ра ње од но са у ко ји-
3) F. H. Hin sley, Su ve re ni tet, August Ce sa rec, Za greb, 1992. str. 22
4) Е. Вајл, По ли тич ка фи ло зо фи ја, Но лит, Бгд. 1982, стр. 190-191.
5) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit. str. 33.
6) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit. str. 35.
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ма ја ча пле ме на, ја че гру пе,  го спо да ре сла би јим – раз вој  од но са 
го спо да ра и ро ба. У тим од но си ма уме сто три ба ли стич ких раз ли ка 
и на пе то сти, за јед нич ки жи вот “по сте пе но из јед на чу је ра зна пле-
ме на; до ла зи је дан тре ну так кад се она не осе ћа ју  ви ше као  ра зна 
пле ме на не го као ра зни ста ле жи; још доц ни је, код њих се по ред и 
по врх ста ле шке све сти ја вља и свест о не ким ви шим за јед нич ким 
ин те ре си ма, ко ји све ста ле же спа ја ју у јед но. Власт се не вр ши са-
мо у ин те ре су го спо дар ске гру пе, не го у ин те ре су це ле за јед ни це; 
дру гим ре чи ма, власт се ста вља у слу жбу пра ва.“7)

Са да, да кле, ви ди мо и још је дан лик др жа ве. На ста ју ћи као 
осва јач ко-од брам бе на, то јест вој на за јед ни ца, ко ја се со ци јал но 
струк ту и ра по мо ћу пра ва, др жа ва ра ди одр жа ња не са мо спо ља-
шњег, већ са да пре све га  уну тра шњег ми ра у по тен ци јал но ве чи то 
не мир ној за јед ни ци, мо ра при ме њи ва ти сво ју си лу, те та ко  по ра ђа 
власт као прав ну уста но ву у пу ном сми слу ре чи. До бив ши по ред 
вој не и прав ну ми си ју др жа ва ће вр ло ра но до би ти,  по ре ду тре ћу, 
а ци ви ли за циј ски ве о ма ва жну ми си ју - кул тур ну ми си ју. Та ми си ја 
ће би ти по себ но из ра зи та у мо дер ној др жа ви. 

Ма да, наш прав ни те о ре ти чар Ђор ђе Та сић, при ме ћу је ка ко 
“је два има при ме ра да је јед но кул тур но дру штво оста ло без др-
жа ве“, ипак Сло бо дан Јо ва но вић под вла чи да, у крај њој ин стан ци  
др жа ву, на уну тра шњем пла ну спе ци фи ци ра при ме на си ле исто ко-
ли ко и на спо ља шњем.8)  Др жа ва мо же за та ји ти у сво јој кул тур ној 
ми си ји,  мо же је се чак и од ре ћи, мо же се од ре ћи и сво је прав не 
ми си је па ће тра ја ти из ве сно вре ме. А ако би се од ре кла при ме не 
си ле, што ће ре ћи сво је вој но-без бед но сне мо ћи,  за вр ши ла би са-
мим тим чи ном. То је опо ми њао  још  Та цит из ре ком да “Ни шта у 
људ ском жи во ту ни је та ко не по сто ја но и не стал но као власт ко ја 
се не осла ња на сво ју сна гу“. Из гле да да  су Ла ти ни би ли све сни 
ка ко је  овом мак си мом осве тљен  са мо је дан би тан, али не и до-
во љан услов ста бил не вла сти. За то дру га ла тин ска мак си ма упу ћу-
је на нео п ход ност оправ да ња (ле ги ти ми за ци је) си ле вла сти, ако се 
хо ће очу ва ти са ма вла да ви на: “Власт се не чу ва раз ло гом вла сти, 
не го вла шћу раз ло га“.  То је ваљ да по ру ка и оне чу ве не Та ље ра-
но ве ме та фо рич не опо ме не На по ле о ну да се ба јо не ти ма мо же све 
по сти ћи, али се на њи ма не мо же се де ти. Но, про блем ски ком плекс  
од но са си ле и ње не при ме не у очи ма по да ни ка  отво ри ће се у свој 
7) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit. str. 36.
8) Ђ. Та сић, Про блем оправ да ња др жа ве, Увод у прав не на у ке, Ен ци кло пе ди ја пра ва, Слу-

жбе ни лист СРЈ, Бгд. 1955, стр. 20.
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сво јој пу но ћи тек у мо дер ној др жа ви и ре ша ва ће се све до да на-
шњих да на.

ДР ЖА ВУ ОД ЛИ КУ ЈЕ МЕ ТОД РА ДА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

На ша до са да шња ана ли за по ка зу је три вр сте од ли ка  др жав но-
сти по ко ји ма је др жа ву мо гу ће по сма тра ти пр во као  су пер и ор ну 
дру штве ну си лу, дру го, да се она мо же по сма тра ти   као  сред ство 
и пра вом уре ђе на и огра ни че на вла да ви на  у јед ној за јед ни ци и, 
тре ће, да је реч о др жа ви као ле ги тим ној вла сти и ре ла тив но хо мо-
ге ној за јед ни ци. Др жа ва се не мо же пој ми ти, раз у ме ти и ту ма чи ти,  
по мо ћу са мо јед не од ли ке свог иден ти те та, јер се све оне исто вре-
ме но ис по ља ва ју и скри ва ју у број ним со ци јал ним ин тер ак ци ја ма 
и ин сти ту ци ја ма као “уоб ли че ним ста њи ма мо ћи“( Љ. Та дић).

Па че му чо ве ку слу жи др жа ва, шта је ње на свр ха? Људ ска ми-
сао се у од го во ру на то пи та ње ду го рас пи ња ла из ме ђу крај но сти. 
Ни да нас ни је без ди ле ме. Стал но тра жи од го вор. 

На јед ној стра ни су ме та фи зич ке гло ри фи ка ци је др жа ве као 
свр хе људ ске ег зи стен ци је и,  на дру гој, ис ка зи ко ји у др жа ви ви-
де сред ство обез бе ђе ња хе ге мо ни и је вла да ју ћег ста ле жа или кла се. 
Ка рак те ри стич не у том по гле ду су рас пра ве из ме ђу ли бе рал них де-
мо кра та и марк си ста то ком ми ну ла два ве ка Оне су умно го ме обо-
ји ле и, сво јом ор то док си јом, уко чи ле на пред по ме ну те рас пра ве. 
За це ло, као што се не мо же  ве ро ва ти на реч по сед ни ци ма др жав не 
мо ћи, та ко се о др жа ви  не мо же су ди ти ни ис кљу чи во по ме ри јед-
не фи ло зоф ско-те о риј ске шко ле, ако се хо ће не при стра сан суд. Из 
тих раз ло га де ба та о др жа ви је и да нас ак ту ел на, она пред ста вља 
цр ве ну нит у свим рас пра ва ма о по ли ти ци.

Ен др ју Вин сент сма тра др жа ву као “нај про бле ма тич ни ји по-
јам у по ли ти ци“ и скре ће па жњу на сле де ће чи ње ни це. Пр во, све 
иде је о др жа ви то ком про шлог ве ка сво де се на пре на гла ша ва ње 
ње ног зна ча ја; дру го, она је уз ди за на до све то сти или је; тре ће, пот-
пу но по гре шно схва ће на.

Вин сент сма тра да је и да ље  код ан гло сак сон ских те о ре ти ча ра 
при сут на сум њи ча вост пре ма др жа ви и “ма ли сте пен са мо све сти 
о вла сти тој др жав ној тра ди ци ји“. Ен гле ски и аме рич ки фи ло зо-
фи по ли ти ке, још од че тр де се тих го ди на про шлог ве ка, из бе га ва ју 
нор ма тив ну те о ри ју и пре вас ход ну па жњу по све ћу ју ужим пи та-
њи ма као што су ана ли за пра ва и оба ве за /обли га ци ја/ у по ли тич-
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кој за јед ни ци. С дру ге стра не у Евро пи је пер ма нент но при сут на 
оп шта те о риј ска ди ску си ја о др жа ви и то го то во два ве ка, па ипак 
не ма ја сних од го во ра о по ве за но сти не мач ких и европ ских ин те-
ре са у др жа ви  и успо на на ци о на ли зма и ме ђу на род не агре си је у 
про шлом ве ку. У ства ри, Вин сент сма тра да би баш та ди ску си ја, 
ди ску си ја о др жа ви, тре ба ло да по мог не да се до би ју од го во ри на 
прет ход на два пи та ња - по вра так агре си је и на ци о на ли зма. 

Вин сент под се ћа да се да нас те шко мо же за ми сли ти жи вот без 
др жа ве, с тим сто др жав ност не зна чи са мо им пе ри јум по ли тич ких 
ин сти ту ци ја. Због то га он упо зо ра ва “у игри“ мо ра би ти це ли на 
оног што се мо же на зва ти “ци ви ли те том“ и ње му под ра зу ме ва ју-
ћом прак сом, ко дек си ма и ста во ви ма о све му што је дру штве но и 
гра ђан ско. Баш из тог угла се ви ди ка ко др жа ва ни је ствар. Она је 
“ком плекс иде ја и вред но сти од ко јих не ке има ју сво је ин сти ту ци-
о нал но оства ре ње“.9)

Бу ду ћи да је још од свог по стан ка пред ста вља сред ство јед них 
за пот чи ња ва ње дру гих, др жа ву, сма тра Вин сент, ни је мо гу ће спо-
зна ти са мо еви ден ци јом и опи сом кон крет них ин стру ме на та ко ји-
ма се она слу жи, ни ти са мо по ре зул та ти ма ње ног де ла ња. Све то 
је ли раз ли чи то у раз ли чи тим кон тек сти ма. Да би смо схва ти ли др-
жа ву  по треб но је раз у ме ти и иде је др жа ве и ње них за да та ка, ко је 
про из во де и ства ра ју, ка ко по сед ни ци др жав не мо ћи та ко и кри ти-
ча ри њи хо вих иде о ло га. Јер, и са ме “иде је че сто од ре ђу ју и об лик 
др жа ве и наш став пре ма њој.“10)

По сма тра ју ћи др жа ву као сред ство мо ћи и вла да ви не, Бен-
за мин Кон стан, нај и стак ну ти ји по бор ник  ли бе ра ли зма, при да је 
др жа ви атри бут стро го спе ци фич ног сред ства. Раз ра ђу ју ћи Ло ко-
ву иде ју др жа ве Кон стан сво ди по јам сред ства ис кљу чи во на ин-
стру мент за шти те пра ва по је дин ца. У том сми слу он ка же: “Али 
ће свим вла сти ма би ти по ста вље не чвр сте гра ни це, за то што су 
вла сти са мо сред ства, а очу ва ње и оства ре ње пра ва ци ље ви“.11) На-
рав но, реч је о пра ви ма по је дин ца а не пра ву као та квом.

Има ју ћи у ви ду све то отва ра се на кра ју и пи та ње је дин стве не 
упо тре бе са мо тер ми на др жа ва, мо же ли упо тре ба тог име на из др-
жа ти кри ти ку у ме то до ло шком по гле ду, мо же ли од бра ни ти сво-
9) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, Хре сто ма ти ја, “Фи лип Ви шњић“ Бе о град, 1988, стр. 

306.
10) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit, str. 308.
11) Ци ти ра но пре ма: Н. Сма и ла гић,  Хи сто ри ја по ли тич ких док три на, На при јед.
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ју ме то до ло шко-те о риј ску упо тре бљи вост. Очи то је да у исто риј-
ском сми слу ни је мо гу ће иден ти фи ко ва ти ре ла тив но је дин стве ну 
ем пи риј ску и ми са о ну са др жи ну, струк ту ру ко ја би, под име ном 
`држава` има ла кон ти ну и тет од грч ког по ли са пре ко сред ње ве ков-
не, па све до мо дер не др жа ве. Не мач ки исто ри чар Ха ген Шул це у 
сво јој књи зи “Др жа ва и на ци ја у европ ској исто ри ји”, ана ли зи ра ју-
ћи дру штве не, еко ном ске, по ли тич ке, тех но ло шке, де мо граф ске и 
дру ге про це се ко ји су об ли ко ва ли европ ску исто ри ју, од свих фе но-
ме на, као два нај зна чај ни ја за но ву исто ри ју, сма тра по ја ву др жа ве 
и на ци је, као и њи хо ву уло гу у тим про це си ма.  

Сво је ис тра жи ва ње Шул це по чи ње од по чет ка дру гог ми ле ни-
ју ма, ана ли зи ра ју ћи остат ке рим ске кул ту ре, пра ва и др жав но сти, 
ко ји су да ли не ке осно ве за бу ду ћи раз вој европ ског по ли тич ког 
про сто ра, и из чи јег су хри шћан ског за ве шта ња на ста ле пр ве европ-
ске др жа ве. За тим из ла же три фа зе кроз ко је су, у свом на ста ја њу, 
про шле мо дер не др жа ве, фа зу рас цеп ка но сти и сва ко вр сне кри зе 
кра јем сред њег ве ка ко ја је по ро ди ла иде ју др жав ног раз ло га, фа зу 
ле ви ја та на, од но сно ап со лу ти стич ке др жа ве ко ја је ство ри ла би ро-
кра ти ју, је дин стве ни др жав ни про стор и ти ме по ста ви ла осно ве за 
са вре ме ни из глед Евро пе и, ко нач но, фа зу прав не и устав не др жа ве 
ко ја се по ро ди ла из по ку ша ја огра ни че ња ап со лут не вла сти у већ 
фор ми ра ним и за о кру же ним по ли тич ким тво ре ви на ма.12)

Да нас се др жа ва, у ин сти ту ци о нал ном сми слу, по сма тра и од-
ре ђу је по сред ством не ко ли ко уоби ча је них зна че ња. Наш те о ре ти-
чар Јо ван Ђор ђе вић их ви ди ова ко: “Она /др жа ва/ из ра жа ва нај ши-
ру по ли тич ку  ор га ни за ци ју ко ја по сто ји и при зна је се као др жа ва, 
а за тим ста тус јед ног на ро да, по ли тич ки ка рак тер јед не те ри то ри је 
и по пу ла ци је и је дан са мо ста лан су бјект у ме ђу на род ним од но си-
ма“.13)

За мно ге те о ре ти ча ре не спор но је да у са вре ме ним свет ским 
окви ри ма да нас без сум ње по сто је ра зно ли ке струк ту ре /при род ни 
и дру штве ни ре а ли те ти, по ли тич ке уста но ве, пра ви ла и про це ду-
ре и кри ста ли зо ва на ста ња мо ћи/ ко ја се на зи ва ју име ном др жа ве, 
али уз јед ну вр ло ло гич ну при мед бу. Њу из ри че Вин сент и, ви де ли 
смо, она се са сто ји у ра зло жном про тив ста вља њу ар гу мен та о еви-
дент ној ег зи стен ци ји не ких вр ло сна жних слич но сти као што су 
12) Х. Шул це, Др жа ва и на ци ја у европ ској исто ри ји,“Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 2002, 

стр. 91-140.
13) Ј. Ђор ђе вић, По ли тич ки си стем, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1980, стр. 51.
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те ри то ри ја, прав ни си стем, пра во су ђе, мо но пол на упо тре бу си ле 
и слич но.14)

Пи та ње рас по зна тљи ве ем пи ри је ко ја мо же би ти под ве де на 
под  по јам др жа ве син гу лар ним тер ми ном, Ерих Вајл раз ре ша ва 
сле де ћим ре чи ма: “Све на ци је ко је игра ју не ку уло гу у по ли тич-
ком жи во ту чо ве чан ства, у пр вом ре ду ка рак те ри ше та слич ност 
ко ју им да је јед на кост ме то да ра да и ор га ни за ци је.“15) Вајл го во ри 
о на ци ји има ју ћи у ви ду да она, као дру штве ни под си стем, да је  
иден ти тет дру штву-за јед ни ци то јест гло бал ном дру штву. И, дру-
го, Вајл у др жа ви ви ди јед на кост ме то да ра да си ле, спо ља шње си ле 
пре ма је дин ки и гру па ма.

Слич не ге не ра ли за ци је пре по зна је мо и код Сло бо да на Јо ва-
но ви ћа у по зна тој со ци о ло шко-прав ној сту ди ји о др жа ви. Он на-
гла ша ва да “у сва кој др жа ви мо ра би ти ова три еле мен та: љу ди, 
зе мљи ште, и из ве сна власт ко ја те љу де др жи за јед но на том зе-
мљи шту. “.. исто вре ме но, ми ни мум сва ког од тих еле ме на та, по-
себ но не мо же се пре ци зи ра ти“.16) Уоста лом, то се мо гло уочи ти и 
из прет ход ног пре гле да на стан ка др жа ве.

Шул це о ва ана ли за увер љи ви јим и бо га ти јим ар гу мен ти ма до-
ка зу је да је мо дер на др жа ва на ста ла код ро ман ских и гер ман ских 
на ро да За пад не и Сред ње Евро пе, а што је сво је вре ме но, на осно ву 
ло гич ких прет по став ки  твр дио и Сло бо дан Јо ва но вић. Оту да ни је 
слу чај но  што и са ма ети мо ло ги ја ре ћи ко је су упо тре бља ва не за 
озна ча ва ње тог ре а ли те та код тих на ро да го во ри о ње го вој при-
ро ди.  Ако се има у ви ду ево лу ци ја зна чењ ских сло је ва ре чи као 
што су: `Sta to`- на ла тин ском, `E tat` - на фран цу ском, `Stat`- на ен-
гле ском, `Sta at`- на не мач ком, он да ће мо се мо ра ти упи та ти ста је 
ов де за јед нич ко са грч ким по ли сом ко ји се сма тра пр вом др жав ном 
за јед ни цом. Сем те ри то ри је, ста нов ни штва, иде је гра ђан ства, као 
и  у пред ста ви о вла да ви ни за ко на“  иако је реч о раз ли чи тим ква-
ли те ти ма, Вин сент ка же “мо гу се на ћи не ке фор мал не слич но сти 
мо дер не др жа ве са по ли сом“.17)

Има не што дру го и мно го ва жни је од фор мал ног и ствар ног 
по сто ја ња сва ког ре а ли те та па и са ме др жа ве. Исто као што ни моћ 
др жа ве и вла де не по чи ва у уста ву, већ из ван ње га у дру штву, ср-
14) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, Но лит, Бе о град, 1982. стр. 30.
15) Е. Вајл, По ли тич ка фи ло зо фи ја, op. cit., str. 205.
16) С. Јо ва но вић, О др жа ви, op. cit., str. 40.
17) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit., str. 306-308.
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ци ма и те жња ма на ро да и гла ви чо ве ка, дру штве ној ствар но сти, 
ње ном стре мље њу ка не чем, та ко је и са др жа вом.  Реч је о оном 
што  Х. Арент зо ве  “све то сти уте ме ље ња“ за јед ни це /др жа ве/ и 
“уко ре ње но сти у тло“ код Ри мља на и Гр ка.18)

По зна то је да су Гр ци у тре ну ци ма опа сно сти или енорм ног 
ра ста ста нов ни штва би ли скло ни де ви зи ..`Идите и осни вај те но ви 
град, јер где год сте ви, ту ће би ти по лис“ да кле је дан на чин уре-
ђе ња ко ји обе ћа ва си гур ност и пре жи вља ва ње. На су прот Гр ци ма 
уте ме ље њем  по ли тич ког са др жа ја  рим ске ре ли ги је и тра ди ци је 
на ми ту о осни ва њу Ри ма, Ла ти ни су да ли до зна ња да осни ва ње 
др жа ве ни је тек не што зна чај ни је уоби ча је но ис ку ство већ је дин-
ствен и не по но вљив до га ђај. Сто га па три от ска ве за ност за те ри то-
ри ју, те ри то ри ја ни је оби чан при ве зак др жа ве, већ емо тив на, па-
три от ска, ве за ност за те ри то ри ју и прет ке. 

Као осни вач Ри ма - Ци це рон је за пи сао: “Не по сто ји ни шта по 
че му је људ ска са вр ше ност бли жа  бож јем упра вља њу не го што је 
осни ва ње  но ве др жа ве или очу ва ње већ осно ва не“19) Ваљ да је и 
Хе гел, ин спи ри сан том по ру ком, сма трао др жа ву нај ве ћим до стиг-
ну ћем људ ског ума, а за на ци о нал ну др жа ву, ре као да је до стој на 
нај ве ћег по што ва ња.

Но да нас ве ћи на  ана ли ти ча ра сма тра да је по треб но мно го ма-
ште да би се про на шле не ке слич но сти по ли са и мо дер не др жа ве. 
Да би се у ства ри, ка ко ка же Вин сент, `полис из јед на чио са пра вом 
државом`. То ва жи и за сред ње ве ков ну по ли тич ку ор га ни за ци ју ка-
ко по ка зу ју и Шул це о ва ис тра жи ва ња. Европ ски фе у дал ни си стем 
је у сво јој ра ној фа зи те жио фраг мен та ци ји по ли тич ке ор га ни за-
ци је ма сов ном су бег зи стен ци јом “без број них удру же ња“ /Ул ман/ 
што су уну тар со ци јал не хи је рар хи је чи ни ле ла ба ву струк ту ру уго-
вор них и дру гих уза јам них оба ве за. Исто вре ме но на дру гој ета пи 
све ко ли ке до ми на ци је хри шћан ске вла сти /`Re spu bli ca Chri sti a na`/ 
и оби чај ног пра ва, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти нео п ход не чи ни о це 
др жа ве као што су ја сно де фи ни са на те ри то ри ја, ло јал но ста нов-
ни штво и све тов на за кон ска власт.  У та квим окол но сти ма Шул це 
по ка зу је ка ко уни тар ни су ве рен и ни је мо гао по сто ја ти, па не ма ни 
ја сне пред ста ве о ра зли ци дру штва и др жа ве. Ти ме Шул це  по би ја 
те зу да је су ве ре на др жа ва на ста ла од 12 -13 ве ка. Он до ка зу је да се  
18) Ви де ти: Х. Арент, О сло бо ди и ауто ри те ту, Град ска би бли о те ка “Жар ко Зре ња нин“, 

Зре ња нин, 1995, стр. 45-46.
19) Ви де ти: Х. Арент, О сло бо ди и ауто ри те ту, Град ска би бли о те ка “Жар ко Зре ња нин“, 

Зре ња нин, 1995, стр. 54.
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тек од 15 ве ка за че ло оно што је пре по зна тљи во у ре ал ној по ли тич-
кој рас цеп ка но сти Евро пе као др жа ва.

Ина че, Ни ко ло Ма ки ја ве ли је тај пи сац ко ји је пр ви унео реч 
Ста то у те о риј ска раз ма тра ња по ли ти ке и др жа ве. Два мо мен та су 
бит на ко јим Ма ки ја ве ли ко ри сти ту реч. Пр во, да би из ра зио ста ње 
или по ло жај у сред ње ве ков ном сми слу, да кле је дан од нос пре ма 
дру гим по ли тич ким за јед ни ца ма, чи ни о ци ма и фак то ри ма, али и 
ме ру до стиг ну ћа пре ма се би и сво јој исто ри ји, свом ауто ном ном 
раз вит ку,  ме ра се бе и пре ма се би. Дру го зна че ње ре чи sta to код 
Ма ки ја ве ли ја је зна че ње `структ уре но ве државе` од но сно јав не 
вла сти ко ја де лу је одво је но и од вла да о ца и од оних над ко ји ма он 
вла да и она је цен трал но ме сто ин сти ту ци о на ли зо ва не вла сти“20)

Би ло ка ко би ло, Јо ва но ви ће ва  об ја шње ње ка ко је упра во мо-
гућ ност ела стич не упо тре бе јед ног тер ми на на раз ли чи те ре а ли те-
те и вр сте др жав ног уре ђе ња до при не ла све че шћој упо тре би ре чи 
др жа ва на кон 16. ве ка де лу је по све при хва тљи во “Све сто би се 
мо гло из ве сти, би ло би мо же би ти то, да др жа ва пред ста вља не што 
уре ђе но, од но сно, ор га ни зо ва но“.

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ МО ДЕР НЕ ДР ЖА ВЕ

У те о риј ским рас пра ва ма о мо дер ној др жа ви по ла зи ште је Ве-
бе ро ва де фи ни ци ја др жа ве и по ли ти ке то ком це лог два де се тог ве-
ка. Њен ути цај пре по зна је мо код Шул цеа, као и  код Чар лса Ти ли ја. 

Кључ но ме сто ко јим, по на шем ми шље њу, Ве бер од ре ђу је 
при ро ду са вре ме не др жа ве је  у увод ним ста во ви ма из ње го вог 
пре да ва ња о “по ли ти ци као по зи ву из 1918-1919. го ди не. Ко мен та-
ри шу ћи мак си ма ли стич ки при ступ пој му по ли ти ке, ко ји об у хва та 
све вр сте са мо стал не управ не  де лат но сти и у том ма ни ру го во ри о 
“дис конт ној по ли ти ци“, “по ли ти ци син ди ка та“, “школ ској по ли ти-
ци“ све до по ли ти ке не ке му дре же не ко ја те жи да упра вља сво јим 
му жем,` Ве бер ка же да ће под ова ко схва ће ним пој мом под ра зу ме-
ва ти са мо “во ђе ње или  ути цај на во ђе ње не ке по ли тич ке  ор га ни-
за ци је, а у  на шем слу ча ју др жа ве. Опре де љу ју ћи се за со ци о ло шку 
де фи ни ци ју мо дер не др жа ве, не са ста но ви шта из ван ред но ра зно-
ли ког са др жа ја ње не де лат но сти већ са њој свој стве ног  – спе ци-
фич ног сред ства, он уоча ва да се већ у ње го во вре ме  др жа ва и си ла 
на ла зе у нео бич но те сној ве зи. Из тих раз ло га Ве бер ин си сти ра на 
20) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit., str. 307-310.
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сле де ћој де фи ни ци ји др жа ве: “У про шло сти су нај ра зли чи ти је ор-
га ни за ци је  - по чев  са ро дов ском за јед ни цом – по зна ва ле при ме ну 
фи зич ке си ле као са свим нор мал но сред ство. Да нас, ме ђу тим, мо-
ра мо ре ћи, др жа ва је она за јед ни ца ко ја (успе шно) пре тен ду је на то 
да уну тар од ре ђе не те ри то ри је    `територија` спа да у де фи ни ци ју 
– за се бе ре зер ви ше мо но пол ле ги тим не при ме не фи зич ке си ле. 
Јер, за са вре ме ну епо ху је спе ци фич но упра во то да се свим дру гим 
ор га ни за ци ја ма и по је ди нач ним осо ба ма пра во на при ме ну фи зич-
ке си ле при пи су је са мо у оној ме ри у ко јој др жа ва ту при ме ну си ле 
са сво је стра не до пу шта : др жа ва ва жи као је ди ни из вор `права` на 
при ме ну си ле.“21) До слов но то ме, по ли ти ка ће за Ве бе ра зна чи ти 
“те жњу ка уче ство ва њу у мо ћи или ка ути ца ју на рас по де лу мо-
ћи, би ло из ме ђу др жа ва или из ме ђу гру па љу ди у др жа ви у ко јој 
жи ве“. За то и ви ди мо кад год би ло да по ми ње мо не ко уну тра шње 
или спољ но по ли тич ко пи та ње  ми сли мо на “ин те рес за рас по де-
лу, одр жа ње или по ме ра ње од но са мо ћи“. То зна чи да је си ла, као 
сред ство  ул ти ма ра тио по ли ти ке или дру гим ре чи ма то нам го во ри 
да је до ми на ци ја са ма су шти на по ли тич ког“.

Ов де је ин те ре сант но по ка за ти да у истом том пе ри о ду, ка да 
Ве бер фор му ли ше на пред ци ти ра ну де фи ни ци ју др жа ве, нас фи ло-
зоф пра ва Ђор ђе Та сић, уви ђа по сто ја ње три ти пич не де фи ни ци је 
др жа ве. По Та си ћу “др жа ва је `највиша ор га ни за ци ја свог доба`, 
дру га : `држава је кла сна институција` и тре ћа : др жа ва је  сло же-
на дру штве на ор га ни за ци ја  у ко јој је из вр ше на ди фе рен ци ја ци ја 
на оне ко ји упра вља ју и оне ко ји ма се упра вља“. Од ове три де-
фи ни ци је Та сић је на кло њен тре ћој ко ја ин си сти ра на струк тур-
ној ра зли ци, ко ја по чи ва на вла да вин ском од но су из ме ђу оних ко ји 
упра вља ју и оних ко ји ма се упра вља. Уз то , “прав да ју ћи др жа ву“ 
из два ја њем ње них бит них (стал них и оп штих) функ ци ја овај аутор 
ис ти че пре вас ход но прав ну функ ци ју као стал ну  функ ци ју др жа-
ве. “Пра во и др жа ва су исто“ ве ли Ђор ђе Та сић. Али, он ипак до-
да је “др жа ва не мо же све, ни по мо ћу ору ђа ко је са мо она има, по-
мо ћу пра ва. За за ко не су по треб ни со ци јал ни усло ви... Она је јед на 
стра на со ци јал ног жи во та, цен тра ли зо ван со ци ја лан жи вот. Она 
је дру штво ко је је до би ло јед ну на ро чи ту фор му и на ро чи та сред-
ства“ Да кле , “др жа ва је ред“, од но сно , “спон та ни ред по при стан-
ку сви ју ин ди ви дуа“. У трен ду свог вре ме на, и ути ца ја марк си зма, 
Та сић се од ва жу је да на гла си, “да је и са вре ме на др жа ва “у сво јој 
21) М. Ве бер, “По ли ти ка као по зив“, у Хре сто ма ти ји В. Гли го ров, Кри ти ка ли бе ра ли зма, 

“Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1988 стр. 56.
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су шти ни кла сна“, а иде ал на др жа ва ће би ти “цен тар спо ра зу ма“, 
од но сно, она др жа ва у ко јој ће “сви би ти исто вре ме но вла сни ци 
и по да ни ци.“22) Да кле, “не мо же би ти др жа ве без си ле“ за кљу чу је 
Та сић. Да нас слич но пи ше и  Ен др ју Вин сент о кључ ној фор мал-
ној од ли ци др жа ве ко ју сма тра по ла зи штем или осно вом на ко јој 
се раз ви ја ње но те о риј ско про ми шља ње, ма да фор мал не од ли ке 
др жа ве не чи не и  су шти ну са вре ме не др жа ве. Оту да  Вин сент на-
гла ша ва да  за са вре ме ну др жа ву “нај бит ни ја од ли ка  је сте иде ја о 
др жа ви као кон ти ну и ра ној јав ној вла сти, ко ја је исто вре ме но из над 
вла да ра и из над ње го вих поданика`.` У том сми слу он као чи ни о це 
та кве јав не вла сти по ми ње : те ри то ри ју над ко јом др жа ва има ју-
рис дик ци ју, ста нов ни ке, гра ђа не, те хе ге мо ни ју (до ми на ци ју) над 
свим дру гим асо ци ја ци ја ма и ор га ни за ци ја ма на да тој те ри то ри ји, 
али уз на по ме ну, да је та ква пре моћ прав не на ра ви, што ће ре ћи 
прав но огра ни че на“.23)

У кон тек сту број них спо ро ва из ме ђу ли бе ра ла и марк си ста, 
ли бе рал не де мо кра ти је, марк си зма и мо дер них со ци о ло шких те о-
ри ја, де фи ни ци ја др жа ве “као без лич ног и при ви ле го ва ног прав ног 
или устав ног по рет ка ко ји има моћ да упра вља од ре ђе ном те ри-
то ри јом и да је кон тролише`  ду го је би ла глав ни пред мет спо ра и 
ва жи ла као  за ста ва ли бе ра ла-сло бо да ра све док је ни су оспо ри ли 
марк си сти“.24)

Али тре ба ис та ћи да су пр ва  оспо ра ва ња др жав не су пре ма ти је 
да ли  ра ни плу ра ли сти, а нај ви ше већ по ми ња ни Ха ролд Ла ски.25)

Ла ски, у свом де лу “По ли тич ка гра ма ти ка“ го во ри да је “др жа-
ва ма ка ко ве ли чан стве на и моћ на, за пра во са мо јед но од мно гих 
удру же ња у дру штву“.26) Ла ски се ни у по ку ша ју лич не и плу ра ли-
стич ке ауто кри ти ке, сре ди ном про шлог ве ка, не од ри че тог ста ва. 
Он у из да њу  по ме ну те књи ге, из 1955 го ди не ка же: “Оно што је, 
ка ко ја са да ми слим, би ло до бро у плу ра ли стич кој док три ни јест 
то што је она схва ти ла: 1. да чи сто прав на те о ри ја др жа ве ни кад не 
мо же би ти осно ва од го ва ра ју ће фи ло зо фи је др жа ве; 2. да др жа ва 
не ма, у ства ри, ни шта ви ше пра ва на вер ност од би ло ко јег дру гог 
удру же ња на осно ви етич ког пра ва или по ли тич ке му дро сти : 3. 
22) Ђ. Та сић, Про блем оправ да ња др жа ве, op. cit., str. 40-46.
23) Е. Вин сент, При ро да др жа ве, op. cit. str. 313-315.
24) Ви де ти о то ме: Д. Хелд, По гле ди на мо дер ну др жа ву, у Хре сто ма ти ји ; М. Да мја но вић, 

95. С. Ђор ђе вић, Иза зо ви мо дер ној упра ви и упра вља њу, op cit. str. 327.
25) Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка, “Ге ца Кон“, Бгд., 1928.
26) Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка, “Ге ца Кон“, Бгд., 1928, стр 107.
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да је ње на су ве ре ност, у ства ри, по јам мо ћи што је по ста ла пра во-
моћ на упо тре бом при си ле, ко ја је, са ма по се би, мо рал но не у трал-
на. Дру штво је као сло же на це ли на плу ра ли стич ко. Сје ди ње на моћ 
др жа ве, ко ју зо ве мо су ве ре ни тет, то за кон ско пра во, као што ка же 
Бо дин, да на ре ђу је сви ма, а да  ни од ко га не при ма на ре ђе ња, по-
ста ло је мо ни стич ко.“27) 

Ла ски оста је и да ље при те зи да “плу ра ли зам ни је у до вољ ној 
ме ри схва тио при ро ду др жа ве као из ра за кла сних од но са“ те се са-
мо “марк си змом мо гу об ја сни ти по ја ве по пут др жа ве ка ква се по-
ја вљу је у фа ши стич ким зе мља ма“, до да ју ћи да ако је исти на.. да је 
др жа ва не из бе жно ин стру мент оне кла се ко ја по се ду је про из вод на 
сред ства,  он да  “свр ха плу ра ли зма пре ла зи у ве ћу свр ху“  …“а циљ  
плу ра ли ста мо ра би ти бес кла сно дру штво. У том слу ча ју не ма ме-
ста за ње ну  вр хов ну власт“.28)

Не ће мо се на овом ме сту за др жа ва ти на оп шир ни јем опи су 
ових по ле ми ка ни ти ауто кри ти ци и кри ти ци плу ра ли ста, али кон-
ста то ва ће мо је ди но да је Ла ски на зи рао то та ли тар не по сле ди це 
зах те ва за су ве ре ним, бес по го вор ним при ма том и све ко ли ком до-
ми на ци јом др жав них апа ра та над дру штвом. Те слут ње, као што 
зна мо, по твр ди ле су се јед на ко и у бив шим фа ши стич ким и бив-
шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, овим дру гим на ро чи то у пе ри о ду 
кад се Ла ски у до бу ста ро сти окре ће ка бес кла сном дру штву. 

Ла ски је вој ра ди кал ној кри ти ци др жа ве у ка пи та ли стич ким 
де мо кра ти ја ма мо же се при пи са ти илу зи ја о мо гу ћим ци ви ли за-
циј ски по зи тив ним ефек ти ма “раз би ја ња кла сне струк ту ре“. Ме-
ђу тим, бу ду ћи да је ис па ло ка ко у и у Марк со вој иде ји дик та ту ре 
про ле те ри ја та ле жи зр не вље то та ли тар не прак се, Ла ски ју, као и 
Марк су, оправ да но се за ме ра на при су ству јед не ком по нен те уто-
пи зма, уз при зна ње  зна ча ја кри тич ког упо зо ре ња да др жа ва јед ном 
сво јом стра ном, не кад ма ње а не кад ви ше, до и ста мо же да пред ста-
вља “из вр шни ин стру мент дру штве не кла се ко ја по се ду је про из-
вод на сред ства“.29)

За то уко ли ко би смо хте ли да у кру гу да на шње ли бе рал но-де-
мо крат ске плу ра ли стич ке те о ри је из дво ји мо не ко од ре ђе ње ко је 
нај бо ље ак цеп ти ра Ве бе ро во ста но ви ште о мо дер ној др жав но сти, 
он да на овом ме сту вре ди нај пре по ме ну ти две де фи ни ци је. Чи ни 
27) Ha rold La ski, Po li tič ka gra ma ti ka, “ Kul tu ra“, Bgd., 1955. Re print, str. 15.
28)  Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка,  Кул ту ра, Бе о град, 1955, Ре принт, стр. 19.
29)  Ha rold La ski, По ли тич ка гра ма ти ка,  Кул ту ра, Бе о град, 1955, Ре принт,. стр. 20.



- 128 -

ДРЖАВАИљаз Османлић

нам се да оне на нај бо љи и нај је згро ви ти ји  на чин во де ра чу на о 
сти ца ју основ них ка рак те ри сти ка /атри бу та/ прет ход но еви ден ти-
ра них код Ве бе ра, Та си ћа, Ла ски ја, Вин сен та, и С. Јо ва но ви ћа.

Та кво јед но ста но ви ште ну ди нам Хел до ва оце на да су пре све-
га у пи та њу ..“на ци о нал не др жа ве, као по ли тич ки апа ра ти ко ји се 
раз ли ку ју и од вла да о ца и од по да ни ка и има ју власт над огра ни че-
ном те ри то ри јом, ко ји по чи ва ју на мо но по лу сред ста ва при ну де, и 
по се ду ју ле ги ти ми тет, ужи ва ју ћи бар ми ни мум по др шке или ода-
но сти сво јих гра ђа на“.30)

Дру го од ре ђе ње мо дер не др жа ве је Ти ли је во. То ме од ре ђе њу 
ин кли ни ра ју Линц и Сте пан, сма тра ју ћи га  ве за ним за Ве бе ро ва. 
На и ме, на гла ша ва ју ћи зна чај  Ве бе ро ве де фи ни ци је ко ја је згро ви то 
фор му ли ше нај ва жни је атри бу те др жа ве у мо дер ним дру штви ма, 
ови ауто ри ука зу ју на ве ћу аде кват ност са вре ме ним ре ал но сти ма 
Ти ли је вог од ре ђе ња. За Ти ли ја је “ор га ни за ци ја ко ја кон тро ли ше 
ста нов ни штво на се ље но  на од ре ђе ној те ри то ри ји др жа ва до бра у 
оној ме ри у ко јој се /1/ раз ли ку је од дру гих ор га ни за ци ја ко је де-
лу ју на тој те ри то ри ји. 2. ис по ља ва ње на са мо стал ност и /3/ ње не 
по де ле фор мал но ме ђу соб но ускла ђу ју“.31)

У том сми слу Линц и Сте пан сма тра ју да је Ти ли је ва де фи ни-
ци ја ме то до ло шки про дук тив ни ја због то га што не по сто ја ње  ор га-
ни за ци ја са атри бу ти ма мо дер не др жа ве  /као у Со ма ли ји од 1992 
-1994/ спре ча ва де мо крат ску упра ву на чи та вој те ри то ри ји др жа ве, 
иако не мо ра спре ча ва ти  по сто ја ње обла сти са одво је ном по ли тич-
ком вла шћу. Ве бе ро ва на по ме на у ве зи са по тре бом успе шно сти 
вла сти на од ре ђе ној те ри то ри ји, као и Ти ли јев услов да др жа ва бу-
де са мо стал на, он да тре ба да је ја сно да су то ве о ма ве ли ка и /ве ру-
је мо, не пре мо сти ва/ огра ни че ња за де мо кра ти ју – из у зев уко ли ко 
се од ре ђе на те ри то ри јал на це ли на не при зна као су ве ре на др жа ва.

Да кле, бу ду ћи да сма тра мо Хел до ву и Ти ли је ву де фи ни ци ју 
др жа ве за нај ак ту ел ни је и те о риј ски нај о штри је сли ке ње не при ро-
де, до пу ни ће мо их Хел до вим на ла зи ма чи ни ла ца мо дер не др жа ве. 

Реч је о те ри то ри јал но сти, кон тро ли над сред стви ма на си ља, 
без лич ној струк ту ри вла сти. О ле ги ти ми те ту. А кад је реч о об ли-
ци ма мо дер не др жа ве Хелд на во ди че ти ри основ на об ли ка то су: 
1. Кон сти ту ци о на ли зам, устав на др жа ва; 2. Ли бе рал на др жа ва; 3. 

30) Д. Хелд, Де мо кра ти ја и гло бал ни по ре дак, “Фи лип Ви шњић“, Бе о град, 1997. стр. 65.
31) Х. Линц, А. Сте пан,  Де мо крат ска тран зи ци ја и кон со ли да ци ја, “Фи лип Ви шњић“, Бе-

о град, 1998. стр. 33.
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Ли бе рал на /пред став нич ка/ де мо кра ти ја и 4. Јед но пар тиј ска по ли-
тич ка за јед ни ца.32)
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Abstract

A sta te is a hi sto ri cal ca te gory which emer ged at the de fi
ni te po int of hu man so ci ety and in that sen se it is a hi sto
ri cal hu man cre a tion. The real me a ning of sta te is that it 
is the most im por tant po li ti cal in sti tu tion of hu man ci vi li
za tion. From its ap pe a ran ce un til to day its ba sic fun ction 
has been to pro vi de exi sten ce and pro gress of hu man so
ci ety thro ug ho ut pro tec tion of hi sto ri cally cre a ted so cial 
system and glo bal di rec tion of so cial pro ces ses. The ba sic 
in stru ments of a sta te go vern ment are law, ide o logy and 
mo no poly of physi cal for ce. A sta te uses all of the se in stru
ments in or der to pro vi de exi sten ce not only of sta te but of 
so ci ety as well. It is said that the ba sic me ans of a sta te is 
its right of po wer mo no poly which is only ac ces sed by hi
e rar chi cally ar ran ged ci vi lian and po li ce aut ho ri ti es. The 
ba sic ele ments of the struc tu re of any sta te are ter ri tory, 
re si dents and so ve re ign pu blic go vern ment. Any sta te in
clu des the se three ele ments. Wit ho ut any of the se ele ments 
the sta te is con si de red in com ple te.
Keywords: Sta te, Ci vil so ci ety, Ci vil system, Ter ri to rial so
ve re ignty, Plu ra lism, Po li ti cal par ti es.

 Овај рад је примљен 24. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

ПЕРСПЕКТИВЕДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ
ОТУЂЕНЕПОЛИТИЧКЕВЛАСТИ**

Сажетак
Циљ ра да је да ука же на основ не дру штве но-по ли-
тич ке прет по став ке де мо кра ти за ци је оту ђе не по ли-
тич ке вла сти. У ра ду је ко ри шћен те о риј ски про ве рен 
на уч ни ме тод и ком плет на на уч на апа ра ту ра с објек-
тив ном ана ли зом.За кљу чу је се да се де мо кра ти за ци ја 
оту ђе не по ли тич ке вла сти мо же од ви ја ти са мо кроз 
тран сфор ма ци ју пред став нич ке де мо кра ти је у не по-
сред ну де мо кра ти ју и ауто крат ског од лу чи ва ња у де-
мо крат ско од лу чи ва ње пу тем ре фе рен ду ма и дру гих 
об ли ка лич ног из ја шња ва ња гра ђа на. За та кву де мо-
кра ти за ци ју дру штва мо гу се бо ри ти са мо оне по ли-
тич ке пар ти је ко је се и са ме де мо крат ски ор га ни зуј и 
на де мо крат ским прин ци пи ма де лу ју. За кљу чу је се да 
је за де мо кра ти за ци ју оту ђе не по ли тич ке вла сти од 
пре суд не ва жно сти де цен тра ли за ци ја вла сти и упра-
вља ња, де мо но по ли за ци ја по ли ти ке и раз ви ја ње сло-
бод не ини ци ја ти ве гра ђа на.
 Кључ не ре чи: де мо кра ти за ци ја; по ли тич ке ин сти ту-
ци је; пар то кра ти ја; не по сред на де мо кра ти ја

Kао што се не мо же осво ји ти, ствар на де мо кра ти ја се не мо же 
пре ко ноћ ни ус по ста ви ти. На ив но је ве ро ва ње да се оту ђе на 

по ли тич ка власт мо же јед но став но сру ши ти и уме сто ње од мах ус-
по ста ви ти де мо крат ска власт. Ствар на де мо кра ти ја је ду го тра јан 
* Ви ши на уч ни са рад ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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исто риј ски про цес исто вре ме ног уки да ња оту ђе не по ли тич ке вла-
сти и ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти. 

Да би се обез бе дио по ли тич ки, а ти ме и еко ном ски мо но пол 
круп ног ка пи та ла, ка пи та ли зам је раз ви јао пар ла мен тар ни си стем 
пред став нич ке де мо кра ти је, у ко јем се иза бра ној ма њи ни на род-
них пред став ни ка по ве ра ва ман дат да од лу чу је у име ве ћи не би ра-
ча, чи ја се уло га сво ди са мо на из бор, али и у то ме од лу чу ју ћа уло-
га при па да круп ном ка пи та лу и ње го вим вла сни ци ма спо соб ним 
за фи нан си ра ње из бор не кам па ње. Ка ко твр ди Ma u ri ce Du ver ger, 
„по мо ћу ни за јед но став них а исто вре ме но про ниц љи вих сред ста-
ва, од сме та ња из бор не про па ган де опо зи ци је до под ва љи ва ња са 
гла сач ким ку ти ја ма и са пре бро ја ва њем гла со ва..., мо гу ће је да нас 
да упра вља чи ко је оче вид но по др жа ва јед на ма ла ма њи на гра ђа на, 
до би ја ју на из бо ри ма ве ћи ну гла со ва“.1)

Да нас је го то во сви ма у ис точ но е вроп ским зе мља ма ја сно да 
сми сао ус по ста вље ног ви ше пар ти зма ни је у ствар ној де мо кра ти-
за ци ји већ у го лој бор би за власт јер се и вла да ју ће и опо зи ци о не 
пар ти је та ко по на ша ју. Ако од ви ше пар ти ја ко је се бо ре за власт, 
са мо јед на тре ба да вла да, он да је са свим ја сно да се не ра ди о 
де мо крат ском већ о ти пич но ауто крат ском си сте му. Под пла штом 
пар тиј ског плу ра ли зма и у Ср би ји је уме сто де мо кра ти за ци је из вр-
ше на још ве ћа ауто кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма. 

Де мо кра ти за ци ја по ли тич ког си сте ма у Ср би ји ни је у ин те ре-
су им пе ри ја ли стич ки ори јен ти са ним си ла ма ко ји ма ни ка ко не од-
го ва ра ју еко ном ски сна жне и по ли тич ки са мо стал не ко ло ни је ко је 
се са њи ма мо гу рав но прав но но си ти, због че га им са за ста ре лим 
тех но ло ги ја ма ну де и за ста ре ле еко ном ске и по ли тич ке мо де ле. 
Пре ма Иса ку Ади же су, свет ски по зна тим екс пер том за ме наџ мент, 
ди рек то ри у Ср би ји во де пред у зе ћа „пот пу но ин ди ви ду а ли стич но, 
хи је рар хиј ски, мај стор ски“, а то „ни је мо де ран си стем ме наџ мен-
та“. Др жа ва ко ја је раз ви ја ла са мо у пра вља ње као си стем ху ма ни-
стич ког тим ског ра да, „је по бе гла од то га и оти шла у дру гу крај-
ност. Да нас се у Аме ри ци мно го ви ше ра ди баш на овај на чин на 
ко ји је Ју го сла ви ја по че ла. То је онај на чин ауто ном них је ди ни ца, 
тим ског ра да, ру ше ња хи је рар хи је, ства ра ње мре же ра да“. Аме-
рич ки си стем во ђе ња пред у зе ћа је „оти шао та мо где је Ју го сла ви ја 
би ла“, а Ју го сла ви ја је „оти шла та мо где је Аме ри ка не кад би ла“.2) 
1) По ли тич ки ре жи ми, Ви со ка шко ла по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1962, стр. 11.
2) Ин тер вју у гла си лу Ју го сло вен ске асо ци ја ци је за наф ту и гас Yung, ок то бар 1998.
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Ко ло ни јал на до ми на ци ја лак ше се оства ру је пре ко ауто крат ске не-
го пре ко де мо крат ске др жа ве, а сит ни ји и ре про дук тив но сла би ји 
ка пи та ли лак ше се не го круп ни ји ста вља ју под ко ман ду свет ског 
ка пи та ла. Мо но по ли стич ким об ли ци ма вла сни штва од го ва ра ју и 
мо но по ли стич ки об ли ци вла да ви не. Ори јен та ци јом по ли тич ких 
стра на ка на др жав но и сит но соп стве нич ко вла сни штво усло вље на 
је и њи хо ва ори јен та ци ја на цен тра ли зо ва ну др жав ну, у су шти ни 
ауто крат ску власт, без ко је се си стем за сно ван на мо но по ли стич-
ком вла сни штву не би мо гао ни одр жа ва ти. Та ква ори јен та ци ја 
при кри ва се опре де ље њи ма за пар ла мен тар ну де мо кра ти ју без де-
мо кра ти је. Ни јед на по ли тич ка стран ка у Ср би ји не при хва та си-
стем не по сред не де мо кра ти је, а Срп ска ра ди кал на стран ка је чак и 
про тив еле ме на та та кве де мо кра ти је, за ко ју у свом про гра му твр-
ди да је прак тич но не мо гу ћа и да „ре фе рен дум мо же би ти опа сно 
сред ство ма ни пу ли са ња“. И вла да ју ћим и опо зи ци о ним пар ти ја ма 
за пра во је ва жни је пре о ти ма ње вла сти, а не да ли ће си стем вла сти 
би ти де мо крат ски или ауто крат ски. За то у Ср би ји још увек не ма 
пра ве де мо крат ске опо зи ци је, па ни ствар не де мо крат ске ал тер на-
ти ве вла да ју ћим ауто крат ским ре жи ми ма. Та квом ста њу из у зет но 
по го ду ју три мо мен та. Је дан је еко ном ска не раз ви је ност ко јој ви ше 
од го ва ра ауто крат ски не го де мо крат ски си стем вла да ви не. Дру ги 
је од су ство ма сов ног де мо крат ског по кре та ко ји би мо гао де мо-
крат ским сред стви ма сру ши ти ауто крат ски и ус по ста ви ти де мо-
крат ски си стем вла сти. Тре ћи је ауто крат ски ме ђу на род ни по ре дак 
ко ји се одр жа ва и је ди но се мо же одр жа ти на ауто крат ским на ци о-
нал ним ре жи ми ма. За то вла да ју ће свет ске си ле сво јим ко ло ни ја ма 
ну де са мо фор мал ну де мо кра ти ју са ма ло де мо крат ских пра ва и 
мно го ауто крат ске вла сти пре ко ко је мо гу по сво јој же љи вла да ти 
свет ском за јед ни цом.

У си сте му пар тиј ске вла да ви не кон цен тра ци ја вла сти се вр ши 
иза ку ли са пар ла мен тар не де мо кра ти је, чи ме се пар ла мент пре-
тва ра у ин стру мент пар тиј ске вла да ви не, a де мо кра ти ја сво ди на 
де мо крат ску про це ду ру без ствар не де мо кра ти је. Во ђа вла да ју ће 
пар ти је мо же обез бе ди ти да це ла вла да, иако је фор мал но би ра 
пар ла мент, бу де са ста вље на од ње го вих пар тиј ских по да ни ка пре-
ко ко јих има мо гућ ност од лу чу ју ће уло ге у кре и ра њу за ко но дав не 
ре гу ла ти ве и во ђе њу це ло куп не др жав не по ли ти ке.3) Ауто крат ски 
на чин вла да ви не мо же се оства ри ва ти и без об зи ра на то да ли је 
3)  Мар ко вић, Дра ган, „Пер спек ти ве пре ва зи ла же ња пар то кра ти је и раз во ја не по сред не 

де мо кра ти је“, По ли тич ка ре ви ја, бр. 3/2009, стр. 8-11.
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си стем јед но пар тиј ски или ви ше пар тиј ски јер сва ка пар ти ја на вла-
сти, не за ви сно од то га ка ко се де кла ри ше, вла да као ма њи на или у 
крај њем слу ча ју као јед на је ди на лич ност. У слу ча ју ме ђу пар тиј ске 
ко а ли ци је обич но до ми ни ра нај у ти цај ни ја пар ти ја или се ко а ли-
ци ја бр зо рас па да. Све по ли тич ке стран ке у Ср би ји без об зи ра да 
ли су вла да ју ће или опо зи ци о не „на свој на чин при бли жа ва ју се 
ма ње или ви ше оли гар хиј ском ти пу стран ке. Оно што је сви ма за-
јед нич ко је пре те ра на скло ност да се стран ком упра вља ис кљу чи во 
са вр ха“.4) Пре ко сво јих пар тиј ских по да ни ка у др жав ном апа ра ту 
во ђа вла да ју ће пар ти је би мо гао упра вља ти др жа вом и да сам не ма 
ни ка кву др жав ну функ ци ју. По сла ни ци у пар ла мен ту де лу ју и гла-
са ју по ди рек ти ва ма сво је пар ти је ко је из ра жа ва ју во љу пар тиј ског 
во ђе, а уко ли ко та ко не по сту па ју, за ме њу ју се ди сци пли но ва ни јим 
за ступ ни ци ма пар тиј ске ли ни је. Та ко по сла ни ци не де лу ју као на-
род ни, већ као пар тиј ски пред став ни ци. „Око во ђе се фор ми ра не-
фор мал ни круг лич них и ода них при ја те ља, по вер љи вих са рад ни ка 
и из вр ши ла ца на ло га. На тој осно ви ра сту апе ти ти, чак и од стра не 
чла но ва ње го ве по ро ди це, за по се до ва њем вла сти и мо ћи, што је, 
због из о стан ка би ло ка кве њи хо ве јав не од го вор но сти, крај ње опа-
сно по де мо кра ти ју“.5) 

У свим об ли ци ма и у свим окол но сти ма пар то кра ти ја у су шти-
ни пред ста вља об лик ауто крат ске вла да ви не од но сно мо но по ли-
са ну власт јед не пар ти је и јед ног пар тиј ског во ђе. Због то га су по-
ли тич ки про гра ми свих пар ти ја у Ср би ји пу ни ком про ми са и без 
ја сне ду го роч не ори јен та ци је дру штве ног раз во ја. Али зва нич ни 
про гра ми и ни су пра ви ори јен тир њи хо вог по ли тич ког де ло ва ња. 
Пра ви про грам је оно што пар тиј ски во ђа у кон крет ним дру штве-
ним окол но сти ма од лу чи. Пра те ћи оно што во ђа на ја вљу је, зва нич-
ним про гра ми ма не при да ју ве ћи зна чај ни са ме стран ке. У тр ци за 
гла со ви ма стран ке се до дво ра ва ју свим со ци јал ним гру па ци ја ма, 
али не од сту па ју ћи од соп стве них те жњи за мо но по ли за ци јом др-
жав не вла сти. „Све по ли тич ке стран ке ка да се до мог ну вла сти, али 
и пре то га, на сто је да за по сед ну со ци јал ну мре жу и пре ко ње вр ше 
ути цај на дру штво. Оне рас по ре ђу ју сво је љу де на функ ци је или 
на сто је да при до би ју љу де ста ре струк ту ре за се бе, што је он да 
нај те ме љи ти ји на чин упра вља ња – вла да ња. На рав но да осва ја ње 
и ду го др жа ње вла сти да је пра ва и омо гу ћу је ка дров ски рас по ред 
4)  Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, Срем пу-

блик, Прав ни   фа кул тет, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1994, стр. 148.
5) Сло бо дан Ву че тић, Де мо кра ти ја без до ка за, БИГЗ, Бе о град, 1994, стр. 269.
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ко ји обез бе ђу је да љу вла да ви ну, јер се вр ши, ... ти хи при ти сак на 
би рач ко те ло, „уце ном“ сва ко днев не ег зи стен ци је“.6) Ра спе те из ме-
ђу уско стра нач ких ци ље ва и по тре бе за при до би ја њем што ве ћег 
бро ја гла са ча, стран ке не би ра ју сред ства за при кри ва ње ствар них 
на ме ра, слу же ћи се че сто и скр на вље њем нај све ти јих људ ских иде-
а ла.7) Те жње по ли тич ких стра на ка за мо но по ли за ци јом др жав не 
вла сти ди рект но су по ве за не са усме ре но шћу на мо но по ли за ци ју 
уну тар пар тиј ског од лу чи ва ња. Ауто крат ско упра вља ње др жа вом 
не из бе жно за со бом по вла чи и ауто крат ско ру ко во ђе ње вла да ју ћом 
пар ти јом. „При ро да по ли тич ких стра на ка је ... ве за на за осва ја ње 
и чу ва ње вла сти. Тај мо ме нат ства ра од стра на ка бор бе ну ор га ни-
за ци ју у ко јој се ја вља те жња за де мон стри ра њем мо ћи, те оту да и 
пре фе рен ци ја ка ха ри змат ском и оли гар хиј ском ти пу по ли тич ког 
за јед ни штва“.8)

Уну тар пар тиј ски ауто кра ти зам се, као и др жав ни, при кри ва 
фор мал ним де мо кра ти змом. Де кла ра тив но се при хва та ју на че ла 
де мо крат ског ор га ни зо ва ња и де ло ва ња а прак тич но се при ме њу је 
ауто крат ско ру ко во ђе ње стран ком. Обич но члан ство је на са мим 
мар ги на ма цен тра ли зо ва ног пар тиј ског од лу чи ва ња. Про грам, ста-
тут и дру ге зна чај ни је од лу ке до но се цен трал ни ор га ни, без уче шћа 
члан ства ко је се оба ве зу је са мо на спро во ђе ње пар тиј ских од лу ка. 
Уло га члан ства до ла зи до из ра жа ја углав ном у из бо ри ма ка да је по-
треб но ан га жо ва ње ве ћег бро ја ак ти ви ста, ка ко у во ђе њу из бор не 
кам па ње, та ко и у спро во ђе њу из бор ног по ступ ка. Пред став нич ки 
ор га ни стра на ка (кон грес, скуп шти на, кон вен ци ја, кон фе рен ци ја) 
та ко ђе не ма ју од лу чу ју ћу уло гу иако фор мал но до но се нај зна чај-
ни је од лу ке. Они углав ном ве ри фи ку ју од лу ке ко је су у об ли ку 
пред ло га прак тич но већ до не се не у пар тиј ским ру ко вод стви ма. У 
ру ко во де ћим ор га ни ма се ре ша ва ју сва кључ на пи та ња од зна ча ја 
за пар тиј ско ор га ни зо ва ње и де ло ва ње, док кон гре си или скуп шти-
не као нај ви ши ор га ни, има ју пре те жно ма ни фе ста ци о ни ка рак тер 
где се не из но се не го, по пра ви лу, за та шка ва ју пар тиј ски про бле ми. 

Тех но ло ги ја ауто крат ске вла да ви не го то во се ни по че му не 
раз ли ку је у јед но пар тиј ском и ви ше пар тиј ском си сте му, осим што 
6) Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, исто, стр. 180.
7) „Сва опо зи ци ја..., би ла је то ли ко на е лек три са на, то ли ко по ди вља ла... да то ви ше ни-

су из гле да ли љу ди са ду хов ним свој стви ма не го ли ше ни сва ког ра зу ма...“ (Мом чи ло 
Исић, Се ља штво Ва љев ске обла сти 1929-1941, „Ми лић Ра кић“, Ва ље во, 1985., стр. 
119) 

8) Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, Исто, стр. 188.
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се у ви ше пар тиј ском си сте му мо ра во ди ти ра чу на о ре а го ва њу опо-
зи ци је уко ли ко она пред ста вља не ку зна чај ни ју сна гу. Тек ро ђе-
не де мо крат ске ин сти ту ци је у Ср би ји на ла зе се „из ме ђу два кра ка 
по ли тич ких ма ка за: ауто ри тар не вла сти и тзв. не ло јал не, ауто ри-
тар но сти скло не опо зи ци ји. Ауто ри тар ни син дром од ко га бо лу је 
власт, ма ни фе сту је се на не ко ли ко на чи на. Ње гов нај ва жни ји об-
лик је те жња ка ства ра њу но ве но мен кла ту ре, ка дров ског мо но по-
ла, по ста вља ња сво јих, пар тиј ских, љу ди на че ло свих стра те шки 
ва жних ин сти ту ци ја: ба на ка и кор по ра ци ја у еко ном ском жи во ту, 
вој ске, др жав не упра ве и ло кал не вла сти, кул тур них, обра зов них и 
здрав стве них уста но ва. У оној ме ри у ко јој се оства ру је, ка дров ски 
мо но пол омо гу ћа ва фак тич ку до ми на ци ју над дру штвом. И у но-
вом си сте му про ду жа ва се жи вот по ста ром прин ци пу: за у зи ма ње 
кључ них дру штве них по ло жа ја не по чи ва на спо соб но сти, већ на 
пар тиј ској ло јал но сти, по слу шно сти“.9) 

За нај зна чај ни је др жав не функ ци је пред ла жу се и би ра ју но-
си о ци нај зна чај ни јих пар тиј ских функ ци ја,10) чи ме се обез бе ђу је да 
вла да ју ћа пар ти ја сво ју по ли ти ку на нај е фи ка сни ји на чин спро во-
ди пре ко др жав ног апа ра та, јер уко ли ко до ђе до од сту па ња, она се 
тре ти ра ју као кр ше ње пар тиј ске ди сци пли не, па пре кр ши о ци гу бе 
и пар тиј ске и др жав не функ ци је. По ли тич ке од лу ке, по пра ви лу, 
на ста ју у пре ли ми нар ним не фор мал ним до го во ри ма ше фа вла да-
ју ће пар ти је са нај бли жим са рад ни ци ма,11) чи ме се по ли ти ка прак-
тич но при ва ти зу је баш као што се не фор мал ним ка на ли ма при ва-
ти зу ју и сред ства дру штве не ре про дук ци је.12) 

Све ово на во ди на за кљу чак „да ус по ста вља ње ви ше пар тиј ског 
си сте ма пред ста вља ну жан, али ни ка ко и до во љан услов за раз вој 
де мо кра ти је“ и да је „за успе шно оства ри ва ње тран зи ци је нео п ход-
но ... раз ви ти и ци вил но дру штво, ауто ном но по ли тич ко дру штво, 
прав ну др жа ву, ефи ка сну др жав ну би ро кра ти ју и ме шо ви ту при-
вре ду“.13) И по ред ус по ста вља ња не ких ин сти ту ци ја пар ла мен тар-
не де мо кра ти је у Ср би ји, „у по гле ду не ких ва жних еко ном ских и 
по ли тич ких сло бо да но ви је си стем чак ис под ни воа до стиг ну тих 
9) Исто, стр. 63.
10) Ви ди: Стан ко вић, Вла дан, „Пар то кра ти ја ме ђу де мо крат ским ин сти ту ци ја ма Ре пу бли-

ке Ср би је“, По ли тич ка ре ви ја, бр 3/2009, стр. 23.
11) Ви ди: Су бо тић, Дра ган, „Од лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма“, По ли тич ка ре ви ја, 

бр. 1/2007.
12) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, Де мо кра ти ја и пар то кра ти ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-

је,  Бе о град, 2009, стр. 73-87.
13)  Ог њен При би ће вић, Власт и опо зи ци ја у Ср би ји, Ра дио Б 92, Бе о град, 1997, стр. 156.
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сло бо да ко је су оства ре не у прет ход ном јед но пар тиј ском си сте му 
кра јем осам де се тих го ди на“.14) 

Уко ли ко же ле да се бо ре за ствар ну де мо кра ти за ци ју дру штва, 
по ли тич ке пар ти је се и са ме мо ра ју де мо кра ти зо ва ти, јер не мо гу 
у дру штву де ло ва ти де мо крат ски ако уну тар се бе де лу ју ауто крат-
ски. Пре све га, о кључ ним пи та њи ма по ли тич ког ор га ни зо ва ња и 
де ло ва ња мо ра ло би уме сто ру ко вод ства од лу чи ва ти члан ство по-
ли тич ких пар ти ја, што под ра зу ме ва да се про грам ска и ста ту тар на 
ак та и дру ге зна чај не од лу ке до но се ре фе рен ду мом и дру гим об ли-
ци ма лич ног из ја шња ва ња. Из бор ни ор га ни и њи хо ва из вр шна те-
ла би има ли пре све га ор га ни за тор ску уло гу у при пре ма њу и спро-
во ђе њу де мо крат ских од лу ка.

Од лу чу ју ћу уло гу у до но ше њу и спро во ђе њу по ли тич ких од лу-
ка члан ство по ли тич ких стра на ка не мо же има ти без пот пу но сло-
бод не ини ци ја ти ве. Пре ва зи ла же ње по ла ри за ци је на ини ци ја тив но 
ру ко вод ство и без и ни ци ја тив но члан ство глав ни је пред у слов де-
мо кра ти за ци је по ли тич ких ор га ни за ци ја. Истин ском де мо кра ти-
за ци јом по ли тич ког ор га ни зо ва ња и де ло ва ња уме сто хи је рар хиј-
ске суб ор ди на ци је из ме ђу члан ства и ру ко вод ства, ус по ста вља се 
ствар на рав но прав ност свих при пад ни ка ор га ни за ци је.

Пре ва зи ла же њем по да ни штва и по ли тич ке по слу шно сти уме-
сто по слу шним ка ри је ри сти ма, од го вор не функ ци је у по ли тич ким 
пар ти ја ма и др жав ном апа ра ту ће се по ве ра ва ти нај спо соб ни јим 
ка дро ви ма.

Де мо кра ти за ци ја по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји мо же се 
да ље од ви ја ти са мо кроз тран сфор ма ци ју пред став нич ке де мо кра-
ти је у не по сред ну де мо кра ти ју и ауто крат ског од лу чи ва ња у де мо-
крат ско од лу чи ва ње пу тем ре фе рен ду ма и дру гих об ли ка лич ног 
из ја шња ва ња гра ђа на. За та кву де мо кра ти за ци ју дру штва мо гу се 
успе шно из бо ри ти са мо оне по ли тич ке пар ти је ко је се и са ме де мо-
крат ски ор га ни зу ју и на де мо крат ским прин ци пи ма де лу ју. 

Јед на од основ них раз ли ка из ме ђу ауто крат ске и де мо крат ске 
вла да ви не је што се пр ва осла ња пр вен стве но на си лу, а дру га на 
до бру во љу да се оства ру је за јед нич ки и оп ште дру штве ни ин те-
рес. Сви по ку ша ји да се де мо крат ска власт ус по ста ви по мо ћу си ле, 
про па ли су. Бур жо а ске ре во лу ци је су про кла мо ва ле јед на ка пра ва 
за све гра ђа не ко ја се ниг де не оства ру ју, а со ци ја ли стич ке ре во лу-
ци је су се за вр ша ва ле ус по ста вља њем оту ђе не би ро крат ске вла сти. 
14) Исто, стр. 155.
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Бо ре ћи се за власт на ро да, ко му ни стич ке пар ти је су се из бо ри-
ле за соп стве ну власт. На тај на чин оне су се су штин ски свр ста ле 
ме ђу бур жо а ске пар ти је ко је се бо ре за осва ја ње и очу ва ње по ли-
тич ке вла сти. Са но вим ви ше пар тиј ским си сте мом у вр ху мно гих 
пар ти ја на шли су се „бив ши ко му ни сти ко ји су у во ђе ње но ве стра-
нач ке по ли ти ке пре не ли бољ ше вич ке, ауто ри тар не ме то де: култ 
во ђе, стро ги цен тра ли зам, сек та штво и из ра зи ту не то ле ран ци ју 
пре ма дру га чи јем ми шље њу“.15) Мо но по ли за ци јом вла сти од стра-
не пар ти ја гра ђа ни се ста вља ју у по зи ци ју пу ког из вр ши о ца, без 
мо ти ва ци је и без по ли тич ког ути ца ја на дру штве не про ме не и дру-
штве ни раз вој. 

„По ли тич ке ели те, фор ми ра не на не до вољ но де мо крат ски 
на чин и не до вољ но со ци јал но про фи ли са не, по ста ју од лу чу ју ћа 
сна га ко ја, до бив ши по ве ре ње гра ђа на, у ви ду од ре ђе ног бро ја по-
сла нич ких ман да та, ви ше не окре ћу гла ву пре ма гра ђа ни ма“.16) Гра-
ђа ни ма се оста вља са мо фор мал на мо гућ ност да сво ју су ве ре ност 
вр ше ре фе рен ду мом, на род ном ини ци ја ти вом и пре ко сво јих „сло-
бод но“ иза бра них пред став ни ка. 

У при ро ди је та квог по рет ка да гра ђа ни на ра ди је тре ти ра као 
уса мље ну не го као удру же ну је дин ку јер је лак ше ма ни пу ли са ти 
по је дин ци ма не го ор га ни зо ва ним на ро дом. Гра ђа нин је ста вљен у 
по зи ци ју уса мље не је дин ке, по ти сну те на са ме мар ги не по ли тич-
ког си сте ма. Пра во да се удру жу је не зна чи му ни шта ако се удру-
же њи ма гра ђа на не да је ни ка ква уло га у од лу чи ва њу о за јед нич ким 
ин те ре си ма и жи вот ним по тре ба ма гра ђа на. „Гра ђа ни да нас има ју 
мо гућ ност да се удру жу ју..., да го во ре и пи шу прак тич но шта год 
же ле, али по сто ји је дан бит но огра ни ча ва ју ћи фак тор. На и ме, про-
блем је у то ме да то раз ли чи то ми шље ње ни је до ступ но ве ћи ни 
гра ђа на Ср би је“.17)

Пра ви пут за уки да ње по ли тич ког мо но по ла је оп шта по ли-
ти за ци ја дру штва, ко ја исто вре ме но во ди у ње го ву оп шту де по ли-
ти за ци ју. По ли ти ка са као на чин оту ђе ног спо ља шњег упра вља ња 
дру штвом мо же уки ну ти са мо пре тва ра њем у гло бал ну са мо у пра-
ву, као на чин са мо свој ног уну тра шњег усме ра ва ња дру штве них 
то ко ва oд стра не њи хо вих но си ла ца. „Ра ди се о по тре би са вре ме-
них об ли ка „пар ти ци па ци је“ гра ђа на у рје ша ва њу сво јих гло бал-
15) Сло бо дан Ву че тић, Де мо кра ти ја без до ка за, исто, стр. 137.
16) Исто, стр. 247.
17) Ог њен При би ће вић, Власт и опо зи ци ја у Ср би ји, исто, стр. 156.
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них пи та ња, ко ји би би ли са гла сни њи хо вим но вим по тре ба ма и 
за хтје ви ма, умје сто са да шње си ту а ци је да се обра ћа ју др жа ви са-
мо од ре ђе ним тра же њи ма, без мо гућ но сти да бит ни је утје чу на 
ка рак тер и ди на ми ку њи хо ва рје ша ва ња. Пи та ње је да кле да се, 
умје сто са да шњих углав ном „пред став нич ких“ об ли ка дје ло ва ња 
гра ђа на ко ји су до ми нант ни да нас сву да у сви је ту – из гра де об ли ци 
трај ни јег и из рав ни јег ан га жо ва ња гра ђа на у по сло ви ма гло бал ног 
по ли тич ког од лу чи ва ња“.18) Дру штво у ко јем јед ни вла да ју дру ги-
ма, мо же да ље на пре до ва ти са мо пре ва зи ла же њем та кве, и сва ке 
оту ђе не вла да ви не. Пра ви пут за то је тран сфор ма ци ја фор мал не у 
ствар ну, и пред став нич ке у не по сред ну де мо кра ти ју, ко ја у су шти-
ни зна чи за ме ну ауто крат ске вла да ви не де мо крат ском вла да ви ном. 
То је у ства ри исто риј ски про цес ор га ни зо ва ног пре у зи ма ња оту ђе-
не вла сти над на ро дом од стра не са мог на ро да. Ни ко власт на ро ду 
не мо же ни уде ли ти ни до де ли ти ако је соп стве ним ан га жо ва њем 
од сво јих вла сто др жа ца сам не узме и не пре у зме. „Ако је дру штво 
та кво да у ње му сву власт еко ном ску и по ли тич ку др жи ма ли број 
љу ди, он да ве ћи ни по је ди на ца не оста је ни шта дру го не го да се 
ор га ни зу ју - би ло по ста но ва њу или за ни ма њи ма - и да та ко ује ди-
ње ном сна гом шти те и за сту па ју сво је ин те ре се. То од њих тра жи 
њи хов по ло жај у то ме дру штву, на то их го ни бор ба за оп ста нак 
ко ја је уро ђе на сва ко ме жи вом ство ру“.19) 

Уло га де мо крат ских про гре сив них сна га је да као мо би ли за-
тор ска сна га цео на род по кре ћу у ак ци ју за осва ја ње и оства ри ва ње 
соп стве не вла сти. Већ са мо оза ко њи ва ње и оства ри ва ње пра ва на 
сло бод ну гра ђан ску ини ци ја ти ву пред ста вља ини ци јал ни чин не-
по сред ног ан га жо ва ња на ро да у пре у зи ма њу и не по сред ном оства-
ри ва њу вла сти. Ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не ће би ти без 
ор га ни зо ва не ак тив но сти, а уко ли ко не ма ко лек тив не, не мо гу се 
оства ри ва ти, па се сто га не ће ни по кре та ти по је ди нач не ини ци ја ти-
ве. Ра ди то га је нео п ход на од го ва ра ју ћа ош ште на род на ор га ни за-
ци ја сло бод не ини ци ја ти ве, ко ја ће о по је ди нач ним ини ци ја ти ва ма 
ор га ни зо ва ти де мо крат ску рас пра ву и про мо ви са ти их у ко лек тив-
не ини ци ја ти ве уко ли ко их при хва ти ве ћи на за ин те ре со ва них за 
њи хо во оства ри ва ње. 
18) Ћа зим Са ди ко вић, Др жа ва и са мо у пра вља ње, „Осло бо ђе ње“, Са ра је во, без год. изд., 

стр. 117/8.
19) Ми ха и ло Авра мо вић, Ор га ни за ци ја зе мљо рад ни ка, Са вез зе мљо рад ни ка, Бе о град, 

1920, стр. 4.
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Ни по је ди нач них ни ко лек тив них ини ци ја ти ва, ме ђу тим, не ће 
би ти ако не ма за кон ске оба ве зе ор га ни за ци ја и ор га на ко ји ма се 
упу ћу ју, да их раз ма тра ју и из ја шња ва ју се о њи хо вом при хва та њу, 
јер не ће би ти мо ти ва за њи хо во по кре та ње. За то се про гре сив не 
сна ге мо ра ју за ла га ти да се та кве оба ве зе утвр де, по го то ву ако су 
у пи та њу оту ђе не ор га ни за ци је и ор га ни ко ји ма сло бод не на род не 
ини ци ја ти ве не од го ва ра ју.

Да би се при во ле ли на од го во ран од нос пре ма по кре ну тим 
ини ци ја ти ва ма, над ле жне ор га ни за ци је и ор га ни се мо ра ју оба ве-
зи ва ти да евен ту ал но од би ја ње од ре ђе них ини ци ја ти ва јав но обра-
зла жу. Ти ме би се осу је ти ла њи хо ва са мо во ља да по кре ну те ини-
ци ја ти ве од би ја ју и кад су оне дру штве но це лис ход не, оства ри ве 
и оправ да не. Пи та ње од го вор но сти пре ма по кре ну тим ини ци ја ти-
ва ма ор га ни зо ва не де мо крат ске сна ге тре ба да по кре ћу и кад ни су 
оне не по сред ни ини ци ја то ри. 

Гра ђан ска ини ци ја ти ва тре ба да је пре све га у функ ци ји не по-
сред ног од лу чи ва ња гра ђа на. Не мо же се оче ки ва ти да ини ци ја то-
ри та квог од лу чи ва ња бу ду по ли тич ке стран ке ко је те же мо но по ли-
за ци ји од лу чи ва ња пре ко пред став нич ких ор га на. Не мо рал но је да 
глав ни ини ци ја то ри за до но ше ње дру штве них од лу ка не бу ду они 
ко ји и од лу чу ју, а у слу ча ју не по сред ног де мо крат ског од лу чи ва ња 
то су са ми гра ђа ни, ко ји пре све га ра ди то га тре ба да се са мо ор га-
ни зу ју у оп ште на род ни окрет, са мо гућ но шћу да сва ко бу де у уло зи 
ини ци ја то ра.20) 

На не по сред ном од лу чи ва њу гра ђа на тре ба да се за сни ва ју и 
од лу ке ко је се до но се у на род ним скуп шти на ма, чи ји са став тре-
ба да од ра жа ва про фе си о нал ну, со ци јал ну и на ци о нал ну струк ту ру 
би рач ког те ла. То под ра зу ме ва да се о са др жи ни на ро чи то суд бо-
но сних од лу ка (као што су: до но ше ње од но сно су штин ске из ме не 
уста ва, си сте мат ских за ко на и основ них ака та ло кал них за јед ни ца, 
про ме на др жав них гра ни ца, удру жи ва ње и раз дру жи ва ње са дру-
гим на ро ди ма, удру жи ва ње у ме ђу на род не ор га ни за ци је, за шти та 
жи вот не сре ди не, жи во та и здра вља гра ђа на, раз вој ни про гра ми, 
удру жи ва ње сред ста ва за за јед нич ке по тре бе, и сл.) ор га ни зу је 
прет ход на рас пра ва и де мо крат ско утвр ђи ва ње ве ћин ског опре де-
ље ња гра ђа на као оба ве зу ју ћих ин струк ци ја за скуп штин ско из ја-
шња ва ње иза бра них пред став ни ка. 
20) Ви ди: Мар ко вић, Дра ган, „Ло кал на са мо у пра ва у европ ским ин те гра ци ја ма“, По ли-

тич ка ре ви ја, бр. 1/2009, стр. 151-163.
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Та кав на чин скуп штин ског од лу чи ва ња прет по ста вља не по-
сред но де ле ги ра ње на род них иза сла ни ка од стра не гра ђа на, са 
флек си бил ним и про мен љи вим ман да том, за ви сним од са гла сно-
сти са опре де ље њи ма би рач ког те ла. По ли тич ке стран ке, као и дру-
ге ор га ни за ци је мо гу ис ти ца ти сво је кан ди да те и во ди ти из бор ну 
кам па њу, али иза бра ни пред став ни ци тре ба да ра де са мо по ин-
струк ци ја ма би рач ког те ла, и за свој рад са мо ње му од го ва ра ју. То 
је нај бо ља бра на про тив по ли тич ког оту ђи ва ња на ро да и на ме та ња 
ра зних се бич них ин те ре са као оп ште на род них, ко ји ма се дру штво 
не уна пре ђу је не го уна за ђу је. Не по сред на власт на ро да је ди ни је 
на чин да се дру штво за шти ти од до ми на ци је та квих ин те ре са и да 
се обез бе ди оства ри ва ње ње го вих ствар них ин те ре са као нај по у-
зда ни ја га ран ци ја дру штве ног про гре са.

Де мо крат ска власт у Ср би ји, као и би ло где у све ту, не мо-
же се ни ус по ста ви ти ни оства ри ва ти без не по сред ног ан га жо ва ња 
це лог на ро да. Ауто крат ска власт се је ди но де мо крат ском вла шћу 
мо же уки ну ти, и за то се она и уки да са мо у ме ри у ко јој се ова 
дру га ус по ста вља. Ис ку ство тзв. ре ал со ци ја ли стич ких зе ма ља, па 
и ју го сло вен ског на зо ви са мо у пра вља ња по ка за ло је да се ствар на 
де мо кра ти ја не ус по ста вља од о зго пу тем пар тиј ских ди рек ти ва и 
др жав них де кре та, ко ји ма се без спон та них и де мо крат ски ор га ни-
зо ва них ини ци ја ти ва од о здо по сти же упра во су прот но. 

За ус по ста вља ње де мо крат ске вла сти је пре суд на ини ци ја ти ва 
од о здо јер се ра ди о вла сти са мог на ро да, али по што је и де мо кра-
ти ја об лик др жав не вла сти, нео п ход не су и де мо крат ске ини ци ја-
ти ве из др жав ног цен тра. За то је по треб но да се од го вор не др жав-
не функ ци је по ве ра ва ју од го вор ним и де мо крат ски ори јен ти са ним 
по је дин ци ма, ко ји ће сво јим опре де ље њи ма из ла зи ти у су срет ма-
сов ним на род ним ини ци ја ти ва ма.

Ини ци ја ти ве на ли ни ји ус по ста вља ња де мо крат ске вла сти тре-
ба да бу ду усме ре не пре све га на по ве ћа ва ње де мо крат ских пра ва 
и ства ра ње нео п ход них усло ва за њи хо во оства ри ва ње. Те жи ште је 
на про ши ри ва њу пра ва де мо крат ског од лу чи ва ња о суд бо но сним 
пи та њи ма за јед нич ког жи во та и ра да, као око сни це де мо крат ског 
си сте ма.

Да би си стем функ ци о ни сао, та пра ва тре ба и оства ри ва ти, 
што под ра зу ме ва стал ну ини ци ја ти ву са свих стра на и ње но де мо-
крат ско ар ти ку ли са ње, ко јим се по је ди нач не ини ци ја ти ве пре во де 
у ко лек тив не а ко лек тив не у де мо крат ске од лу ке. Де мо кра ти је ће 
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би ти са мо ако функ ци о ни ше си стем де мо крат ског од лу чи ва ња, а 
уко ли ко не функ ци о ни ше де мо крат ски, функ ци о ни са ће ауто крат-
ски.

Де мо крат ска власт се и ус по ста вља кроз не пре ста ну бор бу с 
ауто крат ском вла шћу, ко ја се пре вла да ва са мо уко ли ко це ло дру-
штво по ста је су ве ре ни но си лац ко лек тив ног од лу чи ва ња о соп-
стве ној суд би ни. Сва ко по сре до ва ње пред став нич ким од лу чи ва-
њем зна чи оту ђи ва ње дру штве ног су ве ре ни те та од на ро да, ко јим 
се суд би на дру штва пре пу шта на ми лост и не ми лост оту ђе них дру-
штве них си ла. И власт и опо зи ци ја у Ср би ји мно го пу та до са да су 
по ка за ли да им ни је пу но ста ло до на ро да и бри ге за ње га. „Че сто 
су по кре та на она пи та ња за ко је се зна ло да не ма ре ше ња, а ка да 
су она по сто ја ла, та да су ду ге рас пра ве оне мо гу ћа ва ле ефи ка сне 
и пло до твор не од лу ке. Ак те ри су „на род ну во љу“ и му ке схва та-
ли као под руч је уза јам ног пре пу ца ва ња и вла сти те про мо ци је. У 
осно ви то је би ла бор ба ели та ко јој је на род био ма ло зна ча јан и 
по тре бан“.21) 

Док по кре тач ку сна гу по ли тич ких стра на ка као но си ла ца оту-
ђе не по ли тич ке вла сти, чи не се бич ни ин те ре си од ре ђе них дру-
штве них гру па, глав на по кре тач ка сна га на ро да је оп ште на род ни 
од но сно оп ште дру штве ни ин те рес. По кре та ње на род них ини ци-
ја ти ва за оства ри ва ње оп ште на род них ин те ре са, прак тич но зна чи 
пар ти ци пи ра ње на ро да у са мој вла сти. Ини ци ја ти ве се мо гу по-
кре та ти у ви ду пред ло га над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 
за раз ма тра ње од ре ђе них пи та ња и до но ше ње од го ва ра ју ћих за ко-
на, про пи са, од лу ка и ме ра, или пу тем пе ти ци ја и јав них зах те ва 
у сред стви ма ин фор ми са ња, на ми тин зи ма, збо ро ви ма и улич ним 
де мон стра ци ја ма да се не ки дру штве ни про блем ре ши по во љи 
ини ци ја то ра.

Из гле ди за при хва та ње по кре ну тих ини ци ја ти ва за ви се, пр во, 
од њи хо ве са др жи не, и дру го, од ува жа ва ња ини ци ја то ра. У по-
гле ду са др жи не, зах те ви по кре ну тих ини ци ја ти ва мо ра ју, пре све-
га, би ти ре ал ни и оства ри ви. Они ће пре би ти при хва ће ни ако су 
до бро обра зло же ни и ако са др же пред ло ге од го ва ра ју ћих ре ше ња 
ко ја се мо гу прак тич но при ме ни ти. Ини ци ја то ри ће би ти ви ше ува-
жа ва ни ако их је ви ше и ако има ју ве ћи дру штве ни углед и ути-
21) Ми ро слав Пе чуј лић и Вла ди мир Ми лић, Де мо кра ти ја и ауто ри та ри зам, исто, стр. 

205.
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цај, ра ди че га је по жељ но да иза од ре ђе них ини ци ја ти ва ста не ве ћи 
број што ути цај ни јих по је ди на ца и ор га ни за ци ја. 

По кре ну те ини ци ја ти ве не ће, ме ђу тим, ни по ред све га би ти 
при хва ће не ако се ко се с ин те ре си ма оних ко ји о њи ма од лу чу ју 
и ако су они оту ђе ни од ини ци ја то ра и њи хо вих ин те ре са. У том 
слу ча ју, тре ба ко ри сти ти об ли ке бор бе и де мо крат ског при ти ска 
пу тем јав ног ди ја ло га и кри ти ке, гра ђан ске и рад не не по слу шно-
сти, бој ко та, штрај ко ва и про те ста. Они мо гу да пре ра ста ју и у об-
ли ке бор бе по кре та њем по ли тич ке и дру штве не од го вор но сти, те 
зах те ва за остав ка ма, опо зи вом, сме на ма и дру гим од го ва ра ју ћим 
ме ра ма. Али нај ва жни је је да де мо крат ски об ли ци бор бе бу ду ор га-
ни зо ва ни и ис трај ни, јер оно што љу ди на вла сти „не мо гу сва ри ти 
су ис трај ни и све ја чи при ти сци, удру же ња ко ја стал но не што ра де, 
љу ди ко ји се уче на ис ку стви ма од про шлог пу та и де лу ју успе-
шни је на ред ног пу та“.22) 

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

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

То, ме ђу тим, не ће по ста ти ако се са ми не ор га ни зу ју у оп ште-
на род ни по крет за де мо крат ска пра ва и њи хо во оства ри ва ње, ко-
ји ће уз све раз ли чи то сти де ло ва ти као је дин стве на сна га у бор-
би за оп ште ин те ре се, дру штве ни раз вој и све ко ли ки на пре дак.23) 
Без об зи ра на сво ја по ли тич ка опре де ље ња, по ли тич ке стран ке би 
22) Но ам Чом ски, Шта то (у ства ри) хо ће Аме ри ка?, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-

о град, 1994, стр. 74/5.
23) „Бо ља ци ви ли за ци ја не мо же на ста ја ти ис кљу чи во као плод ма ко ли ко оса вре ме ње них 

пар ти ја ле ви це не го пр вен стве но по сред ством ино ва тив них по кре та гло бал ног ка рак-
те ра“. (Ви до је вић, Зо ран, „Исто риј ски би ланс и бу дућ ност де мо кра ти је“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, бр. 3/2009, стр. 32)
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уну тар де мо крат ски ор га ни зо ва ног по кре та мо ра ле рав но прав но 
де ло ва ти са свим оста лим ор га ни зо ва ним сна га ма дру штва, што 
би их при мо ра ло да се уме сто са по зи ци ја вла сти и за власт, про-
гре сив но шћу сво јих ста во ва и за сту па њем оп штих ин те ре са бо ре 
за дру штве ни ути цај. На тој осно ви, цео по ли тич ки си стем би се од 
ин стру мен та ауто крат ске и пар то крат ске вла да ви не над на ро дом 
мо рао тран сфор ми са ти у де мо крат ску ор га ни за ци ју це лог на ро да 
и ти ме ста ви ти у функ ци ју оства ри ва ња оп ште на род них ин те ре са.

DraganZ.Markovic

PERSPECTIVESOFDEMOCRATIZATIONOF
ALIENATEDPOLITICALGOVERNMENT

Summary
This work’s ob jec ti ve is to un der li ne ba sic so cial-po li ti-
cal pre con di ti ons for de moc ra ti za tion of ali e na ted go-
vern ment. In this work the re was put in use a the o re ti cally 
pro ved sci en ti fic met hod and al so a com ple te sci en ti fic 
ap pa ra tus with ob jec ti ve analysis. It is con clu ded that de-
moc ra ti za tion of ali e na ted po li ti cal go vern ment may go on 
only thro ugh tran sfor ma tion of re pre sen ta ti ve de moc racy 
in to di rect de moc racy and autoc ra tic de ci sion-ma king in-
to de moc ra tic de ci sion-ma king thro ugh the me ans of re fe-
ren dum and ot her ways of ex pres sing per so nal opi ni ons of 
ci ti zens. Only po li ti cal par ti es that ha ve been or ga ni zed in 
de moc ra tic way and ha ve pro ved to be ac ting on the ba sis 
of de moc ra tic prin ci ples ha ve right to strug gle for such 
de moc ra ti za tion of so ci ety. It is con clu ded that it is of vi-
tal sig ni fi can ce for de moc ra ti za tion of ali e na ted po li ti cal 
go vern ment to ha ve im ple men ted de cen tra li za tion of the 
go vern ment and ma na ging; de-mo no po li za tion of po li tics 
and de ve lop ment of free ini ti a ti ve of the ci ti zens.
Key Words: de moc ra ti za tion, po li ti cal in sti tu ti ons, par toc-
racy, di rect de moc racy
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Abstract
For esta blis hment of de moc ra tic go vern ment a de ter mi-
ning po int is ha ving so-cal led “bot tom- up ini ti a ti ve”, as it 
is the ru le of pe o ple qu e sti on. Ho we ver, as de moc racy is a 
mo del of sta te go ver nan ce, it is ne ces sary to ha ve de moc-
ra tic ini ti a ti ves that ta ke pla ce from the sta te cen ter it self, 
too. The re fo re it is cri ti cal to ap po int vi tal sta te fun cti ons 
to re spon si ble and de moc ra ti cally ori en ted in di vi du als 
who, by per so nal be li efs, are ca pa ble of ma king mass ini-
ti a ti ves be co me re a lity.
De moc ra tic go vern ment is esta blis hed thro ugh a con ti nu-
o us bat tle with autoc ra tic go vern ment, who might be over-
co me only in ca se that a who le so ci ety be co mes a so ve re-
ign hol der of col lec ti ve de ci sion-ma king re gar ding its own 
de stiny.
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Each re pre sen ta tion of so cial will thro ugh re pre sen ta ti ve 
de ci sion-ma king im pli es ali e na tion of so cial so ve re ignty 
from the pe o ple, by which de stiny of the so ci ety is left to 
the mercy and will of the ali e na ted so cial for ces.
Whi le mo ving po wer of po li ti cal par ti es as hol ders of ali-
e na ted po li ti cal po wer con sists of sel fish in te rests of cer-
tain so cial gro ups, a main mo bi li zing for ce of the pe o ple 
is the ir ove rall, or ge ne ral so cial in te rest. Star ting up with 
the pe o ple’s ini ti a ti ves for re a li za tion of ove rall pe o ple’s 
in te rests prac ti cally me ans par ti ci pa tion of the pe o ple in 
the go vern ment it self.
Ali e na ted po li ti cal go vern ment may be over co me only 
thro ugh de ve lop ment of di rect de moc racy. An una vo i da ble 
pre con di tion for that is abo lis hment of po li ti cal mo no poly 
thro ugh ge ne ral po la ri za tion of so ci ety, that im pli es a to-
tal free po li ti cal or ga ni za tion and ac tion of ci ti zens with 
equ al op por tu ni ti es for ac ti ve par ti ci pa tion in po li ti cal 
agre e ments and so cial de ci sion-ma king.
The axis of es sen tial de moc racy is so cial equ a lity that is 
not pos si ble wit ho ut po li ti cal di men sion of it. In stead of 
di scus sing po li tics and be si des gi ving sup port to po li ti cal 
par ti es and the ir le a ders from the mar gins, the ci ti zens 
sho uld be co me main hol ders of so cial po li tics as a mo ving 
and di rec ting ba sis in ma na ging of so ci ety as who le.

 Овај рад је примљен 10. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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МишаСтојадиновић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ДЕМОКРАТИЈA У XXI ВЕ КУ**

Људи треба да уживају једнака права (и пре
матомедаимајуједнакеобавезе)уоквирукоји
ствараиограничаварасположивемогућности,
односно,требадабудуслободнииравноправни
уодлучивањуоусловимасвојихживотасведок
тајоквирнепоставетакодасетименегирају
правадругих.
(ДејвидХелд)1)

Са же так
Главнициљовоградаједаукаженаизазовесакојима
седемократијасуочаваусавременомдруштву.Главне
методекојеауторкористиуовомрадусуметодана
лизесадржајаикомпаративниметод.
Демократија је облик владавине који је прихваћен
широмсвета.Разлозизаовосувишенегоочигледни.
Грађани у демократским друштвимаживе у много
бољимусловимасамноговишеслободанегограђани
у недемократским. То је нештошто не доводимо у
питање.Проблемјештоседемократијавеомачесто
идеализује.Безобзиранатоштовеликибројдрушта
ватврдидасудемократскамиморамоводитирачуна
отомедалисуовадруштваипримениладемократи
јуупракси.

* Истраживач приправник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

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

1)  Неш, Кејт, Савременаполитичкасоциологија,Службени гласник, Београд, 2006, стр. 
286.



- 148 -

ДЕМОКРАТИЈAУXXIВЕКУМишаСтојадиновић

Уовомрадусеможевидетидавећинаграђанаширом
света верује да је демократија и поред својих мана
најбољиобликвладавине.Тусе,међутим, јављапро
блем.Тиистиграђанинемајупуноповерењаудемо
кратскеинституције.Овачињеницајесвакаконедо
пустиваудемократскимдруштвима.
Кључнеречи:демократија,матрицадемократије,де
мократскеинституције,изазовидемократије,глоба
лизација,космополитскимоделдемократије.

УВОД

Dе мо кра ти ја као об лик вла да ви не да нас ужи ва из у зет ну ле ги-
тим ност. Раз ло ге за ово ни је те шко уви де ти. И док се ко ре ни 

де мо кра ти је мо гу на ћи још у ан тич кој Грч кој, мо же се ре ћи да су 
де мо крат ски об ли ци вла да ви не све до по сле Дру гог свет ског ра та 
би ли пре из у зе так не го пра ви ло. У по след ње вре ме је би ло до ста 
при че о сла бље њу на ци о нал не др жа ве под ути ца јем про це са гло-
ба ли за ци је. Ства ра ње гло бал ног тр жи шта, раз вој ко му ни ка ци ја, 
раз вој но вих по ли тич ких ин сти ту ци ја као што је Европ ска уни-
ја, све су то иза зо ви ко ји су на мет ну ли но ви пра вац у ко ме тре ба 
ићи раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја. Ка ко се де мо кра ти ја до са да 
углав ном раз ви ја ла у окви ри ма на ци о нал не др жа ве оправ да но се 
по ста вља пи та ње у ком ће прав цу раз вој де мо кра ти је ићи уко ли ко 
се узму у об зир про це си са вре ме ног свет ског дру штва ко ји у ве ли-
кој ме ри ути чу на ње го ву струк ту ру и ди на ми ку. 

ГРАЂАНИИДЕМОКРАТСКЕИНСТИТУЦИЈЕ

Де мо кра ти ја је, из гле да, као об лик вла да ви не од не ла по бе ду 
над свим оста лим ал тер на тив ним об ли ци ма. Да нас не ма по ли тич-
ке стран ке ко ја за се бе не твр ди да је де мо крат ска или да се, што се 
ве о ма че сто мо же чу ти од стра не по ли ти ча ра, не залажезадемо
кратскепромене. Она по ли тич ка стран ка ко ја  сво јим про гра мом 
ис ту пи про тив де мо кра ти је би ла би са свим си гур но на пу ште на од 
стра не при ста ли ца и ве о ма бр зо би несталасаполитичкесцене.

На кон ово га се оправ да но по ста вља пи та ње: Због че га је де-
мо кра ти ја бо ља у од но су на не де мо крат ску ал тер на ти ву? Да ти од-
го вор на ово пи та ње зах те ва до ста про сто ра и ми ће мо ов де да ти 
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пре глед нај бит ни јих ар гу ме на та ко ји се ве о ма че сто на во де у ње ну 
од бра ну:2)

Пр во, де мо кра ти ја по ма же да се вла да за шти ти од ауто кра та. 
Дру го, де мо кра ти ја га ран ту је гра ђа ни ма број на основ на људ ска 
пра ва ко ја не де мо крат ски ре жи ми не при зна ју или не по шту ју. Тре-
ће, де мо кра ти ја пру жа гра ђа ни ма ши ри спек тар лич не сло бо де од 
дру гих ре жи ма. Че твр то, де мо кра ти ја по ма же љу ди ма да за шти те 
сво је ин те ре се. Пе то, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак-
си мал не мо гућ но сти по је дин ци ма да прак ти ку ју сло бо ду са мо о-
дре ђе ња (ауто но ми ју), да жи ве пре ма за ко ни ма ко је су са ми иза-
бра ли. Ше сто, са мо де мо крат ска вла да мо же пру жи ти мак си мал не 
мо гућ но сти за мо рал ну од го вор ност. Сед мо, де мо кра ти ја под сти че 
ху ма ни раз вој пот пу ни је од би ло ко је ал тер на ти ве. Осмо, са мо де-
мо крат ска вла да ви на мо же по сти ћи ре ла тив но ви сок сте пен по ли-
тич ке јед на ко сти. Де ве то, са вре ме не пред став нич ке де мо кра ти је 
не во де ра то ве јед не са дру ги ма. Де се то, зе мље са де мо крат ским 
вла да ма те же да бу ду еко ном ски про спе ри тет ни је од не де мо крат-
ских вла да.

Иако сви ови ар гу мен ти сто је, бар што се ти че иде ал ног ти па 
де мо кра ти је, ни ка ко не сме мо за не ма ри ти  да је де мо кра ти ја са мо 
је дан од мо гу ћих об ли ка вла сти ко ји не тре ба иде о ло ги зо ва ти ни ти 
пак иде а ли зо ва ти. Она да нас сва ка ко пред ста вља си стем вла да ви не 
ко ји ужи ва огром ну ле ги тим ност код гра ђа на ши ром све та. За ко ни, 
про пи си као и ре ше ња ко ја се ти чу свих пи та ња и про бле ма као да 
се ауто мат ски оправ да ва ју уко ли ко су де мо крат ски. Да је де мо кра-
ти ја си стем ко ји је при хва ћен од стра не гра ђа на ши ром све та мо же-
мо ви де ти и на осно ву гра фи ка бр. 1. 

Гра ђа ни су има ли при ли ку да из ра зе сво је сла га ње или не сла-
га ње са ста вом да демократијамождаимасвојеслабости,алида
јеипакнајбољиобликвладавине. Ско ро 80% гра ђа на сма тра да је 
де мо кра ти ја и по ред сво јих сла бо сти ипак нај бо љи об лик вла да ви-
не. На осно ву гра фи ка се мо же ви де ти да је си ту а ци ја го то во иден-
тич на у свим де ло ви ма све та  у ко ји ма је ра ђе но ис тра жи ва ње сем 
у Ис точ ној и Цен трал ној Евро пи. На и ме, за раз ли ку од оста лих 
де ло ва све та где се број гра ђа на ко ји при хва та ју де мо кра ти ју као 
нај бо љи об лик вла да ви не кре ће око 80%, у Ис точ ној и Цен трал ној 
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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Евро пи је тај број не што ма њи и из но си око 70%. Ге не рал но гле да-
но де мо кра ти ја је си стем за ко ји се од лу чио нај ве ћи број гра ђа на. 

Гра фик бр. 1: Де мо кра ти ја – оп шта оце на (2007. го ди на)
‘’Де мо кра ти ја мо жда има сво је сла бо сти, али је ипак нај бо љи об-

лик вла да ви не’’

Из вор: http://www.tns-bg.com/new slet ters/New slet ter_TNSMe di um Gal lup_De mo-
kra ti ja_Dec_07.pdf

Рас про стра ње ност де мо кра ти је, ме ђу тим, пред ста вља по ја ву 
ре ла тив но ско ри јег да ту ма и оно што стал но тре ба има ти у ви ду је 
да њу као об лик вла да ви не ко ме да нас сви те же ни је ни ма ло ла ко 
ство ри ти ни ти пак одр жа ти. 

Пре ма Ро бер ту Да лу, ко ји се сма тра јед ним од ро до на чел ни ка 
мо дер не де мо крат ске те о ри је: ‘’да би вла да мо гла да, у то ку од ре-
ђе ног вре мен ског пе ри о да, трај ни је бу де од го вор на пре ма зах те-
ви ма сво јих гра ђа на – као по ли тич ки јед на ких су бје ка та – сви би 
пу но прав ни гра ђа ни мо ра ли у це ли ни има ти сле де ће мо гућ но сти: 

1. да фор му ли шу сво је зах те ве; 
2. да сво је зах те ве из не су пред су гра ђа не и вла ду пу тем ин-

ди ви ду ал них или ко лек тив них ак ци ја; 
3. да њи хо ви зах те ви бу ду јед на ко вред но ва ни од стра не вла-

де, од но сно да се не пра ви ни ка ква дис кри ми на ци ја с об-
зи ром на са др жај зах те ва или из вор из ко јег до ла зе.’’3)

 Да би је дан де мо крат ски си стем мо гао да обез бе ди ова кве 
усло ве по треб но је раз ви ти ја ке ин сти ту ци је. Де мо кра ти ја ни је 
не из бе жна, ни ти пак не што што ће се ка да јед ном на ста не за у век 
одр жа ти. Де мо крат ски си сте ми мо гу ја ча ти или сла би ти, али мо-
гу и, као што се то већ де ша ва ло у про шло сти, не ста ти. Истин ски 
3)  Ор ло вић, Сла ви ша, ‘’Кла сич на и  са вре ме на схва та ња де мо кра ти је’’,  Годишњак2008, 

бр. 2, стр. 47-72, 2008, стр. 61. 
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отво ре ним и де мо крат ским дру штви ма су нео п ход не де ло твор не 
де мо крат ске струк ту ре:4)

•	 за ко но дав на те ла ко ја пред ста вља ју гра ђан ство и над зи ру 
из вр шна те ла;

•	 из бо ри на ко ји ма гла са чи би ра ју сво је во ђе;
•	 пра во су ђе ко је по шту је за кон и вр ши сво ју ду жност не за-

ви сно од спољ них ути ца ја;
•	 си стем кон тро ла и рав но те жа уну тар дру штва и
•	 ин сти ту ци је и во ђе ко ји су од го вор ни јав но сти.

 Раз вој де мо крат ских ин сти ту ци ја је ве о ма сло жен про цес и 
ми ће мо ов де да ти кра так пре глед нај ва жни јих ин сти ту ци ја ком би-
но ван са нај ва жни јим де мо крат ским вред но сти ма (сло бо да и јед-
на кост), али и не чим што је, та ко ђе, нео п ход но да по сто ји а то је 
кон тро ла (ви де ти сле де ћу та бе лу).

Табела бр. 1: Матрица демократије

Димензије Слобода Једнакост Контрола 

Процедура 
одлучивања

слободни избори и 
референдуми (без 
ограничења)

једнакост гласова
контрола од 
стране изборне 
комисије

Регулисање 
посредничке 
сфере

слобода 
организовања

једнака права 
организовања

контрола од 
стране партија 
и грађанског 
друштва

Јавна 
комуникација

слобода 
комуникације

једнаке шансе 
учествовања

контрола од 
стране медија 
(независно 
новинарство)

Гарантовање 
права

слободан приступ 
судовима

једнака права и 
једнакост пред 
судом

ефикасна 
судска 
правила/ виши 
суд

Утврђивање 
правила 
и њихова 
примена

ефикасна влада 
(рационална 
администрација)

једнак третман 
од стране 
парламента и 
администрације

подела власти

Из вор: Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bac ha, Chri sti na, Encyclopediaofpolitical
communication, SA GE Pu bli ca ti ons, 2008, стр. 173.   

4)  McLean, Li sa, ‘’По ли тич ке пар ти је и кам па ње’’, 21причаодемократији,гру па ауто ра, 
стр. 107-112, Цен тар за гра ђан ско обра зо ва ње, Под го ри ца, 2005, стр. 107.
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 На осно ву ове та бе ле се мо же ви де ти ор га ни за ци ја глав них 
де мо крат ских ин сти ту ци ја уз по што ва ње основ них де мо крат ских 
вред но сти:5)

1. Про це ду ра од лу чи ва ња – У де мо крат ским дру штви ма 
се уче шће гра ђа на у про цес од лу чи ва ња углав ном вр ши 
пре ко из бо ра. Сво јим гла сом гра ђа ни би ра ју сво је пред-
став ни ке у вла сти. Да би уче шће на из бо ри ма би ло де мо-
крат ско по треб но је да по сто је сло бод ни и фер из бо ри. 
Од лу чи ва ње, та ко ђе, укљу чу је и уче шће гра ђа на пу тем 
ре фе рен ду ма и дру гих об ли ка не по сред не де мо кра ти је. 

2. Ре гу ли са ње по сред нич ке сфе ре – Оно је де мо крат ско је-
ди но уко ли ко сви гра ђа ни сло бод но мо гу да се ор га ни зу ју 
и да сво јим ор га ни зо ва њем ути чу на до но ше ње по ли тич-
ких од лу ка. Уко ли ко би се уче шће гра ђа на у про цес од-
лу чи ва ња за вр ши ло са из бо ри ма те шко да би се за та кво 
дру штво мо гло ре ћи да је де мо крат ско. Гра ђа ни мо ра ју и 
на кон из бо ра на ста ви ти да има ју ути цај на до но ше ње од-
лу ка, јер је то је ди ни на чин да оси гу ра ју да ће они ко ји су 
иза бра ни од стра не њих и да ље до но си ти од лу ке у скла ду 
са њи хо вим ин те ре си ма.

3. Јав на ко му ни ка ци ја – Јав на ко му ни ка ци ја ре гу ли ше на-
чи не ко му ни ка ци је ко ји су нео п ход ни за рад оства ри ва ња 
де мо крат ских ин сти ту ци ја. Њи хо ва спе ци фич на де мо-
крат ска фор ма је из гра ђе на на ску пу сло бо да ко је се ти чу 
јав них ко му ни ка ци ја као што су: сло бо да го во ра, сло бо да 
ин фор ми са ња, сло бо да штам пе, сло бо да из ра жа ва ња... 

4. Га ран то ва ње пра ва – Га ран то ва ње пра ва је нео п ход но у 
де мо крат ским дру штви ма јер је то га рант да ће гра ђа ни 
мо ћи да за шти те сво ја пра ва уко ли ко она на би ло ко ји на-
чин бу ду угро же на. Је дан од на чи на на ко ји се ма ни фе-
сту је је сло бо дан при ступ су до ви ма где сви има ју јед на ка 
пра ва.

5. Утвр ђи ва ње пра ви ла и њи хо ва при ме на – Оно под ра зу-
ме ва ефи ка сну вла ду ко ја при ме њу је од лу ке де мо крат ске 
ве ћи не. 

 Е са да по гле дај мо ка ква је си ту а ци ја што се ти че не ких од 
ин сти ту ци ја без ко јих се да нас не мо же ни за ми сли ти по сто ја ње 
де мо крат ског си сте ма. То ком XX и на по чет ку XXI ве ка по ли тич ке 
пар ти је су се усто ли чи ле као јед не од нај зна чај ни јих по ли тич ких 
ин сти ту ци ја. Оне чи не ка мен те ме љац де мо крат ског дру штва (и 
5) О то ме оп шир ни је ви де ти: Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bac ha, Chri sti na, Encyclopediaofpoli

ticalcommunication, SA GE Pu bli ca ti ons, 2008.
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ве ћи не већ де ло твор них де мо крат ских струк ту ра), њи хо ва глав на 
уло га се са сто ји из сле де ћег:6)

1. да са ку пи а по том пред ста вља дру штве не ин те ре се, обез-
бе ђу ју ћи струк ту ру за по ли тич ко уче шће;

2. да слу жи као под руч је за обу ку по ли тич ких ли де ра ко ји 
се при пре ма ју да јед ном пре у зму вла да ју ћу уло гу у дру-
штву;

3. да се так ми чи и те жи да по бе ди на из бо ри ма, ка ко би 
упра вља ла вла ди ним ин сти ту ци ја ма;

4. да име ну је кан ди да те, ор га ни зу је по ли тич ка над ме та ња, 
ује ди ни де ло ве гла сач ког де ла и пре ве де по ли тич ке при о-
ри те те (пре до чи их) на је зик јав не по ли ти ке;

5. да бу де кон струк тив на и кри тич ка опо зи ци ја (ка да ни је 
на вла сти), пред ста вља ју ћи се бе као ал тер на тив ну вла ду 
ко ју ће би ра чи же ле ти да иза бе ру – оства ру ју ћи ти ме при-
ти сак на ак ту ел ну власт ка ко би има ла ви ше раз у ме ва ња 
за јав не ин те ре се.

Из бо ри пред ста вља ју оп шти на зив за по сту пак ко јим чла но ви 
не ке дру штве не или др жав не за јед ни це би ра ју сво је пред став ни-
ке у управ на те ла или ор га не вла сти и пред ста вља ју, та ко ђе, из у-
зет но ва жну ин сти ту ци ју за кон сти ту и са ње де мо крат ског си сте ма. 
Пре ма број ним те о ре ти ча ри ма се то ком исто ри је по ка за ло да они 
пред ста вља ју нај де мо крат ски ји на чин од лу чи ва ња. На кон из бо ра 
би иза бра на струк ту ра вла сти тре ба ла да упра вља др жа вом у скла-
ду са во љом гра ђа на, јер су они са мо њи хо ви пред став ни ци, а не и 
вла да ри. То је јед на од глав них од ли ка де мо крат ског об ли ка вла сти 
без ко је не ма де мо кра ти је. Ов де се не ће мо мно го ба ви ти те о риј-
ским раз ма тра њем ових ин сти ту ци ја, већ ће мо украт ко при ка за ти 
од нос гра ђа на пре ма изборима али и то шта они ми сле о то ме дали
седржавомуправљаускладусањиховомвољом (по гле да ти сле де-
ће гра фи ке). 

На осно ву овог гра фи ка се мо же ви де ти да по ве ре ње у из бо ре 
и ни је баш ве ли ко. На и ме, са мо 47% гра ђа на је 2007. го ди не из ра-
зи ло сво је по ве ре ње у из бо ре. Ова кви по да ци су за бри ња ва ју ћи, 
јер као што смо већ ре кли из бо ри пред ста вља ју јед ну од нај ва жни-
јих де мо крат ских ин сти ту ци ја. Да је си ту а ци ја озбиљ на мо же се 
ви де ти и на осно ву по да та ка из 2008. го ди не ка да се мо же при ме-
ти ти ма ли пад по ве ре ња у из бо ре у од но су на 2007. го ди ну (ви де ти 
сле де ћи гра фик).
6) McLean, L., ''По ли тич ке пар ти је и кам па ње'' 21Причаидемократији, гру па ауто ра, стр. 

107-112, 2005, стр. 107. 
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Гра фик бр. 2: Из бо ри и упра вља ње др жа вом – оп шта оце на (2007)
‘’Да ли ми сли те да су из бо ри у ва шој зе мљи сло бод ни и по ште ни?’’

‘’Да ли би сте ре кли да се ва шом др жа вом упра вља у скла ду са во љом 
гра ђа на?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_De-
mokratija_Dec_07.pdf

Гра фик бр. 3: Из бо ри – оп шта оце на (2008)
‘’Да ли ми сли те да су из бо ри у ва шој зе мљи сло бод ни и по ште-

ни?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_De-
mokratija_Nov_08.pdf
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Та да је 42% гра ђа на из ја ви ло да сма тра да су из бо ри у њи хо вој 
зе мљи сло бод ни и по ште ни што је за 5% ма ње не го 2007. го ди не. 
Тренд опа да ња по ве ре ња се мо же ви де ти и у оста лим де ло ви ма 
све та где је спро ве де но ис тра жи ва ње сем у Ази ји где је за бе ле жен 
ма ли раст од 2%.

А са да по гле дај мо шта гра ђа ни ми сле о то ме да ли се др жа вом 
упра вља у скла ду са њи хо вом во љом (ви де ти по но во гра фик бр. 
3). Са мо 31% гра ђа на сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са 
њи хо вом во љом.  Ова кви по да ци го во ре о ве о ма ни ском по ве ре њу 
ко је гра ђа ни има ју у на чин на ко ји се упра вља др жа вом. По да ци су 
још озбиљ ни ји ако се по гле да ју ре зул та ти из 2008. го ди не (ви де ти 
сле де ћи гра фик). Та да је са мо 27% гра ђа на из ја ви ло да сма тра да 
се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо вом во љом.

Гра фик бр. 4: Упра вља ње др жа вом – оп шта оце на (2008)
‘’Да ли би сте ре кли да се ва шом др жа вом упра вља у скла ду са 

во љом гра ђа на?’’

Из вор: http://www.tns-bg.com/new slet ters/New slet ter_TNSMe di um Gal lup_De mo-
kra ti ja_Nov_08.pdf

Уко ли ко по гле да мо по дат ке ко ји се од но се на наш ре ги он мо же 
се ви де ти да си ту а ци ја ни је ни шта бо ља. Ср би ја и Хр ват ска има ју 
иден тич не ре зул та те, 38% гра ђа на сма тра да су из бо ри фер и по-
ште ни, док 19% сма тра да се др жа вом упра вља у скла ду са њи хо-
вом во љом. Нај ма ње по ве ре ња у из бо ре има ју гра ђа ни Ал ба ни је 
док нај ма ње по ве ре ња у упра вља ње др жа вом има ју гра ђа ни Бо сне 
и Хер це го ви не.
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Гра фик бр. 5: Ре ги о нал ни по да ци – из бо ри и упра вља ње др жа вом 
– оп шта оце на 

‘’Да ли ми сли те да су из бо ри у ва шој зе мљи сло бод ни и по ште-
ни?’’

‘’Да ли би сте ре кли да се ва шом др жа вом упра вља у скла ду са 
во љом гра ђа на?’’

Извор: http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_De-
mokratija_Dec_07.pdf

Ге не рал но гле да но на осно ву ових по да та ка се мо же ви де ти да 
си ту а ци ја што се ти че де мо кра ти је и ње них ин сти ту ци ја ни је нај-
бо ља. И по ред то га што ве ли ки број гра ђа на сма тра да је де мо кра-
ти ја нај бо љи об лик вла да ви не мо же се ви де ти да ти исти гра ђа ни 
ни су баш нај за до вољ ни ји ти ме ка ко се она спро во ди да нас. Де мо-
кра ти ја мо жда је сте нај бо љи об лик вла да ви не, али је по треб но још 
увек до ста ра ди ти на раз во ју ње них ин сти ту ци ја. У су прот ном ће 
се про ро чан ство о сумракудемократије (уко ли ко он још увек ни је 
на сту пио) ис пу ни ти. 

ИЗАЗОВИДЕМОКРАТИЈЕУСАВРЕМЕНОМСВЕТСКОМ
ДРУШТВУ

У XX и на по чет ку XXI ве ка се де ша ва ју круп не дру штве не 
про ме не ко је по ста ју све бр же и ин тен зив ни је. На пре дак са вре-
ме не тех но ло ги је омо гу ћа ва ра ди ка лан при вред ни и дру штве ни 
про грес. Је дан од кључ них про це са ко ји да нас за о ку пља ве ли ку 
па жњу мно го број них те о ре ти ча ра је сте сва ка ко про цес гло ба ли-
за ци је. Гло ба ли за ци ја пред ста вља ве о ма ком плек сан про цес ко ји 
за хва та све сфе ре са вре ме ног свет ског дру штва и има раз ли чи те 
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ди мен зи је: еко ном ску, тех но ло шку, ин сти ту ци о нал ну, по ли тич ку, 
кул тур ну... Ов де не ће мо раз ма тра ти сам про цес гло ба ли за ци је већ 
ће мо по ку ша ти да про на ђе мо ме сто де мо кра ти ја у овом сло же ном 
про це су. Де мо кра ти ја ко ја се до са да раз ви ја ла у окви ри ма на ци о-
нал не др жа ве ће мо ра ти да се при ла го ди но во на ста лим усло ви ма 
ко је са со бом но си про цес гло ба ли за ци је. Деј вид Хелд је је дан од 
нај и стак ну ти јих те о ре ти ча ра ко ји се ба ве овим про бле мом. Пре ма 
ње му се де мо крат ска по ли ти ка мо ра по но во осми сли ти с об зи ром 
на низ ло кал них, ре ги о нал них и гло бал них про це са ко ји се ме ђу-
соб но про жи ма ју. Са вре ме ни свет ски про це си на ме ћу иза зо ве ко-
ји ма де мо кра ти ја мо ра да се при ла го ди: 7)

1. на чин на ко ји про це си еко но ми је, по ли тич ке, прав не, вој-
не и кул тур не ме ђу по ве за но сти ме ња ју при ро ду, до ма шај 
и спо соб ност су ве ре не др жа ве одозго, оспо ра ва ју ћи и 
ума њу ју ћи ње ну моћ регулације у по је ди ним под руч ји ма;

2. на чин на ко ји ре ги о нал на и гло бал на ме ђу за ви сност ства-
ра ла нац ме ђу соб но по ве за них по ли тич ких од лу ка чи је 
по сле ди це ути чу на од но се из ме ђу др жа ва и гра ђа на;

3. пут одоздоко јим ло кал не гру пе, по кре ти и на ци о на ли зми 
до во де у пи та ње на ци је-др жа ве, као пред став нич ки од го-
во ран си стем вла сти.

Све ово на ме ће зах те ве ко ја де мо кра ти ја мо ра да ис пу ни уко-
ли ко же ли да од го во ри иза зо ви ма мо дер ног до ба: 8)

1. те ри то ри јал не гра ни це си сте ма од го вор но сти тре ба да се 
пре о бли ку ју та ко да се про це се ко ји из ми чу кон тро ли на-
ци о нал не др жа ве ста ве под де ло твор ну де мо крат ску кон-
тро лу;

2. по треб но је да се по но во про ми сли о уло зи и ме сту ре-
ги о нал них и гло бал них ре гу ла тив них и функ ци о нал них 
аген ци ја ка ко би оне по ста ле до след ни је и сна жни је упо-
ри ште за ре ша ва ње про бле ма од јав ног ин те ре са;

3. ре фор ма од но са из ме ђу по ли тич ких уста но ва и кључ них 
со ци јал них гру па, аген ци ја, удру же ња и ор га ни за ци ја у 
сфе ри еко но ми је и гра ђан ског дру штва ка ко би оне по ста-
ле део де мо крат ског про це са.

7) О то ме оп шир ни је ви де ти: Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 1997, стр. 309-313.

8) О то ме оп шир ни је ви де ти: Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,1997, стр. 
309-313.
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На осно ву све га ово га Хелд фор му ли ше космополит
скимоделадемократије са сле де ћим ка рак те ри сти ка ма: 9) 

1. гло бал ни по ре дак се са сто ји од ви ше стру ких и ме ђу соб но 
ис пре пле та них си сте ма мо ћи ко је укљу чу ју: те ло, до бро-
бит, кул ту ру, гра ђан ска удру же ња, еко но ми ју, од но се при-
ну де и ор га ни зо ва но на си ље, прав не од но се и ре гу ла ци ју;

2. ко смо по лит ски мо дел под ра зу ме ва да све гру пе и удру же-
ња има ју спо соб ност и пра во на са мо о дре ђе ње, ко је мо же 
да се де фи ни ше као при вр же ност на че лу ауто но ми је, тј. 
ску пу пра ва у оба ве за ко је кон сти ту и шу;

3. усва ја ње од ре ђе них стан дар да ко ји ва же за све гра ђа не 
ко је ни је дан по ли тич ки ре жим или удру же ње не мо же ле-
ги тим но да кр ши;

4. ства ра ње и при ме на за ко на у том окви ру мо же да се вр ши 
на ни зу раз ли чи тих ме ста и ни воа упо ре до са ши ре њем 
ути ца ја ре ги о нал них и ме ђу на род них су до ва ко ји вр ше 
над зор и кон тро лу вла сти;

5. од бра на пра ва на са мо о дре ђе ње, ства ра ње за јед нич ке 
струк ту ре по ли тич ког де ло ва ња и очу ва ње демократског
добрапред ста вља ју нај оп шти је ко лек тив не ци ље ве;

6. из ово га сле де ја сни прин ци пи со ци јал не прав де: modus
operandi про из вод ње, рас по де ла и екс пло а та ци ја при род-
них из во ра мо ра да до при но си и да бу де у скла ду са де мо-
крат ским про це сом и за јед нич ком струк ту ром по ли тич-
ког де ло ва ња;

7. прин цип не при нуд них, не на циј них од но са ру ко во де ће је 
на че ло у ре ша ва њу спо ро ва; упо тре ба си ле мо ра да оста-
не ко лек тив на оп ци ја ко ја се при ме њу је са мо у крај њем 
слу ча ју ка да се су о ча ва са на па ди ма ко ји по ни шта ва ју ко-
смо по лит ско де мо крат ско пра во;

8. пра во гра ђан ства се про ши ру је та ко да об у хва та при пад-
ни ке свих ме ђу соб но ис пре пле та них по ли тич ких за јед ни-
ца, од ло кал них до гло бал них.

 Ово сва ка ко пред ста вља не што че му би да нас сва дру штва 
тре ба ло да те же, али ово је исто вре ме но ве о ма те шко до сти ћи. Да 
би ова кав раз вој био мо гућ по тре бан раз вој здра вих и ја ких ин-
сти ту ци ја ко је ће мо ћи да од го во ре свим иза зо ви ма са вре ме но сти. 
Деј вид Хелд, та ко ђе, да је јед ну ис црп ну ана ли зу о ци ље ви ма ко је 
ко смо по лит ска де мо кра ти ја има пред со бом.

 
9) О то ме оп шир ни је ви де ти: Хелд, Деј вид, Демократијаиглобалнипоредак,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.  Стварање 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, Демократијаиглобалнипоредак,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.  Увођење строгих граница 
приватном власништву кључних 
агенција за стварање јавног 
мњења: медија, информација и тд.

3.  Социјални 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 
средстава онима који се налазе у 
најтежем социјалном положају да 
би штитили и изражавали своје 
интересе

4.  Гарантован основни приход за 
све одрасле, независно од тога 
да ли делају на тржишту или у 
домаћинству 

Извор: Хелд, Дејвид, Демократијаиглобалнипоредак,Филип Вишњић, 
Београд, 1997, стр. 326.

Као што се мо же ви де ти ци ље ви ко је је Хелд на мет нуо ко смо-
по лит ској де мо кра ти ји су из у зет но ви со ки. Тре ба на по ме ну ти да 
он не за по ста вља уло гу на ци о нал не др жа ве као по ли тич ког цен-
тра, али ука зу је на ње ну из ме ње ну уло гу на на чин пре ма ко ме она 
по ста је је дан вр ло мо ћан по ли тич ки чи ни лац ме ђу оста ли ма на 
гло бал ном пла ну. Хел дов мо дел иако на пр ви по глед из гле да са вр-
ше но он има и сво је не до стат ке.10)

Јед на од основ них кри ти ка ње го вог мо де ла је сте сва ка ко да он 
не по кла ња до вољ но па жње кон ти ну и ра ној мо ћи на ци о нал не др-
жа ве. Оне не мо гу јед но став но да под ле жу ме ђу на род ном пра ву на 
на чин на ко ји Хелд пред ла же, јер све док су по ли тич ке ин сти ту ци је 
ин тер на ци о нал не, а не над на ци о нал не, оне за ви се од на ци о нал них 
др жа ва, на ро чи то од оних еко ном ски и вој но над моћ ни јих. Моћ не 
др жа ве ко је тро ше огром не су ме нов ца на од бра ну  ни је за ин те ре-
со ва на за де мо крат ски ре жим гло бал ног упра вља ња јер би у том 
слу ча ју из гу би ле сво ју над моћ ност.

Дру га кри ти ка је да Хел дов мо дел не по ка зу је ка ко би се гло-
бал ни ка пи та ли зам мо гао под врг ну ти ри го ро зни јим кон тро ла ма 
без че га би де мо крат ска пра ва за мно ге љу де би ло не мо гу ће оства-
10)  О то ме ви де ти ви ше: Неш, Кејт, Савременаполитичкасоциологија,2006, стр. 288-289.
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ри ти јер би она у та квом јед ном си сте му би ла ире ле вант на. Што се 
ти че ове дру ге кри ти ке тре ба ука за ти на то да Хелд пред ла же ши-
ре ње ме ђу на род них спо ра зу ма ко ји би кон тро ли са ли мул ти на ци-
о нал не ком па ни је оба ве зу ју ћи их да ис пла ћу ју ми ни мал не пла те, 
бри ну о здра вљу рад ни ка, о њи хо вој си гур но сти... Ова кви спо ра зу-
ми у вре ме ка да ком па ни је мо гу да по кре ну сво ју де лат ност у би ло 
ко јој зе мљи се мо гу оства ри ти са мо на ме ђу на род ном ни воу. Ту 
већ на ста је про блем јер ли де ре моћ них ком па ни ја и др жа ва ве о ма 
те шко на те ра ти да при хва те де мо крат ске прин ци пе. 

Хелд, та ко ђе, ве о ма ма ло го во ри о про це си ма на осно ву ко јих 
би ње гов ко смо по лит ски мо дел де мо кра ти је био при ме њен у прак-
си. Да би се он мо гао оства ри ти у прак си по треб но је раз мо три ти 
све ове про бле ме, у су прот ном ће овај мо дел оста ти са мо те о ри ја.

ЗАКЉУЧАК

Де мо кра ти ја се у XXI ве ку су о чи ла са мно го број ним иза зо ви-
ма ко је јој је на мет ну ло са вре ме но дру штво. Оно што је нео спор но 
је да је де мо кра ти ја као об лик вла да ви не при хва ће на од стра не нај-
ве ћег бро ја др жа ва. Ме ђу тим, по треб но је још до ста то га ра ди ти 
на раз во ју де мо крат ских ин сти ту ци ја, у су прот ном оне не ће мо ћи 
да од го во ре по тре ба ма са вре ме ног до ба. Да нас је го то во не мо гу ће 
на ћи не ко дру штво ко је за се бе не твр ди да је де мо крат ско, али тре-
ба стал но би ти на опре зу, јер ни је до вољ но да де мо кра ти ја по сто ји 
са мо фор мал но, на па пи ру, већ је нео п ход но да се она и спро во ди 
у прак си. Пре ма де мо кра ти ји, као јед ном од мо гу ћих уре ђе ња др-
жав не вла сти, тре ба има ти кри ти чан од нос и не тре ба је сма тра ти 
као не што што се са мо по се би под ра зу ме ва. И по ред то га што ве-
ли ки број гра ђа на сма тра да је де мо кра ти ја и по ред сво јих ма на 
нај бо љи об лик вла да ви не, мо же се ви де ти да ти исти гра ђа ни не-
ма ју баш пре ви ше по ве ре ња у ње не ин сти ту ци је. По ред то га при-
ли ком раз ма тра ња би ло ка квог кон цеп та де мо кра ти за ци је мо ра мо 
узе ти у об зир и са вре ме не свет ске про це се, јер ће без све га ово га 
сва ки наш по ку шај уна пред би ти осу ђен на про паст. 

И на кра ју:
Уколиконеводиморачунаотомедаједемократијаобликвла

давинекојитребареализоватизараднародакојиживиудатом
друштвуводећирачунаосавременимсветскимпроцесимакојиу
великојмериутичунаструктуруидинамикутогдруштванакра



- 162 -

ДЕМОКРАТИЈAУXXIВЕКУМишаСтојадиновић

јућемодобитидемократијукојасвојиминституцијаманећемоћи
даодговориизазовимамодерногхрушта. 
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DE MOC RACY IN 21ST CEN TURY 
Sum mary 

Themainobjectiveofthisarticleistoshowthechallenges
thatfacingdemocracyinmoderntime.Themainmethods
thatweareusing in thispaperare theContentAnalysis
andtheComparativeMethod.
Democracyisaformofgovernmentthatisacceptedwor
ldwide.Reasonsforthisaremorethanobvious.Citizens
intrulydemocraticsocietiesarelivinginmuchbettercon
ditions withmore freedoms than the citizens in nonde
mocratic. That is something that is not questioned. The
problemisthatdemocracyisveryoftenidealized.Regar
dless thatmanysocietiesclaimthat theyaredemocratic
weshouldbeconsidereddidthesesocietiesimplementde
mocracyinpractice.
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 Овај рад је примљен 27. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.

Inthispapercanbeseenthatmajorityofcitizensinthe
world believe that democracy regardless of hers disabi
lities is thebest formofgovernment.But there isalsoa
problem.Thosesamecitizensdon’thavealotof trust in
democratic institutions.This fact is certainly intolerable
indemocraticsocieties.
Keywords:democracy,matrixofdemocracy,democratic
institutions, challenges to democracy, globalization, co
smopolitanmodelofdemocracy.

Ab stract
Democracytodayisfacingwithnumerouschallengesim
posedbymodernage.Changesinsocietiesareoccurring
faster and more intensive. These changes are reflecting
inallspheresofsocieties.Thatissomethingthatmustbe
consideredifwewantthatdemocraticinstitutionsbepre
paredtoovercomethiskindofchallenges.Oneofthepos
siblesolutionsisformingacosmopolitanformofdemoc
racythatispreviouslyfoundatDavidHeld.Thisconcept
ismaybe utopian because it ismore oriented on theory
than in practice butwith some additional corrections it
willbedouble.
Challenges of modern age certainly tests contemporary
trendsofdemocracy.Globalizationisoneofthemostim
portant processes that need attention otherwise all our
attemptsofdemocratizationwillfall.Mostofthecitizens
worldwide accepted democracy as the best form of go
vernment,buttheydon’thavealotoftrustindemocratic
institutions.Also,weakeningofnationalstatesputsanot
hermorechallengetodemocracybecausedemocracyhas
developedinsideofstateboundariesuntiltoday.
 Inthisarticleweareseekingfortheanswersonthefol
lowingquestions:
• How democratic models of government are accepted
amongthecitizensworldwide?
• Whatthecitizensworldwidethinkaboutthewayofgo
vernmentintheircountries?
• Whatare thechallenges that facingdemocracy inmo
dernage?
•Whatarethewaysfordemocracytoovercomethese
challenges?
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ДушанГујаничић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ВАНРЕДНОСТАЊE**

францускоискуство
Сажетак

Ванредно стање је класичан уставноправни инсти
тут који је уобичајено присутан у највишем прав
номактувеликогбројаземаља.Разлогпостојањаове
правнеустанове,њенraisond’être,јенајтешњепове
зансанајзначајнијимвредностимакојиматежисваки
савремениправнипоредак.Стабилностинституција,
очување друштвеног поретка, целовитост државне
територије,континуитетвласти,ред,мир,слобода,
поштовање гарантованих људских права све је то
предметзаштитеванредногстањаисроднихинсти
туција,којепрати,поприродиствари,иодговарају
ћиинструментариј за спровођењеадекватнихмера.
Наравно,применанеуобичајених,честоирадикалних
мера, повлачи одређене недоумице и изазива нужно
контраверзепаикритике,билодасерадиоунутра
шњојилиспољашњојопасностикоја јепроузрокова
ласпровођењеванреднихнорми.Циљeвиовоградасу
даприкажелепезумеракојимарасполажефранцуско
праворадиостваривањагоренаведенихзадатака,из
двојипоједине(погодне,чининамсе)теоријскеосно
веихипотезенакојимапочивајуванредниправнире
жими,каоидасугеришеосновнезакључкенаоснову
искустваприменеванредногстања.Разумеседасве
наведенонезаобилазно једнимделомзадиреиупоље

* Истраживач приправник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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политичке процене сврсисходности примене поједи
нихмеракаоиодређенихполитичкихпоследица,тако
даверујемодајеоватемаинтересантнакакозаправ
нике,такоизаполитикологе.Узелисмосвеснослучај
Францускекаоземљекојаимабогатоизанимљиво(а
реклибисмоитекакопоучно)искуствоуовојобласти,
закојемислимодабимоглобитикориснопроучитига
напрактичном,каоиуобличитигадодатнонатео
ријскомнивоу.
Кључне речи: ванредно стање, изузетна овлашћења
ПредседникаРепублике, јавни поредак, општиинте
рес,изузетнеоколности...

УВОД

Rед или сло бо да? По ста ви ли смо пи та ње ко је мо же да из не на ди, 
јер оно то ли ко, на пр ви по глед, де лу је као јед на из ли шна ди ле-

ма. Нај пре већ због то га што се ра ди о су штин ски ва жним вред но-
сти ма на ко ји ма по чи ва сва ка са вре ме на и ци ви ли зо ва на др жа ва. 
Очи глед но је да је мо дер на де мо кра ти ја не за ми сли ва без ова два 
сту ба, два пра ва ка ме на те мељ ца сва ке де мо крат ске гра ђе ви не. С 
дру ге стра не, ни ка ко не би тре ба ло за не ма ри ти ко ре ла тив ни од нос 
ко ји по сто ји из ме ђу ова два пој ма, упр кос при вид ним раз ли ка ма, 
јер ка ко је то уме сно при ме тио Жан-Луј Ко ста (JeanLouisCosta) 
,,не ма сло бо де без по рет ка ни ти ле ги тим ног по рет ка без сло бо-
де.’’1) Из тог раз ло га, кра так и је згро вит од го вор на по ста вље но 
пи та ње ни је мо гућ.

Сва ки мо дер ни прав ни по ре дак на сто ји да у прак си ус по ста ви 
нео п ход ну рав но те жу из ме ђу ове две фун да мен тал не вред но сти и 
да исто вре ме но до стиг не је дан за до во ља ва ју ћи, ако не већ и за ви-
дан ни во за шти те и по што ва ња ових вред но сти. Док у нор мал ним, 
уоби ча је ним окол но сти ма је рав но те жу у том по гле ду ре ла тив но 
ла ко оси гу ра ти при ме ном аде кват них прав них нор ми, про блем се 
ре дов но ја вља ка да се ис ту пи из ,,обич них’’ си ту а ци ја.

У сва ко днев ном жи во ту др жа ве мо гу се де си ти до га ђа ји ко ји 
сво јом при ро дом и оби мом ши ро ко над ма шу ју мо гућ ност њи хо вог 
успе шног ре гу ли са ња ре дов ним прав ним ре жи мом. Ти по себ ни 
до га ђа ји или окол но сти су са вр ше но при клад ни за при ме ну оно-
га што се че сто на зи ва у те о ри ји ,,ван ред ни прав ни ре жи ми“ или 
,,ван ред но за ко но дав ство“. Сви ти из у зет ни до га ђа ји и окол но сти, 
1) Jacquinot, Nathalie, ‘’Le juge constitutionnel et le juge administratif face à l’état d’urgence’’, 

MélangesenfaveurdeLouisFavoreu,стр. 1
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не за ви сно од њи хо вог из во ра или по ре кла, има ју за јед нич ки еле-
мент ко ја се са сто ји у до во ђе њу у опа сност на је дан вр ло озби љан 
и ви дљив на чин јав ни по ре дак ус по ста вљен уста вом и дру гим за-
ко ни ма ко ји из ње га про ис ти чу, као и угро жа ва ња из ве сних вред-
но сти (ред, мир, си гур ност...) на ко ји ма по чи ва чи тав устав ни по-
ре дак. Тре ба ло би та ко ђе по ме ну ти шта под ра зу ме ва мо или шта се 
мо же под ра зу ме ва ти под из у зет ним до га ђа ји ма или окол но сти ма. 
При ме ра ра ди, ту сре ће мо: ра то ве, ору жа не устан ке, при род не ка-
та кли зме (зе мљо тре си, ма сов не по пла ве, ве ли ки по жа ри...), штрај-
ко ве у јав ном сер ви су итд. На рав но, ја сно је да не мо гу сви ови 
до га ђа ји истим ин тен зи те том угро зи ти по ре дак, и упра во због то га 
све нор ме ко је се ту при ме не мо ра ју стрикт но би ти при ла го ђе не 
по сто је ћим окол но сти ма и пр вен стве но во ди ти ра чу на о по тре би 
што бр жег ус по ста вља ња прет ход ног ста ња (под прет по став ком да 
је то ,,нор мал но’’ ста ње) и сма њи ва ња на нај ма њу мо гу ћу ме ру не-
га тив них по сле ди ца ко је су ди рект но или ин ди рект но про ис те кле 
из ван ред них до га ђа ја.

1.ЈАВНИПОРЕДАК

Глав ни пред мет уре ђе ња ван ред ног за ко но дав ства је за шти та 
и очу ва ње јав ног по рет ка у нај ши рем сми слу ре чи. Па ипак, не 
по сто ји не ка из дво је на де фи ни ци ја овог ва жног пој ма ко ја би би-
ла јед но гла сно при хва ће на у док три ни. Ми ће мо, са сво је стра не, 
по ку ша ти да да мо јед ну при хва тљи ву де фи ни ци ју јав ног по рет ка. 
Ње га би смо, на и ме, од ре ди ли као уну тра шњи мир ус по ста вљен и 
обез бе ђен прав ним нор ма ма у јед ном дру штву као нео п хо дан пред-
у слов за нор мал но функ ци о ни са ње це ло куп ног др жав ног апа ра та 
и сва ко днев ног жи во та гра ђа на. Чи ни нам се да ова ква де фи ни ци ја, 
иако да ле ко од са вр ше не (као и уоста лом сва ка де фи ни ци ја у на у-
ци) об у хва та оно што за и ста пред ста вља су шти ну овог пој ма. Али, 
на ко ји год на чин да га од ре ди мо, ја сно је да јав ни по ре дак пред-
ста вља сво је вр сно за јед нич ко до бро чи је бла го де ти су усме ре не у 
ко рист свих гра ђа на. На рав но, ван ред не нор ме ни су је ди но прав но 
сред ство за шти те и одр жа ња јав ног по рет ка про тив ра зних опа сно-
сти ко је га мо гу угро зи ти. Ло гич на је прет по став ка да су ре дов ни 
прав ни ре жим и „обич не“ нор ме пр ва ли ни ја за шти те. Ме ђу тим, 
ка да ни во прет њи и озбиљ ност опа сно сти до стиг ну јед ну та кву 
тач ку где су до ве де ни у пи та ње са ми те ме љи др жа ве, др жа ва та да 
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при бе га ва свом глав ном „аду ту’’- ван ред ним нор ма ма , као по след-
њој бра ни пред из у зет ним окол но сти ма или до га ђа ји ма.

2.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈ
Иде ја о ван ред ном ста њу је вр ло ста ра и до се же чак до ан тич-

ког до ба. Уоста лом, се ти мо се да је пр ви ин сти ту ци о нал ни од го вор 
на ван ред не кри зне си ту а ци је по сто јао још у ста ром Ри му пре ко 
ин сти ту ци је диктатора, име но ва ног из ре да бив ших кон зу ла од 
стра не кон зу ла на вла сти и одо бре ње Се на та (са рад ња из ме ђу за ко-
но дав не и из вр шне вла сти, ре кли  би смо да нас) ко ји би, на кон су-
спен зи је свих др жав них ин сти ту ци ја, пре у зи мао сву власт у сво је 
ру ке и до би јао за да так да у ро ку од 6 ме се ци ус по ста ви ред и мир 
свим рас по ло жи вим сред стви ма. По сто ја ње ова кве јед не уста но ве 
ко ја је до би ја ла на зив magisterpopuli („го спо дар на ро да’’) је ре ла-
тив но ла ко би ла оправ да на (или би то мо гла би ти) на те о риј ском 
ни воу кроз је згро ви ту Ци це ро но ву сен тен цу пре ма ко јој је salus
populisupremalexesto(„спас на ро да је вр хов ни за кон’’) или та ко ђе 
кроз још јед ну ко ју смо до би ли кроз ла тин ско на сле ђе- necessitas
legemnonhabet(„ну жда не по зна је за кон’’).

Што се фран цу ског пра ва ти че, пр ве по ме не ин сти ту ци је слич-
не ван ред ном ста њу про на ла зи мо у тек сто ви ма из до ба Ре во лу ци-
је, а ра ди се о оп сад ном ста њу (‘’état de siè ge’’). Не што ка сни је, 
из вр ше на је по де ла на „ре ал но’’ (у слу ча ју стра не ин ва зи је) и „фик-
тив но’’ ван ред но ста ње (ка да се ра ди ло пре све га о гра ђан ским не-
ми ри ма). Са гле ди шта са вре ме ног фран цу ског пра ва, као што ће мо 
и ви де ти, та по де ла да нас има са мо исто риј ски зна чај. Ви ше фран-
цу ских уста ва је по том кроз ХIХ и ХХ век са др жа ло од ред бе о оп-
сад ном ста њу, укљу чу ју ћи и ва же ћи из 1958. го ди не. Овај по след-
њи га ре гу ли ше на фор мал ној рав ни пред ви ђа ју ћи са мо у чла ну 
36. да се „oпсадно ста ње про гла ша ва на Са ве ту ми ни ста ра. Ње го во 
про ду же ње пре ко 12 да на мо же одо бри ти са мо Пар ла мент.

3.ТЕОРИЈСКЕОСНОВЕ
При ме на би ло ка квог ван ред ног за ко но дав ства, не за ви сно од 

ње го ве кон крет не са др жи не, под ра зу ме ва по при ро ди ства ри де ли-
мич ну су спен зи ју Уста ва, по гла ви то у де лу ко ји се ди рект но од но-
си на по је ди на основ на људ ска пра ва и сло бо де. Ево у че му се са-
сто ји су шти на функ ци о ни са ња јед ног ван ред ног прав ног ре жи ма: 
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све сно се жр тву ју, али увек у окви ру за ко на (иако не „обич ног’’), 
по је ди не зна чај не вред но сти у ви ду не ких га ран то ва них сло бо да и 
пра ва у ци љу ја ча ња це ло куп ног устав ног по рет ка. Да кле, на оби-
чан је зик пре ве де но, приступасесвесномжртвовањуједногдела
радиспашавањацелине2).

Ка да го во ри мо о те о риј ским осно ва ма ван ред них прав них ре-
жи ма, те шко би би ло из дво ји ти јед ну док три ну ко ја би би ла по сма-
тра на као ис кљу чи ви основ, иако се не ке те о ри је по ја вљу ју као, 
ре кли би смо, ва жни је од оста лих. С дру ге стра не, ни је те шко сло-
жи ти се са Жан Ла мар ком (ЈеаnLamarque) пре ма ко јем „иде ја ну-
жно сти при па да свим епо ха ма и свим ре жи ми ма.’’3) Већ на ве де не 
ла тин ске сен тен це се мо гу узе ти као пр ви, ру ди мен тар ни основ у 
том по гле ду.

У Фран цу ској, као по ла зна тач ка у сми слу јед ног ду бљег про-
ми шља ња у ве зи ове те ме се мо гу узе ти ми сли по је ди них фи ло зо фа 
из епо хе про све ће но сти (18. век). Та ко на при мер, Шарл Мон те скје 
(CharlesMontesquieu) у свом чу ве ном де лу „О ду ху за ко на’’ ис ти-
че да би тре ба ло „ста ви ти на тре ну так за стор на сло бо ду као што 
се по кри ва ју ста туе бо го ва.’’ Ова кво „при зна ње’’ ко је ре ла ти ви зу-
је иде ју о не до дир љи во сти сло бо де, уоста лом та ко дра ге број ним 
при ста ли ца ма епо хе про све ће но сти,  мо же се су штин ски по ве за ти 
са ми шље њем јед ног дру гог ми сли о ца и фи ло зо фа тог до ба, Жан-
Жак Ру соа (JeanJacquesRousseau). На и ме, иде ја ко ју он из ра жа ва 
у свом ка пи тал ном де лу „О дру штве ном уго во ру’’ да је „очи глед но 
да је пр вен стве на на ме ра на ро да да др жа ва не иш че зне’’4) има у 
овом кон тек сту по себ ну те жи ну. На ве де не две ми сли, иако на пр ви 
по глед ци ља ју раз ли чит обје кат, при па да ју, ве ру је мо, ис тој стру ји 
ми шље ња, и по сред но нам по ру чу ју да по сто ји је дан ви ши ин те рес 
за рад ко га би по не кад тре ба ло жр тво ва ти из ве сне вред но сти.  

Mи, са сво је стра не, би смо би ли скло ни да пред ло жи мо још је-
дан основ ко ји би мо гао би ти узет у раз ма тра ње у окви ру де ба та о 
те о риј ским осно ва ма ван ред ног ста ња. У том кон тек сту, по ста вља 
се пи та ње да ли би се мо гла ус по ста ви ти ве за, бар у ши рем сми-
слу, из ме ђу ван ред них прав них ре жи ма, с јед не стра не, и јед ног од 
при род них и не за ста ри вих пра ва ка кво је отпоругњетавању (де-
2) „На љуту рану љута трава’’ је народна мудрост која би најсликовитије и врло убедљиво 

могла да изрази суштину ванредног стања у наведеном контексту.
3) Lamarque, Jean, ‘’La théorie de la nécessité et l’article 16 de la Constitution 1958’’, Revue

dudroitpublic, 1961 , стр.    596.
4)  Rousseau, Jean -Jacques, Ducontratsocial,  livre IV, chapitre VI.
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фи ни са но као та кво и са др жа но у чла ну 2. Де кла ра ци је о људ ским 
пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 1789.), с дру ге стра не? Јер, шта би 
нас мо гло спре чи ти да сва ки на пад, или бар нај ра ди кал ни ји об лик 
на па да на устав ни или јав ни по ре дак по сма тра мо као сво је вр сни 
об лик угње та ва ња, на ро чи то уко ли ко су фун да мен тал не сло бо де и 
пра ва дра ма тич но угро же не? Пра во др жа ве на са мо од бра ну, да га 
та ко на зо ве мо, про тив свих об ли ка на па да на су штин ске вред но-
сти Ре пу бли ке, би, из ме ђу оста лог, мо гло би ти оправ да но ду бо ком 
по тре бом за шти те јед не та кве вред но сти вр хун ског зна ча ја ка ква 
је от пор угње та ва њу. На рав но, ни ка ко не пре тен ду је мо да от пор 
угње та ва њу уз диг не мо на је ди ни те о риј ски те мељ на шег пред ме-
та ра да, већ пре вас ход но да при до да мо још је дан еле мент у ци љу 
обо га ће ња рас пра ве о ван ред ном ста њу и ван ред ним прав ним ре-
жи ми ма уоп ште. 

По ред фран цу ског до при но са овој те ми, тре ба ло би на ве сти 
ми сао по зна тог не мач ког прав ни ка и фи ло зо фа Кар ла Шми та ко ји 
је сма трао да је „су ве рен онај ко ји од лу чу је о ван ред ном ста њу’’.5) 
У ма те ри јал ном, са др жин ском сми слу, чи ни се да је ла ко сло жи ти 
се с тим, јер са мо нај ви шим др жав ним ор га ни ма при па да да о то ме 
од лу чу ју. По ред то га, у кон тек сту ма ло пре ђа шње тврд ње да се не ке 
те о ри је ја вља ју као не што зна чај ни је од оста лих, из дво ји ли би смо 
у том по гле ду теоријуизузетнихоколности, чи ја уло га и зна чај, 
бар у Фран цу ској, ни ка ко не би сме ли би ти за не ма ре ни. 

3.1.Теоријаизузетнихоколности

Ова те о ри ја се по ја ви ла у Фран цу ској то ком Пр вог свет ског 
ра та. У рат ним при ли ка ма  се те шко мо же оче ки ва ти нор мал но 
функ ци о ни са ње и ре дов на ак тив ност др жав них ор га на као у до-
ба ми ра. Не мо гућ ност де ло ва ња у пу ном ка па ци те ту се од но си 
по го то во на Пар ла мент услед уоби ча је ног од су ства ве ли ког бро ја 
пар ла мен та ра ца (вој но ан га жо ва ње, за ро бље ни штво, смрт...), по-
сло вич не спо ро сти за ко но дав ног по ступ ка, зах те ва фор ме у сва-
ко днев ном ра ду Пар ла мен та итд. Све то сва ка ко не пред ста вља 
га ран ци ју до но ше ња бр зих, али та ко ђе и ефи ка сних ре ше ња ко је 
зах те ва ју хит не по тре бе то ком ван ред них окол но сти. Пре ма то ме, 
пот пу но је ра зу мљи во да те рет оба ве зе очу ва ња јав ног по рет ка и 
на ро чи то без бед но сти др жа ве при па да пр вен стве но, ако не већ ис-
кљу чи во, из вр шној вла сти.
5) Чавошки, Коста, Уводуправо, Службени гласник, 2009, стр. 150.
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Ка мен те ме љац ове те о ри је пред ста вља јед на од лу-
ка Др жав ног са ве та (Con seil d’Etat), вр хов ног управ ног су-
да Фран цу ске, из 1918. го ди не (Heyriès). Тре ба на и ме ис та ћи 
да је то ком ра та фран цу ска вла да би ла при мо ра на да до не се 
из ве стан број уред би ди рект но су прот них јед ном за ко ну из 
1905. ко ји је пред ви ђао оба ве зу др жа ве да сва ком свом слу-
жбе ни ку до ста ви ње гов до си је пре евен ту ал ног из ри ца ња не-
ке ди сци плин ске санк ци је. Али, јед на уред ба из 1914. са др жи 
мо гућ ност опо зи ва др жав ног слу жбе ни ка и без ис пу ња ва ња 
прет ход не оба ве зе. Упра во та ква прак са је да ла по во да спо ру 
ко ји је Др жав ни са вет ре шио пре су дом у ко јој је ис та као да 
„на че ло кон ти ну и те та јав ног сер ви са са др жи ван ред не зах те-
ве у рат ном пе ри о ду ко ји оправ да ва ју из у зет но про ши ре ње 
овла шће ња Вла де и ад ми ни стра ци је“.6) 

У осно ви, при ме ње на ло ги ка у да том слу ча ју нас на во ди на за-
кљу чак да оно што се уоби ча је но зо ве „оп штим ин те ре сом’’ је од 
та квог зна ча ја у јед ном дру штву да за слу жу је да бу де без у слов но 
за до во ље но, па би ло то и на не за ко нит на чин. Да кле, ме ре и ак ти 
ко ји би у нор мал ним окол но сти ма у до ба ми ра би ли не за ко ни ти 
по ста ју са вр ше но ле ги тим ни и, још ва жни је, ле гал ни то ком тра ја-
ња ван ред них окол но сти.

У из ве сним окол но сти ма, ак те ри по је ди них до га ђа ја су ову те-
о ри ју до ве ли до сво је крај но сти. Би ло је чак слу ча је ва да обич на 
гру па љу ди без ика квог зва нич ног или при зна тог свој ства или зва-
ња до де ли се би у да том тре нут ку под из го во ром из у зет них окол но-
сти пра ва ко ја из вор но при па да ју управ ним ор га ни ма. Та кав слу чај 
се ре ци мо де сио у јед ном ма њем ме сту, Сен-Ва ле ри-на-Со ми (Sa
intValеrysurSomme), ка да се услед ње го вог на пу шта ња од стра не 
оп штин ске упра ве то ком вој ног сло ма Фран цу ске 1940. го ди не гру-
па ме шта на са мо и ни ци ја тив но ор га ни зо ва ла и удру жи ла у „Од бор 
за за шти ту ме сних ин те ре са’’ и као „ор ган’’ се по ста ви ла на ме-
сто бив ше оп штин ске ад ми ни стра ци је, оба ве зав ши се да ло кал ном 
ста нов ни штву омо гу ћи го ли оп ста нак кроз ста ра ње о снаб де ва њу, 
на бав ци на мир ни ца, њи хо вој про да ји по ра зум ним це на ма итд. 
Др жав ни са вет је не ко ли ко го ди на ка сни је одо брио при ме ну ове 
те о ри је у мак си мал ном оби му сма тра ју ћи да ак ти овог ти па „има-
ју ћи у ви ду да ни су су прот ни за кон ској над ле жно сти оп штин ских 
вла сти и у ме ри у ко јој ван ред не окол но сти про и за шле из вој не ин-
6) Наведено у: Grandsarrêtsdelajurisprudenceadministrative , стр. 199, 16. издање, 2007;
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ва зи је им до де љу ју оба ве зу ју ћи и ур гент ни ка рак тер, би тре ба ло, 
иако по ти чу од фактичке власти (под ву као Д. Г) ус по ста вље не 
уме сто оп штин ске, би ти по сма тра ни као управ ни ак ти’’7). 

С дру ге стра не, при ме ну ове док три не не тре ба ис кљу чи во ве-
за ти за рат не при ли ке, прем да је у та квим окол но сти ма то нај ло-
гич ни је и нај лак ше по ми сли ти. По знат је слу чај из 1938. ка да је 
управ ни суд про це нио да има ме ста за ње ну при ме ну при ли ком 
штрај ка у на ци о нал ној же ле знич кој ком па ни ји Фран цу ске. По ред 
то га, суд је од био при ме ну ове те о ри је 1962. го ди не ка да је шеф 
др жа ве при сту пио ства ра њу Вој ног су да прав де пу тем уред бе на 
осно ву ре фе рен дум ски из гла са ног за ко на ко ји му је до де лио вр ло 
ши ро ка овла шће ња. Сма тра ју ћи да ова но ва ин сти ту ци ја иде на-
су прот не ким основ ним на че ли ма кри вич ног пра ва, суд се на шао 
оба ве зним да по ни шти на ве де ну уред бу.

Мо гли би смо ре ћи на кра ју овог де ла да ова те о ри ја, иако ис-
кљу чи во про из вод суд ске прак се и без ика квог фор мал ног упо ри-
шта у пи са ним нор ма ма, пред ста вља је дан за ни мљив и со ли дан 
по ку шај ства ра ња док три нар не осно ве и оправ да ња за при ме ну 
ван ред них ме ра и ака та то ком из у зет них окол но сти.

4.ТренутностањеванреднихправнихрежимауФранцуској

Фран цу ско по зи тив но пра во нам се чи ни до бро „опре мље ним’’ 
што се ти че бро ја ме ха ни за ма ко ји ма рас по ла же ра ди аде кват ног 
од го во ра на све опа сно сти ко је би мо гле уз др ма ти са ме те ме ље др-
жа ве. Ти ме ха ни зми, иако усво је ни из раз ли чи тих раз ло га и под 
раз ли чи тим по ли тич ким ре жи ми ма, има ју не ке, су штин ски слич не 
осо би не. Јер, „це ло куп но ван ред но за ко но дав ство на сто ји да об у-
хва ти кри зне си ту а ци је за рад под сти ца ња по врат ка на нор мал но 
за ко но дав ство у по вољ ним окол но сти ма.’’8) 

При ро да ван ред них нор ми зах те ва да при ли ком при ме не бу-
ду ту ма че не без у слов но на ре стрик ти ван на чин. Прин цип ко ји је у 
осно ви „злат но пра ви ло’’ за кри вич но прав не нор ме (а и за прав не 
нор ме у на че лу), а ко ји гла си да се из у зе ци мо ра ју уско ту ма чи ти, 
мо ра и ов де би ти усво јен. 

Пред мет на шег ин те ре со ва ња би ће пре вас ход но ин сти тут ван-
ред ног ста ња, а вред но је и по ме на да фран цу ско по зи тив но пра во 
по зна је и оп сад но ста ње, као и члан 16. Уста ва ко ји Пред сед ни-
7) Ibidem, стр. 201.
8) Saint-Bonnet, François de,L’étatd’exception, стр. 27;
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ку Ре пу бли ке да је из у зет на овла шће ња под од ре ђе ним усло ви ма, 
о ко ји ма пак из раз ло га обим но сти те ме и про стор ног огра ни че ња 
не ће мо ов де по себ но рас пра вља ти.

4.1.Ванредностање

Ово је је дан ме ха ни зам ко ји је, за раз ли ку од дру га два на ве-
де на, про из вод IV Ре пу бли ке и те сно је ве зан за рат у Ал жи ру. У 
ве ли кој ме ри мо же мо за ње га ре ћи, а то ће мо у тек сту и ар гу мен-
то ва ти, да је на стао као плод да тог по ли тич ког тре нут ка, про це не 
и спле та окол но сти, а не пре те ра не об зир но сти пре ма прав ном по-
рет ку или не ког уоб ли че ног те о риј ског кон цеп та.

Ору жа ни уста нак за осло бо ђе ње Ал жи ра од фран цу ске ко ло-
ни јал не упра ве је за по чео 1954. чи та вим ни зом „кла сич них’’ ака та 
за та кву вр сту кон фли ка та: атен та ти, екс пло зи је бом би, са бо та же, 
по жа ри на објек ти ма, уни шта ва ње ро бе итд. Тај об лик от по ра је 
убр зо до био ка рак те ри сти ке пар ти зан ског де ло ва ња што је на ве ло 
Фран цу ску да вр ло бр зо уве ћа сво је вој не сна ге у Ал жи ру. На пр-
ви по глед, али и на кон де таљ ни је ана ли зе, сви нео п ход ни усло ви 
за про гла ше ње оп сад ног ста ња (рат или ору жа ни уста нак уз не по-
сред ну опа сност) су би ли ис пу ње ни. Aли, као и у мно го пу та у жи-
во ту, стро го прав ни ре зон је по пу стио пред по ли тич ком про це ном 
си ту а ци је. Та да шња фран цу ска по ли тич ка кла са, у же љи да до дат-
но не рас па љу је јав но мне ње а и же лев ши чвр сто да по ка же да си-
ту а ци ју др жи под кон тро лом, је до ста ду го од би ја ла (или пак ни је 
мо гла?) да по гле да ствар но сти у ли це што се ти че пра ве при ро де 
ору жа ног устан ка. Пјер Ман дес-Франс (PierreMendèsFrance), та-
да шњи пре ми јер, је сма трао да „ли ца ко ји вр ше атен та те про тив 
осо ба и до ба ра ни у ком слу ча ју се не би мо гли тре ти ра ти као вој-
на стра на у су ко бу.’’9) Зна чи, из пре вас ход но по ли тич ких раз ло га, 
би ло је осе тљи во или не це лис ход но про гла си ти оп сад но ста ње на-
спрам јед ног про тив ни ка ко ји је сма тран ла ко са вла ди вим. Дру го, 
са стрикт но по ли тич ког ста но ви шта, та кав по ку шај дис кре ди та ци-
је не при ја те ља кроз ње го во тре ти ра ње као обич них бан ди та или 
кри ми на ла ца не пред ста вља но вост у исто ри ји рат них су ко ба, и 
сход но то ме је ла ко ра зу мљи во (уоста лом, исто ри ја Дру гог свет-
ског ра та, по го то во на на шем тлу, али и у Ру си ји ре ци мо, је пре пу-
на та квих при ме ра).  
9) Thénaut, Sylvie, ‘’Le destin d’une loi (1955-2005)’’, conférence.
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У та квом исто риј ско-по ли тич ком кон тек сту се при сту пи ло до-
но ше њу јед ног но вог за ко на 1955. го ди не ко ји уво ди ин сти ту ци ју 
ван ред ног ста ња. Он пред ви ђа да „ван ред но ста ње мо же би ти про-
гла ше но на це лој или де лу те ри то ри је ме тро по ле, Ал жи ра или пре-
ко мор ских де парт ма на (као са став ним де ло ви ма та да шње Фран цу-
ске, прим. Д. Г.), би ло у слу ча ју не по сред не опа сно сти про ис те кле 
из озбиљ них на ру ша ва ња јав ног по рет ка, би ло у слу ча ју до га ђа ја 
ко ји сво јом при ро дом или озбиљ но шћу пред ста вља ју јав ну опа-
сност’’ (чл. 1). За ко но да вац је мо тив за уво ђе ње но ве прав не ка те-
го ри је ви део у не до вољ но сти по сто је ћих прав них сред ста ва и чи-
ње ни ци да вој ни ор га ни не мо гу увек нај е фи ка сни је да при ме њу ју 
ме то де кла сич ног по ли циј ског ра да као што су пре тре си, хап ше ње 
осум њи че них, са слу ша ња, кон тро ла кре та ња... При том, и ов де, као 
код оп сад ног ста ња, се за про ду же так пре ко 12 да на тра жи одо бре-
ње Пар ла мен та. 

Про блем, ме ђу тим оста је, и ја вља се у озбиљ ни јој ме ри не-
го код оп сад ног ста ња, ту ма че ње (пре)ши ро ких за кон ских фор-
му ла ци ја. Пре суд на уло га ов де се до де љу је ми ни стру по ли ци је и 
пре фек ту на че лу де парт ма на. Овај по след њи је овла шћен да на 
те ри то ри ји ње го вог де парт ма на на ко јој је про гла ше но ван ред но 
ста ње за бра ни кре та ње осо ба и во зи ла на од ре ђе ном ме сту и од-
ре ђе ном вре ме ну, ус по ста ви зо не за шти те или без бед но сти где је 
бо ра вак ли ца по себ но ре гу ли сан, за бра ни бо ра вак у це лом или де-
лу де парт ма на свим ли ци ма ко је по ку ша ју на би ло ко ји на чин да 
оме ту де ло ва ње слу жбе них ор га на. У осно ви, иако се ниг де то не 
по ми ње из ри чи то, ја сно је да пре фек ту у слу ча ју по тре бе при па да 
и пра во да уве де полицијскичас.Реч је о ме ри ко ја ни је не у о би ча је-
на за ова кву вр сту си ту а ци ја, а мо же је уве сти и гра до на чел ник на 
оп штин ском ни воу. 

Дис кре ци о ним овла шће њи ма та ко ђе рас по ла же и ми ни стар 
по ли ци је, а кон крет но се ми сли на од лу чи ва ње при ли ком огра ни-
че ња бо рав ка у од ре ђе ној те ри то ри јал ној зо ни сва ког ли ца чи ја се 
ак тив ност по ка же опа сном за без бед ност и јав ни по ре дак. Ме ра 
ко ја из вор но по ти че из ме ђу на род ног при ват ног пра ва и при ме њу-
је се „ка да стра нац ко ји је по го ђен од лу ком о на пу шта њу (др жав не 
те ри то ри је, прим. Д. Г.) не мо же да на пу сти те ри то ри ју’’10) При том, 
ова ква ме ра је до зво ље на под усло вом да се од но сним ли ци ма: 
обез бе ди бо ра вак у град ском или бли зи ни град ског на се ља, да та-
10) Lexiquedestermesjuridiques, Larousse, стр. 57, 16ème édition.
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ква ме ра исто вре ме но не зна чи и ства ра ње ло го ра, као и да се њи ма 
и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца обез бе ди ег зи стен ци ја у та квим 
усло ви ма. На рав но, за кон је пред ви део и сред ства прав не за шти те 
про тив ова кве ме ре у шта не ће мо ов де по дроб ни је ула зи ти.

С дру ге стра не, ка да се по гле да ле пе за ме ра ко ји ма рас по ла же 
за кон, до ла зи се до за кључ ка да је ван ред но ста ње је дан по тен ци-
јал но ве о ма ре пре си ван прав ни (па и по ли тич ки, са свим сло бод но 
се мо же ре ћи) ме ха ни зам. Та ко на при мер, по ли ци ја мо же вр ши ти 
да но ноћ ни пре трес ли ца и про сто ри ја,  пред у зи ма ти све ме ре у ци-
љу кон тро ле штам пе, свих вр ста пу бли ка ци ја као и ра дио еми си ја, 
ки не ма то граф ских про јек ци ја и по зо ри шних пред ста ва!  Ка да се 
све ово узме у об зир, он да ни не чу ди кон ста та ци ја проф. устав ног 
пра ва Ро ла на Дра гоа (RolandDrago) пре ма ко јем је овај за кон из 
1955. „нај стро жи ји текст ко ји је Фран цу ска икад усво ји ла’’11). Ова-
квим ме ра ма се ја сно су жа ва ју не ка уста вом за га ран то ва на пра ва и 
сло бо де, као што је пра во на не по вре ди вост ста на (што у су шти ну 
за ди ре у сфе ру не по вре ди во сти при ват ног жи во та), за тим сло бо да 
штам пе, сло бо да ми сли („ми сао чи ни ве ли чи ну чо ве ка’’12), го во рио 
је Блез Па скал ! (BlaisePascal)), сло бо да из ра жа ва ња, као и умет-
нич ке и кул тур не сло бо де.

Пи та ње при клад но сти ова квих де ро га ци ја устав ног ре жи ма 
пра ва и сло бо да се ов де, по на шем ми шље њу, не из бе жно по ста-
вља. Јер, иако би се не ке ме ре мо гле сма тра ти ре ла тив но оправ-
да ним услед озбиљ но сти си ту а ци је (као нпр. мо гућ ност сва ко-
днев ног пре тре са), не ке дру ге те шко да би мо гле про ћи озбиљ ни ју 
ар гу мен та ци ју. На и ме, за и ста је те шко раз у ме ти, чак и са нај ве ћим 
на по ром, ка ко би то по зо ри шне пред ста ве (оне ре ци мо), би ле у ста-
њу да угро зе јав ни по ре дак или без бед ност др жа ве. То нас на во ди 
на по ми сао да су фран цу ске вла сти ве ро ват но сма тра ле (оправ да-
но или не) ка ко би при ста ли це ал жир ске не за ви сно сти мо гли на 
је дан по сре дан или при кри вен на чин, не у о би ча је ним пу тем (по-
зо ри шним пред ста ва ма или филм ским про јек ци ја ма) да под сти чу 
на на си ље или от пор фран цу ским ци вил ним или вој ним вла сти ма. 
Не ка дру га чи ја хи по те за нам се не чи ни пре ви ше ве ро ват ном. Ра ди 
се о из у зет но ре стрик тив ним ме ра ма, по го то во има ју ћи у ви ду ем-
пи риј ски не спор но утвр ђе ну чи ње ни цу да одр жа ва ње кул тур них 
ма ни фе ста ци ја то ком кри зних или рат них вре ме на, има по зи тив но 
11) О томе видети више у  Caille, Pascal: ’’L’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 entre matu-

ration et dénaturation, Revuededroitpublic,N°2-2007.
12) Pascal, Blaise, Lespensées,Maxi-Poche, 2005, стр. 136.
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деј ство на мен тал но ста ње и дух на ро да (при мер из во ђе ња Шо-
ста ко ви че вих кон це ра та у Ле њин гра ду то ком  900-днев не не мач ке 
бло ка де гра да у Дру гом свет ском ра ту ре чи то све до чи о то ме).

Јед на од од ли ка ван ред ног ста ња (као и оп сад ног ста ња уоста-
лом) је и евен ту ал но про ши ре ње над ле жно сти вој ног пра во су ђа. 
На ини ци ја ти ву ми ни стра прав де или ми ни стра од бра не де кре том 
се мо же овла сти ти вој но пра во су ђе да су ди за од ре ђе на кри вич на 
де ла. С дру ге стра не, иако ме ре пред у зе те то ком ван ред ног ста ња 
пре ста ју да деј ству ју пре стан ком ван ред ног ста ња, вој ни су до ви 
на ста вља ју да су де за де лик те ко ји су им би ли до де ље ни.

4.1.ПраксаванредногстањауФранцуској

Ре кли смо већ да је raison d’être ства ра ња овог ван ред ног 
прав ног ре жи ма би ла те жња да се што пре угу ши уста нак за не-
за ви сност у Ал жи ру. При том, ма ло ко је од тво ра ца за ко на имао у 
при ми сли не ку да љу пер спек ти ву ван ред ног ста ња с об зи ром на 
не по зна ни це ко је је при ли ком при ме не по при ро ди ства ри но сио 
је дан но ви прав ни ре жим. Ви де ће мо пак да је овај ре жим при ме-
њи ван на вр ло ра зно ли ке кри зне си ту а ци је. Та прак са је исто вре ме-
но ство ри ла јед но за ни мљи во ис ку ство, ре кли би смо вр ло ко ри сно 
за про у ча ва ње у ком па ра тив ном сми слу, да кле, из ме ђу оста лог, и 
у на шој зе мљи. Ов де ће мо да ти кра ћи пре глед свих тих при ме ра 
при ме не.

4.1.2.РатуАлжиру

Став фран цу ске вла де је ов де био ве о ма ја сан и са свим не дво-
сми слен- ре пре си јом у што кра ћем ро ку за ве сти по ре дак у Ал жи ру. 
До дат ни при ти сак су вр ши ли вој ни кру го ви тра же ћи пот пу но од-
ре ше не ру ке. Већ по ме ну ти пре ми јер Ман дес-Франс је био оштар: 
„Не ће би ти ни ка квог по га ђа ња са по бу ном, ни ка квог ком про ми са, 
то сва ко ов де и та мо мо ра да зна. Зло чи нач кој во љи не ко ли ци не 
љу ди мо ра од го во ри ти ре пре си ја без сла бо сти јер она ни је не пра-
вед на.’’13) Па ипак, би ло је и су прот них ста но ви шта. Не ки су се 
ре ци мо јав но пи та ли „не упoтребљава ли се топ да би се смр ви ла 
му ши ца.’’14)

Од по чет ка устан ка, ме ре у окви ру ре жи ма ван ред ног ста ња 
су не ми ло срд но при ме њи ва не, и то вр ло че сто на је дан пот пу но 
13) http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_rouge
14) Thénaut, Sylvie, ibidem.
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дис кре ци о на ран на чин. До бар при мер у том по гле ду је ме ра за бра-
не бо рав ка. Пре фект је мо гао од лу ком да из рек не ову ме ру пре ма 
од ре ђе ном ли цу у не ким зо на ма без по тре бе да ва ња би ло ка квог 
обра зло же ња. Или чак је пре фект мо гао да за бра ни бо ра вак у чи-
та вом де парт ма ну чак и он да ка да је ван ред но ста ње про гла ше но 
са мо у де лу де парт ма на!’’15)

Још ра ди кал ни је је би ла при ме њи ва на ме ра огра ни че ња бо-
рав ка, схва ће на у крај ње ре пре сив ном сми слу. На и ме, у дру гој по-
ло ви ни ‘50-их го ди на, ви ше ло го ра је ство ре но у ко ји ма је др жа но 
ви ше хи ља да Ал жи ра ца осум њи че них за по др шку уста ни ци ма као 
и са ми уста ни ци. Оно што је по себ но про бле ма тич но с прав ног 
ста но ви шта је би ла при ме на на о па ког прин ци па дво стру ког ка-
жња ва ња. Не ко ли ко хи ља да осум њи че них је про ве ло од 1 до 2 го-
ди не у овим ло го ри ма, али на кон из др жа ва ња ка зне. По ли циј ско 
об ја шње ње пре ма ко јем би „по вра так нај ак тив ни јих осу ђе ни ка на 
сло бо ду пред ста вља ло озбиљ ну опа сност’’ зна чи ло је ди рект но кр-
ше ње основ них (кри вич но)прав них на че ла.

Ма ло пре смо ис та кли да је по ли циј ски час јед но кла сич но 
сред ство у окви ру ле пе зе ме ра ко ји ма рас по ла же ван ред но ста ње. 
Али, и по сво јој при ро ди и по спле ту та да шњих окол но сти, оно је 
би ло пред о дре ђе но за вр ло дис кре ци о но ту ма че ње и при ме ну. Та ко 
ре ци мо, у ок то бру 1961. па ри ски пре фект je про гла сио по ли циј-
ски час за „Фран цу зе-му сли ма не из Ал жи ра’’ у па ри ском ре ги о ну 
из ме ђу 20h30 и 5h30. Из не на ђу је да је вер ско-ет нич ки кри те ри јум 
био узет као пре су дан овом при ли ком, јер је у су прот но сти са Де-
кла ра ци јом о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на ко ја ка же да „за кон мо ра 
би ти јед нак за све, би ло да шти ти, би ло да ка жња ва’’ (члан 6.). 

По ред то га, Вла да је 1957. је це ло куп ну ци вил ну власт у Ал-
жи ру пре не ла 1957.  на ге не ра ла Жак Ма си ја (JacquesMassu). Де-
ле ги ра ње ци вил не вла сти вој ним ор га ни ма defactoзна чи уво ђе ње 
оп сад ног ста ња на ма ла вра та. Или ка ко је то при ме тио ге не рал де 
Бо лар ди јер (deBollardière): „Вој ска је ма ло по ма ло осва ја ла све 
ин стру мен те вла сти, укљу чу ју ћи и суд ску, и по ста ла је др жа ва у 
др жа ви.’’16)

15)  La gazette du palais’’, la loi du 3. avril 1955-application en Algérie;
16)  Robin, Маrie-Monique : ‘’Escadrons de la mort, l’école française’’, 2008, стр.95.
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4.1.3.КризауНовојКаледонији

Већ на пр ви по глед, ове две си ту а ци је има ју јед ну за јед нич ку 
тач ку, а то је да су се обе де ша ва ле ван ма тич не те ри то ри је Фран-
цу ске. Но ва Ка ле до ни ја ко ја има ста тус пре ко мор ског ко лек ти ви-
те та у окви ру V Ре пу бли ке ужи ва из ве стан сте пен ауто но ми је ко ји 
устав по себ но уре ђу је. Па ипак, и та кав ста тус је до вео до не за до-
вољ ства јед ног де ла ло кал ног ста нов ни штва што је про у зро ко ва ло 
ства ра ње се па ра ти стич ког по кре та на остр ву. Не ми ри су за по че ли 
кра јем 1984. и убр зо до ве ли до ору жа ног су ко ба и људ ских жр та ва 
са обе стра не да би све  кул ми ни ра ло по ги би јом јед ног од во ђа по-
кре та. За власт у Па ри зу је то био сво је вр сни аларм за уз бу ну и до-
каз нео п ход но сти уво ђе ња ван ред ног ста ња. Име но ван је Ви со ки 
ко ме сар Ре пу бли ке, као пред став ник др жа ве на остр ву. На ро чи то је 
у овом кон тек сту за ни мљи во да је ње гов пред лог, пре про гла ше ња 
ван ред ног ста ња, о ор га ни зо ва њу ре фе рен ду ма о са мо о пре де ље њу 
био од би јен од стра не се це си о ни стич ког по кре та.

По че так 1985. је зна чио при ме ну ма ње-ви ше кла сич них ме ра 
из овог до ме на (по ли циј ски час, за бра на оку пља ња...), али вре ди 
ис та ћи да је стро гост у при ме ни ових ме ра би ло ви дљи во ма ња не-
го то ком ал жир ског ра та. Об ја шње ње у том по гле ду ле жи ве ро ват но 
у чи ње ни ци да је рат у Ал жи ру пред ста вљао у не ку ру ку по след њу 
ета пу ан ти ко ло ни јал не бор бе (бар у фран цу ском слу ча ју), та ко да 
је не у спех у том ра ту де ло вао као не ми нов ност за Фран цу ску, што 
би мо гло да до брим де лом  рас ту ма чи обим при ме ње не ре пре си је 
(ни фак тор „гу бит нич ког’’ оча ја ни је са свим за не мар љив!). Слу чај 
Но ве Ка ле до ни је је пак остао ре ла тив но изо ло ван у ме ђу на род ним 
раз ме ра ма и без не ких зна чај ни јих им пли ка ци ја ван Фран цу ске, а 
ни сна га се це си о ни стич ког по кре та ни је би ла раз ме ра њи хо вих ал-
жир ских „ко ле га’’.

При ме ње не ре стрик тив не ме ре су ре ал но до при не ле сма њи ва-
њу по ли тич ких и ору жа них тен зи ја, а ван ред но ста ње је окон ча но 
сре ди ном исте го ди не. Ме ђу тим, по бу на ни је би ла без ефек та- спо-
ра зу мом из Ну мее (1998) , Но вој Ка ле до ни ји су до дат но про ши ре-
на овла шће ња у мно гим обла сти ма, чак до при зна ва ња пра ва на 
ре фе рен дум о не за ви сно сти ко ји се мо же одр жа ти до 2018. Да ра-
ри тет бу де ве ћи, се па ра ти сти су ус пе ли чак и да до тич ни спо ра зум 
по ста не део устав ног тек ста, као до дат ни вид га ран ци ја за по ло жај 
остр ва.
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4.1.4.Градсконасиљеу2005.

Нај све жи ји слу чај ван ред ног ста ња у Фран цу ској је оста вио 
ду бок пе чат. Раз лог то ме је јед но ста ван- то је био пр ви слу чај при-
ме не овог ван ред ног ре жи ма у „ужој’’ Фран цу ској, шта ви ше на са-
мим обо ди ма пре сто ни це.

По вод за то је овог пу та био зна чај но дру га чи ји. Два ма ло лет-
ни ка арап ско-африч ког по ре кла су бе же ћи од по ли ци је на и шла слу-
чај но на елек трич ни тран сфор ма тор у пред гра ђу Па ри за и оста ла 
на ме сту мр тва. Тај тра гич ни до га ђај је био пра ви оба рач за го то во 
мо мен тал но из би ја ње при град ских не ре да ко ји су се му ње ви том 
бр зи ном ши ри ли у ве ли ком бро ју па ри ских пред гра ђа, углав ном у 
тзв. „на род ним’’ (пре те жно си ро ма шним) пред гра ђи ма, тзв. qu ar ti-
ers po pu la i res, ка ко их уоби ча је но зо ву у Фран цу ској. Де мон стран-
ти, пре те жно мла ђи свет арап ско-африч ког по ре кла, су се из да на 
у дан об ру ша ва ли на ве ли ки број обје ка та ства ра ју ћи огром ну ма-
те ри јал ну ште ту. С об зи ром на то да су не ми ри за хва ти ли и дру ге 
гра до ве (Мар сеј, Ли он, Бор до...), би ло је ја сно да се мо ра од го во-
ри ти ме ра ма нат про сеч но ре пре сив ног ка рак те ра. Ван ред но ста ње 
је уве де но за це лу зе мљу, а по себ не ме ре су при ме њи ва не на че-
твр ти ни те ри то ри ји, укљу чив и цео па ри ски ре ги он, као епи цен тар 
не ре да. Вред но је на гла си ти да из вр шна власт ни је ре а го ва ла на гло 
и бр зо пле то, јер је од мо мен та иза зи ва ња не ре да па до уво ђе ња 
овог ре жи ма про те кло 12 да на, са свим до вољ но за све о бу хват ну и 
ис прав ну про це ну си ту а ци је.

Иако је јав но мне ње ма сов но по др жа ло ван ред но ста ње (по не-
ким ан ке та ма чак 73% за), би ло је и отво ре них про тив ни ка, те је 
гру па од 74 про фе со ра пра ва под не ла жал бу Др жав ном са ве ту, тра-
жив ши при том од Вла де да тре нут но окон ча ван ред но ста ње. До 
то га је и до шло, али тек по сле Но ве го ди не ка да је про це ње но да је 
глав на опа сност про шла по сле не ких 2 ме се ца на си ља. 

Же сти на и раз ме ре на си ља са епи цен тром у са мој бли зи ни 
пре сто ни це су пре ста вља ли сво је вр сни пси хо ло шки и емо ци о нал-
ни шок за чи та ву зе мљу. До та да спо ра дич но при сут но ур ба но на-
си ље (при ли ком по во да као што је но ва го ди на и сл.) је до би ло пот-
пу но но ву ди мен зи ју. По пр ви пут у исто ри ји Фран цу ске, ван ред но 
ста ње је про гла ше но услед узро ка ко ји се ја вио бу квал но „пред ку-
ћом’’ и екс пло ди рао свом си ли ном услед го ди на ма на го ми ла них и 
не ре ше них со ци јал но-по ли тич ких про бле ма.
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ЗАКЉУЧАК

Оно што нам се пр во на ме ће као не из бе жно су ми ра ју ћи рад 
на овој те ми на осно ву фран цу ског ис ку ства је кључ на реч- опре-
зност. Сва ка др жа ва, има ју ћи у ви ду крај њу сло же ност ове про бле-
ма ти ке, мо ра за др жа ти кри тич ки при ступ пре ма тре нут ном ста њу 
свог ван ред ног за ко но дав ства и све сна да увек по сто ји ма њи или 
ве ћи про стор за уна пре ђе ње овог по себ ног кор пу са прав них нор-
ми у слу ча ју ка да се то по ка же оправ да ним. Јер, чим се про гла си 
ван ред но ста ње пот пу но је ле ги тим но за пи та ти се да ли је пре те ћа 
опа сност по др жа ву и по ре дак ис прав но про це ње на у сво јим раз-
ме ра ма и да ли је ван ред но ста ње нај по де сни ји од го вор у да том 
мо мен ту на на ста лу кри зу.

На го ми ла но ви ше де це ниј ско ис ку ство у ве зи спро во ђе ња ван-
ред ног ста ња нам ја сно ука зу је да су по сто ја ли и да ће ве ро ват но 
увек по сто ја ти про тив ни ци, по не кад ве о ма же сто ки, ова квог на чи-
на ре ша ва ња озбиљ них кри за. Уоста лом, до вољ но је под се ти ти се 
са ко ли ко же сти не је Ко му ни стич ка пар ти ја у Фран цу ској на па да-
ла усва ја ње за ко на о ван ред ном ста њу 1955. То пред ста вља згод но 
сред ство за опо зи ци ју у сва кој зе мљи да се кри тич ки об ру ши на 
власт (ар гу мен то ва но или не, пот пу но све јед но), а та кав при мер 
смо има ли и у Ср би ји 2003. то ком је ди ног слу ча ја про гла ше ња ван-
ред ног ста ња код нас.

На рав но, пот пу но смо све сни не спор не чи ње ни це да је ван-
ред но ста ње не са мо прав ни фе но мен, већ да ну жно мо ра би ти по-
сма тран и из по ли тич ке ви зу ре. Упра во за то, ни до бар и ста би лан 
прав ни оквир не мо ра би ти увек га ран ци ја ње го вог успе шног спро-
во ђе ња у прак си. У том сми слу, ко нач на од лу ка о ње го вом евен ту-
ал ном про гла ше њу ле жи увек на из вр шној вла сти, кон крет но ше фу 
др жа ве у по след њој ин стан ци. Он мо ра да па жљи во али лу цид-
но од ме ри све по тен ци јал не по сле ди це при ме не ван ред ног ста ња, 
упо ре ди мо гу ћу ште ту и ко рист, и до не се, за јед но са оста лим ре-
ле вант ним по ли тич ким чи ни о ци ма, ис прав ну од лу ку. Под ра зу ме ва 
се при том и од ре ђе на до за хра бро сти и од луч но сти што са мо по-
твр ђу је на род ну му дрост да „ис ку ше ња ка ле ка рак тер’’.

С дру ге стра не, чи ни нам се да чак и ан ке та ко ја не би би ла на-
ро чи то ис црп на, би по ка за ла да је јав но мне ње у ве ћем де лу скло но 
да „ре пре сив но’’ раз ми шља и по др жи оштар од го вор др жа ве услед 
на ра ста ју ћих опа сно сти или озбиљ них на ци о нал них ис ку ше ња. У 
при лог то ме све до чи и ма ло пре по ме ну тих 73% гра ђа на у Фран цу-
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ској то ком 2005., а не спор но се мо же ре ћи (а ни је ни те шко про вер-
љи во) да је слич но би ла опре де љен и ве ћи део јав но сти и у Ср би ји 
2003. У том кон тек сту, за со ци о ло ге би ве ро ват но би ло за ни мљи во 
про у ча ва ње на кло но сти јав ног мне ња пре ма ре пре си ји др жа ве и 
у окви ру то га ре ци мо пре ма смрт ној ка зни (чак и у зе мља ма где 
је она уки ну та), јер сма тра мо да и ту по сто ји сли чан по зи ти ван 
од нос пре ма тој, нај ре пре сив ни јој мо гу ћој, ме ри.17) Mеђутим, не 
тре ба за бо ра ви ти ,,да се ве о ма ма ли про це нат јав ног мне ња мо же 
ока рак те ри са ти као кри тич ко јав но мње ње. Углав ном се ме ди ји ко-
ри сте у ма ни пу ла тив не свр хе по мо ћу ко јих вла да ју ће гру пе об ли-
ку ју мње ње на на чин ко ји то њи ма од го ва ра.''18) Има ју ћи све ово у 
ви ду, он да и не чу ди тврд ња Сил ви Те но о мо гу ћем „так ми че њу’’ 
из ме ђу пре ми је ра и ми ни стра уну тра шњих по сло ва за на кло ност 
јав ног мне ња 2005.

Та ко ђе, то ком вре ме на ван ред но ста ње је до би ло до не кле но-
ву фи зи о но ми ју, че му је умно го ме и до при не ло ње го во про гла ше-
ње 2005. у окол но сти ма (по ли тич ким, исто риј ским, со ци јал ним...) 
зна чај но дру га чи јим од оних за ко је је овај прав ни ре жим пр во бит-
но и био пред ви ђен '50-их го ди на. Је дан нам се за кљу чак пак на ме-
ће као не ми но ван. По ка за ло се на и ме да се немогувеомарепресив
нимметодаматрајноостваритиполитичкициљеви. Фран цу ски 
не у спех у Ал жи ру је нај у бе дљи ви ја по твр да ове те зе, јер је ова зе-
мља, упр кос ве ли ким фран цу ским на по ри ма, сте кла не за ви сност 
1962. го ди не.Ван ред но ста ње је мно го при ме ре ни је да до не се не-
ко „ин стант'' ре ше ње у сми слу ства ра ња ми ни мал них, нео п ход них 
усло ва (ред, мир, без бед ност...) за ду го роч но ре ша ва ње про бле ма и 
кри за при ме ре ни јим, сло же ни јим, прав ним, по ли тич ким или дру-
гим сред стви ма. У том прав цу иде и до ми нан тан став да ре пре си ја 
овог ти па тре ба да бу де за и ста са мо крајњесредство (ul ti ma ra tio 
ре кли би прав ни ци) у ре ша ва њу ве ли ких про бле ма. Из све га прет-
ход но ре че ног, не дво сми сле но про из и ла зи да сма тра мо по сто ја ње 
ван ред ног ста ња ко ри сним и по треб ним у сва ком прав ном по рет ку 
(уз све нео п ход не ме ре опре зно сти и од ме ре ност у про це ни, раз у-
ме се), јер ка ко ре че Ру со „дру штве ни по ре дак је све то пра во ко је 
слу жи као основ сви ма оста ли ма’’19). Све у све му, ка ко је то лу цид-
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 (FrançoisMitterrand) 
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’’, 
Политичкаревија,стр.5982,04/2009,стр.77.

19) Rousseau, Jean-Jacques, Ducontratsocial :Livre I , Chapitre I, Maxi-Poche, 1996, стр.19.
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но при ме ће но, ван ред не ме ре су као „опа сни ле ко ви ко ји се да-
ју те шком бо ле сни ку. Ако се ко ли чи на ле ка до бро од ме ри, ње го во 
деј ство је бла го твор но. У про тив ном, пре ко мер но узи ма ње та квог 
ле ка има деј ство отро ва.’’20)

RESUME
L’état d’urgence, en tant quemécanisme juridicopoliti
quespécifique,estappropriéàêtremisenœuvredansdes
situationsextrêmesquipeuventengendrerdesconséquen
cesdramatiques.Nous considéronsque l’utilitépouvant
résultéedesamiseenœuvre,àconditiond’avoiruneéva
luationprudentedelasituationetunesobriéténécessai
re,dépassecertainementunéventueldégâtcauséparles
limitationsdecertainsdroitsetlibertésgarantis.Biensûr,
l’onnesauraitnullementexcluredeslitigesdevantlestri
bunauxparlasuitedesviolationsdesdroitsdel’homme,
mais cela suit inéluctablement, par définition, la nature
de l’étatd’urgencequipeut être résuméede lamanière
suivantelesmécontentsexisteronttoujours,maisl’ordre
seramaintenu!
L’expérience française en la matière nous démontre de
manièreconvaincanteque,nonobstantlaréglementation
juridique en place, l’on ne pourra jamais prédire avec
certitudedessituations(et lecasserbede2003. lecon
firmehélas),étantsusceptibles,vu ledegréde leurgra
vité,d’êtrerésoluesde façonexceptionnelle.Celaétant,
l’exemplefrançaisdevraittoujoursêtredansl’espritéga
lementdansnotrepayslorsd’uneéventuelleapplication
decerégimejuridiqued’exceptiondansl’avenir(option
que nous n’aimerions nullement voir surgir, cela va de
soi).
D’autrepart,l’expériencefrançaisenoustémoignetoute
l’élasticitéetlaflexibilitédesformuleslégalesrelativesà
l’étatd’urgence,cequiconstitueuneraisonsupplémen
tairepourlaprudencelorsdel’interprétationetlamise
enœuvredesditesdispositions.Cesontjustementcesca
ractéristiqueslàquiontpermisàl’étatd’urgenced’être
appliqué sur diverses situations exceptionnelles et d’ac
complir,pourl’essentiel(nonobstantcertainesexagérati
ons inutilesdans l’intensité l’exemplealgérien)samis
sionprimordiale laprotection et lemaintiende l’ordre
public.

20)  Чавошки, Коста, ibidem., стр. 156;
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L´ETATD´URGENCE-l´expériencefrançaise
SOMMAIRE

L’étatd’urgenceestuneinstitutionclassiquedudroitcon
stitutionnelquifigurehabituellementdansl’actejuridique
suprêmed’ungrandnombredepays.Laraisond’êtrede
cetteinstitutionjuridiqueestleplusétroitementliéeaux
valeursessentiellesauxquelles tendchaqueordre juridi
quecontemporain.La stabilitédes institutions, lemain
tiendel’ordresocial,l’intégritéduterritoireétatique,la
continuitédupouvoir,l’ordre,lapaix,laliberté,lerespect
desdroitsgarantistoutcelafaitl’objetdelaprotection
parlerégimedel’étatd’urgenceetdesrégimesproches,
protectionaccompagnée, parnaturedechoses,pardes
instrumentsappropriéesenvued’appliquerdesmesures
adéquates.Naturellement,l’applicationdesmesuresinha
bituellesetsouventradicalesimpliquecertainsdilemmes
et provoque nécessairement des controverses voire des
critiques,qu’ils’agissedudangerintérieurouextérieur
étantà l’originede lamiseenœuvrederèglesd’excep
tion.Lesobjectifsde cetarticle sontdemontrer l’éven
taildesmesuresdontdisposeledroitfrançaisenvuede
réaliser desdits devoirs, de mettre en lumière certaines
hypothèsesthéoriquessurlesquellesreposentlesrégimes
juridiquesd’exception,ainsiquedesuggérerdesconclu
sionsbasiques tiréesde l’expérience fondée sur l’appli
cationdel’étatd’urgence.Ilvadesoiquetoutcequiest
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exposéempièteinévitablementenpartiesurlechampde
l’opportunitépolitiquelorsdelamiseenœuvredecerta
inesmesures ainsi que sur certaines conséquencespoli
tiques,etparconséquent,nouscroyonsquecesujetpeut
être intéressant à la fois pour les juristes et politologu
es.Nousavonschoisientouteconsciencelecasfrançais,
comptetenud’unericheetintéressanteexpérience(etno
usdirionsaussiinstructive)vécueparlaFrancedanscet
tematière,expériencetrèsutilepourl’étudiersurleplan
pratique,ainsiquepourlafaçonnerdavantagesurleplan
théorique.
Motsclés: état d’urgence, pouvoirs exceptionnels du
PrésidentdelaRépublique,ordrepublic,intérêtgénéral,
circonstancesexceptionnelles…

 Овај рад је примљен 01. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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1.ИСТОРИЈСКОТЕОРИЈСКИРАЗВОЈИДЕЈАНАЦИЈЕИ
НАЦИОНАЛИЗМА

Lи бе ра ли зам и на ци о на ли зам су исто риј ски бли ско по ве за ни. 
Раз вој ли бе ра ли зма под стак нут је фор ми ра њем на ци о нал-

них др жа ва и плод но тле је про на шао пре све га у за пад ној Евро-
пи. Иако до ско ра те о риј ски ан та го ни зо ва не иде је, по ка зу је се да 
у мно гим сег мен ти ма ли бе ра ли зам и на ци о на ли зам мо гу не са мо 
ко ег зи сти ра ти, већ мо гу би ти и ме ђу соб но до пу њу ју ћи фак то ри 
раз во ја јед ног дру штва. 

На ци о на ли зам као иде о ло ги ја по чи ва на прет по став ци по сто-
ја ња оп ште све сти не ке гру пе о за јед нич ком по ре клу и вред но сти-
ма чи не ћи је хо мо ге ном, уз исто вре ме ни осе ћај раз ли ко ва ња од 
дру гих слич них гру па. Он је ба зи ран на пси хо ло шкој, а не са мо 
крв ној бли ско сти и под ра зу ме ва по сто ја ње ре ли гиј ских, кул тур них 
и је зич ких слич но сти, сим бо ла и ми то ва. Свест о по ре клу и ре ли-
ги ја су нај по сто ја ни је од ли ке јед ног иден ти те та кроз вре ме. Оне су 
от пор не на го то во све про ме не и пред ста вља ју ње гов нај за тво ре-
ни ји део. За раз ли ку од њих је зик и кул ту ра за др жа ва ју соп стве ни 
ко рен, али има ју из ве стан ди на мич ки ка рак тер и спо соб ност при-
ла го ђа ва ња. Сим бо ли, а на ро чи то на ци о нал ни ми то ви под ло жни 
су нај ра зли чи ти јим ути ца ји ма, ко ји се у скла ду са по тре ба ма мо гу 
нај лак ше ис ко ри сти ти у свр хе по ли ти ке и по ли тич ке мо би ли за ци-
је. O ва жно сти ми то ло ги је и сим бо ла го во ри Ен то ни Смит, по ка зу-
ју ћи да они мо гу би ти од из у зет не ко ри сти “та мо где се не ка на ци-
ја не мо же по хва ли ти пре те ча ма од зна ча ја и та мо где су ет нич ке 
ве зе ма гло ви те и ис кон стру си са не“.1) На ме сти ма где не по сто ји 
за јед нич ки ет нич ки ко рен, кул тур не ка рак те ри сти ке мо гу има ти 
по себ ну те жи ну за кон струк ци ју ми то ло ги је, ко ја по ста је фак тор 
на ци о нал ног оку пља ња и је дин ства. На ци о нал на ми то ло ги ја мо же 
од и гра ти зна чај ну уло гу и у ства ра њу и ор га ни за ци ји ин сти ту ци ја. 
Скра тон то до во ди до ни воа, по ко ме ми то ви “пред ста вља ју ве ли ки 
ар те факт по мо ћу ко јег ин сти ту ци је др жа ве сту па ју у жи вот и ап-
сор бу ју у се бе жи вот гра ђа на.“2) 

Фе но мен на ци о на ли зма је по сво јој при ро ди мо де ран, и ње го-
ви из во ри мо гу се про на ћи у се дам на е сто ве ков ној Бри та ни ји кроз 
на род ни от пор мо нар хи ји. Раст на ци о нал не све сти у осам на е стом 
ве ку на ста вљен је то ком фран цу ске ре во лу ци је, а по том кроз не-
1)  Smith, A, NationalIdentity, Har mondsworth, Pen guin, 1991, стр. 42. 
2)  Scru ton, R. TheMeaningofConservativism, Pal gra ve Mac Mil lan, стр. 169, 1980.
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мач ку ре ак ци ју на њу и на на ци о нал ну раз је ди ње ност. Ове иде је 
по себ но су за сту пље не у де ли ма не мач ких кла сич них фи ло зо фа, 
Фих теа, Ми ле ра, фон Хум бол та и у из ве сној ме ри Хе ге ла код ко-
јих се раз ра ђу је иде ја о суд бин ској по ве за но сти по сто ја ња јед не 
кул тур но по себ не за јед ни це и по ли тич ке ор га ни зо ва но сти пу тем 
др жа ве. Ме ђу тим, сви по ме ну ти те о ре ти ча ри би ли су уве ре ни да 
кон цепт др жа ве и оства ри ва ња на ци о нал не са мо бит но сти ле жи у 
мо гућ но сти упо тре бе си ле у од но си ма са дру гим ен ти те ти ма. За 
Хе ге ла рат пред ста вља сред ство очу ва ња „етич ког здра вља на ро-
да“, док Фих те го во ри о уз ви ше ном па три о ти зму за ко га ће ча стан 
чо век са за до вољ ством жр тво ва ти се бе. Иде ји на ци о на ли зма прет-
хо ди ста ри ји кон цепт па три о ти зма, ко ји пре све га озна ча ва љу бав 
пре ма отаџ би ни, а за тим по све ће ност у за шти ти и уна пре ђи ва њу 
ње них ин те ре са. Основ на раз ли ка из ме ђу па три о ти зма и на ци о на-
ли зма ле жи у чи ње ни ци да се па три о ти зам пр вен стве но осла ња на 
фи зич ки про стор, те ри то ри ју, док на ци о на ли зам по ред те ри то ри-
јал не, на ци о нал не др жа ве ин си сти ра на по сто ја њу аутох то не кул-
ту ре и тра ди ци је, као и пра ва на са мо о пре де ље ње. Два по ме ну та 
еле мен та при сут на су у де ли ма два кла сич на те о ре ти ча ра Хер де ра 
и Ру соа. Хер дер у сво јој кри ти ци Про све ти тељ ства, као јед не но ве 
ко смо по лит ске ви зи је го во ри „да ни шта ни је у ве ћој су прот но сти 
са ци ље ви ма по ли тич ке вла да ви не од не при род ног про ши ре ња др-
жа ва, ди вљег ме ша ња на ци о нал но сти и ра са уну тар јед ног по ли-
тич ког спек тра.“3) Очи глед но је да је Хер дер пре зи рао кре и ра ње 
јед но о бра зног чо ве чан ства, ко је прет по ста вља усва ја ње „су пер и-
ор ни јих“ фор ми дру штве ног раз во ја.

Сре ди ном де вет на е стог ве ка до ла зи до из ве сног по ми ре ња 
оно га што би се мо гло ока рак те ри са ти као из ра зи ти на ци о на ли зам 
и кла сич ни ли бе ра ли зам. У том пе ри о ду ја вља се пле ја да ис так-
ну тих по ли тич ких ми сли ла ца ко ји ус по ста вља ју ве зу из ме ђу ин-
ди ви ду ал них сло бо да, на ци о нал не не за ви сно сти и пред став нич ке 
вла де. Две нај у пе ча тљи ви је фи гу ре у том пе ри о ду пред ста вља ју 
Ма ци ни и Мил. Ма ци ни се сна жно за ла гао за ита ли јан ско је дин-
ство и не за ви сност уз по што ва ње лич них пра ва и по сто ја ње ре пу-
бли кан ског об ли ка вла да ви не. Џејмс Стју арт Мил је пру жао по-
др шку по кре ти ма не за ви сно сти у Пољ ској, Ма ђар ској и Ита ли ји, 
ис ти чу ћи да се сло бод не ин сти ту ци је мо гу одр жа ти са мо у на ци о-
3)  Her der, Gottfried,Jo hann, IdeasUponPhilosophyandtheMankind, 1791.
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нал ној за јед ни ци ко ја по се ду је је дин стве но јав но мње ње и не пре-
ста но вр ши над зор над ра дом вла де. 

По чет ком два де се тог ве ка, по ме ну ти те о ре ти ча ри би ли су по-
ти сну ти у дру ги план док три на ма ко је су се нај ве ћим де лом осла-
ња ле на ви ђе ња на ве де них не мач ких фи ло зо фа. Шарл Мо ра уво-
ди иде ју „ин те грал ног“ на ци о на ли зма, за ла жу ћи се за од ба ци ва ње 
де мо кра ти је у ко рист ре ста у ра ци је мо нар хи је. Пра ве ћи ја сну ди-
стинк ци ју из ме ђу „при ја те ља“ и „не при ја те ља“, Карл Шмит по ку-
ша ва да де фи ни ше чвр сту по ли тич ку ве зу уну тар за јед ни це. За ње-
га, др жа ве би тре ба ле да очу ва ју уну тра шњу хо мо ге ност, са ја сном 
гра ни цом ко ја их одва ја од дру гих. 

У XX ве ку на ци о на ли зам се по ве зу је са по кре ти ма ко ји су во-
ди ли бор бу за де ко ло ни за ци ју и на ци о нал но осло бо ђе ње. У том 
сми слу, он се раз у ме као иде о ло ги ја око ко је се гру пи шу чла но-
ви јед не за јед ни це у же љи да се оства ри на ци о нал на не за ви сност. 
Ова кав кон цепт на ци о на ли зма био је за сту пљен у зе мља ма Тре ћег 
све та, где су по је дин ци по све ти ли се бе за јед нич ком ци љу, те жњи 
ка сти ца њу пу не на ци о нал не не за ви сно сти. За пад ни те о ре ти ча ри, 
упра во из стру је ли бе рал ног на ци о на ли зма су ам би ва лент ни, мо-
жда и скеп тич ни, пре ма оно ме што ка рак те ри шу као „не ли бе рал-
ни“ на ци о на ли зам у не ка да шњим ко ло ни зо ва ним др жа ва ма Тре-
ћег све та. Глав ни раз лог за кри тич ки при ступ ан ти ко ло ни јал ним 
по кре ти ма, те о ре ти ча ри ли бе рал ног на ци о на ли зма про на ла зе у 
од ре ђе ним исто риј ским ма ни фе ста ци ја ма ан ти ко ло ни ја ли зма ко ја 
су до ве ла до ми но ри зо ва ња од ре ђе них гру па, по пут же на, ни жих 
кла са или пре по зна тљи вих ма њи на. Очи глед но је да по ме ну та гру-
па ауто ра пре ви ђа да је бор ба за не за ви сност у не ка да шњим ко ло-
ни ја ма ути ца ла на на ци о нал ну хо мо ге ни за ци ју, ко ја је не из бе жно 
до ве ла до ја ча ња ве за уну тар дру шта ва и не ги ра ња раз ли чи то сти, 
ко је би мо гле на ру ши ти ка рак тер осло бо ди лач ке бор бе. У та квој 
си ту а ци ји, прет по став ка по сто ја ња де мо кра ти је као по ли тич ке 
вла да ви не гра ђа на ко јом се омо гу ћа ва њи хо ва јед на ка за сту пље-
ност у раз ли чи тим аспек ти ма ши рег дру штве ног си сте ма и пу тем 
ко је они ути чу на свој жи вот, мо же би ти до вољ на за оства ри ва ње 
ба зич них кул тур них и ет нич ких пра ва у пост ко ло ни јал ним по ли-
тич ким си сте ми ма. Овај мо дел не ки ауто ри на зи ва ју и као не ли бе-
рал ни, „по ли цен трич ни“ на ци о на ли зам.4)

4) Se o du He rr, Ra njoo, InDefenceofNonliberalNationalism, Po li ti cal The ory ,Vol 34, No. 3, 
стр. 304-327. 
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Обим ну ли те ра ту ру ко ја ис тра жу је по јам и при ро ду на ци о на-
ли зма ка рак те ри ше не по сто ја ње јед не ши ро ко при хва ће не де фи-
ни ци је ко ја би ус пе ла да на нај оп шти ји на чин обра зло жи те ме ље 
јед ног крај ње сло же ног и по ли ва лент ног фе но ме на. Исто риј ски 
по сма тра но, на ци о на ли зам је мо де ран и бли ско је по ве зан са дру-
гим ка рак те ри сти ка ма са вре ме ног дру штва, као што су ин ду стри-
ја ли за ци ја и дру штве на мо би ли за ци ја. За кључ ци ко је о при ро ди 
на ци о на ли зма из вла че мно го број ни ауто ри кре ћу се од оних ко ји 
на ци ју ви де као „има ги нар ну за јед ни цу“, (Ан дер сон, Грин фелд, 
Лом ниц) ко ја не под ра зу ме ва по сто ја ње за јед нич ких вред но сти, 
кул тур них и на ци о нал них слич но сти, већ за јед нич ку свест о иден-
ти те ту, па све до оних ко је по јам на ци је схва та ју као скуп ин ди ви-
дуа ко је де ле за јед нич ко по ре кло, ре ли ги ју и кул ту ру. Пре ма по-
ме ну тим те о ре ти ча ри ма за жи вот на ци је нео п ход но је по сто ја ње 
од ре ђе ног кул тур ног ко да, док код ве ћи не дру гих на ци о на ли зам се 
по сма тра као вр ста иде о ло ги је, од но сно као фак тор по ли тич ке мо-
би ли за ци је (Гел нер, Смит, Хоб сба ум итд.). 

Не што дру га чи је ви ђе ње пру жа Кинг ко ји у ра ду о из во ри ма 
и при ро ди аме рич ког на ци о на ли зма ову иде ју де ли мич но ве зу је за 
иде ју на ци о нал не др жа ве, где се на ци о на ли зам опи су је као фор ма 
дру штве не ко хе зи је, ко ја се нај бо ље ис по ља ва уну тар ње. На ци-
ју аутор де фи ни ше „као гру пу кул тур но бли ских љу ди, по ве за них 
сво јим слич но сти ма и раз ли ко ва њем од дру гих, без об зи ра да ли 
има ју не за ви сни об лик по ли тич ке ор га ни за ци је“.5) Ње го во ви ђе ње 
се с јед не стра не осла ња на шми тов ско ви ђе ње слич но сти уну тар 
на ци је, али и раз ли чи то сти у од но су на дру ге на ци о нал не ен ти те-
те, док се на ци о нал на др жа ва ви ди као не што по жељ но, а не нео-
п ход но. 

У истом ча со пи су, не што ка сни је, Лу ис Вирт на ци о на ли зам 
ви ди као на ци о нал ност ко ја се ис по ља ва пре ко дру штве них по кре-
та, ста во ва и иде о ло ги ја. На ци о нал ност се по сма тра као ску пи на 
ко ја „због ве ре у за јед нич ко кул тур но на сле ђе и исто риј ску ми си ју 
по ку ша ва да за др жи те ри то ри ју или да учвр сти и уве ћа свој по ли-
тич ки и кул тур ни ути цај у од но су на су пар ни ке.“6) Аутор се ту у 
ве ли кој ме ри при бли жа ва ре а ли стич ким те о ри ја ма, ко је по ли ти ку 
и др жа ву ви де као сред ство сти ца ња мо ћи. 
5) King, Ja mes, C., Nationalism, The Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy, Vol. 39. No. 3. стр. 818-

826.
6) Wirth, Lo u is, TypesofNationalism, The Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy, Vol. 41, No. 6, стр. 

723-737. 1936
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2.РЕВИЗИЈАНЕОЛИБЕРАЛНОГКОНЦЕПТА

ЛИБЕРАЛНИНАЦИОНАЛИЗАМ

Те ку ћи свет ски трен до ви су по ка за ли да је про је кат фор си ра-
не, нео ли бе рал не гло ба ли за ци је, про мо ви сан од САД и нај ра зви-
је ни јих за пад них зе ма ља до жи вео пот пу ни фи ја ско. Крах ви зи је 
јед но о бра зног чо ве чан ства огле да се, пре све га у не у спе ху ин вер-
зи је по сто је ћих дру штве них фор ми, пре во ђе њем ко је је тре ба ло да 
до ве де до пре ла ска у пост на ци о нал но раз до бље, та ко еуфо рич но 
про мо ви са но кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди-
на про шло га ве ка. За пра во, овај по ку шај за сно ван је на те жњи да 
се на ме та њем ли бе рал ног обра сца раз о ре по сто је ћи на ци о нал ни 
иден ти те ти и на тај на чин у пот пу но сти из ме ни по сто је ћа дру-
штве на струк ту ра на гло бал ном пла ну.7) На су прот пр во бит ним 
оче ки ва њи ма, све до ци смо јед ног крај ње су прот ног про це са, ко ји 
ни је до вео до рас та ка ња по ме ну те струк ту ре. Он је не вољ но ре а-
фир ми сао ста ре, а у не ким слу ча је ви ма ство рио но ве на ци о нал не 
иден ти те те. Про стор од Кав ка за до Бал ка на про жет је стра хо ви-
тим на ци о нал ним и ет нич ким тен зи ја ма, док и у оста лим де ло ви ма 
све та (ма да у ма њој ме ри) по сто је слич ни про бле ми. По твр ђу је се 
ста ње за ко је је још сре ди ном осам де се тих го ди на XX ве ка Чарлс 
Ти ли из ре као „дру штво (свет ско) је по де ље на ствар: свет као це ли-
на де ли се на за себ на дру штва од ко јих сва ко по се ду је сво ју ви ше 
или ма ње ауто ном ну кул ту ру, вла ду, еко но ми ју и је дин ство.“8)

Иако епи сте мо ло шки и иде о ло шки нов кон цепт, за чет ке ли бе-
рал ног на ци о на ли зма мо же мо про на ћи у из вор ном европ ском ли-
бе ра ли зму, ко ји је по је дин ца не рас ки ди во по ве зи вао са ја ком на ци-
о нал ном др жа вом, „чу ва рем“ ин ди ви ду ал не сло бо де уну тар ши ре 
за јед ни це. За ње гов раз вој ве о ма су за слу жне иде је Иса је Бер ли на о 
вред но сном плу ра ли зму. Овај кон цепт у пр ви план ис ти че чо ве ко-
ву по тре бу да у раз ли чи тим си ту а ци ја ма упо тре бља ва од го ва ра ју ће 
де ло ве свог иден ти те та. Сам Бер лин као нај ве ће до стиг ну ће ви ди 
људ ску сло бо ду, кру ну иде о ло ги је ли бе ра ли зма, али не не ги ра мо-
гућ ност дру га чи јих по гле да на ствар ност. Раз ли чит од нео ли бе ра-
7) Бив ши бри тан ски пре ми јер То ни Блер отво ре но ка же „Ми (САД, В. Бри та ни ја и дру ги 

за го вор ни ци нео ли бе рал ног кон цеп та) не же ли мо да вла да мо дру ги ма. Ми же ли мо да 
они по ста ну слич ни на ма..... На тај на чин он не двосмсле но от кри ва ци ље ве јед ног но-
вог кул тур ног хе ге мо ни зма ко ји тре ба да иде а ле За па да пре вред ну је у све оп ште вред-
но сти.

8) Ти ли, Чарлс, Суочавањесадруштвеномпроменом, Фи лип Ви шњић, Бе о град 1997.
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ли зма и ко смо по ли ти зма, чи је су пре тен зи је да сру ше по сто је ће 
др жав не ба ри је ре, ства ра ју ћи свет нео п те ре ћен ли ме си ма, свет без 
ин ди ви ду ал не све сти о ко лек тив ном до бру, ли бе рал ни на ци о на-
ли зам ука зу је на по тре бу за др жа ва ња јед ног ши рег на ци о нал ног 
окви ра. Он оста вља мо гућ ност сва ко ме од нас да се за пи та ко смо, 
шта желимo или не желимo да будемo? Слич но Бер ли ну, са вре ме-
но про ми шља ње вред но сног плу ра ли зма пру же но је у опу су Амар-
тје Се на. Он ука зу је на по сто ја ње мно го број них иден ти те та ко ји 
се афир ми шу по по тре би.9) Сен ве ру је да крв на бли скост и по ре-
кло ни су је ди не мо гућ но сти за са мо и ден ти фи ка ци ју по је ди на ца у 
јед ној гру пи. Узми мо за при мер Ср бе у еми гра ци ји. Ис по ља ва ње 
њи хо вог на ци о нал ног иден ти те та би ло је мно го стру ко ви ше из ра-
же но то ком НА ТО на па да на њи хо ву ма тич ну, док се дру ги об ли ци 
њи хо вог иден ти те та знат но ви ше ис по ља ва ју ка да ни је угро же на 
др жа ва њи хо вог по ре кла. Ту је би ла ис по ље на „ду хов на коп ча на-
ро да“10), ко јом су Ср би у ра се ја њу по ве за ни са сво јом ма ти цом. 

По је ди ни те о ре ти ча ри, по пут Ми ле ра, Та мир, Ра за, Мек Кор-
ми ка, Ки мли ке и дру гих сто је на ста но ви шту да ли бе рал на и на-
ци о нал не иде о ло ги је не мо ра ју ну жно би ти су прот ста вље не, већ 
да њи хо ва ко ха би та ци ја пред ста вља им пе ра тив дру штве ног на-
прет ка у до глед ној бу дућ но сти. Они, уви ђа ју ћи све те шко ће са ко-
ји ма се ак ту ел ни нео ли бе ра ли зам су о ча ва, као од го вор пред ла жу 
ли бе рал ни на ци о на ли зам, у чи јем сре ди шту се на ла зи ве ро ва ње 
да сва ки по је ди нац исто вре ме но се бе мо же до жи вља ва ти као део 
не ке ет нич ке под гру пе и је дин стве ног на ци о нал ног ко лек ти ви те та. 
Основ на прет по став ка ли бе рал ног на ци о на ли зма је да са мо је дан 
сна жан на ци о нал ни ко лек тив, са ду бо ком све шћу о оп штем до-
бру и за јед нич кој при пад но сти, пред ста вља плод но тле за пот пу ну 
афир ма ци ју и усва ја ње ли бе рал них иде а ла. Цен трал но ста но ви ште 
ли бе рал ног на ци о на ли зма је не са мо мо гућ ност ко ег зи стен ци је ли-
бе ра ли зма и на ци о на ли зма, већ да је ње го ва ба зич на прет по став ка, 
сло бо да по је дин ца, оства ри ва са мо у дру штви ма ко је од ли ку је не-
ки об лик све сти о за јед нич ком иден ти те ту. 

Са ма иде ја ли бе рал ног на ци о на ли зма по чи ва на три бит не 
прет по став ке. Као нео п хо дан пред у слов за пу ну и до след ну при-
ме ну ли бе рал них на че ла нео п ход но је оства ри ти нај ви ши сте пен 
9)  Сен, Амар тја, Идентитетинасиље, Ма сме диа и По слов ни днев ник, 2007. 
10)  Бо дро жић, Ђу ро, Порекло и етос српског национализма, Срп ска по ли тич ка ми сао 

4-2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 325, 2009. 
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ауто но ми је по је дин ца. То са со бом но си да сви гра ђа ни има ју осе-
ћај јед на ко сти у од но су на дру ге. 

Ки мли ка, као и Раз и Мар га лит нај ве ћу те шко ћу ви де у не мо-
гућ но сти да се ста ви пот пу ни знак јед на ко сти из ме ђу свих по је-
ди на ца у јед ном ши рем ко лек ти ву. Та ко и у оним др жа ва ма , где 
је ли бе ра ли зам уса ђен у са ме те ме ље устав ног по рет ка, мно ге од 
под гру па би ва ју ми но ри зо ва не. По гле дај мо САД, као оре ол ли бе-
рал не про све ће но сти, где су из бор на пра ва цр нач ке по пу ла ци је, на 
ко ја се осла ња чи тав низ по ли тич ких пра ва, би ла у не ким са ве-
зним др жа ва ма не ги ра на све до сре ди не пе де се тих го ди на два де се-
тог ве ка. Или, ре ци мо не мо гућ ност Се вер не Ир ске да се ује ди ни са 
ма ти цом и Шкот ске да рав но мер ни је за сту па сво је ин те ре се уну-
тар Ује ди ње ног Кра љев ства. Све по ме ну то ука зу је на мно го број не 
пре пре ке у оства ри ва њу зах те ва ли бе рал ног на ци о на ли зма. Уко-
ли ко се сти му ли ше не ка или ви ше ет нич ких гру па то не из бе жно 
во ди ка ства ра њу при ви ле го ва них и ми но ри зо ва них. Ако је то те-
шко до сти жан сан за оне чи ји је ет нич ки обра зац ли бе ра лан, ка ко 
је са оним др жа ва ма ко је на гла ша ва ју сво ју ет нич ку ди мен зи ју. Не 
би тре ба ло смет ну ти са ума да су кон ти нен тал не европ ске др жа ве 
фор ми ра не упра во на прин ци пу ет ни ци те та, од но сно пре ко од ре-
ђе них ко лек ти ви те та, на ро да, као но си ла ца бор бе про тив сред њо-
ве ков ног фе у да ли зма. Пи та ње ко је се на ме ће је да ли дру ге гру пе, 
на осно ву чи ње ни це да су оне из не ле ма њи или ни ка кав те рет те 
бор бе има ју пра во да за се бе зах те ва ју ап со лут ну јед на кост?

Дру го ви ђе ње под ра зу ме ва из ве стан нор ма ти ви стич ки при ступ 
и по ве зу је де мо кра ти ју и на ци о нал ност. Да би по сто ја ла ак тив на и 
нео ме та на из град ња де мо крат ских ин сти ту ци ја и по рет ка у це ли-
ни, не за о би ла зни еле мент је дух гра ђан ства. Он прет по ста вља по-
се до ва ње ви со ког ни воа по ли тич ке кул ту ре и спрем но сти гра ђа на 
да у ве ћој ме ри уче ству ју у јав ним по сло ви ма. Та ко ђе, ње га од ли-
ку је мо гућ ност сло бо де из ра жа ва ња у свим об ли ци ма, то ле ран ци је 
и раз у ме ва ња дру га чи јих по гле да на ствар ност. Ту би сва ка ко би-
ло лак ше за ми сли ти не ке др жа ве, по пут Ка на де и Швед ске, где је 
ве о ма ви сок ни во по ли тич ке еман ци па ци је и све сти, али да ли би 
тре ба ло та ко не што оче ки ва ти и код оних где се гру пи са ње уну тар 
на ци о нал ног кор пу са вр ши чак и на осно ву пле мен ске срод но сти? 
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Из тог раз ло га, ар гу мен ти не ких ауто ра о по сто ја њу гло бал ног гра-
ђан ског дру штва де лу ју го то во нео ства ри ви.11)

Као тре ћи ар гу мент ко ји усло вља ва им пле мен та ци ју мо де ла 
ли бе рал ног на ци о на ли зма уво ди се фак тор со ци јал не прав де. Ов де 
се под ра зу ме ва да је др жа ва бла го ста ња и иде ал со ци јал не прав де 
за сно ван на не кој вр сти дру штве ног уго во ра, где ин ди ви дуе ко ри-
сте об лик пре ћут не са гла сно сти да би се сви ма обез бе дио од ре ђе ни 
ни во за шти те (ов де се ми сли, пре све га на здрав стве ну за шти ту, 
пен зи о но и со ци јал но оси гу ра ње). За овај услов та ко ђе је по треб но 
по сто ја ње све сти за јед ни штва, јер су у ве ћи ни слу ча је ва по је дин ци 
спрем ни да се од рек ну сво је до бро би ти у ко рист дру гих, са мо уко-
ли ко ве ру ју да ће по моћ би ти пру же на и њи ма ако се на ђу у слич ној 
си ту а ци ји.

За раз ли ку од кон сти ту тив ног па три о ти зма ко ји по чи ва на прет-
по став ци гра ђан ске ло јал но сти устав ном и гра ђан ском по рет ку, 
ли бе рал ни на ци о на ли зам се за сни ва на по сто ја њу при мор ди јал ног 
ethnosa. Кон сти тув ни па три о ти зам се за ла же за ин сти ту ци о нал ну 
при вр же ност гра ђа на, без ин си сти ра ња на кул тур ном и на ци о нал-
ном иден ти те ту, од но сно њи хо вој не га ци ји у окви ру јав не сфе ре. 
Гра ђан ски па три о ти зам је у том сми слу знат но бо ље си ту и ран и 
ви ше ра ди ка лан у од но су на кон сти ту тив ни, јер при зна је по сто-
ја ње кул тур них иден ти те та у ши рем, уни вер за ли стич ком оп се гу. 
Нај у ти цај ни ја стру ја ми шље ња о кон сти ту тив ном, или устав ном 
па три о ти зму осла ња се, у нај ве ћој ме ри на Ха бер ма со ву те о ри ју. 
Сам Ха бер мас ве ру је да је кон сти ту тив ни па три о ти зам и па три от-
ска по све ће ност др жа ви ле ги тим на све док има уни вер за ли стич ку 
ори јен та ци ју, од но сно уко ли ко не по се ду је ни ка кав кул ту ро ло шки 
при звук. Ха бер мас за кљу чу је да кон сти ту тив не па три о те мо ра ју да 
по ка жу „ло јал ност за јед нич кој по ли тич кој кул ту ри, а не са мо ап-
стракт ним прин ци пи ма.“12) У том сми слу гра ђан ски па три о ти зам 
да је ви ше праг ма ти чан од го вор на кул тур но по сре до ва ње из ме ђу 
гра ђа на и ин сти ту ци ја. Ре ци мо, то да је мо гућ ност гра ђа ни ма да у 
при сту пу ин сти ту ци ја ма упо тре бља ва ју ма њин ске је зи ке, што је 
че ста прак са у де мо крат ским ре жи ми ма на ло кал ном ни воу. Ово 
го во ри да је гра ђан ски па три о ти зам по свом усме ре њу да ле ко бли-
жи иде а ли ма ли бе рал ног на ци о на ли зма, од устав ног па три о ти зма. 
11) Ви де ти, ре ци мо сту ди је Џо на Ки на, Ме ри Кал дор и Џер меј на о гло бал ном ци вил ном 

дру штву.
12) Ha ber mas, Jur gen, Struggles forRecognition in theDemocraticConstitutionalState, стр. 

106- 148, у Multiculuralism, ур. Gut mann, Amy, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1994. 
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Гра ђан ски па три о ти зам је, пре све га, кре и ран за ста ре европ ске др-
жа ве, са чвр сто утвр ђе ним гра ни ца ма и ја сном ет нич ком ве ћи ном. 

За пра во, „ли бе рал ни на ци о на ли сти“ ве ру ју да на ци о на ли зам 
усме ра ван на пра ви на чин не пред ста вља опа сност и мо же има-
ти бе ниг ни ка рак тер. У сре ди шту ове иде је на ла зи се ли бе ра ли зам 
као нај ви ше до стиг ну ће. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли је 
при ме на јед ног ова квог мо де ла мо гу ћа сву да и у сва кој си ту а ци-
ји? Кри ти ча ри овог иде о ло шког дис кур са ве ру ју да сва ки об лик 
на ци о на ли зма има тен ден ци ју про ду бљи ва ња ет нич ких тен зи ја. 
Џеј ми Ме јер филд у сво јој сту ди ји по све ће ној кри ти ци ли бе рал-
ног на ци о на ли зма ука зу је да по сто ја ње раз ли чи тих на ци о нал них 
иден ти те та, чак и у јед ној ова ко убла же ној фор ми, ви ше стру ко 
уве ћа ва по тен ци јал ет нич ких кон фли ка та.13) Ова, по свој при ли-
ци јед но стра на кри ти ка на ци о на ли зма не ува жа ва чи ње ни цу да 
ак ти на ци о нал ног на си ља, мо гу би ти знат но ви ше ге не ри са ни у 
си ту а ци ја ма еко ном ских кри за. Са сла бље њем еко ном ске мо ћи др-
жа ве као га ран та про спе ри те та јед не за јед ни це, гра ђа ни се окре-
ћу сег мен ти ма свог иден ти те та ко ји им мо гу пру жи ти си гур ност. 
Фла ман ски, ба скиј ски и ка та лон ски на ци о на ли зам (по сво јим ка-
рак те ри сти ка ма мо жда и дра стич ни ји об ли ци, не го ре ци мо, они 
на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је и Со вјет ског Са ве за) би ва ју у 
ве ли кој ме ри убла же ни ре ла тив ним еко ном ским бла го ста њем. И 
уну тар САД где је из вр ше на сим би о за мно го број них на ци о нал них 
иден ти те та сво је вр сним „лон цем за то пље ње“ на ро да, по сто ји ве о-
ма ве ли ки по тен ци јал ет нич ких, ра сних и со ци јал них кон фли ка та. 
Мо же мо се се ти ти не та ко дав них не ми ра на ули ца ма Лос Ан ђе-
ле са, ко ји су би ли мо ти ви са ни ис кљу чи во ра сним и на ци о нал ним 
не тр пе љи во сти ма. Чак и ве о ма ви со ка плу ра ли зо ва ност аме рич ког 
дру штва, уте ме ље на на прин ци пу ин ди ви ду ал них сло бо да, не мо-
ра би ти га рант трај ног уну тра шњег ми ра. Та ко, со ци јал не раз ли ке 
ко је по вла че ду бо ку бра зду из ме ђу кла са, мо гу мо ти ви са ти не ке 
од мно го број них ет нич ких гру па у про цес из два ја ња соп стве ног 
иден ти те та. Ин те гра ци ја раз ли чи тих ет нич ких и кул тур них гру па 
„не зна чи њи хо ву аси ми ла ци ју, већ под ра зу ме ва кул тур ни плу ра-
ли зам“ и за др жа ва ње раз ли чи то сти уну тар ко лек ти ви те та.14) 
13) Ja mie Mayer fi eld, TheMythofBenignGroupIdentity:ACritiqueofLiberalNationalism, 

Po lity, Vol. 30, Pal gra e ve Mac mil lan Jo ur nals, pp. 555-578 
14) Ра ду шки, На да, МултикултурализаминационалнемањинеуВојводини, Срп ска по ли-

тич ка ми сао 4-2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 345, 346, 2009.
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Дру ги про блем пред ста вља оту ђе ње нај ви ших сло је ва дру-
штва. Та ко и Хан тинг тон кри ти ку је аме рич ку ели ту, због уда ља-
ва ња од остат ка на ци је ка бес пу ћи ма ко смо по ли ти зма.15) Гу би так 
осе ћа ја при пад но сти ши рој аме рич кој за јед ни ци, ко ја је про же та 
сна жним па три от ским и на ци о нал ним осе ћа њи ма,16) по ауто ру чу-
ве не сту ди је о „су ко бу ци ви ли за ци ја“ пред ста вља ју ca sus mo vens 
свих те шко ћа са ко ји ма се САД тре нут но су о ча ва ју. Да је по ку шај 
гло ба ли стич ког уре ђе ња све та, ре ин кар на ци је марк си стич ког иде-
а ла о „од у ми ра њу др жа ве“ и цар ству то тал ног и не за мен љи вог ли-
бе ра ли зма на са мр ти, све до чи и чи ње ни ца да су ак ту ел не про ме не 
у све ту ко ји по тре са јед на од нај дра ма тич ни јих еко ном ских кри за, 
нај ви дљи ви је упра во на оном ме сту на ко ме је про је кат гло ба ли зма 
за по чет. Но во раз до бље обе ле же но је ре вер зи бил ним про це си ма, 
по врат ком др жа ве, ја ча њем ње них ин сти ту ци ја и све ду бљим ме-
ша њем јав них ин стан ци у нај фи ни је пло до ве ли бе ра ли зма, сло бод-
но тр жи ште и при ват ну сфе ру. Не сум њи во је да су то га све сни и 
при пад ни ци аме рич ког еста бли шмен та, што се ви ди кроз Оба мин 
про је кат ја ча ња ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те и по ку шај по врат-
ка „др жа ве бла го ста ња“ из сре ди не ше зде се тих го ди на XX ве ка. И 
Ер нест Гел нер, го во ре ћи о мо дер ним, раз ви је ним дру штви ма ука-
зу је на њи хо ву по ли тич ку цен тра ли зо ва ност.17) Са мо сна жан по ли-
тич ки цен тар мо же обез бе ди ти си гур ност по је дин цу, не до пу шта-
ју ћи по ва ра так у ру со ов ско пр во бит но ста ње, анар хи ју и omnium
bellumcontraomnes. Уко ли ко по сто је ћи трен до ви бу ду на ста вље-
ни, до ско ра ли бе рал не др жа ве као про сти ре гу ла тор ни ме ха ни зми 
тр жи шта мо гу по при ми ти об лик хоб сов ског Ле ви ја та на. 

ЗАКЉУЧАК

Сви на ве де ни еле мен ти по ка зу ју да дис курс ли бе рал ног на ци-
о на ли зма по ку ша ва да пру жи од го вор на про бле ме све та у ко ме је 
про цес мон ди ја ли за ци је до вео до ја ча ња ет нич ке све сти као од го-
во ра на тен ден ци ју кул тур не хе ге мо ни је пре ма за пад ној ма три ци и 
кул тур ном обра сцу. Ки мли ка апо стро фи ра илу зи је о су пре ма ти ји 
ли бе ра ли зма ста вом да су „за блу де по ко ји ма ће до ћи до ја ча ња 
15) Hun ting ton, Sa muel, DeadSoulsTheDenationalizationofAmericanElite, Na ti o nal In te rest, 

Spring 2004, 2004.
16) Ка ко по ка зу ју ре зул та ти ис тра жи ва ња о свет ским вред но сти ма, ко ја се пе ри о дич но 

спро во де од стра не Про гра ма за раз вој Ује ди ње них на ци ја, САД су у са мом вр ху ле-
стви це ка да је у пи та њу од нос гра ђа на пре ма др жа ви и на ци ји. Та ко, чак 95% др жа вља-
на САД га ји по зи тив на и ви со ко па три от ска осе ћа ња пре ма соп стве ној за јед ни ци.

17) Gel lner, Er nest,Nationalism, The ory and So ci ety, Vol.10, No .6, стр. 753-776, 1981.
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ли бе рал не де мо кра ти је из пе пе ла ко му ни зма по ти сну те пи та њи ма 
ет ни ци те та и на ци о на ли зма.“18) 

Прак тич на при ме на иде а ла ли бе рал ног на ци о на ли зма из са-
да шње пер спек ти ве и на ши рем гло бал ном пла ну де лу је по ма ло 
уто пи стич ки, јер су они по ве за ни са ви шим ни во ом по ли тич ке кул-
ту ре, од ре ђе ним сте пе ном еко ном ско-тех но ло шког раз во ја и ду хом 
то ле ран ци је и ди ја ло га ко ји је те шко раз ви ти у сре ди на ма где су 
до ско ра по сто ја ле из ра же не ет нич ке тен зи је. Да кле, за до след ну 
при ме ну ове иде је, по треб но је до сти ћи не ко ли ко го ре по ме ну тих 
прет по став ки. Очи глед но је да и ова те о ри ја има слич не „мањ ка во-
сти и не до стат ке као и нео ли бе рал на ва ри јан та.“19)

Син те за прак се и те о ри је, да та је, де ли мич но у оном де лу где 
се ли бе рал ни на ци о на ли зам пре кла па са иде јом кон со ци ја тив не 
де мо кра ти је кроз за сту пље ност ет нич ких гру па у др жав ним ле ги-
сла ту ра ма. Ту се у из ве сној ме ри оства ру ју прин ци пи ли бе рал ног 
на ци о на ли зма у по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, али се јед на кост кул-
ту ра ет нич ких гру па у ши рем дру штве ном кон тек сту не раз ма тра. 

За пра во, ба зич но ста но ви ште ли бе рал них на ци о на ли ста је 
оправ да ност на ци о нал них аспи ра ци ја и те жњи. Те о ре ти ча ри ове 
стру је ми шље ња ве ру ју да то тал но и не кри тич ко по зи ци о ни ра ње 
у од но су на на ци о на ли зам зна чи исто вре ме но и не ги ра ње основ-
них по сту ла та ли бе ра ли зма. Сло бо да по је дин ца зна чи да он у исто 
вре ме мо же има ти пра во на жи вот, оства ри ва ње сво јих ци ље ва, 
сло бо ду го во ра, ми шље ња, али се исто та ко не мо же од ба ци ва ти 
и ин ди ви ду ал на по тре ба за ис по ља ва њем соп стве ног на ци о нал ног 
иден ти те та. С дру ге стра не и уло га на ци о на ли зма ко ји ни је шо ви-
ни стич ки и не га тив но ори јен ти сан пре ма дру ги ма мо же би ти по зи-
тив на. Без при зна ва ња ње го ве уло ге у оства ри ва њу ли бе ра ли зма, 
овај по то њи је не пот пун.

Је дан од кључ них ар гу ме на та ли бе рал них на ци о на ли ста у њи-
хо вој од бра ни на ци о на ли зма је да на ци о нал на осе ћа ња ко ја по-
ве зу ју исто ри ју и по ре кло игра ју кључ ну уло гу у сми слу жи во та 
по је дин ца. Та ко ђе, она омо гу ћа ва ју дру штве ни оквир за функ ци-
о ни са ње ли бе рал не др жа ве, а по себ но де мо крат ских ин сти ту ци ја.

18) Kimlycka, Will, PoliticsintheVernacular:Nationalism,MulticulturalismandCitizenship, 
Ox ford Uni ver sity Press, 2001.

19) Аутор у ра ду обра зла же Ми ро вић, Алек сан дра, ТеоријскапозицијаЈиргенаХабермаса
упроцесуредефинисањаикориговањадоминантногнеолибералногмоделадемокра
тије, По ли тич ка ре ви ја 01/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 15, 2009.
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LIBERALNATIONALISM
INSEARCHFORALOSTIDENTITY

Summary
Theauthorsofthisarticlehaveavailedthemselvesofthree
differentmethodsintheirwork.InPartOne,thedialecti
calmethodisutilizedtoanalyzethehistoricalevolutionof
theconceptsofnationandnationalism,whilecomparative
approachwasappliedinaddressingthetheoriesofnati
onalism.PartsTwoandThreecombineelementsofcom
parativeandcontentanalysesofthemainstreamresearch
effortsintheareaofliberalnationalismtheory.
Theauthorsexaminethediscourseofliberalnationalism
asoneofthemostpertinentresponsestothepresentday
crisisoftheneoliberalconcept.Therelevanceofthistopic
isfurthercorroboratedbyattemptsbythisschooloftho
ughttoreconcilethetraditionallyantagonisticconceptsof
liberalismandnationalism.
Keywords: liberalism, nationalism, liberal nationalism,
ethnicity,multiculturalism,valuepluralism,identity
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Abstract

Inthispaper,theauthorsexaminetheissueofliberalna
tionalismasastateofthearttheorywhichseekstoreview
theprevailingneoliberalparadigm.Atthecoreoftheli
beralnationalists’thoughtliesaconvictionthatnationa
lismneednotbeperceivedasevil,butasbeingpotentially
importantfortheembracementoftheprinciplesoflibera
lism.Theauthorswillpointtonumerousdifficultiesentai
ledbythepracticalapplicationofthisconcept.Aboveall,
this refers to the limited feasibility of liberal nationalist
ideasonly to thosesocieties inwhichthenecessarypre
conditionsexist.Bythese,theauthorsmeananadvanced
levelofindividualpoliticalemancipationandoverallpoli
ticalculture,anatmosphereofdialogueandtolerance,the
stageofprogressineconomicandtechnologicaldevelop
mentandtheabsenceofdistinctethnictensions.
Inthefirstpartofthispaper,theauthorswillexaminethe
conceptsofnationandnationalisminthehistoricalcon
text,specificallyintermsofconvergencetoordivergence
fromthepostulatesofcurrentliberalnationalism.
Thesecondpartwillseektoofferanswerstothequestions
aboutthepresentstateoftheneoliberalconceptandthe
possibilitiesforitsrevisionthroughliberalnationalism.In
theconclusion,theauthorswillhighlighttheadvantages
andtheshortcomingsoftheliberalnationalismtheory.
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фебруара 2010. године.



УДК: 
343.57:321.7

Ори ги нал ни  
на уч ни рад 

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXII) IX, vol=23
Бр. 1 / 2010.
стр. 201-220.

- 201 -

  

- 201 -

МилеРакић*

ИнститутзаполитичкестудијеБеоград

 ПРО БЛЕМ ДРО ГЕ  
И СА ВРЕ МЕ НОГ ДРУ ШТВА**

Са же так
Иманентнодосадашњемразвојучовекајестепроблем
везанзадроге.Свакако,највећипроблемвезанзадроге
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* На уч ни са рад ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

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

Tо ком се дам де се тих го ди на ово га ве ка Евро пу, као и на шу зе мљу, 
за пљу снуо је та лас нар ко ма ни је, јед ног са свим дру гог ти па по 

мо ти ву ко ри шће ња, по по пу ла ци ји ко ја је обо ле ва ла и по ко лек-
тив ном ужи ва њу у зло у по тре би дро ге. Нар ко ма ни ја, као кли нич ка 
по ја ва, по зна та је у ме ди ци ни од дав ни на. У ра ни јим вре ме ни ма 
ја вља ла се у оним обла сти ма где се ал ко хол ни је ко ри стио као опој-
но сред ство или та мо где се дро га ко ри сти ла у окви ру ре ли ги о зних 
ри ту а ла. У са вре ме ном вре ме ну на ста ја ла је код оних ко ји су се 
сре та ли са пре па ра ти ма на ме ње ним ума њи ва њу бо ла (нпр. ума ње-
ње бо ла мор фи ју мом у ме ди ци ни) или код оних ко ји су ру ко ва ли 
тим пре па ра ти ма, те услед ра до зна ло сти или не ког слу ча ја упо зна-
ли деј ство тих пре па ра та. У Ме со по та ми ји опи јум је био по знат 
5000. год. пре но ве ере, а спо ми ње се и у асир ским и су мер ским 
ме ди цин ским тек сто ви ма, из ко јих се ви ди да су ови ста ри на ро ди 
га ји ли кул ту ру ма ка и од ње га пра ви ли опи јум.

Око 3500 го ди на ка сни је, ста ри еги пат ски ле ка ри упо тре бља-
ва ју опи јум као ане сте тик, док у ки не ским фар ма ко ло шким рас-
пра ва ма из 2737. го ди не пре но ве ере, на ла зи мо из ве штај о ма ри-
ху а ни и ње ном деј ству. Ста ри Гр ци су по зна ва ли свој ства екс трак та 
ма ка ко ји је опи ја ју ће де ло вао на љу де и во дио их у чу де сне сно ве. 
Хе ро дот, Ари сто тел и Хи по крат го во ри ли су о опи ју му у сво јим 
де ли ма. Ри мља ни су у част Це ре ре, ко јој су се кла ња ли, пи ли ма-
ков сок. У јед ној ур ни, ко ја је ис ко па на у бли зи ни Бер ли на, за ко ју 
се прет по ста вља да по ти че из 500-те го ди не пре но ве ере, на ђе ни 
су оста ци ма ри ху а не, док не ки дру ги по да ци упу ћу ју да су дро гу у 
Евро пу до не ли кр ста ши тек у XII ве ку, вра ћа ју ћи се са сво јих вој-
них по хо да на Ис то ку.

Ста ри Егип ћа ни, Ки не зи, Ара пи, Асир ци, Асте ци, Ин ке и мно-
ги дру ги на ро ди иш че злих ци ви ли за ци ја по зна ва ли су, га ји ли и 
упо тре бља ва ли мно ге биљ ке са нар ко тич ним деј ством у вер ским 
ри ту а ли ма и об ре ди ма, или као под сти цај но сред ство у бор би. 
Дро га је има ла огро ман зна чај у жи во ту љу ди то га вре ме на, па се у 
не ким иш че злим кул ту ра ма мо же го во ри ти о по сто ја њу кул та дро-
ге. Ме ђу спо ме ни ци ма на ро да ми ној ске ци ви ли за ци је про на ђен је 
кип «бо ги ње ма ка», а кул ту ра Асте ка оста ви ла је у џун гла ма Ју жне 
Аме ри ке мно ге скулп ту ре пе чур ки ко је су ови на ро ди очи то сла-
ви ли и сма тра ли их «бо жан стви ма», због њи хо вог ха лу ци но ге ног 
деј ства, ко је су ту ма чи ли као «бо жи ји дар». По ло ви ном XVI ве-
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ка, са пу та по ју жно а ме рич ком кон ти нен ту, под вођ ством Пи за ра, 
вој ни ци од Ин ка пре у зи ма ју ко ка ин и од та да он по ста је јед на од 
нај ра ши ре ни јих дро га на за пад ном нар ко ман ском тр жи шту. Да нас 
пре ко пет ми ли о на љу ди на За па ду, у ма њој или ве ћој ме ри, зло у-
по тре бља ва ју ко ка ин. Но ва ера опи ју ма по чи ње у XIX ве ку от кри-
ћем ак тив них прин ци па: ал ка ло и да мор фи ју ма, ко де и на, хе ро и на, 
ко ка и на и дру гих.. То је би ла нар ко ма ни ја мла дих и то већ оних у 
пу бер тет ском уз ра сту, па све до оних у до бу ка сне адо ле се цен ци је.

Да нас је дро га ве о ма при сут на у свим др жа ва ма све та, а по-
тра жња за дро гом из раз ли чи тих раз ло га се на ста вља и стал но 
уве ћа ва. Про фит оства рен тр го ви ном дро гом пред ста вља моћ но 
сред ство у ме ђу др жав ним од но си ма у сфе ри фи нан сиј ских и по-
ли тич ких од но са, а по све му су де ћи гло ба ли за ци ја тр жи шта и у 
бу ду ће ће до при но си ти зна ча ју и ути ца ју оства ре ног про фи та од 
про из вод ње и про ме та дро ге.

ЕВОЛУЦИЈАПРОБЛЕМАДРОГЕ

Ка да се го во ри о тр го ви ни дро гом1), на стан ку и ши ре њу нар-
ко ма ни је2), ове по ја ве мо гу ће је да нас до ве сти у ди рект ну ве зу са 
на ци о нал ном др жа вом и дру штве ним уре ђе њем . Сма тра се да су 
мно ги про бле ми са вре ме ног све та, ме ђу ко је се убра ја ју и дро ге3), 
на кван ти те ту и ква ли те ту до би ле не по сред но по сле Дру гог свет-
ског ра та, од но сно у пе ри о ду и на кон „хлад ног ра та“. Раз вој про-
из вод ње и тр го ви не нар ко ти ци ма се у су шти ни нај че шће ве же за 
по ја ву тран сна ци о нал них ком па ни ја и сло бод не тр го ви не, од но сно 
по ја ве нео ли бе ра ли зма. 

До ла зи до из ра жа ја ме ђу на род на свет ска тр го ви на под вод-
ством Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је (WTO). Нео ли бе ра ли зам 
ко ји се у су шти ни сма тра по зи тив ним про це сом, да нас до жи вља-
ва ко лапс у ви ду свет ске еко ном ске кри зе. На ро чи то се раз ви јао 
и функ ци о ни сао под пла штом САД ко је су по др жа ва ле и у сто пу 
1) Де фи ни ци ја дро ге по WХО гла си: “Дро га је би ло ко ја хе миј ска суп стан ца ко ја при ли-

ком уно ше ња у људ ски ор га ни зам ме ња при род ни ток функ ци о ни са ња људ ског те ла и 
пси хе. Дро ге мо гу би ти про из вод са чи њен од при род них суп стан ци и ве штач ке, кре и-
ра не и про из ве де не у ла бо ра то ри ја ма.

2) Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је 1957. год. де фи ни са ла нар ко ма ни ју као: „ста ње 
пе ри о дич не или хро нич не ин ток си ка ци је иза зва но по но вље ним уно ше њем дро ге“.

3) Дро га је при род на или син те тич ка хе миј ска суп стан ца ко ја ути че на про ме не у фи зи-
о ло шким и пси хич ким (ин те лек ту ал ним, емо ци о нал ним и мо ти ва ци о ним) функ ци ја-
ма, бит но ме ња по на ша ње. Ви ше крат на упо тре ба до во ди до на ви ка ва ња или ства ра ња 
(пси хич ке и/или фи зич ке) за ви сно сти.
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пра ти ле и дру ге раз ви је не зе мље за па да (Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач-
ка, Фран цу ска и др.) Ме ђу тим, по тре ба за про фи том ко ја се стал но 
по ве ћа ва ла до ве ла је до по ја ве и по ве ћа ња оби ма тр го ви не оруж-
јем, дро гом итд., од но сно до по ја ве ор га ни зо ва ног кри ми на ли те-
та. Но вац сте чен кри ми нал ним рад ња ма се знат но уве ћа вао и имао 
све ве ћи ути цај у ме ђу на род ним фи нан сиј ским раз ме на ма, а мно ге 
кор по ра ци је су ко ри шће њем та ко сте че ног про фи та оп ста ја ле. Ова 
тр го ви на дро гом је усло ви ла на ста нак ана ли зе сло бод не тр го ви-
не ме ђу др жа ва ма, од но сно ана ли зе штет них по сле ди ца ко је су се 
по ја ви ле. Та ко се мо же го во ри ти да су у пе ри о ду по сле „хлад ног 
ра та“ по сто ја ле три прет ње сло бод ној тр го ви ни ме ђу др жа ва ма:

● гло ба ли за ци ја фи нан сиј ског де ла при вре де
● по раст за ви сно сти др жа ве од нов ца до би је ног тр го ви ном 

дро га ма, ра ди сер ви си ра ња спољ њег ду га4)

● све ве ћи број за ви сни ка ши ром све та
Глав ни из вор нов ца ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та до на ших 

да на је био и остао – тр го ви на дро гом и оруж јем. Да нас, та ко ђе, 
про фит оства рен тр го ви ном дро гом оства ру је мно гим др жа ва ма и 
вла да ма у њи ма, по ли тич ким стран ка ма, тран сна ци о нал ним ком-
па ни ја ма итд. и по стао је не за мен љив из вор при хо да. Да нас се због 
пре ко мер не про из вод ње дро ге и по тра жње исте, а на ро чи то про-
фи та ко ји се ства ра мо же ка за ти да су не ке др жа ве по ста ле пот пу-
но за ви сне од про ме та дро ге, од но сно по ста ле су „нар ко др жа ве“. 
Због на стан ка тих и та квих др жа ва не дво сми сле но до ла зи до че-
стог на ру ша ва ња ми ра и уоп ште ком пли ко ва ња од но са ме ђу др жа-
ва ма на свим ни во и ма.

Да кле, гло ба ли зам и кон цепт сло бод не тр го ви не је до вео до 
си ту а ци је у ко јој је без бед ност и не ких де мо крат ских др жа ва угро-
же на јер ће се и оне у тр ци за про фи том и ку рент но сти на свет ском 
тр жи шту нај ве ро ват ни је у огра ни че ној ме ри осло ни ти на сти ца ње 
про фи та од про ме та дро ге, пре све га, али и про ме та оруж ја итд. Из 
ова квих не за ко ни тих рад њи мо же до ћи до ри вал ских од но са ме-
ђу др жа ва ма. У ме ђу на род ним од но си ма под су пар нич ким од но-
си ма мо же мо под ра зу ме ва ти чи ње ни цу да ће се др жа ве упу сти ти 
у тр го ви ну дро гом у ин те ре су сво је без бед но сти и због на став ка 
при вред них (рав но прав них) од но са са дру гим др жа ва ма. Ово, пре 
4) „Ни јед на стра те ги ја про тив пра ња нов ца не мо же ус пе ти док гло бал ни фи нан сиј ски 

си стем, на ро чи то пре ко мор ска уто чи шта, прак тич но обе руч ке при хва та ју до ток огром-
них ко ли чи на пр ља вог нов ца“, Do u glas W. Payne: Drogaidolari:globalniizazov, Fre e-
dom Re vi ew 27, br. 4 1996. str. 99. 
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све га да не за пад ну у пре ве ли ки дуг, или да не до ђу у си ту а ци ју 
ве ли ког за ду жи ва ња итд. Ме ђу тим, ова кон ку рент ност на ме ђу др-
жав ном пла ну мо же на мет ну ти тр го ви ну дро гом, а због то га ствар-
на бри га за др жа вом мо же би ти у дру гом пла ну. Да нас би смо мо гли 
за кљу чи ти да струк ту ре нео ли бе рал ног си сте ма су упра во та ко ор-
га ни зо ва не да мно ге др жа ве не ма ју дру гог из бо ра осим да ко ри сте 
и про фит на стао про ме том дро ге. 

Та ко „основ не прет по став ке те о ри је о де мо кра ти ји, у ње ном 
ли бе рал ном и ра ди кал ном об ли ку,.... су: да су де мо крат ске др жа ве 
у би ти са мо стал не је ди ни це; да су де мо крат ске др жа ве ја сно те-
ри то ри јал но одво је не јед на од дру ге; да се про ме не уну тар де мо-
крат ских др жа ва мо гу раз у ме ти углав ном с об зи ром на уну тра шњу 
струк ту ри ра ност и ди на ми ку на ци о нал них по ли ти ка де мо крат-
ских зе ма ља; те да по ли ти ка де мо крат ске др жа ве са ма по се би у 
су шти ни пред ста вља из раз од но са ме ђу сна га ма ко је де лу ју уну тар 
др жа ве-на ци је...(али) гло бал на по ве за ност по ли тич ких од лу ка и 
ре зул та та по ста вља пи та ња ко ја за ди ру у срж ка те го ри ја кла сич не 
те о ри је о де мо кра ти ји и ње них са вре ме них од ред ни ца“.5) 

ПОЈАМИПОДЕЛАДРОГА

По де ла дро га по кри те ри ју ми ма Свет ске здрав стве не ор га ни-
за ци је је:

● опи ја ти (си ро ви – опи јум, хе ро ин, мор фи јум, ко де ин; син-
те тич ки пре па рат ме та дон и пе тан тин)

● ко ка ин (чи ста ма те ри ја и ли шће биљ ке ко ке)
● ха лу ци но ге ни (ЛСД-25, ме ска лин, пси ло ци бин и др.)
● бар би ту ра ти, хип но ти ци, се да ти ви, тран кви ли зан ти
● ал ко хол (ал ко хол на пи ћа, на пит ци и ра зни кок те ли на ба зи 

ал ко хо ла)
● ка на бис (ма ри ху а на, ган џа, ха шиш)
● ам фе та ми ни
● ис пар љи ва сред ства и ле ко ви бо га ти ор ган ским рас тва ра-

чи ма (етар, аце тон, хло ро форм, га со лин)
● дро ге по је ди них ре ги ја или но ве дро ге (ек ста зи, крек....)

Пре ма на чи ну на ко ји су дро ге нај че шће тре ти ра не у за кон-
ским од ред ба ма мо же мо их по де ли ти на легалне и илегалне. У ле-
гал не дро ге убра ја ју се ал ко хол и ни ко тин, ле пак... али и мно ги 
5) Da vid Held: „Де мо кра ти ја, др жа ва-на ци ја и гло бал ни си стем“, у књи зи Политичкате

оријаданас, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, Ka li for ni ja 1991, стр. 199-203. – Да ли је 
књи га иза шла на срп ском – тре ба на слов у ори ги на лу. - БГ
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дру ги ле ко ви (ле ко ви за сми ре ње, про тив бо ла, за спа ва ње итд.) 
Дро ге се мо гу по де ли ти и пре ма пси хо ак тив ним учин ци ма на: 

● пси хо де пре со ре
● пси хо сти му ла то ре и 
● ха лу ци но ге не

Та ко ђе, дро ге се мо гу по де ли ти и пре ма сте пе ну за ви сно сти 
ко је иза зи ва ју на: те шке, (опи јум, мор фи јум, ко де ин, хе ро ин, ко ка-
ин, ам фе та мин...) и ла ке (ма ри ху а на, ха шиш, пси ло ци бин, ме ска-
лин, ЛСД..)

Нај ве ћи про блем ве зан за дро гу да нас се са сто ји у чи ње ни ци 
да је ин ду стри ја иле гал не дро ге у то ли ком оби му да ор га ни без бед-
но сти увек за о ста ју у тој бор би, а у објек тив ном сми слу, ве о ма ма-
ле су им шан се да ту бор бу до ве ду до кра ја у сво ју ко рист. У са мом 
стар ту је бор ба, од но сно акт бор бе про тив дро ге у из ве сном сми слу 
пред о дре ђен на не у спех из ви ше раз ло га.

СТВАРАЊЕНАРКОДРЖАВЕ

Уоп ште но по сма тра но од нос чо ве ка пре ма дро ги се ме њао 
ево лу ци о ним раз во јем чо ве ка, дру штве них од но са па та ко и др жа-
ве. Ка да се го во ри о од но су чо ве ка пре ма дро ги го во ри се нај че шће 
о две фа зе тог од но са. Пр ву фа зу ка рак те ри шу са зна ња о уло зи и 
ути ца ју дро ге на чо ве ка у не га тив ном сми слу. Дру гу фа зу ка рак те-
ри шу са зна ња о дро ги као ро би и мо гућ но сти за ра де про из вод њом 
и про ме том исте. Да нас про блем тр го ви не дро гом по ве зу је вла де 
др жа ва с ме ђу на род ним си сте мом на два на чи на. Пр ви је да ве ли ке 
си ле ко ри сте дро гу у еко ном ске и стра те шке свр хе. У том сми слу 
ка рак те ри стич ни су ра то ви из ме ђу Бри та ни је и Ки не у 19. ве ку. 
Дру ги на чин је да се ма ле др жа ве (че сто др жа ве у тран зи ци ји) ко-
ри сте тр го ви ном дро гом у од брам бе не свр хе. Та ко нпр. омо гу ћа ва-
ју се би сма ње ње спо ља шње за ду же но сти, при вред ни оп ста нак или 
чак и раз вој при вре де, вој не ин ду стри је итд. Мно ге др жа ве и да нас 
се бо га те и мо гу по ста ти ко рум пи ра не тр го ви ном дро гом на оба 
на ве де на на чи на. Об зи ром на ко ли чи ну про из ве де не дро ге и ње ног 
оп ти ца ја, од но сно пер ма нент ног по ве ћа ња бро ја нар ко ма на, ре кли 
би смо да је про из вод ња и про мет дро га да нас ин те ре сант ни ја не го 
ика да до са да.

Због то га се и све че шће ја вља ју тзв. нар ко др жа ве ко је су ре-
ше ње сво је укуп не при вред не про бле ма ти ке на шле упра во у про-
из вод њи и про ме ту дро га. Ако се про из вод ња и про мет дро га ра ди 
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кон тро ли са но и ако се но вац сте чен од по сло ва с дро га ма ко ри сти 
за фи нан си ра ње од ре ђе них гру па, др жав них ак ци ја или као сред-
ство по мо ћи дру гим др жа ва ма, та ква др жа ва (нар ко др жа ва) мо же 
у из ве сном сми слу и сте ћи од ре ђе ни углед, по ло жај, при ви ле ги ју, 
од но сно сим па ти је ши ре јав но сти. 

У су шти ни да нас су пре по зна тљи ве три ме ђу соб но по ве за не 
по ја ве ко је ин те гри са но де лу ју у прав цу ства ра ња нар ко др жа ве: 
ор га ни зо ва ни кри ми нал, по ли ти ка вла де и тран сна ци о нал но по ве-
зи ва ње при вре де (ка пи та ла).

Иму ни тет од пре тва ра ња у нар ко др жа ву или кон сти ту и са ња 
нар ко др жа ве не ма ју да нас ни де мо крат ска дру штва. Та ко ђе, до 
на стан ка нар ко др жа ве мо же до ћи и у ауто ри тар ним по ли тич ким 
си сте ми ма као и у оним др жа ва ма ко је се на ла зе у ста њу тран зи-
ци је у де мо крат ски си стем или из де мо крат ског си сте ма. Ства ра ње 
нар ко др жа ве не сум њи во сма њу је уло гу и моћ вла да у др жа ва ма 
са сла бом де мо кра ти јом, а кон со ли до ва не де мо крат ске др жа ве и 
оне у тран зи ци ји пре тва ра у псе у до де мо кра ти је или ано кра ти је. 
Сва ка ко да су од по себ ног зна ча ја оне др жа ве у ко ји ма је ус по ста-
вљен де мо крат ски си стем и у ко ме се по ли тич ки, од но сно вла да ју-
ћи ре жим одр жа ва на вла сти упр кос то ме што по сто је де мо крат ски 
(јав ни) из бо ри и мо гућ ност уче шћа јав но сти у по ли тич ком жи во-
ту др жа ве. Да кле, та кве др жа ве објек тив но за до во ља ва ју фор му 
де мо крат ских др жа ва, али у ствар но сти је кон цен тра ци ја мо ћи у 
ру ка ма из вр шне вла сти. Та ко се за нар ко др жа ву мо же ка за ти да 
пред ста вља ано кра ци ју ма да сва ка ано кра ци ја се не мо же озна чи ти 
да је нар ко др жа ва.

Ме ђу тим, ка да је реч о јав но сти он да се мо же за па зи ти да не ма 
го то во ни ка кве бит не раз ли ке из ме ђу нар ко а но крат ских и нар ко-
де мо крат ских си сте ма, осим што су ови дру ги на ста ли тран сфор-
ми са њем из де мо крат ског си сте ма, а пр ви су не пот пу ни про це си 
тран зи ци ја у де мо крат ски си стем.

На ста нак нео ли бе ра ли зма је под ра зу ме вао по ве ћа ње са рад ње 
и ује ди ње ње при вре де. На ро чи то се то оче ку је у Европ ској уни ји. 
То је ди рект но зна чи ло и на ста нак по сле ди ца у сми слу сла бље ња 
ути ца ја на ци о нал них др жа ва и по ли ти ке не за ви сно сти др жа ва као 
по ли тич ких ен ти те та. Ме ђу тим, по ја ви ли су се са свим но ви и го-
то во не за ми сли ви про бле ми са вре ме ног све та у об ли ку по ја ве ко-
руп ци је и ко рум пи ра но сти вла да ју ћих ели та, ме ђу на род ног пра ња 
нов ца и гло ба ли за ци је ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та.
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Уоп ште но по сма тра но, ова на ста ла про бле ма ти ка се мо же са-
гле да ти кроз чи ње ни цу да су мно ге вла де из гу би ле кон тро лу над 
при вре дом зе мље, до шло је до па да по у зда но сти и по ве ре ња по ли-
тич ком си сте му, али и на ста нак по ја ва ко ји се ја вља ју у дру штве-
ном по на ша њу.

Чи ње ни ца је да је ле ги тим ност сва ког по ли тич ког си сте ма 
оправ да на у оној ме ри у ко јој тај си стем спре ча ва зло у по тре бу вла-
сти. Онај по ли тич ки си стем ко ји зло у по тре бља ва власт, без об зи ра 
на ње го ву ин сти ту ци о нал ну фор му, гу би ле ги ти ми тет, од но сно на-
род га не по шту је. Та мо где се власт ко ри сти у ци љу зло у по тре бе 
ко руп ци је и зло у по тре бе гра ђа на, без об зи ра на то ка ко се си стем 
на зи ва, мо же се ка за ти да се ра ди о нео д го вор ној и ла бил ној вла-
сти.6)

Дру гим ре чи ма, ко рум пи ра ност и кри ми на ли за ци ја др жа ве не-
дво сми сле но ме ња ју без вред ну, не свр сис ход ну де фи ни ци ју де мо-
кра ти је.

У сва ком слу ча ју нај ви ше про бле ма је у ве зи са ко рум пи ра но-
шћу вла да ју ће ели те јер се че сто на и ла зи на ста во ве да је ко рум пи-
ра на ели та упра во нај ве ћа прет ња по у зда но сти вла сти па и са мој 
др жа ви. У ства ри, да нас је ауто ри тар ни ре жим нај јед но став ни је 
пре по зна ти по то ме што нај ве ћу уло гу има ели та тј. по вла да ви-
ни ели те. У том сми слу „за пре па шћу ју ће је са зна ње не ких де ло ва 
ауто ри тар не ели те у не ким зе мља ма да се из бор ни си стем мо же 
при ме ни ти у ци љу оп стан ка и оправ да ња ле ги ти ми те та њи хо ве 
вла да ви не“7).

Да кле, не дво сми сле но се мо же за кљу чи ти да јед ну од нај зна-
чај ни јих уло га у ства ра њу нар ко др жа ве има ју ели ти стич ки нео д-
го вор не вла де. Та кве вла де су ве о ма моћ не, пре све га по ли тич ки, 
али су и ве о ма за ви сне од нов ца ко ји пред ста вља нов ча ни су фи цит 
ство рен про из вод њом или про ме том дро ге. Овај но вац у ве ли кој 
ко ли чи ни се рас по де љу је нај че шће на по тре бе ве за не за до ти ра ње 
из бор них је ди ни ца, пот ку пљи ва ње не ких од су пар нич ких кан ди да-
та, за пла ћа ње ду га др жа ве итд. 
6) У том сми слу ин ди ка тив на је чи ње ни ца да САД од Де кла ра ци је о не за ви сно сти сма тра-

ју нео д го вор не вла де ти ран ским ако гра ђа ни ма од у зи ма ју жи вот, имо ви ну или сло бо ду. 
Пре ма аме рич ким на че ли ма вла да има пра во ка жња ва ти љу де због не за ко ни тог по на-
ша ња, узи ма ти по ре зе и за тва ра ти љу де са мо ако гра ђа ни има ју, на пра ви лан на чин, 
иза бра не пред став ни ке у вла сти.

7) Ga e ta no Mo sca: TheRulingClass, Mc Graw-Hill, New York, 1939. стр. 50



стр:201220.

- 209 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

Упра во у ова квим си ту а ци ја ма се мо же го во ри ти и ана ли зи-
ра ти о не ким аспек ти ма де мо кра ти је јер свр ха де мо кра ти је и де-
мо крат ског ре жи ма је сте из бе га ва ње ти ра ни је и при ме на до брих 
за ко на и по ли тич ких од лу ка.

Ме ђу тим, да би де мо крат ски си стем имао по треб не усло ве 
ства ра ња и ег зи сти ра ња под ра зу ме ва да на род има од ре ђе не (до-
бре) ка рак те ри сти ке, од но сно ка рак те ри сти ке са др жа не у пој му 
„гра ђан ска кул ту ра“. Та ко ђе, за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт 
у де мо крат ским др жа ва ма мо ра ле би сва ка за се бе би ти од го вор не 
на ро ду (ди рект но или ин ди рект но). 

Ова кав си стем је мо гу ће ус по ста ви ти ако то опре де ље ње на ро-
да сто ји у Уста ву, а та ко ђе у др жа ви мо ра ју по сто ја ти и сло бод ни 
из бо ри. Ме ђу тим, ови усло ви се че сто не ис пу ња ва ју упра во због 
мо ћи ко је од ре ђе не стран ке, вла да или ели та у др жа ви сти чу „ви-
шком нов ца“ ко ји мо гу до би ти или до би ја ју од по сло ва ве за них за 
дро гу. Овај но вац је те шко от кри ти – ко ли чи ну, ка на ле до ту ра ња 
итд из ви ше раз ли чи тих раз ло га, а сва ка ко је нај зна чај ни ји онај 
ко ји ука зу је на чи ње ни цу да су у по је ди ним др жа ва ма на вла сти 
оли гар си или ели те под чи јом ди рек ти вом ра ди суд ство, ис тра жни 
и дру ги ор га ни без бед но сти.

У су шти ни де мо кра ти ја је по ли тич ки си стем у ко ме на род од-
лу чу је о свим ва жним од лу ка ма, а што му је омо гу ће но Уста вом у 
др жа ви. Ме ђу тим на род, од но сно ње го ви иза бра ни пред став ни ци 
ни су нео гра ни че ни у свом из ра жа ва њу во ље, на ме ре, же ља... јер 
по сто је мно га огра ни че ња нпр. за кон ска, раз не кон тро ле итд. Та ко 
„де мо крат ска др жа ва има плу ра ли стич ке ин сти ту ци о нал не сна ге 
ко је ја сно по ка зу ју да ре жим по се ду је и про це ду рал не и ин сти ту-
ци о нал не ком по нен те ко је су спо соб не ре ша ва ти про бле ме ње не 
осе тљи во сти на гло бал на фи нан сиј ска кре та ња и тран сна ци о нал не 
оли гар хиј ске кру го ве“.8) 

Ме ђу тим, пре власт ели те (на род них пред став ни ка) у де мо-
крат ским др жа ва ма са вре ме ног окру же ња про из и ла зи из чи ње ни-
це да спољ на тран сна ци о нал на ели та и до ма ћи пред став ни ци ели-
те су у мо гућ но сти да ра зним ма хи на ци ја ма из бег ну та за ко ном 
пред ви ђе не мар ги не по на ша ња и де ло ва ња. 
8) Gi o van ni Sa tory: TheTeoryofDemocracyRevisited, Chat ham Ho u se Pu blis hers, New Yer-

sey, 1987. str. 156-163.
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Услед те по ве за но сти ели та, че сто се до ла зи у си ту а ци ју да се 
по ку ша ва ути ца ти и на власт др жа ве нпр. пре ко ми ни ста ра, ин сти-
ту ци ја итд. 

Те тран сна ци о нал не ели те „на ла зе уто чи ште у фи нан сиј ском 
ка пи та лу ко ји из ми че кон тро ли др жа ве-на ци је . По не кад зва не 
„над све том“, те тран сна ци о нал не ели те из ван кон тро ле по је ди нач-
них др жа ва , гле да ју на се бе као на осо бе ко је упра вља ју гло бал ном 
еко но ми јом и ути чу на ста во ве ши ром све та“.9) 

Ово и не са мо ово не дво сми сле но отва ра по тре бу раз ма тра ња 
пи та ња де фи ни ци је де мо кра ти је, на ро чи то де мо кра ти је „до бро га 
ре жи ма“ ко ји се ис кљу чи во за сни ва на про це ду рал ним нор ма ма. 
Ви ше не го очи глед но је да про це ду рал на де фи ни ци ја при кри-
ва спо соб ност де мо крат ске др жа ве да, у овом слу ча ју, кон тро ли-
ше тр го ви ну дро га ма јер она ста вља те жи ште на ви ше пар тиј ске и 
сло бод не из бо ре. Да кле, та ко од ре ђе ње де мо кра ти је и уоп ште де-
мо крат ске др жа ве се огле да у чи ње ни ци да се у том сми слу мо же 
го во ри ти о до пу шта њу раз ли ко ва ња ствар не де мо кра ти је од псе у-
до де мо кра ти је 

НЕКЕОДШТЕТНОСТИДРОГЕПОДРЖАВУ

Штетностпостановништво

Чи ње ни ца је да је „ужи ва ње“ дро га по зна то од дав ни на, а на-
ро чи то у Ази ји и Ју жној Аме ри ци. Та ко је до 1931. го ди не у чи та-
вом све ту про из вод ња и про мет дро га био ле га лан због че га се и 
са мо кон зу ми ра ње дро ге тре ти ра ло као ло ша на ви ка или као култ 
дро ге на ро да ових зе ма ља. До дро ге се до ла зи ло ле гал но у сво јим 
зе мља ма из до ма ће про из вод ње или из уво за из су сед них зе ма ља. 
Исти не ра ди, у Аме ри ци и Евро пи се у то вре ме ви ше „ужи вао“ 
ал ко хол. Пра ва пан де ми ја нар ко ма ни је у све ту на ста ла је се дам де-
се тих го ди на ка да је по ста ла ве ли ки со ци јал ни, без бед но сни, по-
ли тич ки, еко ном ски.... про блем. Од та да по сто ји кон стан тан раст 
про из вод ње и про ме та дро ге у све ту Сва ка зе мља се до на ших да на 
бо ри про тив про из вод ње, а на ро чи ти про тив „ужи ва ња“ дро ге од 
стра не ње ног ста нов ни штва. 

Од нос дру штва пре ма они ма ко ји има ју про блем са нар ко ма-
ни јом би ло где, па та ко ђе и код нас је у су шти ни ве о ма не га ти ван. 
Ова кав став, ме ђу тим, че сто ства ра кон тра е фе кат у бор би про тив 
9) Cerny: „Glo ba li za tion“
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ове „са вре ме не“ по ша сти. Еду ка тив на пре да ва ња про тив нар ко ма-
ни је и уоп ште бор ба про тив нар ко ма ни је ори јен ти са на су углав-
ном ка мла ди ма. Ово је са свим ра зу мљи во с об зи ром на ста ро сну 
струк ту ру оних ко ји по чи њу са узи ма њем дро га. С дру ге стра не, 
по зна то је да ако о нар ко ма ни ји (бор би про тив нар ко ма ни је) го во-
ре они ко ји за та кву про бле ма ти ку ни су струч ни, ни је ис кљу чен 
ни кон тра е фе кат. По зна то је да мла ди у не зре лим го ди на ма че сто 
у оно ме што је за бра ње но ви де оно што их при вла чи, исто као што 
ће и у оно ме ко ји је про ка зан као не га ти вац ви де ти сво га хе ро ја. 
Осим еду ка ци је нај мла ђих, ко ји ма је сва ка ко нај ва жни ја, тре ба от-
кло ни ти нео бра зо ва ност и оних ста ри јих. Реч је о љу ди ма у зре-
ли јим го ди на ма ко ји ни су по тен ци јал ни за ви сни ци, али је њи хов 
став пре ма овој про бле ма ти ци та ко ђе ја ко би тан, а на ро чи то ако 
се ра ди о осо ба ма у уло зи ро ди те ља. Они тре ба да зна ју, пре све-
га, ус по ста ви ти од нос пре ма сво јој де ци по пи та њу нар ко ма ни је. 
По гре шан при ступ овој ве о ма озбиљ ној про бле ма ти ци у тим слу-
ча је ви ма мо же би ти кон тра про дук ти ван. Осим то га, до бро би би ло 
ка да би сви они ко ји не ма ју про бле ма са дро га ма има ли из гра ђен 
став о то ме. На тај на чин по мо гло би се они ма ко ји ма још ни је ка-
сно да се ја ве на ле че ње струч ним уста но ва ма, па и да се из ле че, а 
да при то ме не ма ју страх од ре ак ци је дру штва на то што су при зна-
ли ко су. На да, да ће се по сле осло ба ђа ња од по ро ка мо ћи нор мал но 
укљу чи ти у дру штво од но сно, да не ће би ти од ба че ни, та ко ђе би им 
мно го по мо гла. 

До дат ни про блем они ма ко ји би од лу чи ли да за тра же ме ди-
цин ску по моћ при осло ба ђа њу од опа сног по ро ка пред ста вља и 
не до ста так спе ци ја ли зо ва них уста но ва. У на шем дру штву по сто-
ји спе ци фи чан и до ста кон зер ва ти ван од нос пре ма сва ком об ли ку 
мен тал ног здра вља, што за ви сни ку ко ји же ли да се ја ви на при мер 
на пси хи ја триј ско оде ље ње не ке по сто је ће здрав стве не уста но ве 
ства ра до дат ни про блем. Ипак, до са да шња ис ку ства ука зу ју на чи-
ње ни цу да је нај те же оче ки ва ти од не ко га ко је за ви сник да се тек 
та ко (са мо стал но и до бро вољ но) од лу чи на ле че ње. Ово све из и-
ску је мно го ве ће про ме не и ве ћа ула га ња у из град њи са вре ме ног 
де мо крат ског дру штва и ина у гу ри са ње по себ них вред но сти у ње-
му, а на ро чи то оних ко ја се од но се на бри гу о мла ди ма.

Нар ко ма ни ја у на шој зе мљи сва ке го ди не од не се на де се ти не 
мла дих жи во та, а број за ви сни ка и нар ко-ди ле ра из го ди не у го-
ди ну је све ве ћи. Ни ко не зна та чан број за ви сни ка у Ре пу бли ци 
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Ср би ји. Нај че шће је у оп ци ји број око де се так хи ља да. Ме ђу тим, 
иако нар ко ма ни ја по ста је све озбиљ ни ји про блем чи ни се да још 
увек ре ше ност да се овој са вре ме ној по ша сти ста не на пут ни је на 
по треб ном ни воу из ви ше већ по зна тих раз ло га. 

Оно што је са свим еви дент но упо тре ба дро га се од ра жа ва на 
ста ње мла дих, а нај че шће у не га тив ном сми слу што у су шти ни 
оста вља ду го трај не и ве о ма те шке по сле ди це по са му др жа ву и 
сли ку о њој. 

Ме ђу тим, по ред са зна ња о штет но сти ко ју дро га на но си љу-
ди ма, да нас по сто је и они ко ји зах те ва ју ли бе ра ли за ци ју про ме та и 
ко ри шће ња „ла ких дро га“. Та ко је нпр. у Ита ли ји осно ва на Ме ђу-
на род на ли га про тив про хи би ци је дро ге, ко јој је свр ха ли бе ра ли за-
ци ја и ле га ли за ци ја нар ко ти ка.10) 

НЕЛЕГАЛНАДРОГАИУТИЦАЊАНАДРЖАВУ

Са вре ме не ме ђу др жав не од но се да нас не сум њи во оп те ре ћу је 
по ја ва и ег зи сти ра ње ра зних кри ми нал них гру па чи ја је глав на де-
лат ност усме ре на на про мет дро гом. Ме ђу на род ни ор га ни зо ва ни 
кри ми нал је да нас оли чен у тр го ви ни, од но сно про ме ту на о ру жа-
њем и дро га ма. По T. Ter rif fu нај ве ћа бри га у дру гој по ло ви ни 90-
тих го ди на је би ла упле те ност ме ђу на род ног ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла у шверц не за ко ни тих ро ба, а пре све га ал ко хо ла, ци га ре та, 
а на ро чи то тр го ви на дро гом.11) 

По ве ћа ње раз ме ра ак тив но сти ор га ни зо ва ног кри ми на ла про-
у зро ку је раст и по тра жњу дро ге на тр жи шту што је до ве ло до ства-
ра ња но вог тр жи шта дро га ма. Због то га су не ке од ме ђу на род них 
кри ми нал них ор га ни за ци ја сте кле огром на бо гат ства. Ово бо гат-
ство им омо гу ћа ва да ути чу и на жи вот у др жа ви па и на ме ђу др-
жав не од но се. По знат је зах тев во ђе нар ко гру пе у Ко лум би ји ко ји 
је пред ла гао да ће он от пла ти ти спо ља шњи дуг др жа ве под усло-
вом да му се омо гу ћи (ле га ли зу је) про из вод ња и про мет дро га. Ме-
ђу тим, сва ка ко још ве ћу опа сност пред ста вља са зна ње да су мно ге 
кри ми нал не гру пе по ве за не са про из вод њом и про ме том дро га ве-
о ма на о ру жа не и то нај са вре ме ни јим оруж јем. Због то га је бор ба 
про тив та квих гру па у не ким др жа ва ма уна пред осу ђе на на по раз 
10) Mic hael Bur ton Ric hard Gun ter i John Hi gley: ElitesandDemocraticsConsolidationinLa

tinAmericaandSouthernEurope, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1992 str. 1.
11) Ter riff Te rry: SecurityStudiesToday, Blac kwell Pu blis hers Inc., Mal den 1999, pp. 133-168.
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јер др жав не сна ге без бед но сти не по се ду ју та ко са вре ме но на о ру-
жа ње и бор бе ну тех ни ку.12) 

Ме ђу тим, опа сност од кри ми нал них нар ко-гру па је у чи ње ни-
ци да због сво га бо гат ства , сте че ног про да јом и про из вод њом дро-
ге, че сто до ла зе у су коб са вла дом у др жа ви. Та ко је по зна та ма ња 
или ве ћа рас про стра ње ност ко руп ци је у свим зе мља ма што отва-
ра мо гућ ност ути ца ња на чла но ве вла де, од но сно вла да ју ћу ели ту 
у др жа ви. Ин фил тра ци ја у др жав ни си стем и др жав не ор га не од 
стра не нар ко-кри ми нал них гру па је ве о ма пер фид на и у слу ча ју 
оства ре ња сво јих на ме ра на ста је опа сност за др жа ву јер исти на па-
да ју осно ве гра ђан ског дру штва. Осим то га, дис тан ца из ме ђу иде-
о ло ги је и еко ном ске ствар но сти је да нас све ма ња, а по тре ба фи-
нан си ра ња нар ко-гру па по ста је све ве ћа. То не ми нов но по ста вља 
др жа ву као глав ног не при ја те ља (објект на па да) што опет у же љи 
за успе хом, до во ди до ин те гри са ња кри ми нал них гру па у зе мљи са 
они ма ван ње. Раз ло зи за ин фил тра ци ју и ути цај у др жав ни си стем 
нар ко-кри ми нал них гру па је нај че шће што им је по треб но да има ју 
по ли тич ка кри ла, од но сно по ли тич ке пар ти је или и са му ели ту, ко-
ји ће у бу дућ но сти бра ни ти њи хо ве ин те ре се. Због то га је сва ка ко 
ин ди ка тив на чи ње ни ца да се „про це на вред но сти укуп не гло бал не 
про да је не до зво ље не дро ге на ма ло кре ће од 180 до пре ко 300 ми-
ли јар ди до ла ра го ди шње“.13) 

Ко ли ко је про фи тер ски учи нак ма фи је, мо же се илу стро ва ти 
струк ту ром тро шко ва код про да је 1 гр/кг хе ро и на14): 

Про из во ђач си ро вог опи ју ма до би ја  2,6 %
Ла бо ра то риј ска пре ра да ко шта  10    %
Кри јум ча ре ње     15    %
Пра ње нов ца-про из вод ња   15 %
Про фит га зда ма     58 %
УКУП НО          100 %

Осим то га, по ја ва дро ге и ње на ин тен зив на про из вод ња и про-
мет да нас је са свим очи глед но на ме ђу др жав ној сце ни ство ри ла 
„но ви не ред“ јер кри ми нал не нар ко гру пе ма ње или ви ше има ју 
зна чај но ме сто и уло гу у кон струк ци ји гло бал не без бед но сти. Ко-
ми си ја за нар ко ти ке УН се огла си ла 1987. го ди не у ве зи алар мант-
12) О бо гат ству по је ди них нар ко-гру па го во ри чи ње ни ца да је Па бло Еско бар фи нан си рао 

про је кат „Ме де лин без сла мо ва“ (1980) и из гра дио око 500 ста но ва, спорт ске те рен па 
чак је уче ство вао у фи нан си ра њу из град ње са те лит ске ста ни це.

13) Јо вић Ра до ван: Дрогеитероризам, Фа кул тет за по слов ни ме наџ мент, Бар, 2007, стр. 
168.

14) Иби дем стр. 172.
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ног ста ња ве за ног за про из вод њу и про мет дро га и кон ста то ва ла 
да је обрт дро га ис ка зан тр жи шном вред но шћу у до ла ри ма 1986. 
го ди не у САД и Евро пи из но си ла 584 ми ли јар де до ла ра а да је чист 
про фит (30 %) убран у ко рист нар ко-ма фи ја и њи хо вих бо со ва око 
177 ми ли јар ди до ла ра.

Републикa Србијa, од но сно са да АП Ко со во и Ме то хи ја под 
над зо ром УН МИК-а је у Евро пи по зна та као рас кр сни ца за не за ко-
нит про мет дро ге. Ко смет у су шти ни пред ста вља ју вра та за ула зак 
дро ге у Европ ску уни ју да нас, од но сно тран зит ни пут дро ге на пу-
ту ка Евро пи. Та ко је по зна то да на Ко сме ту „кључ ни кри ми нал ни 
су бјек ти про из и ла зе из „кла нов ске струк ту ре“ кри ми нал них ор га-
ни за ци ја и мре жа са по ли тич ким чла но ви ма и еле мен ти ма бив ше 
УЧК. Та мре жа из гле да да је струк ту ри са на као хо бот ни ца, за сно-
ва на на крв ним ве за ма, због че га је мо гу ће по ре ђе ње са ма фи јом. 
То ком про те клог пе ри о да, а углав ном по сле ус по ста вља ња про тек-
то ра та од стра не ОУН 1999. го ди не, на Ко сме ту се на мет ну ло не-
ко ли ко кла нов ских струк ту ра ко је кон тро ли шу сво ју област по пут 
кла сич не ма фи је“15). Је ди но што ни је са свим ја сно у ве зи не ле гал-
ног про ме та дро ге пре ко Ко сме та је сте ко ли ко су при пад ни ци ор-
га на без бед но сти уме ша ни у де о бу за ра де и ко ли ки је број зе ма ља 
чи ји по је ди ни пред став ни ци вла да, по ли тич ких пар ти ја ди рект но 
фи нан си ра но ова ко сте че ним нов цем. 

Та ко је нпр ин ди ка тив на чи ње ни ца да да нас шеф ци вил не ми-
си је на Ко сме ту на ме ће ре ше ње про бле ма се вер ног де ла Ко сов ске 
Ми тро ви це, а што објек тив но ни је у ње го вој над ле жно сти. Уоста-
лом пи та ње „про бле ма“ се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це ни је 
би ла тач ка днев ног ре да на за се да њу у Европ ској уни ји, а по из ја ви 
пред се да ва ју ћег Европ ске уни је Шпан ца Мо ра тон са. 

Из тих раз ло га, мо же се по сум ња ти да је нар ко-ма фи ја на Ко-
сме ту по ку ша ла па и оства ри ла у из ве сној ме ри, ути цај на по је ди не 
пред став ни ке ино стра них пред став ни ка вла сти. Ис ку ства по ка зу ју 
да је то по ку ша ва но или ре а ли зо ва но и ра ни је, а нај ве ро ват ни је да 
је том ути ца ју (нов ча ном) под ле гао и г. Во кер због чи јег ла жног 
из ве шта ја је и до шло до агре си је на Ср би ју 1999. го ди не од стра-
не НА ТО-а ко ја ни је одо бре на од Са ве та без бед но сти УН. Је ди ни 
си гу ран при ход ал бан ског ста нов ни штва на Ко сме ту ства ра се од 
про ме та дро ге, а ко ји је ве ћи не го бу џет не ких др жа ва. Ова ко моћ-
не нар ко-ор га ни за ци је на Ко сме ту има ју крај њи циљ от це пље ње 

15)  Иби дем стр. 203.
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од Ср би је и при сје ди ње ње са Ал ба ни јом. У ци љу оства ре ња тих 
на ме ра вр ше при ти сак на це ло куп но ал бан ско и не ал бан ско ста-
нов ни штво, као и на аутох то не ал бан ске по ли тич ке су бјек те, при-
си ља ва ју ћи их на са рад њу и уступ ке. Та ко се у јав но сти сти че ути-
сак о је дин ству ал бан ског ста нов ни штва у за ла га њу за исти циљ, 
а што по пра ви лу при хва та ју и одо бра ва ју мно го број ни еми са ри 
из дру гих зе ма ља ко ји су по се ћи ва ли Ко смет. При тим по се та ма 
ино стра ни пред став ни ци оства ри ли су кон так те са ра зним ли ци ма 
осум њи че ним за тр го ви ну дро гом и др. кри вич на де ла. Ни је те шко 
за ми сли ти си ту а ци ју да је не ки ма од тих еми са ра по ну ђе на од ре-
ђе на су ма нов ца до би је на та ко ђе про ме том дро га. Ова кав нов ча-
ни сти му ланс се вр ши не са мо из по ли тич ких раз ло га не го и због 
же ље за трај ним обез бе ђе њем, од но сно ле га ли за ци јом дро ге, а са-
мим тим и обез бе ђе њем соп стве них при хо да и ле га ли за ци је дру гих 
кри ми нал них ак тив но сти. 

Да нас је по себ но ин ди ка тив на чи ње ни ца да и по сле агре си-
је на Ср би ју, од но сно на кон до ла ска при пад ни ка ми ров них сна га 
стра них зе ма ља на Ко сме ту се и да ље од ви ја про мет дро га, а та ко-
ђе се и да ље од стра не Ал ба на ца на сто ји обез бе ди ти ле га ли за ци ја 
кри ми нал них рад њи и по ли тич ки ути цај у ал бан ској „Вла ди Ко со-
ва“ уз фа на ти зам и по сто је ћу ор га ни зо ва ну ал бан ску кри ми нал ну 
ин фра струк ту ру и укљу чи ва ње иде о ло ги је та ки ја ха ко ја да је пра во 
и оба ве зу је на при кри ва ње сво јих истин ских на ме ра.16)

Чи ње ни ца је да нар ко-но вац мо же има ти зна тан ути цај на при-
вре ду др жа ва. Та ко се по ка зу је да иле гал не дро ге ко шта ју аустра-
лиј ску при вре ду пре ко 3,3 ми ли јар де до ла ра го ди шње и по ред чи-
ње ни це да Аустра ли ја ва жи за др жа ву ко ја про мет нар ко ти ци ма 
др жи под кон тро лом.17) Та ко ђе, иле гал не дро ге од вла че ре сур се из 
ле гал ног си сте ма по тро шње кроз ко ји се ре дов но пла ћа по рез на 
за ра ду. Го то во иден ти чан про блем има ју и мно ге европ ске др жа ве 
ко је ове гу бит ке нај че шће не об ја вљу ју јав но у ци љу спре ча ва ња 
ши ре ња мре же тр го ва ца дро гом, а због че га би рад ин сти ту ци ја 
без бед но сти био ре кла ми ран у не га тив ном сми слу итд. 

Оно што се ре ђе из но си у јав ност да нас, је су су ме нов ца ко је 
др жа ве из два ја ју за бор бу про тив нар ко ма ни је и не ле гал не про из-
вод ње и про ме та дро ге. Ле че ње нар ко ма на је из у зет но ду го и не-
16)  Јеф тић Ми ро љуб: «Бе ла Ал-Ка и да на вра ти ма за пад ног све та», www.sr bi an na.com
17)  Пре ма по да ци ма Alex Wo dak: The Austra lian Drug Law Re form Fo un da tion 2009. год. ко-

ја је пр ва из ра чу на ла ко ли ка је це на аустра лиј ских ком па ни ја због кон зу ми ра ња дро га 
ме ђу за по сле ни ма 
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из ве стан је крај њи ис ход. Та ко ђе за бор бу про тив кри вич них де ла 
ве за них за про из вод њу и про мет дро ге ан га жу ју се без бед но сне 
ин сти ту ци је ка ко у зе мљи та ко и ван ње што др жа ву ко шта ве о ма 
мно го, а на ро чи то да нас об зи ром на ста ње на ше и свет ске при вре-
де. Осим то га од успе ха у бор би про тив не ле гал не дро ге се че сто 
ства ра сли ка ста ња оп ште без бед но сти у од ре ђе ној др жа ви. Та ко-
ђе, бор ба про тив не ле гал не дро ге у др жа ви мо же има ти ди рек тан 
ути цај на уну тра шњи жи вот, а на ро чи то на оп ста нак вла сти у њој 
због мо гућ но сти (по тре бе) фи нан си ра ња исте про фи том ство ре-
ним про из вод њом и про ме том дро ге. Ово ука зу је на по сто ја ње 
про бле ма ве за них за дро гу и у са вре ме ним де мо крат ским др жа ва-
ма да нас, али и у бу ду ћем пе ри о ду.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ути цај и зна чај дро ге до на ших да на је мо гу ће по сма тра ти са 
раз ли чи тих аспе ка та. Нај че шће се раз ма тра као со ци о ме ди цин ски, 
по ли тич ки, еко ном ски и без бед но сни про блем, на ро чи то од ше-
зде се тих го ди на XX ве ка, а сво ју кул ми на ци ју до сти жу у пе ри о ду 
1991 – 2005. го ди не. Ови про бле ми за ди ру у све по ре чо ве ка и ње-
го ве лич но сти, по ро ди це, шко ле и нај ши ре дру штве не за јед ни це 
на ме ђу на род ном ни воу. Они угро жа ва ју пси хо фи зич ко здра вље и 
раз вој људ ског би ћа, вас пит но-обра зов ни, еко ном ски, по ли тич ки 
и без бед но сни си стем дру штва у чи та вом све ту. Су шти на на ве де-
них про бле ма сто ји у кла сич ном тро у глу: чо век-дро га-дру штво у 
ко ме сва ки од три основ на иден ти фи ка ци о на фак то ра ове по ја ве 
има свој удео.

Ме ђу тим, оно што да нас до дат но за бри ња ва чо ве чан ство и 
усло жа ва бор бу про тив не ле гал не дро ге је сте са зна ње да по је ди не 
др жа ве про фи ти ра ју про из вод њом и про ме том дро ге. Да нас је већ 
са свим очи глед но да мно ге др жа ве, ве ли ке тран сна ци о нал не ком-
па ни је оства ру ју део про фи та у кри ми нал ним по сло ви ма ве за ним 
за про из вод њу и про мет дро ге. Исти на је да су се мно ге вла де и 
др жа ве бо ри ле про тив не ле гал не дро ге, али се че сто ис по ста ви да 
је за ра да ко ја се до би ја из кри ми нал них рад њи са дро га ма пре о вла-
ђу ју ћа ори јен та ци ја не ких вла да, др жа ва и ком па ни ја. Ове кри ми-
нал не рад ње су ве за не и за са вре ме не – де мо крат ске др жа ве што 
до во ди у пи та ње да ли су вла де са мо по фор ми де мо крат ске, а не 
и по са др жа ју, од но сно да ли је њи хо во пред ста вља ње као де мо-
крат ске вла де и да ље ва ља но. Да кле, чи ње ни ца је да и не ки де мо-
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крат ски ре жи ми под сти чу про мет не ле гал не дро ге и на тај на чин 
обез вре ђу ју њи хо ве ста во ве пре ма де мо кра ти ји.

За раз ли ку од др жа ва у ко ји ма се дро га про из во ди ле гал но, по-
сто је сва ка ко и оне ко је за бра њу ју не ле гал ну дро гу. Ипак у мно-
гим др жа ва ма су се ра зни су бјек ти по ве за ли са кул ту ром дро ге: 
при вред ни, кри ми нал ни, по ли тич ки, дру штве ни и др. и по ста ли 
прет ња де мо крат ској ста бил но сти и ме ђу на род ном по ли тич ком 
окру же њу – ме ђу на род ној за јед ни ци. Да нас, на ви де ло ре ла тив но 
че сто, ис пли ва ју из о па че но сти у да на шњем свет ском окру же њу и 
ме ђу др жав ним од но си ма па и у од но си ма уну тар по је ди них др жа-
ва, ко ји су у спре зи са про из вод њом и про ме том дро ге. Због то га је 
про из вод њу и про мет дро ге као по ша сти са вре ме ног све та по треб-
но што пре ста ви ти под кон тро лу ме ђу на род ног си сте ма ко ји ће 
мо ћи ис ко ри сти ти пред но сти гло ба ли за ци је. Ре ал но је оче ки ва ти 
да ту не би тре ба ло би ти ко рум пи ра них и нео д го вор них вла да, да 
ме ђу др жав ни од но си не ће би ти гра ђе ни нар ко-про фи том и да не ће 
гра ди ти вла де ко је су ди рект но за ви сне од тог кри ми нал ног про-
фи та. 

Mi le Ra kic
PRO BLEM OF DRUGS AND MO DERN SO CI ETY

Sum mary
Theproblemrelatedtodrugshasbeenimminenttorecent
developmentofhumanspecies.Certainly,thebiggestpro
blemrelatedtothedrugsisadrugaddiction.Todaycan
beclearlyseenthatthewholeplanetbecomeacenterof
usingdrugs.Broadmarketandgreatdemandscontributes
to theconstant increase inproductionandsaleofdrugs
whereisrealizedthehugeprofits thatmoreoftenandto
theeverincreasingextenthaveinfluenceintheworld(in
terstate)financialandpoliticalprocess.Thisinfluenceis
reflectedinallcountries,especiallyincountriesintran
sition.Globalizationandparticularlytheconceptoffree
tradehaveleadtoasituationwheresecurityofsomede
mocraticstatesbecomeendangeredandinmostprobable
scenarioisthattheywillenrollrivallikeprofitraceinthe
worldmarketandtocertainextenttheywillrelyonma
kingprofitthroughdrugtradeandothercriminalactions
thatbringtheneededprofitinarelativelysimpleway.
Keywords:drugs,democracy,state,policy,security,eco
nomy.
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Увод

Pи та ња ра та, ми ра и ин сти ту ци ја за њи хо во обез бе ђе ње су од у-
век за о ку пља ли па жњу љу ди и по бу ђи ва ли ин те ре со ва ња на-

уч ни ка. О то ме је пи са но и рас пра вља но још у де ли ма античких 
пи са ца (Пла тон и Ари сто тел), та ко да се та нит про вла чи кроз де ла 
Ав гу сти на, Аквин ског, Гро ци ју са, Кан та, па све до са вре ме не епо-
хе – Мор ген тау, Арон, Клод, Нај, Ки о хејн и оста ли.

До по ја ве на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, раз ма тра ња о ра-
ту и ми ру су би ла са др жа на у ли те ра ту ри из обла сти политичкеи
правне фи ло зо фи је и фи ло зо фи је исто ри је. Си сте ма тич ни је про у-
ча ва ње ове про бле ма ти ке за по чи ње по ја вом на у ке о ме ђу на род ним 
од но си ма, по чет ком 20. ве ка, а ин тен зив ни је про у ча ва ње, по ја вом 
пр вих при ме ње них си сте ма ко лек тив не без бед но сти – Дру штво 
на ро да и Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја. 

То ком раз во ја на у ке о ме ђу на род ним од но си ма, ис по љи ла су 
се три ка рак те ри стич на при сту па ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма:

– идеалистички при ступ, ко ји се са сто јао у тра же њу иде ал них 
ре ше ња спе ку ла тив ним пу тем;

– дескриптивни при ступ, ко ји се са сто јао у опи си ва њу де лат-
но сти пр ве уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је (Дру-
штво на ро да);

– реалистичкоаналитички при ступ ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма и дру гим ин сти ту ци ја ма у окви ру ко га се из два ја ин-
сти ту ци о на ли зам као по се бан пра вац;

– неореалистички и либералноинституционалистички при-
ступ, ко ји се раз ви ја на кон за вр шет ка ере „хлад ног ра та“. 
Нео ре а ли стич ки пра вац се не раз ли ку је мно го од кла сич ног 
ре а ли стич ког, али ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли стич ки да је 
јед ну ква ли та тив но но ву уло гу ин сти ту ци ја у ме ђу на род ним 
од но си ма.

Под ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма се нај че шће под ра зу ме ва ју 
ме ђу на род не ор га ни за ци је, ме ђу на род но пра во и не ке про це ду ре, 
као што су ар би тра жа или мир но ре ша ва ње спо ро ва. Квин си Рајт 
(Qu incy Wright) под пој мом ме ђу на род не ин сти ту ци је об у хва та и 
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др жа ве, ди пло ма ти ју, рат, цр кву, ме ђу на род не бан ке, тр го ви ну и 
дру ге ин сти ту ци је ко је ути чу на ме ђу на род не од но се.1)

1.ТРАДИЦИОНАЛНОСХВАТАЊЕУЛОГЕИНСТИТУЦИЈА
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Тра ди ци о нал ни кон цепт уло ге ин сти ту ци ја у ус по ста вља њу 
ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти се за сни вао на тзв. „хладнора
товском“ кон цеп ту, чи ја је основ на усред сре ђе ност би ла ка вој ној 
мо ћи и на ци о нал ној те ри то ри јал ној од бра ни. Он се за сни вао на си-
сте му „над ме та ња у без бед но сти“. Ово ни ка ко не тре ба да чу ди, 
ка да се узме у об зир ве ли ко су пар ни штво из ме ђу два та да пре о вла-
ђу ју ћа вој но-по ли тич ка са ве за. Са рад ња ме ђу глав ним су бјек ти ма 
та да шњег си сте ма ко лек тив не без бед но сти и рав но те же сна га је 
ста вља на у дру ги план. Тре ба ло је че ка ти све до сре ди не се дам де-
се тих го ди на и фор ми ра ња КЕБС-а, да би се по че ло са до но ше њем 
од ред би о ус по ста вља њу поверења и   нор ми за јед нич ких на че ла и 
пра ви ла за об у зда ва ње агре сив ног по на ша ња и ства ра ња пред у сло-
ва за ко лек тив но де ло ва ње. 

Основ на од ли ка ме ђу на род ног си сте ма је анархичност. Ово се 
од но си, пре све га, на не по сто ја ње сре ди шњег ауто ри те та ко ји би 
имао спо соб ност да де ло твор но кон тро ли ше  по на ша ње др жа ва. 
Др жа ве, ме ђу тим, пре тен ду ју ћи кад год им је то мо гу ће на „пу ну“ 
су ве ре ност, „не из бе жно раз ви ја ју спо соб ност с ци љем од бра не и 
уве ћа ња вла сти те мо ћи. Та ко оне, не за ви сно од ствар них на ме ра, 
по ста ју ме ђу соб но опа сне“.2)  У том ци љу се опстанак сма тра је-
ди ним ре ал ним ци љем др жа ва. 

Од тра ди ци о нал них пред став ни ка ре а ли стич ког по и ма ња уло-
ге ин сти ту ци ја у ус по ста вља њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти 
ће би ти из ло же ни ста во ви Реј мо на Аро на (Aron Raymond)  и Ињи-
са Кло да (Ig nis Cla u de). 

1.1Ароновконцептулогеинституција
умеђународнимодносима

Ре а ли сти сма тра ју да у дру штву у ко ме до ми ни ра по ли ти ка 
мо ћи, основ на функ ци ја пра ва   са сто ји се у  по ма га њу одр жа ња 
1) Qu incy Wright, ProblemsofStabilityandProgressinInternationalRelations, Uni ver sity of 

Ca li for nia Press, Ber kley, 1954; нав. пре ма: Љу би во је Аћи мо вић, Наукаомеђународним
односима,теоријеиистраживачкиправци, На уч на књи га и ИМПП, Бе о град, 1987, 
стр. 82.  

2) Дра ган Си мић, Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности, Слу жбе ни 
лист, ФПН, Бе о град, 2002, стр. 65. 
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су пре ма ци је си ле и хи је рар хи је ко ја се ус по ста вља на ба зи мо ћи и 
та кав си стем тре ба ре спек то ва ти са ста но ви шта пра ва. Ме ђу на род-
но пра во та ко ђе слу жи тој свр си.

Уга о ни ка мен те ме љац ме ђу на род ног пра ва је независност 
држава. По што су ве ре ност др жа ва ни је огра ни че на пра ви ли ма 
ме ђу на род ног оби чај ног пра ва или ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, 
ме ђу на род но дру штво по ку ша ва да се огра ђу је од ме ша ња у уну-
тра шње ства ри дру гих. Пи та ња, као што су на о ру жа ње, при ступ 
си ро ви на ма и тр жи шти ма, ми гра ци је и др., су пи та ња о ко ји ма, 
ка да је реч о кла сич ном ме ђу на род ном пра ву, др жа ве има ју искљу
чиву над ле жност. У прак си мо дер ног раз во ја ме ђу на род ног пра ва 
ово ни је слу чај, већ се пра ви раз ли ка из ме ђу пра ва „ма лих“ и „ве-
ли ких“ др жа ва. Про ме на те ри то ри јал ног sta tus-quo-a  би се та ко ђе 
мо гла сма тра ти на ру ша ва њем прин ци па су ве ре но сти и не за ви сно-
сти. Од лу ке др жа ве за ви се од ње ног при стан ка на од ре ђе ну про-
ме ну ста ња и обр ну то. Он да се опет вра ћа мо на по че так ана ли зе, 
а ко ји се са сто ји у то ме да не ма ар би тра ко ји би др жа ве при ну дио 
на аде кват но по на ша ње (прав ним сред стви ма). Као по сле ди ца то га 
се ја вља ју раз ли чи ти при ти сци укљу чу ју ћи и рат као крај ње при-
бе жи ште (ultimaratio).

Што се ти че при ме ње них си сте ма ко лек тив не без бед но сти 
(Дру штво на ро да и Ује ди ње не на ци је), ре зул та ти та ко ђе ни су за-
до во ља ва ју ћи. Дру штво на ро да је за основ ни циљ има ло да ус по-
ста ви мирне од но се ме ђу на ро ди ма, али у тој на ме ри ни је ус пе ло. 
Ство ри ли су га по бед ни ци и са мим тим при хва ти ли оба ве зе ко је су 
се са сто ја ле у не при бе га ва њу ра ту и „ус по ста вља њу од но са за сно-
ва них на прав ди и ча сти ко ји се ти чу по што ва ња оба ве за про ис те-
клих из уго во ра“3)

Члан 10. Пак та оба ве зу је чла ни це Дру штва да по шту ју и одр-
же про тив сва ког спољ њег на па да те ри то ри јал ну це ло ви тост и по-
сто је ћу по ли тич ку не за ви сност свих чла ни ца. Сва ки рат или прет-
ња ра том, без об зи ра да ли по га ђа не ку од чла ни ца, ин те ре су је це ло 
Дру штво ко је је би ло ду жно да пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре за за-
шти ту ми ра (члан 11.). Ако чла ни ца прибегнерату, сма тра ће се да 
је напаласвеосталечланице. У том слу ча ју, све оне би ipsofacto 
пред у зе ле про тив на па да ча ме ре ди пло мат ско-еко ном ске при ро де. 
Са вет Дру штва је био ду жан да чла ни ца ма пре по ру чи обим и вр сту 
3) Raymond Aron,   Paixetguerreentrelesnations, Cal man Lévy, Pa ris, 1964,   p. 697.
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вој них ак ци ја у ци љу спро во ђе ња санк ци ја. Шта ви ше, од го ва ра ју-
ћа др жа ва је мо гла би ти и ис кљу че на из Дру штва (члан 15.).

Да би има ле прав ну сна гу, од лу ке Са ве та су мо ра ле би ти до-
но ше не једногласно. Ако не ма јед но гла сно сти, чла ни це Дру штва 
обез бе ђу ју пра во да по сту па ју она ко ка ко оне су де да би одр жа ле 
пра во на прав ду (члан 15.). Рат је био са мо крајњесред ство за ре-
ша ва ње спо ро ва, уко ли ко мир ни на чи ни не ус пе ју, три ме се ца на-
кон ар би тра жне про це ду ре и пре су де пре из ве шта ја Са ве та. Право 
на рат није би ло уки ну то – оно је оста ло вр хов но сред ство за оства-
ри ва ње прав де. Са мо из би ја ње ра та је би ло оте жа но зах те вом да се 
прет ход но ис ко ри сте мо гућ но сти за мир но ре ша ва ње спо ро ва. С 
дру ге стра не, агресијанијебиладефинисана, што је био је дан од 
усло ва ус по ста вља ња ко лек тив не без бед но сти.

Ни ка сни ји уго во ри ни су мо гли да спре че рат. Ге не рал ни акт о 
мир ном ре ша ва њу спо ро ва и Бра јан-Ке ло гов пакт (Bri and-Кеllog), 
ко ји оба ве зу ју др жа ве да ис кљу че рат као сред ство ре ша ва ња спо-
ро ва, на по љу спољ не по ли ти ке и прак тич ном пла ну, ни су ус пе ли. 
Шта ви ше, пре ма од ред ба ма Бра јан-Ке ло го вог пак та, сви ра то ви 
ни су сма тра ни не ле гал ним. Рат је остао ле га лан ако је био во ђен 
про тив др жа ве непотписницеПакта или про тив оне др жа ве пот-
пи сни це ко ја га је кр ши ла. Оста ло је пра во ле ги тим не од бра не и 
мо гућ ност упо тре бе си ле без об ја ве ра та. Сва ка др жа ва је за др жа ла 
то пра во. Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да ни околности ни су 
ишле на ру ку  овом пр вом при ме ње ном си сте му ко лек тив не без-
бед но сти. Нај ве ћа сла бост Дру штва је би ла та што нијебилоуни
верзално. Осно ва но од стра не по бед ни ка у Пр вом свет ском ра ту 
оно је у по чет ку од би ја ло да при ми по бе ђе не др жа ве и за њих је 
оста ло ор га ни за ци ја ко ја те жи да за шти ти по сто је ће ста ње, ста ње 
по год но за оне чи ји су до би ци у ра ту би ли нај ве ћи.

Не до ста ци Пак та су се, по Аро ну, мо гли от кло ни ти на три на-
чи на:

–  да се прав но и по ли тич ки   од лу ке ар би тра же учи не обаве
зним за стран ке;

– да се пра ви ло о јед но гла сно сти напусти да би Са вет и Скуп-
шти на би ли у мо гућ но сти да ре ше су ко бе;

– да се др жа ва ма дâ пра во да слободноутврђују ка да је до шло 
до кр ше ња од ред би Пак та.4)

4) Исто, стр. 699. 
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По ве ља УН, исто као и Дру штво на ро да, се на дах њу је ле га-
ли стич ком и па ци фи стич ком фи ло зо фи јом. Гла ве VI и VII По ве ље 
УН од го ва ра ју чла но ви ма 10. и 16. Пак та ДН. Ме ђу тим, од ред бе 
По ве ље су ам би ци о зни је јер да ју Са ве ту без бед но сти  овла шће ња 
да мо же да до но си колективнеодлуке, па чак и да на мет не њи хо во 
из вр ше ње и по што ва ње свим сред стви ма.

Гла ва VII је ве о ма зна чај на, јер овла шћу је Са вет без бед но сти 
да рас по ла же оружанимснагама ко ју му чла ни це ста ве на рас по-
ла га ње, али је за то по треб но по тврд но гла са ње свих пет стал них 
чла ни ца Са ве та. Пра во ве та пред ста вља је дан фру стри ра ју ћи еле-
мент ра да УН, јер оне мо гу ћа ва да се ве ли ке си ле под врг ну ме ха ни-
зму то га де ло ва ња. Твор ци По ве ље су би ли не при ја тељ ски рас по-
ло же ни пре ма ути цај ним зо на ма, рав но те жи сна га, по ли ти ци мо ћи, 
упо тре би си ле од др жа ве или гру пе др жа ва у соп стве ном ин те ре су.

Др жа ве су ра чу на ле на Са вет без бед но сти у по гле ду очу ва ња 
ми ра, као и са ми твор ци По ве ље  за то што су ве ро ва ли у спо ра зу ме 
пет стал них чла ни ца Са ве та. По ве ља је, ипак, оста ви ла мо гу ћом 
класичнуигрумоћи, јер би мо гу ћи су коб ве ли ких си ла па ра ли зо вао 
рад Са ве та. Иде ја ко лек тив не без бед но сти ни је ни ка да пре шла у 
законске оба ве зе. Го во ре ћи о „су штин ској не са вр ше но сти“ ме ђу-
на род ног пра ва, Арон и оста ли пред став ни ци исто риј ско-со ци о-
ло шке ори јен та ци је у по ли ти ко ло ги ји и те о ри ји ме ђу на род них од-
но са сум ња ју у мо гућ ност ства ра ња си сте ма ме ђу на род них нор ми 
упо ре ди вих са уну тра шњим. Ни јед на од основ них нор ми ко јој се 
вра ћа мо не за до во ља ва. По Аро ну, пра ви ло pactasuntservanda је 
„нео п ход но, али би те шко мо гло би ти ло гич но“.5)  Ако по што ва-
ње уго во ра има огра ни чен сми сао, он да ће и по што ва ње оби ча ја 
има ти пра зан сми сао. По ред ово га, ме ђу на род но пра во не са др жи 
ни јед ну врховну инстанцу за ква ли фи ка ци ју чи ње ни ца и ин тер-
пре та ци ју нор ми. У си сте му где по сто ји мно жи на су ве ре них во ља 
јед но гла сност је те шко по сти ћи. Др жа ве не же ле да пот чи не јед-
ном ар би тру пи та ња ко ја сма тра ју ви тал ним ин те ре си ма. Спо ро ви 
ко ји узро ку ју рат су по ли тич ки и не мо гу би ти ре ша ва ни ле гал ним 
про це ду ра ма. Да ли ће се из бе ћи од ре ђе на вр ста спо ра за ви си од 
ка рак те ра си сте ма  и спо соб но сти са мо ре гу ли са ња.

По Аро ну, хо мо ге ни мул ти по лар ни си сте ми по се ду ју из ве сну 
спо соб ност са мо ре гу ли са ња, док хе те ро ге ни би по лар ни си сте ми, 
у ко ји ма су за сту пље не мно ге не ста бил не др жа ве, не ма ју ни ка кву 
5) Исто, стр. 705.
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спо соб ност са мо ре гу ли са ња. Циљ моћ них др жа ва ни је рав но те жа, 
већ спре ча ва ње про тив ни ка да стек не над моћ. 

Агре си ју је те шко де фи ни са ти у по гле ду хо мо ге них и хе те ро-
ге них си сте ма. У хо мо ге ним си сте ми ма је агре си ју те шко де фи-
ни са ти за то што је при ме на си ле или при бе га ва ње њој по ве за но 
са од но си ма из ме ђу др жа ва ко је се же ле при зна ти. У хе те ро ге ним 
си сте ми ма је агре си ју те шко де фи ни са ти јер ре жи ми стал но јед-
ни дру ге на па да ју. Из ово га се из вла чи за кљу чак да мир у ве ли кој 
ме ри за ви си од раз во ја ме ђу на род ног пра ва. У прак си је си ту а ци ја 
дру га чи ја - ни је дан прав ни си стем ни је, чак ни у те о ри ји, дао од го-
вор на два основ на пи та ња:

– ка ко из бе ћи чи ње ни цу да све промене sta tus quo-а неизазову
кршењеправа?

– у име ко јих кри те ри ја би је дан три бу нал или ар би тар мо гли 
наредитиуспостављањемирнихпромена ко је ме ђу на род но 
пра во мо же да очу ва?

Бу ду ћи да су пра ва и оба ве зе др жа ва тач но де фи ни са ни, по ста-
вља се пи та ње ка ко де фи ни са ти на чи не ра да ко ји др жа ва ма сто је 
на рас по ла га њу. Дру штво на ро да ни је да ло од го вор на пр во пи та-
ње, а од го вор на дру го пи та ње тра же Ује ди ње не на ци је, али им 
прав на и исто риј ска хе те ро ге ност по ли тич ких си сте ма оне мо гу ћа-
ва ју да га на ђу.

За раз ли ку од уну тра шњих си сте ма, у ме ђу на род ним од но си-
ма Арон оста вља про стор за оп ти ми зам и пе си ми зам. У уну тра-
шњем си сте му је лак ше оси гу ра ти мир не од но се због ефикаснијег 
де ло ва ња си сте ма санкција, а у ме ђу на род ним од но си ма је при-
су тан ве ћи сте пен анар хи је. Ова кво схва та ње о анар хич но сти ме-
ђу на род ног си сте ма ће ути ца ти и на нео ре а ли стич ке тен ден ци је у 
ме ђу на род ним од но си ма и по ли ти ко ло ги ји уоп ште.

Ов де се кри је и нај ве ћа сла бост Аро но ве це ло куп не те о риј-
ске ана ли зе. Уме сто оп ти ми зма или пе си ми зма, тре ба ви ше узе ти 
у об зир објективнинаучниприступ. Санк ци је и у ме ђу на род ним 
од но си ма, ипак, по сто је, али се по ста вља са мо пи та ње њи хо вог 
аде кват ног усме ра ва ња. А и уко ли ко би и ефи ка сни је де ло ва ле, оне 
не битребале да бу ду ме ри ло успе шног ус по ста вља ња мир них од-
но са ме ђу на ро ди ма.

Арон је ишао ис пред свог вре ме на и ње го ве те о риј ске ана ли зе 
су и да нас ак ту ел не (чи ње ни ца је да си ла и моћ и да ље де тер ми-
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ни шу од но се у дру штву и ме ђу др жа ва ма), али је по ма ло мар ги на-
ли зо вао де ло ва ње ре ги о нал них ор га ни за ци ја, а по себ но оних ко је 
пре тен ду ју да бу ду свет ске.

И по пи та њу ус по ста вља ња мир них од но са пу тем обра зо ва-
ња светскефедерације (вла де) Арон та ко ђе из ра жа ва песимизам. 
Глав на пре пре ка оства ри ва њу ова квог ми ра је сувереностдржава. 
Уну тар др жав ни по ре дак за со бом по вла чи под вр га ва ње је дин стве-
ној вла сти, док ме ђу на род ни то ис кљу чу је.

Спољ на су ве ре ност зна чи исту ствар као и не за ви сност, а са ма 
те жња ка су ве ре ни те ту на ла же ис кљу чи ву пре ва гу ме ђу на род ног 
пра ва. Ме ђу тим, у скла ду са прак сом др жа ва, оне са ме ре зер ви шу 
оба ве зу и сло бо ду да ис пу ња ва ју сво је оба ве зе и обез бе де њи хо ву 
соп стве ну од бра ну. По ла га ње пра ва на су ве ре ност би зна чи ло не-
га ци ју ме ђу на род ног пра ва и ње го во сво ђе ње на ме ђу на род ни мо-
рал. У спо ру у по гле ду Ис точ ног Ка ре ли ја (1923), Стал ни суд ме-
ђу на род не прав де је ис та као да је прин цип   независностидржава 
фун да мен тал ни прин цип ме ђу на род ног пра ва. Су ве ре не др жа ве 
су и без свог при стан ка су бјек ти ме ђу на род ног оби чај ног пра ва и 
ге не рал них прин ци па пра ва при зна тих од ци ви ли зо ва них на ци ја 
(при мер ова квих пра ва су при ви ле ги је и иму ни те ти ди пло мат ских 
пред став ни ка). По што су др жа ве су ве ре не, оне су у очи ма ме ђу на-
род ног пра ва јед на ке – Parinparemnonhabetimperium. Уко ли ко 
дру га чи је ни је утвр ђе но, сва ка др жа ва суди о сво јим по ступ ци ма и 
не мо же про тив сво је во ље би ти пред мет над ле жно сти Ме ђу на род-
ног су да прав де.

За го вор ни ци иде је су ве ре ни те та су би ле ма ле др жа ве у ци љу 
про ши ре ња сфе ре њи хо ве над ле жно сти, али то про ши ре ње уну-
тра шње над ле жно сти ни ка ко не од ри че по вла шће ну по зи ци ју ко ју 
ве ли ке си ле на ме ра ва ју да има ју.

У ме ри у ко јој не ста ју на ци о нал не др жа ве, Арон по ста вља пи-
та ње ства ра ња јед не европ ске др жа ве. У ко јој ме ри ће европ ска на-
ци ја по ку пи ти на сле ђе фран цу ске, не мач ке или ита ли јан ске на ци је 
за ви си од ви ше чи ни ла ца. Сто га је да ва ње јед ног ка те го рич ког од-
го во ра не мо гу ће. Тај про цес на стан ка јед не но ве др жа ве за ви си од 
са мог схва та ња су ве ре ни те та и пра ва. Пре ма не ким прав ни ци ма, 
пра во мо же би ти по зи тив но и де ло твор но, а да ни је ре зул тат за јед-
нич ког упра вља ња, те је уза луд но ин си сти ра ти на ори ги нал но сти 
европ ских ин сти ту ци ја (на че му они ко ји рас по ла жу ме ха ни змом 
санк ци ја ин си сти ра ју).
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Уко ли ко и до ђе до ус по ста вља ња за јед нич ког тр жи шта, то би 
би ло рав но сен за ци ји јер би прет по ста ви ло вла да ви ну економије
надполитиком. Оба ра ње ца рин ских гра ни ца би за со бом по ву кло 
пад по ли тич ких и вој них. За јед нич ко тр жи ште, по Аро ну, не ће 
спре чи ти на при мер Не мач ку или Фран цу ску да има ју су прот ста-
вље не ин те ре се на Да ле ком Ис то ку или Арап ском све ту. С дру ге 
стра не, у др жа ва ма Европ ске уни је ни су на вла сти исте стран ке.

Пут свет ске фе де ра ци је би био ана ло ган оном пу тем пра ва. 
Од лу чу ју ћи ко рак би био у прав цу напуштањаправа и спо соб но-
сти др жа ва да са ме се би при ба ве прав ду, што пред ста вља су шти ну 
спољ не су ве ре но сти.

Под усло вом да се чак и ус по ста ви фе де ра ци ја за пад но е вроп-
ских др жа ва, она не би из ме ни ла ме ђу на род ни по ре дак. Је ди но би 
се пи та ње при бе га ва ња си ли по ста ви ло на ви ши ни во. Та ква др-
жа ва не би има ла спољ њег не при ја те ља, али би би ла раз је ди ње на 
уну тра шњим про тив реч но сти ма. Глав на пре пре ка ства ра њу би ло 
ре ги о нал не или уни вер зал не вла де   био би су ве ре ни тет др жа ва 
уз узи ма ње у об зир хе те ро ге но сти по ли тич ких си сте ма. Ве ро ва ти 
у ус по ста вља ње ова квог ми ра зна чи ве ро ва ти у пре ва гу пра ва над 
по ли ти ком – што би се мо гло сма тра ти су ви ше иде а ли стич ким по-
ла зи штем.

Као што се из на ве де ног ви ди, и са овог аспек та по сма тра но, 
Арон је пе си ми ста. Ни је би ло до вољ но ука за ти на су ве ре ност као 
пре пре ку оства ри ва њу ми ра пу тем фе де ра ци је, већ је би ло нео п-
ход но ука за ти гдебашсувереностдолазиусукобсамеђународним
правом. Арон да је ма ње шан се про це си ма са рад ње у ме ђу на род-
ним од но си ма као су штин ском еле мен ту тих од но са. Санк ци је ни-
су, ни ти би тре ба ло да бу ду ре гу ла тор од но са ме ђу др жа ва ма.

1.2.Клодовконцептулогеинституција
умеђународнимодносима

Ињис Клод се ни је ба вио ти пич но прав ним аспек ти ма уло ге 
ин сти ту ци ја, већ је код ње га, слич но Аро ну, пре о вла да вао поли
тиколошки при ступ ана ли зи ин сти ту ци ја. На ве де ну тврд њу не 
оспо ра ва ни чи ње ни ца што је Клод пред став ник институционали
стичке шко ле ме ђу на род них од но са, као јед не од ва ри јан ти ре а ли-
стич ког прав ца. 

Клод да је јед ну те сну ве зу од но са из ме ђу ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја и ре а ли зма у јед ном ши рем сми слу. Ме ђу на род не ор га-
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ни за ци је до при но се про це су оства ре ња је дин стве ног ор га ни зо ва-
ња све та, ко је мо же у бу дућ но сти да се по ка же као нај зна чај ни ји 
еле мент ме ђу на род них од но са. Ме ђу на род не ин сти ту ци је се раз-
ма тра ју у кон тек сту про бле ма си ле у ме ђу на род ним од но си ма. Си-
ла и моћ се не мо гу ели ми ни са ти из ме ђу на род них од но са, већ са-
мо кон тро ли са ти (managementofpower). 

Слич но Аро ну, и Клод ука зу је на раз ли чит сте пен цен тра ли-
за ци је и де цен тра ли за ци је ме ђу на род них ин сти ту ци ја. То су: си-
стем рав но те же сна га, ко лек тив на без бед ност и свет ска вла да. 
Си стем рав но те же сна га је је дан децентрализованси стем, где си-
ла и моћ оста ју у ру ка ма ње го вих глав них про та го ни ста. Иако је 
про жет ри вал ством и пот хра њу је над ме та ње, овај си стем је, ка ко 
сма тра Клод, у про шло сти и имао позитивнијих ре зул та та. Шта ви-
ше, у по је ди ним мо мен ти ма је и био при лич но ефи ка сан. За вре ме 
„хлад ног ра та“ он је Евро пу и свет спасао Тре ћег свет ског ра та, а 
по сле за вр шет ка „хлад ног ра та“ је до шло до су ко ба на те ри то ри ја-
ма бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља. Ово је би ло ре зул тат про ме не 
рав но те же сна га, из би по лар не у мул ти по лар ну.6)

С дру ге стра не, би ло би су ви ше ре а ли стич ки сма тра ти да се 
рав но те жа сна га сма тра чи ни о цем ус по ста вља ња ми ра ме ђу др-
жа ва ма. Ова схва та ња ће ка сни је пре у зе ти Ми ар шај мер (Me ar shi-
e i mer) и у свом де лу „Back to the Fu tu re“ (По вра так у бу дућ ност), 
би по лар ну рав но те жу сма тра ти глав ним чи ни о цем ста бил но сти у 
Евро пи од 1945. до 1990. го ди не. Она ће ег зи сти ра ти све док се „не 
пре ва зи ђе аде кват ном ал тер на ти вом“. 7)

Што се си сте ма ко лек тив не без бед но сти ти че, Клод је ма ње 
оп ти ми сти чан не го код си сте ма рав но те же сна га. За успе шан раз-
вој си сте ма ко лек тив не без бед но сти   нео п ход но је раз ви ја ти по зи-
тив не аран жма не у том ци љу. До са да шњи по ку ша ји у окви ру Дру-
штва на ро да и Ује ди ње них на ци ја ни су до ве ли до ус по ста вља ња 
правогсистема ко лек тив не без бед но сти. С дру ге стра не, же ља за 
при ме ном ова квог си сте ма ни је не до ста ја ла. У че му је он да био 
про блем? Клод на ово пи та ње од го ва ра на сле де ћи на чин: „У окви-
ру си сте ма Ује ди ње них на ци ја др жав ни ци ни су би ли у ста њу да 
од ба це иде ју о ко лек тив ној без бед но сти, али су би ли вољ ни да је 
6) Не ки те о ре ти ча ри сма тра ју да су се де ве де се те го ди не про шлог ве ка од ли ко ва ле тзв. 

уни по лар ном рав но те жом, услед пре до ми нант не уло ге САД и њи хо ве кон цеп ци је Pax
Americana.

7) Cla u de Ig nis, PowerandInternationalRelations, Ran dom Ho u se, New York, 1967, pp. 88-
93. 
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при ме не; на и ме, у Сан Фран цу ску је био усво јен си стем ко лек тив-
не без бед но сти али је одбачено да се ве ли ке си ле под врг ну де ло ва-
њу тог ме ха ни зма“.8) Клод из во ди за кљу чак да је ова док три на за-
ста ре ла и пре ва зи ђе на. Она је кон цеп циј ски од го ва ра ла ти пу ра та 
из ра ни јег пе ри о да, али са да, ка да се агре сор и агре си ја по ја вљу ју 
у дру га чи јем ви ду и у усло ви ма мо дер не рат не тех ни ке, ста ри си-
стем ко лек тив не без бед но сти је застареоинеостварив.9) 

Клод не ве ру је ни у си стем ус по ста вља ња свет ске вла де или 
фе де ра ци је у по гле ду обез бе ђе ња ста бил ног и трај ног ми ра. Основ-
ни пред у слов ово ме би би ло ства ра ње централних ин сти ту ци ја ко-
је би при ну дом омо гу ћи ли обез бе ђе ње при ме не свет ског пра ва у 
обла сти спре ча ва ња ра та. Ово је, по Кло ду, прак тич но не мо гу ће 
јер прет по ста вља да владавину по ли ти ке тре ба за ме ни ти пра вом 
и тран сфор ма ци ју спољ них по ли ти ка др жа ва у усло ви ма ка да по-
ли ти ка тзв. „твр де мо ћи“ још увек одо ле ва на ле ти ма гло ба ли зма и 
тзв. „ме ке мо ћи“. По што је ме ђу на род ни си стем анар хи чан, он да 
је у та квим усло вим те шко про на ћи ар би тра ко ји би др жа ве при-
ну дио на аде кват но по на ша ње. С дру ге стра не, при ну да по сто ји 
и у ме ђу на род ном си сте му (санк ци је про тив Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је по во дом ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, бом бар до ва ње 
исте др жа ве по во дом ра та на Ко со ву и Ме то хи ји), са мо се оне раз
ликују од уну тра шњих. У уну тра шњем си сте му је мо гу ће до сти ћи 
прав ду, за јед ни штво и де мо кра ти ју, док је из ван др жа ве то те же 
оства ри ти упра во због не до стат ка санк ци ја и вр хов ног ар би тра ко-
ји би их при ме нио. Да је ис по што ва на про це ду ра до но ше ња од-
лу ка у Са ве ту без бед но сти, СРЈ си гур но не би би ла бом бар до ва на 
услед евен ту ал ног ве та Ру си је или Ки не. По што се у ме ђу вре ме ну 
тај вр хов ни ар би тар на мет нуо, ина у гу ри сао но ву еру униполарне
рав но те же, он да су санк ци је и усле ди ле са о бра зно ква ли фи ко ва-
њу „агре со ра“ од стра не истог ар би тра. Олак ша ва ју ћа окол ност је 
чи ње ни ца да ова кви си сте ми ре ла тив но крат ко тра ју (на шта нас 
на во ди и исто риј ско ис ку ство) и да сам чин бом бар до ва ња, ма ко-
8) Cla u de Ig nis, Powerand InternationalRelations..., op. cit., pp. 88-93 нав. пре ма: Љу-

би во је Аћи мо вић, Наукаомеђународнимодносима–теоријеиистраживачкиправ
ци....., op. cit., стр. 85.  

9) Крај 20. ве ка је по ка зао још јед ну тен ден ци ју у ме ђу на род ним од но си ма: она се са сто-
ја ла у за не ма ри ва њу уло ге Ује ди ње них на ци ја услед фру стри ра ју ћег ка рак те ра пра ва 
ве та, и да ва њу при ма та ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма (НА ТО). До га ђа ји на Ко со ву и 
Ме то хи ји су ово не дво сми сле но по твр ди ли. У ка сни јој ана ли зи ће мо ви де ти да  НА ТО 
успе ва  да из ре ги о нал не по сте пе но ево лу и ра у уни вер зал ну ор га ни за ци ју за ус по ста-
вља ње ми ра и без бед но сти. 
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ли ко био про дукт гло ба ли за ци је, де сет го ди на по сле,  ука зу је на 
ини ци јал не об ли ке тзв. „осу је ћи ва ња“ гло ба ли за ци је. 

Уко ли ко се кри тич ки освр не мо на ре а ли стич ка и нео ре а ли-
стич ка схва та ња без бед но сних пи та ња, уви де ће мо да се она у том 
по гле ду ру ко во де међународнимсистемом. Тај си стем је анар хи-
чан. Мо дер ни ре а ли сти се раз ли ку ју од тра ди ци о нал них ти ме што 
та кав си стем не мо ра ну жно да бу де ха о ти чан, већ се ра ди о не-
по сто ја њу врховногауторитета ко ји би де ло твор но кон тро ли сао 
по на ша ње др жа ва. Ме ђу њи ма не ма до вољ но по ве ре ња, па ти ме, 
др жа ве не мо гу да бу ду у пот пу но сти си гур не у крај ње на ме ре сво-
јих су се да. У та квој кон сте ла ци ји од но са оп ста нак се по ја вљу је 
као при мар ни циљ др жа ва. Из ово га сле ди да је и сâма на ци о нал на 
без бед ност про из вод структуре ме ђу на род ног си сте ма. 

У окви ру са мог мо дер ног ре а ли стич ког по и ма ња без бед но сти 
по сто ји и јед на стру ја, кон тин гент ни ре а ли зам, ко ја да је ве ћи зна-
чај са рад њи ме ђу др жа ва ма. По њи ма, др жа ве у ме ђу соб ним од но-
си ма не те же оства ри ва њу ре ла тив не пред но сти у од но су на су пар-
ни ка, већ из раз ло га властитебезбедности др жа ве на сто је да се 
по на ша ју ра ци о нал но и ван кли шеа „без бед но сне ди ле ме“. Овим 
оне пра ве од ре ђе ни пре лаз ка ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли стич ким 
схва та њи ма. 

Мо дер на ре а ли стич ка схва та ња ће се кре та ти у окви ри ма све 
ве ће са рад ње у без бед но сти уз ува жа ва ње ин те ре са су се да и ши-
рег окру же ња. Ово зна чи да у ова квим од но си ма ме ђу на род на без-
бед ност прет хо ди и пред ста вља предуслов за до сти за ње, очу ва ње 
и уна пре ђе ње на ци о нал не без бед но сти. Не у ва жа ва ње чи ни о ца ме-
ђу за ви сно сти мо же да бу де коб но по др жа ву ко ја се та ко по на ша. 

Да би се са рад ња оства ри ла, ре а ли стич ки уте ме ље ни ис тра жи-
ва чи би тре ба ло да има ју ве ће поверењеу ме ђу на род не ор га ни за-
ци је и њи хов си стем ко лек тив не без бед но сти и ко лек тив не од бра не 
све до по је ди нач не без бед но сти. Да би до та квог по ве ре ња до шло, 
нео п ход но је на пра ви ти од ре ђе не ко рек ци је у по гле ду де фи ни са ња 
агре си је, то од ре ђе ње би тре ба ло би ти објек тив ни је и ма ње иде о-
ло шки обо је но уз ја сну ди стинк ци ју из ме ђу на па да ча и жр тве. 

2.МОДЕРНОСХВАТАЊЕУЛОГЕИНСТИТУЦИЈА
УМЕЂУНАРОДНИМОДНОСИМА

Ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти ука зу ју на зна чај ме ђу на род не 
сарадње, а по себ но оне ко ја се ис по ља ва кроз ње не мултилатерал
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не об ли ке и ин сти ту ци о нал но удру жи ва ње, као јед ног од нај де ло-
тво ре ни јих на чи на за пре ва зи ла же ње на сил них су ко ба у од но си ма 
из ме ђу др жа ва. Они од ре ђе ни зна чај при да ју и тзв. не др жав ним 
су бјек ти ма ме ђу на род них од но са, где се убра ја чи тав спек тар не-
вла ди них ор га ни за ци ја. Шта ви ше, чак се и по је дин ци сма тра ју су-
бјек ти ма ме ђу на род них од но са. 

До но ше ње од лу ка у та квим ор га ни за ци ја ма,  а по себ но  ути цај 
на њи хо во до но ше ње,  је је дан од већ по ме ну тих ви до ва „ме ке мо-
ћи“ у ме ђу на род ним од но си ма. То, за јед но са при влач но шћу кул-
тур них до ба ра, иде о ло ги је, на чи на раз ми шља ња и жи во та, чи ни 
„привлачностукупногцивилизацијскогобрасца“.10) 

2.1.Либералниконцептулогеинституција
умеђународнимодносимаЏозефаНаја(NyeJoseph)

Се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка до ла зи до по нов ног 
ожи вља ва ња ли бе рал них те о ри ја. У том ци љу, Џо зеф Нај ис ти че 
три аспек та ли бе ра ли зма:

– еко ном ски,
– дру штве ни,
– по ли тич ки, у окви ру ко га се из два ја ју ин сти ту ци је и де мо-

кра ти ја.11)

Еко ном ски аспект нео ли бе ра ли зма се огле да у чи ње ни ци да 
др жа ве де фи ни шу сво је ин те ре се на та кав на чин да се рат сма тра 
неважним за њих. Као што је цр ква у Вол те ро вој   фи ло зо фи ји 
про тив ре чи ла на че ли ма здра вог ра зу ма, та ко и рат код нео ли бе ра-
ли ста противречи еко ном ском раз во ју. Др жа ве свој по ло жај   мо гу   
да   про ме не  ра ди је  пу тем раз во ја не го пу тем осва ја ња (ти пи чан 
при мер на ве де не тврд ње је Ја пан, ко ји је свој удео у свет ској тр-
го ви ни по ве ћао од 5 % 1960. го ди не  на 15 % 1990. го ди не). У том 
ци љу и сâм Нај ис ти че да „тр го ви на мо жда не мо же да спре чи рат, 
али уво ди не ке но ве на ви ке у по гле ду пру жа ња но вих мо гућ но сти 
што мо же до ве сти до ства ра ња дру штве не струк ту ре ко ја је ма ње 
скло на ра ту“.12)

10) Дра ган Си мић, Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности ..., op. cit., стр. 
37. 

11) Jo seph Nye,  UnderstandingInternationalConflicts, Long man, New York, Se cond Edi tion, 
1997, pp. 27-49. 

12) Исто. Ову струк ту ру Нај на зи ва „less war-pro ne struc tu re“.
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Што се дру штве не сфе ре ти че, до шло је до мно гих лич них кон-
та ка та ко ји сма њу ју ри зик су ко ба и про мо ви шу уза јам но раз у ме ва-
ње (сту ден ти, по слов ни љу ди, ту ри сти и др.). Као пан дан прет ход-
ној тврд њи се мо же ис та ћи чи ње ни ца да је и уочи Пр вог свет ског 
ра та до шло до мно гих кон та ка та ме ђу син ди ка ли сти ма, бан ка ри ма, 
по ли ти ча ри ма, али то ни је мо гло да спре чи из би ја ње ра та. Ово су 
ар гу мен ти нео ре а ли ста, а ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти  од го ва-
ра ју тврд њом да се сли ка све та да нас умно го ме раз ли ку је од оне из 
1914. го ди не. Си сте му од но са ме ђу др жа ва ма уочи Пр вог свет ског 
ра та су недостајале аде кват не ин сти ту ци је ко је би обез бе ди ле је-
дан оквир у ко ји би се ка на ли са ла сва оче ки ва ња љу ди. Шта ви ше, 
ин сти ту ци је има ју персуазивни ка рак тер, убе ђу ју љу де да не ће би-
ти кон фли ка та. Ста ње ми ра зна чи ве ћу скло ност ка ми ру и раз ви ја-
ње ми ро љу би вих оче ки ва ња код љу ди услед сма ње ња анар хич но-
сти. Из ово га се из во ди за кљу чак да ин сти ту ци је смањујуанархију, 
а по ве ћа ва ју ред у ме ђу на род ним од но си ма.

Ин сти ту ци је ста би ли зу ју оче ки ва ња на че ти ри на чи на:
1. Обез бе ђу ју сми сао континуитета (оче ку је се да љи раст по-

сто је ће ин сти ту ци је),
2. Ства ра ју се мо гућ но сти за реципроцитет, јер ни јед на тран-

сак ци ја не ства ра за бри ну тост због мо гућ но сти аде кват ног 
ба лан си ра ња,

3. Обез бе ђу ју аде ква тан проток ин фор ма ци ја,
4. Обез бе ђу ју на чи не  за разрешавање су ко ба. Код Европ ске 

уни је то су Са вет ми ни ста ра и Европ ски суд прав де. На на-
ве де ни на чин се ства ра по год на кли ма оче ки ва ња ста бил ног 
ми ра.13)

Карл Дојч ове ин сти ту ци је на зи ва „плуралистичкимбезбедно
снимзаједницама“. По што се раз ви ја ју ве о ма ста бил на оче ки ва ња 
ми ра, рат по ста је из у зет но не ра зум ни акт, а по себ но услед раз во ја 
де мо крат ских вред но сти. До ла зи до уза јам ног од но са из ме ђу уну-
тра шњег де мо крат ског си сте ма и ми ра ме ђу на ро ди ма. Де мо кра ти-
ја и рат су ин ком па ти бил ни јед но са дру гим.

За раз ли ку од нео ре а ли ста, нео функ ци о на ли сти и нео ли бе ра-
ли сти по ку ша ва ју да са гле да ју све про ме не до ко јих је до шло у 
уну тра шњим си сте ми ма др жа ва и ме ђу на род ним од но си ма.

Ује ди ње ње Не мач ке не би тре ба ло да пред ста вља по вра так 
без бед но сне ди ле ме, јер ује ди ње на Не мач ка и она Би змар ко ва из 
се дам де се тих го ди на де вет на е стог ве ка, она уочи Пр вог свет ског 
13) Исто. 



стр:221248.

- 235 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ра та или Хи тле ро ва, не пред ста вља ју исту ка те го ри ју. Са да шња 
Не мач ка има већ педесетогодишње ис ку ство у де мо крат ским ин-
сти ту ци ја ма, са пар ти ја ма и вла да ма скло ним де мо крат ским пре-
о бра жа ји ма.

При мер тврд ње да де мо кра ти је ме ђу соб но не ра ту ју су скан ди-
нав ске зе мље, САД, Ка на да и Мек си ко. Не ка да су оне ме ђу соб но 
ве о ма же сто ко ра то ва ле, а са да је то не за ми сли во. Оне по ла ко пре-
ла зе пут од нор мал не ка тзв. „зрелој“ анар хи ји и пу тем ин сти ту ци ја 
раз ви ја ју ви со ка оче ки ва ња ми ра.

И по ред ду бо ке уве ре но сти ви со ко ра зви је ног све та да ра то ва 
не ће би ти (ма кар ме ђу њи ма са ми ма), не ких вр ста ра то ва ће и да ље 
би ти. То ће би ти тзв. ра то ви тре ће и че твр те ге не ра ци је (ет нич ко-
вер ски су ко би, се це си о ни стич ки ра то ви као и они про тив гло бал-
ног те ро ри зма). Ет нич ко-вер ски ра то ви се под во де под унутрашње
сукобе, али је њи хо ва по за ди на мно го ши ра и не из бе жно је укљу-
чен стра ни еле мент. Иза ет нич ко-вер ског или се це си о ни стич ког 
узро ка се мо гу кри ти и не ки дру ги: но ви из во ри енер ги је, еко ло ги-
ја, или, у крај њој ли ни ји, утицај.

Ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли сти ста вља ју на гла сак на не вој не 
ди мен зи је без бед но сти и дис пер зи ју мо ћи од „бо га тих у нов цу“ ка 
„бо га тим у ин фор ма ци ја ма“. Ин фор ма тич ка ре во лу ци ја је, с дру-
ге стра не, ти пи чан из да нак гло ба ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. 

По ред већ на ве де них функ ци ја ме ђу на род них ин сти ту ци ја у 
по гле ду очу ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти,   Нај, Ки о хејн 
( Ke o ha ne) и Хоф ман  (Hof fmann)14) ис ти чу шест уло га ко је ће ме-
ђу на род не ин сти ту ци је игра ти у да љем раз во ју по сле хлад но ра тов-
ских од но са: 

● Пр ва ка рак те ри сти ка је ре а ли стич ки обо је на и она њих ви-
ди као аре ну вр ше ња утицаја. У том ци љу ће по себ но до ћи 
до из ра жа ја еко ном ска моћ ује ди ње не Не мач ке као чла ни це 
Европ ске уни је. У том кон тек сту тре ба оче ки ва ти и пре о-
бли ко ва ње ра да ин сти ту ци ја са о бра зно во љи ње них моћ ни-
јих чла ни ца;

● Дру га ка рак те ри сти ка се ти че огра ни ча ва ња и усме ра ва ња  
стра те ги ја преговарања. Сто га, ин сти ту ци је мо гу олак ша ти 
ус по ста вља ње спо ра зу ма и ти ме да ти пред ност јед ним др-

14) Ke o ha ne,  R., Nye,  J.,   Hof fmann,  S.,  AftertheColdWar, In ter na ti o nal 
In sti tu ti ons and Sta te Stra te gi es in Euro pe, 1989-1991, Cam brid ge: Har-
ward Uni ver sity Press, 1993, pp.  393-404.
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жа ва ма, на ште ту  дру гих. Ова уло га ин сти ту ци ја за ви си од 
су ко ба ин те ре са, а не хар мо ни је: др жав ни ин те ре си мо ра-
ју да ва ри ра ју у до вољ ној ме ри да би огра ни че ње стра те ги-
је пре го ва ра ња олак ша ло из на ла же ње спо ра зу ма. Ти пи чан 
при мер ове уло ге је сте пре го ва ра ње „два плус че ти ри“ у по-
гле ду ује ди ње ња Не мач ке. Ова ква вр ста пре го ва ра ња је ин-
сти ту ци о на ли зо ва ла со вјет ске ар гу мен те да на ве де но ује ди-
ње ње узи ма у об зир сва пра ва че ти ри са ве зни ка по бед ни ка у 
Дру гом свет ском ра ту;

● Из на ве де не уло ге про из и ла зи и тре ћа, а она се са сто ји у 
то ме да пре го ва ра ње у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма  од ра-
жа ва  на по ре др жа ва да се ути цај вр ши, али су,   те  исте   
др жа ве, ограничене у свом де ло ва њу правилима са мих ин-
сти ту ци ја. Ова тре ћа ка рак те ри сти ка, им пли ци те, мо жда и 
на го ве шта ва да љи ток раз во ја ме ђу на род них од но са у сво-
је вр сној ком би на ци ји ре а ли стич ке и ин сти ту ци о на ли стич ке 
те о ри је;

● На да ље, ме ђу на род не ин сти ту ци је мо гу да слу же као сред-
ство уравнотежавања про тив дру ге или за ме не дру гих. 
Фран цу ска је ду го вре ме на же ле ла да оја ча сво је при су ство 
у Европ ској уни ји да би на њу пре не ла што ви ше без бед но-
сних пи та ња, а сма њи ла уло гу НА ТО-а, док су САД ви ше 
же ле ле да ја ча ју уло гу ове дру ге ор га ни за ци је. Ти ме су, пре-
ко Ве ли ке Бри та ни је, ве ћи ну без бед но сних пи та ња из вла чи-
ле из ЕУ, а упу ћи ва ле их на НА ТО. По овом пи та њу су се 
др жа ве по на ша ле ве о ма ре а ли стич ки и рав но те жу, по себ но 
по еко ном ско-тр го вин ским  пи та њи ма, ба ца ле час на стра ну 
ЕУ-е, час ГАТТ-а, у за ви сно сти од сво јих ин те ре са;

● На ред на уло га ин сти ту ци ја се са сто ји и са сто ја ће се у њи хо-
вом омо гу ћа ва њу ре ги стра ци је тежњивлада и од го ва ра њем 
на њих на ре ал ној и тран спа рент ној осно ви. Ти ме ће и са ма 
по ли ти ка ин сти ту ци ја би ти скло ни ја пред ви ђа њу. Нео п ход-
но је да   су штин ски ја ин те гра ци ја у окви ру ЕУ до при не се 
раз ја шње њу уло ге но вих чла ни ца и њи хо вог по на ша ња, као 
и по на ша ња оста лих пре ма њи ма;

 ● Ше ста, али ни ка ко и по след ња, уло га ме ђу на род них ин сти-
ту ци ја се од но си на специфицирањеобавеза ко је ће ру ко во-
ди ти др жав ном ак ци јом и слу жи ти као „ша блон“ ко ји тре ба 
сле ди ти при ли ком из бо ра по ли ти ке. Ово се по себ но од но си 
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на ис точ но е вроп ске зе мље, ко је ће би ти у оба ве зи да упо-
тре бља ва ју нор ме ин сти ту ци ја ра ди спро во ђе ња про ме на у 
до ма ћем пра во су ђу и по ли ти ци.

Што се освр та на пред став ни ке ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли-
стич ког схва та ња ти че, тре ба ре ћи да и код њих по сто је раз ли чи те 
стру је од ко јих је нај зна чај ни ја стру ја ко ја за го ва ра те о ри је демо
кратскогмира. Већ по ме ну ти Џо зеф Нај, ис ти чу ћи све пред но сти 
ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма, по ма ло за ла зи у ли бе рал ни де тер-
ми ни зам. У ин сти ту ци ја ма ви ди глав не по лу ге за ус по ста вља ње 
ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Исто она ко ка ко је ре а ли сти ма 
(Арон) фа лио објек тив ни на уч ни при ступ, ли бе рал ним ин сти ту ци-
о на ли сти ма фа ли ука зи ва ње на зна чај тзв. „тврдих“ еле ме на та мо-
ћи (hard po wer). Нај је у те о ри ју ме ђу на род них од но са увео тер мин 
„ме ка“ моћ (soft po wer), ко ја укљу чу је сте пен тех но ло шког раз во-
ја, обра зов ну и ста ро сну струк ту ру ста нов ни штва, ме ђу за ви сност 
и ути цај на до но ше ње од лу ка у ме ђу на род ним те ли ма. По овом   
по след њем кри те ри ју му   он се при бли жа ва би хеј ви о ри зму. Нај је 
по ма ло за не ма рио ути цај кла сич них еле ме на та мо ћи, јер се и са ме 
ин сти ту ци је фи нан си ра ју од стра не раз ви је них др жа ва ко је по се-
ду ју све па ра ме тре „твр де“ мо ћи. 

Оп шти је за кљу чак да се тре ба узе ти у об зир јед но схва та ње 
ко је за го ва ра равноправну уло гу обе ју вр ста мо ћи без пре ди мен зи-
о ни ра ња би ло ко је од њих. Уз истин ско ува жа ва ње Нај о ве тврд ње 
да су  дру штва ко ја су ин сти ту ци о нал но, про це ду рал но и прав но 
до сти гла од ре ђе ни ни во по ли тич ке кул ту ре и по што ва ња људ ских 
пра ва, скло ни ја ми ру, ути цај политикемоћи (po wer po li tics) не мо-
же ни ка ко би ти за не ма рен. На ову тврд њу нас на во ди и исто риј ско 
ис ку ство. 

Дру ги пред став ни ци ли бе рал но-ин сти ту ци о на ли стич ких схва-
та ња (Ки о хејн), при хва та ју не ке од претпоставкиреализма, а по-
себ но оне о трај ном зна ча ју вој не  мо ћи у ме ђу на род ним од но си-
ма, али ипак ве ру ју и у ин сти ту ци је ко је су спо соб не да обез бе де 
по тре бан оквир за са рад њу ко ја ће по мо ћи у пре ва зи ла же њу опа-
сно сти ко ју за со бом но си ре а ли стич ко над ме та ње у без бед но сти. 
Овим се Ки о хејн при бли жа ва тра ди ци о нал них схва та њи ма уло ге 
ин сти ту ци ја у очу ва њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти (Клод, 
Рајт).  Ин сти ту ци је тре ба да бу ду предуслов на ци о нал не, ме ђу на-
род не и гло бал не без бед но сти. 

Чи ни се да је нај бли же исти ни оно ста но ви ште ко је ука зу је на 
зна чај уло ге ин сти ту ци ја уз осла ња ње на кла сич не ви до ве мо ћи, 
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јер му за пра во да ју и са вре ме ни до га ђа ји у ме ђу на род ној за јед ни-
ци. Да на шња ме ђу на род на за јед ни ца до би ја обри се јед не мул ти по-
лар не за јед ни це, а гу би свој ства уни по лар не ус по ста вље не не по-
сред но на кон за вр шет ка ере „хлад ног ра та“. 

3.РЕЛЕВАНТНЕИНСТИТУЦИЈЕОДГОВОРНЕ
ЗАУСПОСТАВЉАЊЕМЕЂУНАРОДНОГМИРА

ИБЕЗБЕДНОСТИ

Од ин сти ту ци ја од го вор них за ус по ста вља ње ме ђу на род ног 
ми ра и без бед но сти ис ти че мо већ по ме ну те ме ђу на род не ор га ни-
за ци је уни вер зал ног зна ча ја: Дру штво на ро да и Ор га ни за ци ја ује-
ди ње них на ци ја. То су ор га ни за ци је ко лек тив не без бед но сти, с тим 
што се о Дру штву на ро да мо же го во ри ти са мо из исто риј ске пер-
спек ти ве, јер је на до ме ште но осни ва њем ОУН 1945. го ди не. Ре ги-
о нал не ор га ни за ци је се под во де под ор га ни за ци је ко лек тив не од-
бра не. Ту спа да ју: НА ТО, Европ ска уни ја, За пад но е вроп ска уни ја, 
Европ ски са вет и КЕБС/ОЕБС. О КЕБС-у се та ко ђе мо же го во ри ти 
са исто риј ске пер спек ти ве, јер је 1995. го ди не зва нич но пре ра стао 
из кон фе рен ци је у  ор га ни за ци ју ОЕБС (Ор га ни за ци ја за европ ску 
без бед ност и са рад њу). 

По што је о ор га ни за ци ја ма уни вер зал ног ка рак те ра већ би ло 
ре чи, ов де ће мо са мо украт ко да ти кра так осврт на њи хо ву уло гу у 
ус по ста вља њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Као што је већ 
ре че но, о Дру штву на ро да се мо же го во ри ти са мо са исто риј ске 
пер спек ти ве. То је ор га ни за ци ја ство ре на по сле Пр вог свет ског ра-
та. Ње не чла ни це су се оба ве за ле на за јед нич ку од бра ну у слу ча ју 
на па да на не ку од њих ко ји би до шао „из ну тра“, од би ло ко је др жа-
ве чла ни це си сте ма. Основ на иде ја је би ла јед но став на: акт агре-
си је јед не или ви ше др жа ва на би ло ко ју од чла ни ца тог си сте ма, 
до вео би ауто мат ски до од го во ра, па чак и ору жа ног, ор га ни зо ва но 
и за јед нич ки од свих зе ма ља. Дру штво на ро да ни је ус пе ло да ис пу-
ни основ ни циљ због ко јег је би ло осно ва но; Пакт ДН ни је из ри чи-
то за бра њи вао рат услед не по сто ја ња ја сног де фи ни са ња агре си је 
те су др жа ве у јед ном та квом ста њу опре де љи ва ле сво је де ло ва ње 
не на осно ву ја сно утвр ђе них оба ве за ко је про ис ти чу из прав них 
пра ви ла, већ пре те жно сле де ћи вла сти те тре нут не ин те ре се или 
иде о ло шке сим па ти је.15) У том ци љу су и по чи ни о ци очи глед них 
агре си ја оста ли не ка жње ни. ДН је оста ло углав ном као европ ска 

15) Ова тврд ња се на шла ма ме ти кри ти ке Џо на Ми ар шај ме ра, што се кроз исто ри ју по твр-
ди ло као тач но, јер су по је ди не др жа ве из исто риј ских или иде о ло шких раз ло га бли ски 



стр:221248.

- 239 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ор га ни за ци ја, а ни ме ђу на род ни од но си му ни су ишли на ру ку – ра-
ди ло се о не мо гућ но сти уса гла ша ва ња те ко ви на ли бе рал не де мо-
кра ти је, фа ши зма и ко му ни зма (Ми хал ка). 

По сле Дру гог свет ског ра та   ство ре на је ме ђу на род на ор га ни-
за ци ја у пра вом сми слу те ре чи и са ве ли ким оче ки ва њи ма, Ор га ни-
за ци ја ује ди ње них на ци ја. Чла но ви ма 41. и 42. По ве ље УН уре ђе но 
је де ло ва ње др жа ва чла ни ца са ци љем за шти те и ус по ста вља ња 
ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Глав ни ор ган ове ор га ни за ци је 
за ду жен за ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти је Са-
вет без бед но сти. Шта ви ше, и Ме ђу на род ни суд прав де, у свој ству 
глав ног суд ског ор га на УН, је рас пра вља ју ћи о спо ро ви ма ме ђу др-
жа ва ма чла ни ца ма увек ка да је би ло у пи та њу очу ва ње ме ђу на род-
ног ми ра и без бед но сти исте упу ћи вао на Са вет без бед но сти. Увек 
се по зи вао на По ве љу УН. Јед на од глав них смет њи  ефи ка сно сти 
УН се ти ца ла упо тре бе пра ва ве та, што је од го ва ра ло кре а то ри ма 
по сле рат ног ме ђу на род ног си сте ма. То пра во је спре ча ва ло да се 
при нуд не ме ре спро ве ду пре ма ве ли ким си ла ма или исто риј ско-
иде о ло шки бли ским зе мља ма. 

С дру ге стра не, По ве ља УН ни чим ни је спре ча ва ла ре ги о нал-
но ор га ни зо ва ње, па су у том ци љу осно ва не мно ге ор га ни за ци је 
ре ги о нал ног ка рак те ра од го вор не за ус по ста вља ње ме ђу на род ног  
ми ра и без бед но сти (члан 51. По ве ље УН) – НА ТО, Вар шав ски уго-
вор (о ко ме се мо же го во ри ти са исто риј ске пер спек ти ве), Европ-
ска уни ја, За пад но е вроп ска уни ја, Са вет за уза јам ну еко ном ску 
по моћ (не стао са не стан ком Вар шав ског уго во ра), Са вет Евро пе, 
КЕБС/ОЕБС. 

КЕБС/ОЕБС је на пра вио ве ли ки по мак у по гле ду свог уну тра-
шњег устрој ства, јер је из ме ђу на род не кон фе рен ци је пре ра стао 
у ме ђу на род ну ор га ни за ци ју од Ван ку ве ра до Вла ди во сто ка, та ко 
да по ма ло од сту па од на ве де них ре ги о нал них ор га ни за ци ја. Но ва 
Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу се то ли ко ин сти-
ту ци о на ли зо ва ла да су штин ски са КЕБС-ом ни је има ла ни ка кве 
слич но сти. У њој не по сто ји ни ка ква пре го ва рач ка рав но те жа ко ја 
је би ла бит на за КЕБС; не ма про це са уса гла ша ва ња ста во ва, јер не 
по сто је ви ше раз ли чи те гру пе европ ских др жа ва; не ма за јед нич ког 
име ни те ља ин те ре са свих ак те ра од но са; кон сен сус не ма ап со лут-
ну ва жност као ра ни је; про цес од лу чи ва ња је не у рав но те жен, јер је 
оста ла као це ли на са мо „моћ на гру па раз ви је них зе ма ља“. Ор га ни-

при ја те љи, те је ма ло ве ро ват но да ће се при дру жи ти би ло ко јој ко а ли ци ји про тив вла-
сти тог при ја те ља. 
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за ци ја се ви ше ба ви ла кон крет ним пи та њи ма ве за них за при ме ну 
на че ла и стан дар да ка ко у од но си ма др жа ва та ко и у обла сти уну-
тра шњег уре ђе ња и ста ња у др жа ва ма чла ни ца ма.16)

Уме сто ак тив но сти КЕБС-а у окви ру „три корпе“, да на шња 
ак тив ност ОЕБС-а се сво ди на про цес „управљањакризама“ (cri
sis managamant), што по ка зу је број ност ње них ми си ја (десет), 
оп штих ме ха ни за ма (четири) и по себ них ме ха ни за ма (два), као и 
по сто ја ње Ви со ког ко ме са ра за из бе гли це и Би роа за де мо крат ске 
ин сти ту ци је и људ ска пра ва. Про бле ма ти ка дру ге хел син шке „кор
пе“ (економскасарадња) фак тич ки је пре шла на Европ ску уни ју, 
од но сно ње ну по ли ти ку пре ма ма сов ним зах те ви ма европ ских зе-
ма ља за при дру жи ва њем или са рад њом, а пи та њи ма без бед но сти 
све ви ше се ба ви НА ТО.

Јед на од уло га но ве ор га ни за ци је је би ла и да успе шно спро-
ве де про цес усме ра ва ња преображајa у бив шим со ци ја ли стич-
ким зе мља ма, као и да про ши ри над ле жност у прав цу ре ша ва ња 
кон крет них пи та ња у кри зним си ту а ци ја ма и слу ча је ви ма по вре де 
људ ских пра ва. Да би се ово успе шно спро ве ло, би ла је нео п ход на 
ве ћа ин сти ту ци о на ли за ци ја. Ин сти ту ци о на ли за ци ја је, са ма по се-
би, пред ста вља ла и про блем. Ово због то га што је у прак си до шло 
до „рас ко ра ка из ме ђу до ста ши ро ког за хва та на пла ну ин сти ту ци-
о на ли за ци је и не до вољ не од ре ђе но сти у по гле ду ствар них уло га 
не ких од но во ство ре них ор га на“.17) У прак си, ОЕБС је по сти гао 
ма ње ре зул та те у од но су на НА ТО и ЗЕУ. 

Уло га Европ ске уни је (ЕУ), За пад но е вроп ске уни је (ЗЕУ) и 
Европ ског са ве та (ЕС) је по ка за ла бо ље прак тич не ре зул та те, а по-
себ но у окви ру про гра ма ЕСДП – Без бед но сна и од брам бе на  по-
ли ти ка Европ ске уни је, као  и кроз  са рад њу са НА ТО пак том. У 
ње го вом раз во ју из два ја мо трипериода: пе ри од пре уста но вље ња 
ЕСДП, пе ри од ра да на ства ра њу про гра ма, и тре ћи, пе ри од опе ра-
тив них ак тив но сти овог про гра ма. 

Пр ви пе ри од је тзв. хладноратовски период уста но вље ња 
про гра ма, чи ја се основ на ка рак те ри сти ка са сто ја ла у то ме да су 
др жа ве чла ни це сво је ци ље ве на ци о нал не без бед но сти оства ри ва-
ле чланством у војниморганизацијама. У том пе ри о ду члан ству 
у НА ТО  ни је има ло ал тер на ти ву. Европ ска еко ном ска за јед ни ца 
16) Љу би во је Аћи мо вић, «Кон фе рен ци ја о без бед но сти и са рад њи у Евро пи», Међународ

нипроблеми, 1992, бр. 1-2, стр. 182-184; на ве де но пре ма: Мо мир Стој ко вић, «Про тив-
реч но сти европ ских про це са и од но са», Међународнаполитика, 1030/1995, стр. 2.

17) Исто. 
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(ЕЕЗ) се усред сре ђи ва ла на пи та ња еко ном ске са рад ње, а ис точ но-
е вроп ске зе мље су сво је ин те ре се оства ри ва ле члан ством у Са ве ту 
за уза јам ну еко ном ску по моћ (СЕВ) и Вар шав ском пак ту, осим Ју-
го сла ви је, ко ја је би ла не свр ста на. 

Ме ђу тим, не стан ком ВУ, НА ТО се на шао у по зи ци ји вој ног са-
ве за. Да би се по пу нио ва кум на стао не стан ком ВУ, чла ни це Европ-
ске за јед ни це (ЕЗ) су ина у гу ри са ле Про грам за јед нич ке спољ не и 
без бед но сне по ли ти ке (ЦФСП). Усва ја њем овог про гра ма, пи та ња 
без бед но сти су се по пр ви пут по ста ви ла у окви ру ЕЗ. ЗЕУ би у 
том слу ча ју има ла оперативну уло гу и спро во ди ла од лу ке и ак ци је 
ЦФСП  (Уго вор о ЕУ, члан Ј.4.1 и Ј.4.2.). ЗЕУ сво ју ин кар на ци ју 
до жи вља ва кра јем 80-их го ди на18), тач ни је 1984. го ди не, ка да је на 
са стан ку Министарскогсаветау Ри му од лу че но да   она тре ба да 
спро во ди од ред бе ЕУ, а по себ но оне ко је се ти чу од бра не узи ма ју-
ћи у об зир моћ сва ке др жа ве чла ни це по на о соб. На овом сте пе ну 
раз во ја про гра ма ЕСДП,  тре ба ис та ћи да се ни ка ко нерадиодис
континуитету са НА ТО пак том, већ се ЗЕУ по сма тра као до пу на 
а не ал тер на ти ва НА ТО пак ту. То се ви ди и из ци ље ва ЗЕУ – она 
је ви ше пле ди ра ла ка то ме да бу де ме ђу вла ди на а не над др жав на 
ор га ни за ци ја.19) По че так упо тре бе ЗЕУ као за мај ца од брам бе не по-
ли ти ке ЕУ је по кре нуо не ко ли ко ве о ма бит них пи та ња од брам бе-
не по ли ти ке др жа ва чла ни ца. То су пи та ња чланстваиузајамних
односа на ве де них ор га ни за ци ја. За члан ство је ре че но да је не мо-
но лит но (Та бе ла 1), а од но си из ме ђу ЕУ и ЗЕУ се тре ба ју раз ви ја-
ти као од брам бе на ком по нен та ЕУ у ци љу ја ча ња европ ског сту ба 
НА ТО-а. У том ци љу је Са вет ми ни ста ра ЗЕУ усво јио Пе терс бер-
шку де кла ра ци ју у ју ну 1992. го ди не са ци љем про ши ре ња под-
руч ја свог де ло ва ња на упо тре бу бор бе них сна га ра ди овла да ва ња 
кри за ма. На тај на чин су сна ге ЕСДП мо гле да спро ве ду у де ло 
зах те ве ЕУ. ЗЕУ, са сво је стра не, ни је би ла спрем на за са мо стал но 
из во ђе ње опе ра ци ја, па је на НА ТО са стан ку у ја ну а ру 1994. го ди-
не у Бри се лу до шло до по твр де прин ци па рас по ло жи во сти вој них 

18)  ЗЕУ је осно ва на Бри сел ским уго во ром 1948. го ди не. То је био Уго вор о при вред ној, со-
ци јал ној и кул тур ној са рад њи и ко лек тив ној са мо од бра ни. Пр во бит но је тај уго вор пот-
пи са ло пет др жа ва, 23. ок то бра 1954. го ди не овом уго во ру при сту па ју још два чла ни це 
(Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка и Ита ли ја) и ор га ни за ци ја ме ња на зив у За пад но е вроп ска 
уни ја. 1988. го ди не уго вор о при сту па њу пот пи су ју  Пор ту га ли ја и Шпа ни ја, а по ста ју 
чла ни це 1990. го ди не. 1992. го ди не је по зив за члан ство до би ла и Грч ка, а фор мал но 
по ста ла члан  ЗЕУ 1995. го ди не.  За члан ство у ЗЕУ тре ба ре ћи да оно ни је иден тич но 
члан ству у НА ТО и ЕУ. 

19)  Де таљ ни је о ово ме ви де ти у: Ric hard Whit man,”NA TO, EU and ESDP: An Emer ging Di-
vi sion of La bo ur”, Con tem po raty SecurityPolicy, No 3, 2004, pp. 430-451. 
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сна га сна га ма ЗЕУ пу тем Ком би но ва них сна га за за јед нич ке за дат-
ке (ЦЈТФ). По што овај кон цепт ни је имао не ких ве ћих успе ха, у 
ма ју 1997. го ди не   до шло је до на и ме но ва ња Вр хов ног ко ман дан та 
удру же них сна га Евро пе (ДСА ЦЕ УР) – пред ста вљао је кључ но те-
ло у од но су из ме ђу НА ТО-а и стра те гиј ске ко ман де ЗЕУ. 

ТА БЕ ЛА 1
Европ ске ор га ни за ци је

ОЕБС НА ТО
ЕУ

Ир ска
Аустрија       

Швед ска
Финска

Пољ ска
Че шка
Сло вач ка
Ма ђар ска
Бу гар ска
Ру му ни ја
Есто ни ја Ли-
тва ни ја
Ле то ни ја
Ал ба ни ја
Сло ве ни ја
Хр ват ска
Бо сна и Хер це-
го ви на
Југославија

САД
Ка на да
Тур ска
Исланд
Норвешка

Грч ка           Дан ска 
ЗЕУ

Бел ги ја
Не мач ка
Фран цу ска
Ита ли ја
Лук сем бург
Хо лан ди ја
Пор ту га ли ја
Шпа ни ја
Велика Британија

Ру си ја
Бе ло ру си ја
Укра ји на
Мол да ви ја
Ка зах стан
Уз бе ки стан
Турк ме ни стан
Та џи ки стан
Јер ме ни ја
Азер беј џан
Грузија

Мал та
Сан 
Ма ри но
Ватикан 

Лих те штајн
Ки пар
Швај цар ска
Мароко

Из вор: З. Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, II из да ње, Под го ри ца: ЦИД и 
Ба ња Лу ка. Ро ма нов, 2001 (стр. 58).

Да љи ко рак ка ус по ста вља њу бо љих од но са из ме ђу ЗЕУ и ЕУ 
је би ло пот пи си ва ње Ам стер дам ског уго во ра у ју ну 1997. го ди не. 
Ов де су чак би ле у пи та њу и оп ци је интегрисања ЗЕУ у ЕУ. Овла
давањекризама је био је дан од нај ва жни јих за да та ка ЕУ. 

Пре лаз ка опе ра тив ној фа зи де ло ва ња ЕСДП је омо гу ћен про
меном става бри тан ске ад ми ни стра ци је пре ма вој ној ди мен зи ји 
ЕУ. На Фран цу ско-бри тан ском са ми ту у СтМалоу 1998. го ди не 
је до не та За јед нич ка де кла ра ци ја о европ ској од бра ни и озна ча ва-
ла је ду бље пре и спи ти ва ње бри тан ске по зи ци је по овом пи та њу. 
По пр ви пу та у исто ри ји европ ских ин те гра ци ја су две зна чај не 
вој не сна ге по сти гле сагласностпопитањубезбедности. Са ста-
нак у Ст-Ма лоу се узи ма као почетакевропскогпројектаодбране. 
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На свом са стан ку у Кел ну 1999. го ди не, Са вет Евро пе20) је ис та као 
при вр же ност фран цу ско-бри тан ској по зи ци ји из Ст-Ма лоа, чи ме 
је ис та као и мо гућ ност свог  ра да на по љу безбедности. Основ ни 
циљ ЕУ тре ба ло би, пре ма од ред ба ма овог са стан ка,   да бу де ус-
по ста вља ње сво јих сопственихкапацитета за ауто ном на деј ства 
ко ји ће има ти по др шку у ре спек та бил ним вој ним сна га ма. 

Са ста нак у Хел син ки ју у де цем бру 1999. го ди не   на ста вио је 
да љи тренд раз во ја ЕСДП и те жио је ка то ме да ЕУ спро во ди вој не 
опе ра ци је он де где НА ТО нијебиоангажован. Ово је ини ци јал ни 
пе ри од прак тич ног из во ђе ња опе ра ци ја са вој ном мо ћи од 60.000 
тру па и 200.000 чла но ва вој ног осо бља. Зна чај Хел син ки ја је био у 
то ме што је ЗЕУ оста вио безглавнеулоге.21) По сте пе но се вр ши ла 
ње на ин те гра ци ја  у ЕСДП про грам ЕУ. Број сна га ЕСДП је по рас-
тао на 100.000 тру па, 400.000 ле те ли ца и 1000 бро до ва.22) Са вет 
Евро пе је ка сни је до го во рио но ви план под на зи вом „He a dli ne Goal 
2010“ (Са глав ном уло гом до 2010.). 

НА ТО је у по след њих два де се так го ди на пре ра стао од пак та 
за ре ги о нал ну без бед ност у ме ђу на род ну ор га ни за ци ју са ци љем 
бор бе про тив те ро ри зма, спре ча ва ња ши ре ња (про ли фе ра ци је) ну-
кле ар ног оруж ја и га ран то ва ња европ ске без бед но сти. То је ра дио 
и ра ди кроз сво ја два стра те гиј ска кон цеп та из 1991. и 1999. го ди-
не: Пр ви стра те гиј ски кон цепт се ти цао промоције партнерства 
у Евро пи са бив шим чла ни ца ма ЗЕУ и Ру си је, сма ње ња ста ја ће 
вој ске и при пре ма за овла да ва ње кри за ма. По што ви ше ни је би ло 
прет њи са Ис то ка, 1994. го ди не је све ча но уве ден про грам Парт
нерствозамир, као је дан од об ли ка са рад ње у без бед но сти (co o pe-
ra ti ve se cu rity). Дру ги кон цепт се ти цао овладавањакризама (cri sis 
ma na ge ment) и све ча но је усво јен на пе де се то го ди шњи ци НА ТО 
пак та на са стан ку у Ва шинг то ну, апри ла 1999. го ди не. 
20)  Са вет Евро пе је нај ста ри ја по ли тич ка ор га ни за ци ја на Ста ром кон ти нен ту. Осно ва-

на је 1949. го ди не у Лон до ну уго во ром ко ји је пот пи са ло де сет чла ни ца. Са да бро ји 
47 чла ни ца (по след ња је при сту пи ла Цр на Го ра). Од европ ских др жа ва члан ство не-
ма још са мо Бе ло ру си ја, чи ји је ста тус го ста су спен до ван због не по што ва ња људ ских 
пра ва и де мо крат ских на че ла. Ста тус по сма тра ча има пет др жа ва, од ко јих су че ти ри 
ва не вроп ске (САД, Мек си ко, Ка на да, Ја пан уз Ва ти кан). Се ди ште му је у Стра збу ру. 
Основ ни ци ље ви ове ор га ни за ци је  су за шти та људ ских пра ва, пар ла мен тар не де мо-
кра ти је и вла да ви не пра ва уз про мо ви са ње све сти о европ ском иден ти те ту за сно ва ном 
на за јед нич ким вред но сти ма. Глав ни ор га ни су му Ко ми тет ми ни ста ра, Пар ла мен тар на 
скуп шти на Са ве та Евро пе, Кон грес ло кал них и ре ги о нал них вла сти и Се кре та ри јат. 
Зва нич ни је зи ци су ен гле ски и фран цу ски. 

21) На са стан ку ЗЕУ у Пор ту у ма ју 2000. го ди не се рас пра вља ло о да љој бу дућ но сти ове 
ор га ни за ци је. На кон са стан ка у Мар се љу у но вем бру исте го ди не, ЗЕУ се тран сфор ми-
са ла у спо ред ну ор га ни за ци ју. 

22) Ric hard Whit man, NATO,EUandESDP ..., op. cit., p. 439. 
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Уло га НА ТО-а још ви ше до би ја на зна ча ју ка да се узму у об зир 
ри зи ци од ну кле ар ног, хе миј ског и би о ло шког оруж ја. У том ци љу 
је ис так нут зна чај при је ма новихчланица и ус по ста вља ње бли ски-
јих од но са са Укра ји ном и Ру си јом. НА ТО се де фи ни тив но по ка зао 
као чи ни лац га ран то ва ња без бед но сти, овла да ва ња кри за ма и одр-
жа ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти из ван сво јих гра ни ца. 

По што је по стао флек си бил на ор га ни за ци ја спо соб на да се но-
си са ши ро ким спек тром за да та ка не за ви сно и у са рад њи са дру гим 
ор га ни за ци ја ма, пред њим су се на по чет ку 21. ве ка по ста ви ли и 
новиизазови у сми слу за шти те људ ских пра ва, иза ко јих се, мо ра 
се при зна ти, кри ју и иде о ло шки ци ље ви и пре ве ли ка же ља за екс-
пан зи јом а све у ци љу но вог свет ског по рет ка (Pax Ame ri ca na). 

Про цес ши ре ња и при дру жи ва ња је те као планскииконтину
ирано. Са мо про ши ре ње је отво ри ло но ву мо гућ ност мо дер ни за-
ци је, стан дар ди за ци је и флек си бил но сти уз по ве ћа ње де мо крат ске 
кон тро ле вој ске др жа ва чла ни ца. Про ши ре ње је спро во ђе но и још 
увек се спро во ди уз узи ма ње у об зир еко ном ске и по ли тич ке мо ћи 
др жа ва чла ни ца и по што ва ње њи хо вог на ци о нал ног ин те ре са. Као 
при о ри тет је утвр ђе но и не по гор ша ва ње од но са са Ру си јом, ма да 
Ру си ја ни је вољ на да уђе у НА ТО и у том ци љу не по др жа ва ула зак 
Укра ји не и Ср би је. Зе мље ко је су по ста ле чла ни це   тре ба ле су да 
има ју до бро ор га ни зо ва не, ди сци пли но ва не и про фе си о нал не вој-
ске, де мо крат ску власт, ни су сме ле да има ју гра нич не су ко бе и да 
угро жа ва ју пра ва на ци о нал них ма њи на. Да би био ефи ка сни ји и 
ефек тив ни ји у по гле ду при је ма но вих чла ни ца23) НА ТО је усво јио 
Акционипланзачланство (МАП), та ко да је до кра ја пр ве де ка де 
21. ве ка НА ТО до про до гра ни ца Укра ји не и Ру си је, а зе мље за пад-
ног Бал ка на окру жио као јед но остр во из ван европ ске без бед но сне 
сфе ре. 

На са стан ку у Пра гу 2002. го ди не, од лу че но је да се ЕУ обез-
бе ди при ступ НА ТО сред стви ма и мо гућ но сти ма, за оне опе ра ци је 
у ко ји ма он ни је ан га жо ван. По то њи са ста нак у Истам бу лу из ју на 
2004. го ди не је ина у гу ри сао поделу рада из ме ђу НА ТО и ЕУ, уз 
23) НА ТО пакт је осно ван апри ла 1949. го ди не у Ва шинг то ну као ор га ни за ци ја ко ја ће спо-

ро ве ре ша ва ти ми ро љу би вим сред стви ма ка ко мир и без бед ност у ме ђу на род ним од но-
си ма не би би ли угро же ни (члан 1.). НА ТО до са да оку пља 26 чла ни ца уз кон ста та ци ју 
да су 2008. го ди не Хр ват ска и Ал ба ни ја по зва не у члан ство. Пр ве ис точ но е вроп ске 
зе мље при мље не у члан ство су би ле Че шка, Ма ђар ска и Пољ ска 1999. го ди не, а дру ги 
круг при је ма је био 2004. го ди не ка да је при мље но се дам зе ма ља (Бу гар ска, Есто ни ја, 
Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Ру му ни ја, Сло вач ка и Сло ве ни ја. Што се про гра ма Парт нер ство 
за мир ти че, до са да су ре ги стро ва не 32 чла ни це. 
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сим бо лич ку од лу ку да се за вр ши ми си ја сна га СФОР и за ме ни ми-
си јом АЛ ТЕА. 

На осно ву све га из ло же ног и узи ма ју ћи у об зир тре нут ну прак-
су у од но си ма из ме ђу НА ТО и ЕУ, мо же мо ре ћи да ЕУјошувекне
поседује вој не ка па ци те те ни ти по ли тич ку во љу да ство ри је дан 
без бед но сно-од брам бе ни блок не за ви сан од НА ТО пак та. Ова кву 
си ту а ци ју ће мо има ти све док НА ТО пак том до ми ни ра ју САД, а по-
ли ти ка ЕСДП бу де у сен ци од но са НА ТО-САД-ЕУ. На овом ступ њу 
раз вит ка ових од но са тре ба ви ше ин си сти ра ти на ком пле мен тар-
но сти не го на кон ку рент но сти њи хо ве уло ге, јер се САД при пи су је 
уло га по сле хлад но ра тов ског „ли бе рал ног хе ге мо на“. 

ЗАКЉУЧАК

Основ ни циљ ус по ста вља ња ме ђу на род них ор га ни за ци ја уни-
вер зал ног ка рак те ра се са сто јао у успостављањуиочувању  ме-
ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Оне су, у свој ству нај зна чај ни јих 
ме ђу на род них ин сти ту ци ја, услед гло ба ли за ци је свет ске по ли ти ке, 
умно го ме до при не ле и об ли ко ва њу на ци о нал не без бед но сти. 

Пред став ни ци тра ди ци о нал них схва та ња на ме ђу на род не ин-
сти ту ци је као чи ни о це ус по ста вља ња ме ђу на род ног ми ра и без бед-
но сти гле да ју песимистички. Ова ква гле да ња има ју сво ју пот по ру 
у до са да шњој прак си при ме ње них си сте ма ко лек тив не без бед но-
сти – Дру штво на ро да и Ује ди ње не на ци је. Сви до са да шњи пред-
став ни ци тра ди цо нал них схва та ња су ана ли зи ра ју ћи ин сти ту ци је 
занемарили објек тив ни на уч ни при ступ. 

Ли бе рал на ви ђе ња ин сти ту ци ја су, и по ред свог оп ти ми стич-
ни јег гле да ња на њи хо ву уло гу, и да ље за сно ва на на кла сич ним 
пре ми са ма тра ди ци о нал них схва та ња. Ва жно је ис та ћи чи ње ни цу 
да у по сле хлад но ра тов ком раз во ју ме ђу на род них од но са на зна ча ју 
до би ја ју регионалнеинституције, а да оне по не кад узи ма ју над ле-
жност уни вер зал них (при мер уло ге НА ТО-а у ра ту на Ко со ву и Ме-
то хи ји 1999. го ди не). Све ово је би ло у скла ду са кон цеп том но вог 
свет ског по рет ка (Pax Ame ri ca na). С дру ге стра не, НА ТО пле ди ра 
да по ста не и уни вер зал на ор га ни за ци ја, јер по ла ко кр чи пут од ор-
га ни за ци је за ко лек тив ну од бра ну ка ор га ни за ци ји за ко лек тив ну 
без бед ност. У ре а ли за ци ји тог ци ља је нео п ход но ус по ста ви ти од-
но се са рад ње са Европ ском уни јом, Европ ским са ве том, ОЕБС-ом 
и За пад но е вроп ском уни јом. Ре а ли за ци ја про гра ма ЕСДП је ти пи-
чан при мер то га, уз оче ки ва ну до ми на ци ју НА ТО-а. 
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Све ово је омо гу ћа ва ло ства ра ње јед ног но вог без бед но сног 
обра сца у кри лу ста рог ко ји је био на из ди са ју, а  за сни вао се на 
жи вот ној нео п ход но сти раз ви ја ња са рад ње из ме ђу чла ни ца ме ђу-
на род ног си сте ма. Тај про цес је от по чео до но ше њем За вр шног ак-
та КЕБС-а у Хел син ки ју 1975. го ди не и тра је до да на шњих да на. 
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SrđanSlović
THEROLEOFINSTITUTIONSINTHEESTABLISHMENT

OFINTERNATIONALPEACEANDSECURITY
Summary

Liberalcomprehensionsofinternationalinstitutionscon
firmed the fact that, after the downfall of Berlin’sWall,
there had been great changes in international relations.
International relationshadnotbeena staticfiledwhere
powerrelatedrelationschangedinanendlessmonotony,
asrealistsstated.Thesearenewrelationsappearedasa
resultofamoreintensifiedactingofinternationalinstituti
ons.Suchchangesledtoanewlyestablishedcooperation
systemin internationalrelations,whichreplacedtheold
fashionedoneof„competitivesecurity“bythenewone
basedon„cooperationinsecurity“.
Althoughliberaltheoriesofinternationalrelationsover
cametheclassicalonesandfosteredpositiveexpectations
ofpeaceandstability, theycouldbeinfluencedbynega
tiveaspectsofglobalism: fast social changes, economic
gapbetweenrichandpoorones,suppressionofethnicand
nationalidentityofdifferentnationalgroupsetc.Thiscan
leadtoanewconflicts,butitisuptomoderninstitutions
topreventthem.OneofsuchinstitutionswithintheEUis
itsSecurityandDefencePolicy–ESDP.
At theactual levelofdevelopment, it is indispensable to
makeasynchronizationoftheactivitiesofNATO,WEU,
EUandECinordertoimplementtheESDPprogramme
successfully;NATOmadethegreatestachievementswith
thisrespectandrepresentsastablesupporttoEUandis
slowlybeingtransformedfromtheorganizationofcollec
tivedefence  intotheoneofcollectivesecurity.So, from
theregionalorganizationintotheuniversalonewiththe
premisesofNewWorldOrder.
KeyWords: institutionalism, peace, security, balance of
power, realism, liberal institutionalism, internationalor
ganizations

 Овај рад је примљен 26. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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**	 Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Sтра те ги јом ту ри зма Вла де Ре пу бли ке Ср би је де фи ни са не су 
осно ве раз во ја ту ри зма у Ср би ји до 2015. го ди не. У де лу те 

Стра те ги је под на зи вом „План кон ку рент но сти“, ре ги о ни Зла ти бо-
ра и Зла та ра се као је дин стве на ту ри стич ка де сти на ци ја на во де као 
„пла нин ски зим ско-лет њи ре сорт у кла сте ру на во ђе ња ко ра ка оп-
ти мал ног раз вој ног мо де ла за сег мент пла нин ског од мо ра.“1) 

ПРИМЕРИУСПЕШНОГРАЗВОЈАТУРИЗМАУЕВРОПИ

Зла ти бор је про стра на, ком плек сна, отво ре на или пла то ска ви-
со ра ван спе ци фич но ва ло ви тог ви син ског ре ље фа ко ја се на ла зи у 
ју го за пад ном де лу Ре пу бли ке Ср би је, на тран зит ном пу ту из ме ђу 
Бе о гра да, од но сно кон ти нен та Евро пе, пре ма оба ли Ја дра на, од-
но сно сре до зем ној оба ли.  Зла ти бор, и су сед ни му Зла тар, по зна ти 
су у ло кал ним, ре ги о нал ним и др жав ним окви ри ма због ква ли те та 
во де и ва зду ха, не так ну те при ро де са пи то мим и ро ман тич ним пеј-
за жи ма, по прат не ори ги нал не кул тур но-исто риј ске и спорт ско-ре-
кре а ци о не по ну де, као и спе ци фич ног ху мо ра и го сто љу би во сти 
ло кал ног ста нов ни штва. Због не до вољ не ис ко ри ште но сти из у зет-
них при род них, кул тур них и при вред них по тен ци ја ла Зла ти бо ра 
и Зла та ра, и у свр ху под сти ца ња ње го вог одр жи вог раз во ја, јед на 
од смер ни ца овог тек ста је и да се ука же мо гу ћа па ра ле ла из ме ђу 
ре ги о нал ног раз во ја Зла ти бо ра и не ких дру гих ре ги о на у Евро пи 
са слич ним ге о кли мат ским ка рак те ри сти ка ма и по тен ци ја ли ма за 
одр жи ви кул тур ни и еко ном ски раз вој, и да се про на ђу од го ва ра ју-
ће смер ни це и пред ло зи за им пле мен та ци ју мо гу ћих пред у сло ва за 
ста би лан и одр жи ви раз вој ре ги о на Зла ти бор у бу дућ но сти. 

За раз ли ку од Бал кан ског по лу о стр ва, чи ји су ру рал ни пре де ли 
би ли де це ни ја ма за по ста вље ни у пла но ви ма раз во ја др жа ве, раз-
1) Уни вер зи тет Син ги ду нум, Фа кул тет за ту ри стич ки и хо те ли јер ски ме наџ мент, Послов

ни(master)плантуристичкедестинацијеЗлатибор–Златар, www. fthm.sin gi du num.
ac.rs, стр. 1-2: Ауто ри тек ста пред ла жу да би би ло свр сис ход ни је уко ли ко би под руч је 
Зла ти бо ра и Зла та ра, од но сно оп шти не Ча је ти на и Но ва Ва рош би ле тре ти ра не ши-
ре, од но сно за јед нич ки са оп шти на ма са ко ји ма фор ми ра ју ре ле ван тан де сти на циј-
ски ту ри стич ки про из вод, по себ но у од но су на ка рак те ри сти ке те ку ће и по тен ци јал не 
ино стра не ту ри стич ке тра жње. Ин те рес за та кво тре ти ра ње де сти на циј ског про из во да 
ис ка зан је и фор ми ра њем Ту ри стич ке ор га и за ци је за тзв. кла стер Ју го за пад на Ср би ја 
са се ди штем у Ужи цу, ко ја укљу чу је и оп шти не Ужи це и Ба ји на Ба шта, са ко ји ма про-
у ча ва но под руч је нај не по сред ни је фор ми ра спе ци фи чан и ком пле мен та ран про из вод. 
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ви је не др жа ве као Фран цу ска, Ита ли ја или Ве ли ка Бри та ни ја су 
по моћ ним сред стви ма мар ке тин га усло вља ва ле или по бољ ша ва ле 
раз вој кул ту ре и еко но ми је у сво јим по гра нич ним или од цен тра 
уда ље ним ре ги о ни ма. У Фран цу ској је тренд ма сов них ми гра ци-
ја љу ди из се ла у гра до ве у ју жном де лу Фран цу ске у ше зде се-
тим го ди на ма ХХ. ве ка за у ста вљен од по чет ка осам де се тих го ди-
на да ва њем олак ши ца мла дим брач ним па ро ви ма при ку по ви ни 
не крет ни на и из град њом ква ли тет них пу те ва, ин фра струк ту ре 
и те ле ко му ни ка ци о них ве за у тим ре ги о ни ма. Упо ре до са мар ке-
тин шки про мо ви са ним пред но сти ма жи вље ња и ства ра ња и ра да 
у обла сти ди зај на, гра ђе ви нар ства, ко зме тич ке ин ду стри је, ин ду-
стри је при род них ле ко ва и здра ве хра не, по љо при вре де, ту ри зма 
или уго сти тељ ства, те као је про цес вра ћа ња и оста ја ња ло кал ног 
ста нов ни штва у тим ру рал ним про сто ри ма, и та ко су вре ме ном и 
по зна ти умет ни ци, пред у зи ма чи и при пад ни ци ви со ко ран ги ра ног 
дру штве ног сло ја по чи ња ли да би ра ју та ква под руч ја за по се те или 
пак за при вре ме ни или трај ни бо ра вак у њи ма, што је ујед но да ло 
и до дат ну мар ке тин шку вред ност при род ним по тен ци ја ли ма се о-
ских пре де ла Фран цу ске. Ова кви и слич ни мар ке тин шки по те зи 
вла да раз ви је них др жа ва до при но си ли су раз во ју по љо при вре де, 
што је по пра ви лу пот по ма га ло раз вој оста лих при вред них гра-
на и де лат но сти у ло кал ним за јед ни ца ма и ре ги о ни ма. Сли ко ви ти 
су при ме ри мар ке тин шког кон цеп та раз во ја Про ван се или Азур не 
оба ле у Фран цу ској, где су при род не ле по те тог под руч ја, из град-
ња до бре са о бра ћај не и те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и по-
ну да ло кал них га стро ном ских спе ци ја ли те та об је ди ње ни у јед ну 
ту ри стич ки пре по зна тљи ву и еко ном ски про фи та бил ну це ли ну. 
Кон кре тан при мер за то је успе шно мар ке тин шки и еко ном ски из-
вр ше но по ве зи ва ње свет ски по зна тих про ван сал ских цен та ра за 
пар фу ме ри ју и аро ма те ра пи ју Gras se или Mo na sque, ши ром све та 
по зна тог по сво јим план та жа ма раз ли чи тих вр ста цве ћа и би ља ка 
и ло кал ним про из во ђа чи ма и до ста вља чи ма пар фе ма и аро ма тич-
них уља. За при вред ни успех ових гра ди ћа за слу жне су ге не ра ци је 
ло кал них пред у зет нич ких по ро ди ца ко је су уз име сво јих по сло ва 
при по ји ле атри бу те тра ди ци је, еко ном ске про фи та бил но сти и по-
ве ре ња по тро ша ча, ме ша ви ну ру рал ног и со фи сти ци ра ног, га стро-
но ми ју и спе ци фич ну joiedevivre фи ло зо фи ју ужи ва ња у жи во ту. 
Ове гра ди ће раз два ја све га пар де се ти на ки ло ме та ра од фран цу-
ских обал ских гра до ва Can nes, Ni ce или Sa int Tro pez, или са гра-
до ви ма Mon te Car lo и San Re mo у су сед ним др жа ва ма. Чи та во ово 
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на ве де но под руч је, уз по ну ду при род них ре сур са у свом ту ри стич-
ком мар ке тин шком кон цеп ту, већ де це ни ја ма пру жа и ви со ко ква-
ли тет ну спе ци ја ли стич ко-ме ди цин ску и кул тур но-исто риј ску про-
прат ну по ну ду. Од ве ли ке ва жно сти је чи ње ни ца да је ово под руч је 
по ве за но до брим те ле ко му ни ка ци о ним и са о бра ћај ним ве за ма 
(ква ли тет не пру ге, ауто-пу те ви, ва зду шни са о бра ћај), ка ко из ме-
ђу се бе, та ко и са глав ним ур ба ним сре ди шти ма у окру же њу, или 
пак са обли жњим свет ски по зна тим ски ја ли шти ма у европ ским 
Ал пи ма. У су сед ним европ ским Ал пи ма, не ка бив ша фран цу ска, 
швај цар ска, не мач ка, аустриј ска и ита ли јан ска ру рал на пла нин ска 
ме ста, ко ја су у про шло сти би ла на се ље на по љо при вред ни ци ма, 
сто ча ри ма, ру да ри ма и за на тли ја ма, вре ме ном су пре ра сла у нај по-
зна ти је свет ске пла нин ске ту ри стич ке цен тре. За та кве пла нин ске 
цен тре је ка рак те ри стич но да се ни су те ри то ри јал но и то по граф-
ски мно го ши ри ли, да су на аутох то но сти уну тра шњих и спољ них 
ар хи тек тон ских ка рак те ри сти ка из гра ди ли по чет ни image и да су 
у ци љу при вла че ња ту ри ста кон ти ну и ра но усва ја ли нај са вре ме ни-
ја тех но ло шка до стиг ну ћа и вр ши ли по бољ ша ње ин фра струк ту ре. 
Исто вре ме но са тим про це сом, па жљи вим пла ни ра њем и ис тан ча-
ном по ну дом ло кал них аутох то них про из во да и гло бал но по зна тих 
лук су зних про из во да, као и нај ви шим ни во ом ра зних вр ста услу-
жних де лат но сти у сво јој по ну ди, при ву кли су не са мо уско ори-
јен ти сан про фил ту ри ста ски ја ша и ре кре а ти ва ца, не го и имућ ну 
и со фи сти ци ра ну кли јен те лу раз ли чи тих го ди шта као сво је го сте. 
За успе шан раз вој тих по зна тих пла нин ских цен та ра би ле су пре-
суд не до бро на пра вље не сту ди је из во дљи во сти  о њи хо вом одр жи-
вом раз во ју, ко је су, у за ви сно сти од ге о граф ских, би о кли мат ских и 
ин фра струк тур них ка рак те ри сти ка и при вред них и кул тур них по-
тен ци ја ла тог ре ги о на, као и ње го вог сте пе на еко ном ског раз во ја и 
ту ри стич ке по ну де, по мо гле да се од ре ди по жељ ни про фил и сте-
пен ма сов но сти по се ти ла ца, а за тим де це ни ја ма ра ди на из град њи 
и очу ва њу же ље ног ути ска у јав но сти и по бољ ша њу еко ном ског 
и кул тур ног раз во ја ових пла нин ских цен та ра. Исто то ли ко ва жно 
за успе шан раз вој тих пла нин ских цен та ра билa је, уз по ну ду ква-
ли тет них про из во да из дру гих ре ги о на и др жа ва, и вла сти та про-
из вод ња од ре ђе них на мир ни ца и услу га, као и раз ви ја ње осе ћа ња 
по но са и за до вољ ства ло кал ног ста нов ни штва сво јом жи вот ном 
сре ди ном и раз ви ја њем све сти о по тре би за ње ним очу ва њем и 
уса вр ша ва њем. 
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Као по пра ви лу, при род на ква ли тет на осо бе ност и до бра ор га-
ни за ци ја ски ја ли шта, бо га ти при род ни и кул тур ни по тен ци ја ли  у 
од ре ђе ном ме сту, као и спе ци фич но сти  ко је по се ти о цу мо же да по-
ну ди са мо јед но од ре ђе но ме сто, и ни јед но дру го у ње го вом окру-
же њу, вре ме ном су из два ја ли у ре ги о ну од ре ђе не пла нин ске цен тре 
као при влач на и стал на од ре ди шта за ту ри сте. У дру гој по ло ви ни 
ХIХ. ве ка ур ба на европ ска ели та по че ла је да от кри ва при ро ду и 
кул ту ру ових алп ских ре ги о на и да је иде а ли зу је као ал тер на ти ву 
свом на чи ну жи во та у гра до ви ма. За хва љу ју ћи из град њи ауто пу та 
ше зде се тих го ди на ХIХ. ве ка, за тим из град њи же ле знич ке пру ге 
1901. го ди не, из град њи си сте ма жи ча ра 1936-1937. го ди не, те про-
би ја њу Mont-Blanc ту не ла (1959-1965) и кон струк ци ји ауто пу та 
Ro u te Blan che (1985-1990),2) на по чет ку ХХI ве ка, не ка да шње ма ло 
фран цу ско пла нин ско ме сто Cha mo nix вре ме ном је до жи ве ло да га 
у јед ном да ну по се ћу је и до 100.000 ту ри ста.3) За хва љу ју ћи раз во ју 
ски ја шког ту ри зма од 1864. го ди не, и не ка да шње ма ло швај цар-
ско пла нин ско на се ље St. Mo ritz вре ме ном је по ста ло је дан од нај-
по зна ти јих ту ри стич ких цен та ра на све ту. У слич ном кон тек сту је 
ка рак те ри сти чан и при мер исто риј ског раз во ја зи мо ва ли шта Grin-
del wald  у берн ској ре ги ји у Швај цар ској. До XIX. ве ка ста нов ни-
ци те ре ги је би ли су обич ни се ља ци и сто ча ри, при ну ђе ни да због 
си ро ма штва еми гри ра ју у ве ће ур ба не цен тре или у ино стран ство. 
За хва љу ју ћи про бу ђе ном ин те ре со ва њу ту ри ста за зим ски ту ри-
зам, од но сно при ли ву стра них и до ма ћих го сти ју ко ји су зах те ва ли 
при год не ком фор не сме штај не ка па ци те те и по мо гли из град њу са-
о бра ћај не ин фра струк ту ре, усле дио је пе ри од раз во ја обра зо ва ња 
и спе ци ја ли за ци је ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом. То је до при не ло 
да Grin del wald вре ме ном по ста не сре ди ште зим ског од мо ра ви ших 
дру штве них сло је ва у Евро пи.4) Европ ско ту ри стич ко тр жи ште пу-
но је при ме ра успе шних пла нин ских цен та ра слич них на ве де ним 
швај цар ским и фран цу ским пла нин ским од ма ра ли шти ма, ко ји су 
успе шно ком би но ва ли очу ва ње и упо тре бу при род них ре сур са у 
еко ном ске свр хе. У европ ска зи мо ва ли шта ту ри сти ски ја ши су зи-
ми до ла зи ли пре вас ход но због до бро уре ђе них ски ја шких ста за, 
али вре ме ном су мно га ова пла нин ска ту ри стич ка ме ста омо гу ћа-
2) Les Ho uc hes-Ser voz, Si te Of fi ciel des Of fi ces de To u ri sme, ThevillageresortintheChamo

nixvalley(LESHOUCHES), http://www.les ho uc hes.com/uk/les ho uc hes.htm
3) http://www.hzin ter na ti o nal.com/Ski_re sorts/Cha mo nix_Mont-Blanc/cha mo nix_mont-blanc.

html
4) Urs Wi e smann, MountainsoftheWorld:TourismandSustainableMountainDevelopment

PartI, http://www.mtnfo rum.org/re so ur ces/li brary/ma gen99a.htm
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ва ла сво јим по се ти о ци ма да ужи ва ју у ори ги нал ној ту ри стич кој 
по ну ди тих ме ста, би ло да се ра ди ло о мо гућ но сти ма за ба вље ње 
не ким спе ци фич ним вр ста ма зим ских спор то ва, ори ги нал ним га-
стро ном ским спе ци ја ли те ти ма, при род ним зна ме ни то сти ма, или 
јед но став ном чи ње ни цом да су ски ја ли шта и ту ри стич ке атрак ци је 
са гра ђе ни у бли зи ни не ког ма лог пла нин ског уни вер зи те та и сту-
дент ског цен тра, те су та ко при род но при вла чи ла од ре ђе ни тип по-
се ти о ца и кли јен те ле. У про на ла же њу ре ше ња за не до у ми це око 
про на ла же ња и ус по ста вља ња од го ва ра ју ћег кон цеп та уре ђе ња и 
ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра и Зла та ра, као при ме ри до не кле мо гу 
да по слу же европ ски пла нин ски ре ги он Ти рол-Ју жни Ти рол-Трен-
ти но из ме ђу Аустри је, Не мач ке, Швај цар ске и Ита ли је,5) про стра на 
ре ги он-мре жа ски ја ли шта Por tes du So leil, ко ја по ве зу је фран цу ске 
и швај цар ске ski и snowboarding цен тре, ре ги он Va la is у ју го за пад-
ном де лу Швај цар ске са чу ве ним ски ја ли шти ма Zer matt и Ver bi er 
или до ли на Ta ren ta i se (Vallée de la Ta ren ta i se) у фран цу ским са вој-
ским Ал пи ма са ски ја ли шти ма L’Espa ce Killy и Les Tro is Vallées.6)

ПОТЕНЦИЈАЛИИПРОБЛЕМИ
УРАЗВОЈУТУРИЗМАНАЗЛАТИБОРУ

Зла ти бор и Зла тар, као и су сед ни им пла нин ски цен три, у упо-
ред би са на ве де ним европ ским пла нин ским цен три ма са ду го го ди-
шњом бо га том ту ри стич ком тра ди ци јом, не мо гу да се про мо ви шу 
као уско спе ци ја ли зо ва ни ски ја ли шни зим ски цен три, због свог 
ре ла тив ног ни ског пла нин ског ма си ва и крат ких ски ја шких ста за 
5) На тај ре ги он на до ве зу је се ски ја шки ре ги он Ischgl у Ти ро лу у Аустри ји, уз са му гра-

ни цу са Швај цар ском – Ischgl је у Аустри ји, је дан део ски ја ли шта се на ла зи у Швај-
цар ској, а ме сто Sam na uen (бес ца рин ска зо на) је у Швај цар ској. Sam na uen је по знат по 
бес ца рин ској зо ни ку по ви не, ква ли тет ном си сте му жи ча ра и по ту не лу са по крет ном 
тра ком, са ко је се ди рект но са ски ја шке ста зе до ла зи у цен тар на се ља. 

6) http://www.pow der tra vel.com/ski_co ur che vel.htm: Пла нин ско ме сто Co ur che vel у тој 
до ли ни при мер је еко ном ски из у зет но про фи та бил ног пла нин ског цен тра са ви ше де-
се ти на хо те ла, ре сто ра на и лук су зних рад њи, са ски ја шким пи ста ма укуп не ду жи не од 
600 ки ло ме та ра и са ски-шко ла ма са пре ко 500 ски ин струк то ра и пла нин ских во ди ча. 
Овај по зна ти пла нин ски цен тар по де љен је на че ти ри, услов но ре че но, се ла, ко ја су 
до би ла име по над мор ској ви си ни на ко јој су сме ште на, и ко ја су по ве за на бес плат-
ни ауто бу си ма и гон до ла ма: Co ur che vel 1850, Co ur che vel 1650 Co ur che vel 
1550 и Co ur che vel 1300. Сва ко од тих ме ста је спе ци фич но по вр сти услу га ко је 
ну ди, као и по про фи лу по се ти о ца ко ји их по се ћу ју. Та ко је нај ве ће и на по пу лар ни-
је ме ђу се ли ма, се ло Co ur che vel 1850, по зна то по сво јој се о ској пи ја ци и по нај ве ћој 
кон цен тра ци ји лук су зних бу ти ка, су ве нир ни ца, рад њи са нај ква ли тет ни јом спорт ском 
опре мом, про дав ни ца за де цу, пар фу ме ри ја,  апо те ка, ко зме тич ких са ло на, ли ков них 
га ле ри ја, дра гу љар ни ца, ви на ри ја, ре сто ра на и ноћ них клу бо ва, а се ло Co ur che vel 
1300 је нај ста ри је на се ље, и у од но су на оста ла на се ља ну ди ти ши ну и мир сво јим 
по се ти о ци ма.
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у ус по ред би са мно гим по зна тим европ ским ски ја ли шти ма, као и 
због још увек не до вољ ног не ис ку ства ло кал ног ста нов ни штва и 
ин сти ту ци ја у про мо ци ји, вр ше њу и очу ва њу евен ту ал них по ме ну-
тих ту ри стич ких по ну да и услу га. Ту су и још увек не раз ре ше ни на 
од го ва ра ју ћи на чин про бле ми не до стат ка сне га на ски ја шким ста-
за ма, као и про бле ми не из гра ђе ног си сте ма па но рам ских и спорт-
ских жи ча ра. Још увек су не ре ше ни и про бле ми у ве зи са ор га ни за-
ци јом и упра вља њем ски ја ли шти ма, про прат ном ин фра струк ту ром 
или из најм љи ва њем и сер ви си ра њем опре ме за ски ја ше,7) а има и 
мно го број них дру гих про бле ма слич не при ро де. Пре ма ре зул та-
ти ма из ве шта ја о „Ин дек су еко ло шких пер фор ман си“, за сно ва-
ном углав ном на ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и пред ста вље ном на 
Свет ском еко ном ском фо ру му у Да во су, у ко јем се по др жа ва ма 
упо ре ђу је ста ње жи вот не сре ди не са по ста вље ним ци ље ви ма у тој 
обла сти, Ср би ја се на шла ме ђу пр вих три де сет др жа ва у све ту.8) То 
пред ста вља ва жну чи ње ни цу  у кон тек сту раз во ја лет њег и зим ског 
ту ри зма уоп ште. Ако би сту ди је из во ди во сти по ка за ле да би раз вој 
пла нин ског ту ри зма мо гао да по мог не укуп ном при вред ном раз во-
ју Зла ти бо ра и др жа ве, над ле жне ин сти ту ци је и по је дин ци за ду же-
ни за про мо ци ју и раз вој пла нин ског ту ри зма мо ра ли би да во де ра-
чу на о то ме да се, у слу ча ју про мо ци је пла нин ског и здрав стве ног 
ту ри зма, ра ди о јед ном ком плек сном про це су ме ња ња жи вот них 
сти ло ва, оби ча ја и ма ни ра по се ти ла ца из ур ба них кра је ва и до ма-
ћи на из ру рал них пре де ла. Др жав не ин сти ту ци је, ло кал не са мо у-
пра ве, прав ни ци, еко но ми сти и струч ња ци за мар ке тинг мо ра ли би 
да об ја сне и при бли же ло кал ном ста нов ни штву иде ју о по тре би 
раз во ја пла нин ског, у слу ча ју Зла ти бо ра по себ но и здрав стве ног 
ту ри зма, и да се укљу че у про цес ин фор ми са ња и обра зо ва ња ло-
кал ног ста нов ни штва у прав цу оства ри ва ња одр жи вог раз во ја у тој 
обла сти. 

У де лу Евро пе у ко јем се Зла ти бор на ла зи, у од но су на су сед-
не пла ни не Та ру и Зла тар, и оста ле пла ни не у окру же њу, ко је се 
7)  Не ка скан ди нав скаи алп ска ски ја ли шта су ре ши ла про блем ни ског пла нин ског ма си ва 

уво де ћи у сво ју по ну ду до дат не атрак ци је као што су halfpipe (ве ли ка по лу цев у сне гу 
на пра вље на за snowboarding), или пре вод и па но рам ско раз гле да ње око ли не си сте мом 
ка бин ских или отво ре них жи ча ра. Пре воз жи ча ра ма, осим што је еко но ми чан вид са-
о бра ћа ја, пре по руч љив је за Зла ти бор и због про бле ма не про ход но сти це ста и пу те ва 
услед ви со ких на ме та сне га у зим ском пе ри о ду.

8) Блиц, Та њуг, „Ср би ја ме ђу еко ло шки здра ви јим зе мља ма“, 28. 01. 2010.г.: Струч ња ци 
из обла сти ге о на у ка и еко ло шких за ко на ин декс др жа ве ран ги ра ли су пре ма де сет ка те-
го ри ја, као што су за га ђе ње ва зду ха, би о ло шка ра зно вр сност и кли мат ске про ме не, као 
и пре ма 25 по ка за те ља пер фор ман си ста ња жи вот не сре ди не у др жа ви.
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као и Зла ти бор, мо гу по хва ли ти из у зет но при влач ним и очу ва ним 
при род ним ле по та ма, Зла ти бор не мо же да по тен ци ра са мо сво је 
при род не ле по те као пред ност у од но су на су сед на и оста ла слич на 
пла нин ска ту ри стич ка ме ста. Али, по сто ји јед на пред ност Зла ти-
бо ра у од но су на њих - то су на уч но и тра ди ци о нал но до ка за ни ле-
ко ви ти при род ни ре сур си – ва здух, биљ ке и во де Зла ти бо ра, као и 
ње гов бла го де тан то по граф ски по ло жај на ко јем се укр шта ва ју кон-
ти нен тал на и ме ди те ран ска кли ма, као и ле по та пеј за жа ко ја пра ви 
ро ман ти чан и жи во пи сан оквир за ту ри стич ку по ну ду и про мо ци ју 
ле ко ви то сти при род них ре сур са тог под руч ја. Зла ти бор, уз сво ју 
по ну ду обје ка та за спорт, за ба ву, од мор и уго сти тељ ство, мо же да 
по тен ци ра као основ ну пред ност у од но су на дру ге пла нин ске цен-
тре пре све га сво је тра ди ци о нал не при зна те и по зна те здрав стве не 
и ре ха би ли та ци о не по тен ци ја ле. За хва љу ју ћи свом на уч но до ка за-
но ле ко ви том ва зду ху, биљ ка ма и во да ма са кал ци јум-кар бо на том, 
као и здрав стве но-ре ха би ли та ци о ном цен тру „Чи го та“, ко га је, као 
ви со ко ква ли тет ну уста но ву при зна ла и Свет ска здрав стве на ор га-
ни за ци ја, као и оста лим слич ним објек ти ма за здра вље, од мор, ре-
ха би ли та ци ју или спорт ске при пре ме, Зла ти бор мо же да по ста не 
сво је вр сна „ма ти ца здра вља“ у ту ри стич кој по ну ди Ср би је, Евро пе 
и све та. 

Са про бле ми ма ко је су има ли по зна ти европ ски пла нин ски 
ту ри стич ки цен три у свом раз во ју од дру ге по ло ви не XIX. ве ка, 
су сре ћу се на кра ју пр ве де це ни је XXI. ве ка и струч ња ци ко ји уче-
ству ју у ства ра њу стра те ги је одр жи вог раз во ја, ве ро ват но из глед не 
ре ги о на ли за ци је Ср би је, и до при но са ту ри зма раз во ју ре ги о на Зла-
ти бор. Ме ђу тим, ти слич ни по сто је ћи про бле ми оста ју у сен ци нај-
ве ћег да на шњег про бле ма у ве зи са раз во јем пла нин ског ту ри зма и 
одр жи вог раз во ја у Ср би ји, а то је да су та се о ска пла нин ска под-
руч ја у пла но ви ма раз во ја др жа ве би ла де це ни ја ма за не ма ри ва на и 
сход но то ме де мо граф ски опу сте ла, та ко да она да нас на ли ку ју на 
„мре жу пен зи о не ра“ чи ји ста нов ни ци су не моћ ни да про из во де и 
омо гу ћа ва ју жи вот бу ду ћим ге не ра ци ја ма на тим под руч ји ма. Је-
дан од ка рак те ри стич них при ме ра за то је не до ста так обје ка та за 
про из вод њу здрав стве но-без бед не хра не у пла нин ским под руч ји ма 
Ср би је, а за ко је већ ве ко ви ма по сто је ве ли ки при род ни по тен ци ја-
ли и ујед но и све ве ће ин те ре со ва ње стра них и до ма ћих по тро ша ча. 

У пла нин ским пре де ли ма Ср би је основ ни про блем за раз вој 
по љо при вред них обје ка та за уз гој ова ца, ко за и дру гих до ма ћих 
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жи во ти ња пред ста вља ми гра ци ја ло кал ног ста нов ни штва у ве ће 
ур ба не цен тре због по тра ге за по слом и обра зо ва њем, а по сле дич-
но то ме про блем пред ста вља и опа да ње зна чај ног бро ја пре жи ва ра, 
та ко да је са мо 10 % ве ћих трав на тих обла сти пла нин ских пре де ла 
у упо тре би, иако ре љеф, фи зич ке, хе миј ске и би о ло шке ка рак те ри-
сти ке зе мљи шта, бо та нич ки са став па шња ка, на вод ња ва ње, кли-
мат ски усло ви и епи де ми о ло шка си ту а ци ја за до во ља ва ју основ-
не усло ве за уз гој ова ца, ко за и дру гих вр ста пре жи ва ра. У овим 
кра је ви ма по кре та ње про це са про из вод ње здра ве хра не и кул ту ре 
уна пре ђе ња пре храм бе них и дру гих жи вот них на ви ка ло кал ног 
ста нов ни штва ујед но би да ло осно ву за ре ша ва ње про бле ма не за-
по сле но сти и по ста ло по кре тач раз во ја мул ти функ ци о нал не по љо-
при вре де.9) Ку по ви на до ма ћих пре храм бе них про из во да и оби ла-
зак атрак тив них ло кал них обје ка та у ко ји ма се про из во де здра ва 
хра на, пи ће, до ма ћи ле ко ви или ко зме тич ки про из во ди, што при-
ка зу ју број ни при ме ри у раз ви је ним др жа ва ма као што су Ве ли ка 
Бри та ни ја, Аустра ли ја, Но ви Зе ланд или Фран цу ска, омо гу ћа ва ју 
без бед ност хра не и жи вот не сре ди не и по ди за ње ни воа еко ло шке 
све сти ста нов ни штва у при род ним и кул тур ним ре сур си ма вр ло 
бо га тим, а у прак си за не ма ре ним и за пу ште ним ру рал ним кра је-
ви ма. Из град њом и одр жа ва њем ова квих до ма ћин ста ва и по се да 
бри га за за шти ту при род не сре ди не пре ва зи шла би фор му обич них 
тек сто ва у школ ским и стру ков ним уџ бе ни ци ма из обла сти по љо-
при вре де, ту ри зма или за шти те при род не сре ди не, по ста ла би пот-
пор ни стуб одр жи во сти еко ном ског и кул тур ног раз во ја и ујед но 
по кре тач раз во ја дру штве не све сти као окви ра про це са ин сти ту ци-
о на ли за ци је у ру рал ним кра је ви ма. 

Уз оп шти ну Ча је ти на, на Зла ти бо ру се вре ме ном кроз исто ри-
ју, као тран зит ни и ту ри стич ки цен тар, уста но ви ло на се ље Во де 
Зла ти бор (са на зи ви ма Кра ље ве во де и Пар ти зан ске во де у про-
шло сти). Због чи ње ни це да је обли жњи град Ужи це већ ур ба но и 
ад ми ни стра тив но сре ди ште ре ги о на, на се ље Во де Зла ти бор ни је 
би ло пред ви ђе но за фор ми ра ње и раз вој као град ско на се ље. Ка ко 
се вре ме ном ово ме сто у про те клих не ко ли ко де це ни ја при вред но 
9) Ко ва че вић Ду шан, Оља ча Сне жа на, До ли ја но вић Жељ ка, Јо ва но вић Жи во та, Ми лић 

Ве сна, Тракториипогонскемашине 2005, Vol. 10, бр. 2, „Упра вља ње при род ним ре-
сур си ма и про из вод ња здрав стве но-без бед не хра не у брд ско-пла нин ским ре ги о ни ма 
Ср би је“, стр. 245-250: Због та кве си ту а ци је, ова трав на та под руч ја по ка зу ју по ре ме ћај 
ди ма нич ке рав но те же и на глу бо та нич ку де гра да ци ју, че сто у прав цу пре о вла ђи ва ња 
не ко ри сних и ток сич них вр ста, гр мља и ни ског др ве ћа. Ово је узро ко ва но не са мо гло-
бал ним кли мат ским про ме на ма и еро зи јом, већ и људ ском и жи во тињ ском де по пу ла-
ци јом, на ро чи то ма лих до ма ћих пре жи ва ра, ова ца и ко за.“ 
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раз ви ја ло и то по граф ски ши ри ло, у мно гим слу ча је ви ма им про ви-
зо ва но и не узи ма ју ћи у об зир па ра ме тре  за ду го роч но ори јен ти са-
ну из град њу јед ног ту ри стич ког на се ља, та ко је до из ра жа ја до шла 
по тре ба да се ње гов на гли и при лич но не план ски ур ба ни стич ки 
раз вој ре гу ли ше и усме ри у прав цу за до во ља ва ња еко ло шких, еко-
ном ских и естет ских стан дар да ње го вих ста нов ни ка, као и све ве-
ћег бро ја ту ри ста. То је ука за ло на оп шту по тре бу да се пра вил-
но уре де и са чу ва ју ње гов про стор и при род ни ре сур си и на не ки 
на чин убла жи ште та на ста ла од но во на ста лих естет ских, ур ба ни-
стич ких и ин фра струк тур них про бле ма. Не са мо у слу ча ју овог на-
се ља, не го и у слу ча ју це ло куп ног раз во ја Зла ти бо ра, од из ним не 
ва жно сти је да се раз ви ју и очу ва ју при о ри тет ни при род ни, кул тур-
ни и при вред ни ка па ци те ти, да се од ре де и при др жа ва ју прин ци пи 
упра вља ња ту ри стич ком де сти на ци јом, до не су и ре гу ли шу ме ре 
за План оп ште ре гу ла ци је и од ре де смер ни це ур ба ни стич ког пла-
ни ра ња, те од ре ди и об ја ви ре ше ње од го ва ра ју ће фор ме јав ног и 
при ват ног вла сни штва, као и јав но-при ват ног парт нер ства. Уз то, у 
скло пу ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра и Зла та ра, ло кал не са мо у пра-
ве ће мо ра ти да ре ше ва жна до дат на пи та ња као што су: естет ско 
ре ше ње и ујед на ча ва ње па ра ме та ра град ње и ин фра струк ту ре стам-
бе них обје ка та, из град ња и по бољ ша ње ква ли те та пу те ва, прав но и 
ур ба ни стич ко ре гу ли са ње пи та ња са о бра ћа ја и пар кин га у ре ги о-
ну, од го ва ра ју ћа кон тро ла пре чи шћа ва ња от пад них во да, ре ша ва ње 
про бле ма ре ци кла же, по бољ ша ње си ту а ци је у обла сти здрав стве не 
за шти те ста нов ни ка и по се ти ла ца, и слич но. Та ко ђе, ло кал не за јед-
ни це мо ра ју да узму уче шћа у про це су успе шног оспо со бља ва ња 
и обра зо ва ња ло кал ног ста нов ни штва о ме ра ма за шти те фи зич ких 
ли ца и при род них, стам бе них и при вред них до ба ра од све уче ста-
ли јих при род них не по го да и по сле ди ца кли мат ских про ме на. Бу ду-
ћи да су по ди за ње еко ло шке све сти и пред у зи ма ње пре вен тив них и 
за штит них ме ра про тив при род них не по го да и по сле ди ца кли мат-
ских про ме на ре ал ност жи вље ња у ХХI. ве ку, у де фи ни са њу ме ра 
за шти те при род не око ли не ну жно је ме ња ти уста ље не жи вот не на-
ви ке и свест ло кал ног ста нов ни штва и обра зо ва ти ста нов ни штво у 
прав цу пред у зи ма ња пре вен тив них ме ра у слу ча ју све уче ста ли јих 
при род них не по го да и по сле ди ца гло бал них кли мат ских про ме на. 
По жељ но је да се, ка ко на др жав ном, та ко и на ло кал ном ни воу, 
чи тав ком плекс ко ји об у хва та ту ри стич ке по тен ци ја ле на од го ва-
ра ју ћи на чин ста ви под по се бан прав ни си стем за шти те. По треб но 
је и под сти ца ти раз вој струч них про је ка та и ис тра жи ва ња о уна-
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пре ђе њу ква ли те та жи во та на свим ни во и ма у том ре ги о ну, али и 
осло ни ти се на ин ту и тив ност и ино ва тив ност ло калн ног ста нов-
ни штва, и та ко им омо гу ћи ти да се ре а ли зу ју у окви ру прав них 
ме ра, ме ра обра зо ва ња, за шти те од еле мен тар них не по го да, јав них 
рас пра ва о ур ба ни стич ком, про стор ном и ре гу ла ци о ном пла ну, у 
под сти ца њу пред у зет ни штва, уче шћа у ра ду ло кал них са мо у пра-
ва, и слич но. Као би тан пред у слов раз во ја по зна тих свет ских и 
европ ских ту ри стич ких цен та ра кроз исто ри ју би ло је до но ше ње 
прав них ме ра ко ји ма је би ла за шти ће на њи хо ва при род на око ли на 
и та ко обез бе ђе на осно ва за њи хов да љи раз вој. Та ко је, на при-
мер, у Аустри ји до ли на De fe reg gen tal, ко ја је из не ка да шњег ру-
дар ског ре ги о на пре тво ре на пр во у тр го вач ки цен тар, а ка сни је у 
ту ри стич ки цен тар за лет њи и зим ски ту ри зам, про гла ше на На ци-
о нал ним пар ком са стро гим пра ви ли ма у ве зи са очу ва њем при ро-
де. У Швај цар ској се та ко ђе мно го по ла же на очу ва ње при род не 
око ли не. За ули це пу не цве ћа по зна тог швај цар ског зи мо ва ли шта 
Zer matt ка рак те ри стич но је бри га за очу ва ње око ли не – не по сто ја-
ње от па да ка на ули ца ма. Швај цар ско зи мо ва ли ште Sa as Fee, ко јег 
Швај цар ци на зи ва ју „Би сер Ал па“, члан је удру же ња ту ри стич ких 
на се ља у ко ји ма је за бра њен про мет во зи ли ма на уну тра шње са-
го ре ва ње (GAST), што је ре зул ти ра ло од су ством бу ке и очу ва њем 
не так ну те при ро де. Успе шна ком би на ци ја еко ном ске про фи та бил-
но сти и очу ва ња ло кал ног и др жав ног кул тур ног иден ти те та ви ди 
се и на при ме ру по пу лар ног ски ја ли шта Cha mo nix у фран цу ском 
де лу алп ског ма си ва, ко је је сво ју пред ност то по граф ске бли зи не 
зим ским ту ри стич ким атрак ци ја ма су сед них др жа ва Швај цар ске 
и Ита ли је до дат но оја ча ло по ну дом сво јих очу ва них аутох то них 
ло кал них му зе ја-ку ћа из ХVIII. ве ка и де се ти не ки ло ме та ра ду гих 
ски ја шких ста за и са вре ме ним жи ча ра.

У слу ча ју по чет ка раз во ја ту ри зма на Зла ти бо ру, са чу ван је 
по да так да је бо га ти са ра јев ски тр го вац Ха џи Ни ко ла Се лак 1750. 
го ди не био по ди гао лет њи ко вац од бо ро вих бр ва на у Во ди ца ма, 
на Зла ти бо ру, као и да су ње гов при мер сле ди ле по ро ди це бо га-
тих ужич ких мар ве них тр го ва ца и оста лих ста нов ни ка ју го за пад не 
Ср би је. У Трговинскомгласнику из 1892. го ди не за бе ле же но је о 
Зла ти бо ру и то да се „чо век чи сто пре по ро ди и осе ћа мно го лак ши 
и ве се ли ји ка да не ко вре ме ту про ве де.”10) Као по че так ор га ни зо-
ва ног зла ти бор ског ту ри зма сма тра се по се та кра ља Алек сан дра 
10) Сне жа на Џе нић,  Златибор–културнаиисторијскабаштинаодпраисториједода

нас,Би бли о те ка „Љу би ша Р. Џе нић“, Ча је ти на, 2009
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Обре но ви ћа Ужи цу 20. ав гу ста 1893. го ди не. За бе ле же но је да је 
краљ био дир нут то плим гор штач ким го сто прим ством за вре ме 
пољ ског руч ка крај из во ра Ку ла ше вац на Зла ти бо ру и да је сле де ће 
го ди не у част кра ље вог до ла ска пред сед ник оп шти не Ча је ти на по-
ди гао на том ме сту че сму, ко ја је би ла пр ви зи да ни обје кат на том 
де лу Зла ти бо ра.11) Истог ле та је обо ле ли син бив шег пред сед ни ка 
На род не скуп шти не Кра ље ви не Ср би је Алек се По по ви ћа оздра вио 
за хва љу ју ћи бо рав ку у уса мље ној чо бан ској ко ли би у Риб ни ци на 
Зла ти бо ру, те је Алек са По по вић сле де ће го ди не у Риб ни ци са гра-
дио ви кен ди цу од бо ро вих бр ва на. Од та да на Зла ти бо ру ни чу ту-
ри стич ка на се ља Риб ни ца, Па ли сад, Кра ље ве Во де и Око. Из ме ђу 
два свет ска ра та ту ри зам је по го то во био раз ви јан на Па ли са ду, где 
су по ди за ни зи да ни и др ве ни лет њи ков ци у сти лу алп ске и ти рол-
ске ар хи тек ту ре. Окру жни ужич ки од бор је 1914. го ди не са гра дио 
и лук су зан хо тел „Кра ље ва во да“ са де пан дан сом „Чи го та“. Пр вих 
по сле рат них го ди на ту је са гра ђе но лет ње зда ње са ба зе ном и свом 
про прат ном опре мом за де цу и од ра сле, те згра да Деч јег од ма ра ли-
шта ко ја је за вр ше на 1934. го ди не. Ка сни је је ло кал ни про та ту са-
гра дио пе ка ру, ре сто ран и др ве не згра де, а та да шњи оби чај град ње 
стам бе них обје ка та у спе ци фич ном др ве ном алп ском и ди нар ском 
сти лу за др жао се на Зла ти бо ру све до да на шњих да на. 

У сми слу по зи тив ног при ме ра у но ви јој ту ри стич кој по ну-
ди и ме диј ској про мо ци ји пла нин ских под руч ја Та ре, Зла ти бо ра 
и Зла та ра, мо же се по ме ну ти из град ња Му зе ја под отво ре ном не-
бом „Ста ро се ло“ у Си ро гој ну на Зла ти бо ру, из град ња ет но-се ла 
Др вен град ре жи се ра Еми ра Ку сту ри це на Ме ћав ни ку у бли зи ни 
ори ги нал не ло кал не же ле знич ке пру ге „Шар ган ска осми ца“ на 
Шар га ну, као и из град ња ет но-на се ља, ло кал ног му зе ја и га ле ри је 
грн чар ских про из во да у се лу Зла ку са на пу ту од Ужи ца пре ма По-
же ги. Ту су и га ле ри ја скулп ту ра од ка ме на Вла ди ми ра Ми тро ви ћа 
у се лу Тр на ва, га ле ри ја скулп ту ра од др ве та Ми ла ди на Ле ки ћа у 
се лу Шљи во ви ца, ли ков на ко ло ни ја-га ле ри ја ака дем ског сли ка ра 
Бо жи да ра Ко ва че ви ћа у се лу Дра гли ца на Бо ро вој Гла ви, те се ло 
Трип ко ва ко је је по зна то по ма на сти ру Руј но у ко јем се на ла зи пр ва 
штам па на књи га у Ср ба „Ру јан ско че тве ро је ван ђе ље“, као и ло кал-
на га ле ри ја-ра ди о ни ца пред ме та од ста кла. При род ни и кул тур ни 
по тен ци ја ли у по ну ди тог кра ја су и бра на Врут ци са је зе ром, из ле-
ти ште Јо ки но вре ло и об но вље на цр ква Све тог Ђор ђа. Па жњу ту-
11) Ibid
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ри ста све ви ше при вла че и во до пад крај се ла Го сти ље, „ко ло ни ја“ 
бе ло гла вих су по ва, ор ло ва и со ко ло ва у ка њо ну ре ке Увац на Зла та-
ру, као и ма на стир Увац, за тим при род но чу до Пот пећ ка пе ћи на на 
нај ви шим пе ћин ским ула зом од пе де сет ме та ра у Ср би ји, ко ји из-
гле да као џи нов ски пор тал у об ли ку пот ко ви це, и Сто пи ћа пе ћи на 
крај се ла Ро жан ство, по зна та по нај ве ћим и нај ду бљим би гре ним 
ка да ма у Ср би ји. Ови ло ка ли те ти из го ди не у го ди ну при вла че све 
ве ћи број стра них и до ма ћих ту ри ста, а по себ но ра ду је чи ње ни ца 
да се, по ред њих, у ре ги о ну Зла ти бо ра на ла зи ве ли ки број ства ра-
ла ца и по бор ни ка из вор не на ив не умет но сти, ло кал них за на тли ја, 
умет ни ка, на уч ни ка, ку ли на ра и при вред ни ка ко ји су у ста њу да на 
ми кро-пла ну обо га те по сто је ћу ту ри стич ку по ну ду, и ко ји ће тек 
би ти от кри ве ни и пред ста вље ни до ма ћих и стра ним по се ти о ци ма 
на од го ва ра ју ћи на чин ка ко вре ме бу де про ла зи ло. У том про це су, 
упо ре до са от кри ва њем и на сту пом ло кал них умет ни ка, за на тли ја 
или ра зних ту ри стич ких атрак ци ја, би ће по треб на аде кват на ко ор-
ди на ци ја ту ри стич ких за јед ни ца за ду же них за про мо ци ју ту ри зма 
са од го ва ра ју ћим при вред ним и по ли тич ким су бјек ти ма у том ре-
ги о ну. Уз аде кват но осми шљен и ко ор ди ни сан кон цепт по ве зи ва-
ња ло кал них зла ти бор ских ту ри стич ких зна ме ни то сти и до га ђа ја, 
са окол ним ту ри стич ким зна ме ни то сти ма и до га ђа ји ма, као што 
су, на при мер, фе сти ва ли тру бе на Зла ти бо ру и у обли жњој Гу чи 
и Ари љу, би ће мо гу ће да чи тав ре ги он, од ло кал них ста нов ни ка и 
ло кал них са мо у пра ва и ту ри стич ких, про свет них и ме ди цин ских 
рад ни ка, до, на рав но, за до вољ них ту ри ста, то ком це ле ка лен дар ске 
го ди не, про фи ти ра од па жљи во осми шље ног и ре а ли зо ва ног по ве-
зи ва ња ори ги нал них при род них и кул тур них ре сур са, зна ме ни то-
сти и до га ђа ја ко је ну ди ре ги он Зла ти бо ра.

МОГУЋНОСТИЗАРАЗВОЈЗДРАВСТВЕНОГТУРИЗМАНА
ЗЛАТИБОРУ

Бо ра вак на Зла ти бо ру, ко ји су мно ги по се ти о ци кроз исто ри-
ју опи си ва ли као „Хра на за ду шу и те ло“, пред ста вља осве же ње 
за ор га ни зам по се ти о ца, без об зи ра да ли га ин те ре су ју по тра га 
за здра вљем, ми ром, од мо ром и ре кре а ци јом или не у о би ча је но 
адре на лин ско-спорт ско и аван ту ри стич ко пут нич ко ис ку ство. Кроз 
исто ри ју са чу ва на, не так ну та и на да ле ко по зна та при род на ле по та, 
омо гу ћи ла је здрав ва здух, хра ну и во ду ста нов ни ци ма и по се ти о-
ци ма Зла ти бо ра, и ујед но овом пла нин ском ле чи ли шту-ва зду шној 



- 262 -

ДОПРИНОСТУРИЗМАРАЗВОЈУРЕГИОНАЗЛАТИБОРСањаШуљагић

ба њи омо гу ћи ла зва нич но при знат ста тус под руч ја са ле ко ви тим 
ва зду хом и во дом. У том сми слу, у свр ху из ра жа ва ња ори ги нал но-
сти у сво јој ту ри стич кој по ну ди на вр ло кон ку рент ном до ма ћем и 
свет ском тр жи шту пла нин ског лет њег и зим ског ту ри зма, шан са 
Зла ти бо ра мо же да се про на ђе у кон тек сту екс пан зи је здрав стве-
ног ту ри зма у све ту. За здрав стве ни ту ри зам, од но сно за ту ри зам 
спе ци ја ли зо ван за пре вен ти ву, опе ра тив не за хва те, ре ха би ли та ци-
ју, од мор, ре кре а ци ју, ра зо но ду и по бољ ша ње ста ња ду ха и те ла, 
струч ња ци пред ви ђа ју да ће у ХХI. ве ку об у хва та ти нај ве ће тр жи-
ште у гло бал ној по ну ди услу жних де лат но сти. Про це њу је се да ће 
до по чет ка дру ге де це ни је ХХI. ве ка свет ско тр жи ште ме ди цин ског 
ту ри зма вре де ти око 100 ми ли јар ди до ла ра.12) Због уме ре не кли ме, 
чи стог и су вог ва зду ха, ни ског ва зду шног при ти ска и бо га тог ул-
тра ви о лет ног зра че ња, Зла ти бор је од дав ни на по знат као пла нин-
ска ви со ра ван по год на за од мор, опо ра вак или ле че ње. Од по чет ка 
XX. ве ка Зла ти бор је био по себ но пре по ру чи ван де ци као ме сто за 
од мор и ја ча ње ор га ни зма, а са раз во јем ту ри зма ње го ви при род ни 
по тен ци ја ли су вре ме ном да ље на уч но раз ма тра ни. Сма тра се да је 
по себ но бла го тво ран за де цу, спор ти сте и осо бе са ре спи ра тор ним 
про бле ми ма, кар ди о ва ску лар ним, ме та бо лич ким по ре ме ћа ји ма и 
по ре ме ћа ји ма ди ге стив ног трак та, као и за осо бе са ис цр пље но-
шћу и нер вном пре на прег ну то шћу, ма ло крв но шћу, аст мом или бо-
ле сти штит не жле зде. 

Зва нич но по твр ђе но чи сти и ле ко ви ти при род ни ре сур си Зла-
ти бо ра мо гли би да по ста ну осно ва за раз вој оп штег и спе ци ја ли зо-
ва ног ви да здрав стве не по ну де у скло пу ту ри стич ке по ну де на ње-
му. Ме ђу тим, без од го ва ра ју ће ин сти ту ци о на ли за ци је и план ског 
раз ми шља ња и до но ше ња од го ва ра ју ћих прав них, кул ту ро ло шких, 
еко ло шких и еко ном ских ме ра пла ни ра ња одр жи вог раз во ја овог 
ре ги о на, ста ње очу ва них при род них по тен ци ја ла и по ну да пред-
но сти и по год но сти у овом ре ги о ну би се у слу ча ју не план ског и 
на глог раз во ја мо гли пре тво ри ти у сво ју су прот ност. За то је вр ло 
ва жна ко ор ди ни ра ност свих фак то ра по ну ђе них и ан га жо ва них 
у про це су бу ду ћег раз во ја овог ре ги о на – ло кал них ста нов ни ка 
и ло кал них са мо у пра ва, обра зов них и кул тур но-ор га ни за ци о них 
уста но ва, ту ри ста и ту ри стич ких рад ни ка, ту ри стич ких и еко ло-

12) 2nd Bi en nal Con fe ren ce: Chan ging Pat terns and Use of Le i su re Ti me,St Gal len (In sti tu te for 
Pu blic Ser vi ces and To u rism), In sbruck (Cen ter for To u rism and Ser vi ce Eco no mics), Bol za-
no/Bo zen (EURAC – Euro pean Aca demy), RecoveryandHealth/TheLargestMarketin21st
century, http://ho mes.ti sco ver.com/pro ject/le i su re_fu tu res/pa pers.pdf
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шких за јед ни ца и дру шта ва и во лон те ра, ло кал них и ван-ло кал них 
струч ња ка за по је ди не обла сти дру штве ног раз во ја, до но си те ља 
прав них ме ра за одр жа ва ње и пла ни ра ње раз во ја, при вред ни ка, 
ме ди цин ских рад ни ка, кул тур них по сле ни ка, се ља ка, за на тли ја, 
пред у зет ни ка, ло кал них слу жби за ду же них за кон тро ли са ње ква-
ли те те про из во да или за шти те при род не око ли не, и та ко да ље. То 
је нео п ход но не са мо ра ди за до во ље ња зах те ва мо дер них и зах тев-
них ту ри ста, не го и ра ди уна пре ђе ња ква ли те те жи во та ло кал ног 
ста нов ни штва ко је ту ве ко ви ма жи ви и оп ста је, као и због бу ду ћих 
ге не ра ци ја ко ји ма оно у на след ство оста вља обра зо ва ње, зна ње и 
рад не на ви ке ве за не за ње но функ ци о ни са ње и уна пре ђе ње жи вот-
не сре ди не.

Зла ти бор, са сво јим при род ним и кул тур ним ре сур си ма, си гур-
но ну ди здрав стве ни трет ман и опо ра вак ко ји, уз из у зет но струч не 
ле ка ре и оста ло ме ди цин ско осо бље, мо гу да се по ну де стра ним и 
до ма ћим ту ри сти ма за из ве стан по сто так јеф ти ни је не го у ви со ко-
ра зви је ним др жа ва ма. У том сми слу, јед на од шан си Зла ти бо ра да 
се усто ли чи као свет ски и европ ски пре по зна тљи ва лет ња и зим-
ска ту ри стич ка де сти на ци ја мо гла би да бу де мо гућ ност да се на 
Зла ти бо ру, уз ре дов ну ту ри стич ку лет њу и зим ску по ну ду, по ну де 
и бо нус ту ри стич ки аран жма ни са јеф ти ни јим здрав стве ним услу-
га ма у обла сти сто ма то ло ги је, хи рур ги је, те ра зних вр ста те ра пи ја 
пре вен ти ве и ре ха би ли та ци је, у од но су на здрав стве не услу ге ко је 
ту ри сти мо гу до би ва ти код ку ће. Та ко би, осим од мо ра, ре кре а ци-
је, ски ја ња и дру гих раз ли чи тих спор то ва у раз ли чи тим го ди шњим 
пе ри о ди ма или оби ла ска ло кал них при род них и кул тур них зна ме-
ни то сти, гост ујед но до био мо гућ ност да о истом тро шку до би је и 
од го ва ра ју ћу здрав стве ну услу гу. Та ко би се, уз мо гућ ност да ва ња 
по ре ских олак ши ца ме ди цин ским рад ни ци ма раз ли чи тих усме ре-
ња, сто ма то ло зи ма и спе ци ја ли зо ва ним здрав стве ним уста но ва ма 
са ди јаг но стич ко-ко рек тив но-ре ха би ли та ци о ним-ре кре а ци о ним 
про гра ми ма, и сход но то ме уз мо гућ ност отва ра ња здрав стве них 
и здрав стве но-обра зов них уста но ва, ор ди на ци ја и ме ди цин ских и 
естет ских кли ни ка на јед ном по себ ном ме сту у окви ру це ло куп-
не ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра, отво рио чи тав низ ра зних мо гућ-
но сти за раз вој до дат не уго сти тељ ске, тр го вач ке, га стро ном ске, 
спорт ско-ре кре а ци о не, кул тур но-исто риј ске, обра зов не и оста лих 
вр ста ту ри стич ке по ну де на Зла ти бо ру. Уз то, на Зла ти бо ру, као и 
у пла нин ским цен три ма у су сед ним ре ги о ни ма, по сто ји од ре ђен 
број из во ра тер мал не во де ко ји тре ба да се на уч но ис пи та ју, јер је 
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ва ло ри за ци ја ге о тер мал не енер ги је у свр ху раз во ја ту ри зма и ак ти-
ви ра ња еко ном ских по тен ци ја ла ло кал них ме ста још увек сла ба. 
Зла ти бор та ко ђе већ де це ни ја ма омо гу ћа ва при пре ме вр хун ским 
спор ти сти ма, уз мо гућ но сти за ба вље ње раз ли чи тим спор то ви ма 
ре кре а тив ци ма. На жа лост, још увек ве ли ки про блем пред ста вља 
не до вољ на упу ће ност и усме ре ност ло кал ног ста нов ни штва на чи-
ње ни цу да ће се бањ ски, здрав стве ни и спорт ски ту ри зам раз ви ја-
ти ве ли ком бр зи ном у ХХI. ве ку.13) Та ко ђе, у слу ча ју за жи вља ва ња 
ова кве је дин стве не здрав стве но-ту ри стич ке по ну де у окви ру ре-
дов не ту ри стич ке по ну де, ство рио би се вре ме ном спе ци фи чан по-
во љан ути сак о Зла ти бо ру у јав но сти, а део евен ту ал ног про фи та 
тре ба ло би да се му дро уло жи у даљ ње ин ве сти ци је и обра зо ва ње 
здрав стве ног и ту ри стич ког бу ду ћег ка дра, у обра зо ва ње ло кал ног 
под млат ка уоп ште, као и у очу ва ње и раз вој при род них ре сур са 
ко ји упра во и пред ста вља ју по год ност и атрак тив ност за стра не и 
до ма ће по се ти о це. 

КОНКРЕТНИПОЗИТИВНИПОТЕЗИ
ЛОКАЛНИХТУРИСТИЧКИХРАДНИКА

Из ве сно је да ће, на по чет ку XXI. ве ка, два спе ци фич на по те за 
ло кал не јав не упра ве из Ужи ца би ти вр ло ефек тив на за при вла че ње 
ту ри ста на под руч је зла ти бор ског ре ги о на. Пр ви по тез је ве зан за 
за јед нич ки по ду хват Ту ри стич ке ор га ни за ци је „Ужи це“ и Пла ни-
нар ског клу ба „Руј но“ – по ве зи ва ње Зла ти бо ра и ет но се ла-му зе ја 
грн ча ри је Зла ку са, Мо кре Го ре, Ка ди ња че, Је ло ве го ре и ка њо на 
ре ке Дер вен те ком плек сом мар ки ра них пла ни нар ских ста за ду гач-
ких 200 ки ло ме та ра, ко је во де кроз кра јо ли ке не так ну те при ро де, 
на ме ње не за из лет ни ке, пе ша ке, ре кре а тив це, би ци кли сте, ја ха че и 
спор ти сте. Ова та ко зва на ужич ка „еко-ту ри стич ка тран свер за ла“ 
да ти ће под сти цај раз во ју се о ског ту ри зма и пра те ћих де лат но сти, 
јер је сва ки од кра ко ва овог ори ги нал ног ком плек са ста за тра си ран 
та ко да ће ту ри сти мо ћи на пу ту, у се ли ма кроз ко ја про ла зе, да обе-
ду ју ло кал не спе ци ја ли те те, да пре но ће, ку пе ло кал не пре храм бе не 

13) Tra vel Daily News, “What trends will emer ge over the next 30 years of tra vel?”, Fri day, No-
vem ber 06, 2009, www.tra vel dailynews.com/: “По во дом 30-го ди шњи це осни ва ња World
Travel Market, не ки од нај ви ших свет ских ту ри стич ких зва нич ни ка су об ја ви ли сво је 
прог но зе о ни зу трен до ва ко ји ће би ти до ми нант ни кроз три де сет го ди на, као што су: 
под вод ни ту ри зам, пор табл хо те ли, сме штај у при ват ним ку ћа ма ло ка ла ца, спорт ски 
ту ри зам, аутен ти чан лук суз, као и оса мо ста љи ва ње ма њих сег ме на та тр жи шта, што ће 
про у зро ко ва ти суп тил на при ла го ђа ва ња по тре ба ма ту ри ста и раз вој но вих, раз ли чи тих 
ви до ва ту ри зма.”
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про из во де, из нај ме ко ње за ја ха ње, опре му за пла ни на ре ње или да 
ку пе ло кал не су ве ни ре од при род них ма те ри ја ла. По себ но се у по-
ну ди та квих ло кал них су ве ни ра ис ти чу руч но ра ђе ни џем пе ри и 
на да ле ко по зна то „зла ку ско“ грн чар ско по су ђе, руч но на пра вље но 
од спе ци фич не ме ша ви не ка ме на кал ци та и гли не, за ко ју се твр-
ди да ло кал ним је ли ма да је по се бан окус. Осим што се овај ту ри-
стич ки кон цепт укла па у про мо ци ју трен да здра вог жи во та и да је 
ту ри сти ма мо гућ ност да се опро ба ју у шет њи, пла ни на ре њу, ре-
кре а тив ном ја ха њу ра сних гр ла и по ни ко њи ћа за де цу, ски ја шким 
спор то ви ма, па до бран ском је дре њу (paragliding), адре на лин ском 
пла нин ском или обич ном би ци кли зму за ре кре а ци ју, он ту ри сти ма 
из ур ба них под руч ја пру жа нов и не по но вљив до жи вљај упо зна ва-
ња бо га тог биљ ног и жи во тињ ског све та и при род них и кул тур них 
ло кал них зна ме ни то сти и оби ча ја зла ти бор ско-ужич ког кра ја.14) 

Дру ги ва жан по тез ло кал не јав не упра ве из Ужи ца се од но-
си на оспо со бља ва ње вој ног аеро дро ма По ни кве за по тре бе ту ри-
зма, при вре де и по љо при вре де. Овај аеро дром има 3, 2 ки ло ме тра 
ду гач ку пи сту и због од су ства ма гле мо же да има око 250 лет них 
да на у го ди ни. У сту ди ји об ја вље ној у окви ру европ ског про јек та 
RA IRD, аеро дром По ни кве би ци вил ним са о бра ћа јем на пе то го ди-
шњем ни воу бе ле жио у по чет ку око 3, 7 ми ли о на евра мањ ка, али 
би ре ги о ну до но сио и до пет, шест пу та ве ћи при ход. По треб но је 
до бро про це ни ти ко јом ди на ми ком и на ка кав на чин ће се аеро дром 
оспо со бља ва ти за ци вил ни са о бра ћај, јер је ва зду шни са о бра ћај 
нај ску пљи вид са о бра ћа ја, та ко да евен ту ал ни при ход од отва ра ња 
овог аеро дро ма за ви си од ра ста БДП, спо ра зу ма о отво ре ном не бу, 
о про це ни ло кал них са мо у пра ва и сту ди ја из во ди во сти о бро ју пут-
ни ка, као и од од го ва ра ју ћих прав них ме ра за ње го ву ре гу ла ци ју.15) 
У пра вље њу ова кве сту ди је из ве ди во сти, као и у дру гим еле мен ти-
ма пла ни ра ња и из во ђе ња про це са до при но са ту ри зма и оста лих 
при вред них ак тив но сти раз во ју Зла ти бо ра, мо ра ју се ан га жо ва ти 
ло кал ни и дру ги струч ња ци из од го ва ра ју ћих при пад них обла сти 
ко ји ће мо ћи ко рект но да при до не су ства ра њу ду го роч не до би ти за 
ло кал но ста нов ни штво и оста ле су бјек те из вед бе раз вој ног пре о-
бра жа ја ту ри зма и це ло куп не при вре де Зла ти бо ра

14) Вла ди мир Ло ја ни ца, „Пе шач ким ста за ма спа ја ју Зла ти бор и Мо кру Го ру“, Блиц, 
02.09.2009.г.

15) Бран ко Пе јо вић, „Аеро дром По ни кве по но во на уз ле ти шту“, Политика, 24.09.2009.г., 
та ко ђе ви де ти Та ња Спа ле вић, „Ли ва да ни је пи ста“, Вечерњеновости, 28.11.2009.г. 
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Осим од го ва ра ју ће ути ли та ри за ци је при род них и при вред-
них ре сур са ре ги о на у зла ти бор ској ло кал ној ту ри стич кој по ну ди, 
у вре ме ну све при сут ни је сег мен та ци је тр жи шта, зах тев но сти ту-
ри ста-по тро ша ча и кон ку рент но сти у свр ху по ве ћа не днев не по-
тро шње у ту ри стич кој по ну ди, ту ри сти ма је у све ту до ступ на и 
ра зно вр сна и бо га та ван пан си он ска по ну да. У зи мо ва ли шти ма у 
Швед ској, Швај цар ској, Ита ли ји, Фран цу ској, Не мач кој и Аустри-
ји сме штај ни објек ти са са у ном и ка ми ном за ту ри сте обич но су 
ин спи ри са ни тра ди ци о нал ним пла нин ским сти лом гра ђе ви нар-
ства. Ту ри сти уз ски ја ње че сто има ју мо гућ ност да се ба ве ра зним 
вр ста ма спор то ва и да ужи ва ју у спе ци фич ним вр ста ма ло кал них 
fitnessи wellness про гра ма и да ужи ва ју у ра зно вр сној ван пан си он-
ској по ну ди.16)   

У скло пу ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра за чи та ву го ди ну по-
треб но је раз ви ја ти и до дат не спе ци фич но сти ту ри стич ке по ну де 
у лет њем и зим ском пе ри о ду. У скло пу зим ске ту ри стич ке по ну де 
16) Ста нов ни ци свет ски по зна тов зи мо ва ли шта Kitzbühel у аустриј ском де лу Ти ро ла, по-

но се се чи ње ни цом да не ки ло кал ни хо те ли да ти ра ју још од XV. и XVI. ве ка. Ово ме-
сто је из не ка да шњег пла нин ског ру дар ског цен тра вре ме ном пре тва ра ло сво је ло кал не 
двор це и ку ће у spa од ма ра ли шта и хо те ле. Не ки хо те ли су са чу ва ли шарм аrtnouveau 
де ко ра ци је или де ко ра ци је тра ди ци о нал них ло вач ких пла нин ских ку ћа, али су ти тра-
ди ци о нал ни стам бе ни објек ти опре мље ни нај са вре ме ни јим тех но ло шким по ма га ли ма 
и при ла го ђе ни са вре ме ним ту ри сти ма раз ли чи тих про фи ла. По се ти о ци ко ји од се да ју 
у тра ди ци о нал но бес пре кор но чи стим и очу ва ним ло кал ним тра ди ци о нал ним и мо-
дер ним хо те ла мо гу да по пи ју пи ће у ле де ном igloo (“iglu”) се лу, да се ку па ју и за ба-
вља ју у ло кал ним ба зе ни ма и во де ним то бо га ни ма, или да у сло бод но вре ме ужи ва ју 
у трет ма ни ма од ле ко ви тог биљ ног бла та са обли жњег бр да Lut zen berg. У Швед ској се 
ту ри сти ма уз ски ја ње на ло кал ним ста за ма ну ди ку па ње у ве ли ким др ве ним бу ра ди ма, 
оби ла сци ме ста на са о ни ца ма ко је ву ку со бо ви, ко њи или пси, као и во жња мо тор ним 
ски ја ма. Уз оста ле по год но сти фран цу ска и швај цар ска алп ска ски ја ли шта ну де ве че ре 
у гле чер ским ре сто ра ни ма на вр ху пла нин ског ма си ва, на кон че га сле ди спу шта ње ски-
ја ма до обли жњих на се ља уз све тлост ба кљи, во жња коњ ским са о ни ца ма или ко чи ја ма 
од ски ја ли шта до пре но ћи шта уз ча шу ку ва ног ви на или ноћ ни па ра глај динг и ски ја ње. 
На дру гом кра ју све та, у Ја па ну, ту ри стич ка ме ста у пла нин ским ком плек си ма Na ga no 
и Hok ka i do пру жа ју не за бо рав ну мо гућ ност по се ти о ци ма да се на кон да на про ве де ног 
на сне гу ку па ју у хо тел ским отво ре ним то плим тер мал ним из во ри ма у сне гу (onsen) 
или у са вр ше но чи стим ло кал ним за тво ре ним јав ним тер мал ним ку па ти ли ма  (osento), 
а у лет њим ме се ци ма у ре дов ну ту ри стич ку по ну ду укљу че ни су ја ха ње, во жња ба ло-
ном, оби ла сци ло кал них хра мо ва, и мно ге дру ге ту ри стич ке атрак ци је. Мно ги Ја пан ци 
у по тра зи за од мо ром од ла зе у тра ди ци о нал не ја пан ске ryokan и onsenхо те ле, а ме ђу 
њи ма у та квим хо те ли ма обич но и по зна ти ја пан ски умет ни ци про на ла зе ин спи ра ци ју 
и по тре бан мир и ти ши ну за ства ра ње сво јих де ла. Ја пан ски пи сац Ka wa ba ta Yasu na ri, 
до бит ник Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, био је сме стио рад њу свог ро ма на Снежна
земља (Yukinokuni) у је дан пла нин скиonsen хо тел у ме сту Yuza wa у по кра ји ни Ni i ga-
ta. На кон филм ске екра ни за ци је тог ро ма на, те из град ње же ле знич ке пру ге за бр зи воз 
shinkansenод по чет ка се дам де се тих го ди на ХХ. Ве ка, чи та во то пла нин ско под руч је 
до жи ве ло је еко ном ски про спе ри тет. У Евро пи су у про шло сти и не ки не мач ки пи-
сци, као Gottfried Kel ler или Ru dolf Bin ding, до при но си ли про мо ци ји ути ска у јав но сти 
(image) швај цар ских и не мач ких ре ги ја у сво јим де ли ма (Hil de gard Bin der Johnson, “Ge-
o graphy in Ger man Lit te ra tu re”, TheGermanQuarterly,Vol. 24, No. 4 (Nov., 1951), p. 230)  
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то под ра зу ме ва не са мо по ну ду чи сте и сре ђе не ло кал не пла нин ске 
ар хи тек ту ре и ин фра струк ту ре и аутох то них ло кал них га стро ном-
ских спе ци ја ли те та, не го и бри жљи во ор га ни зо ван рад ски ја ли шта 
и кли за ли шта, лак при ступ њи ма, као и брз при ступ ски ја ша вр-
хо ви ма ски ја ли шта. По треб но је обез бе ди ти и до бар из бор шко ла 
ски ја ња, раз ли чи тих ски-сер ви са, као и тр го ви на за про да ју и из да-
ва ње спорт ске опре ме. По жељ но је да се про прат на кул тур на, уго-
сти тељ ска, спорт ска и ре кре а ци о на по ну да обо га ти и по се ти о ци ма 
ла ко до ступ ним при сту пом са вре ме ним ин фор ма ци о ним и те ле ко-
му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма. У ски ја ли шној се зо ни за то до бар 
при мер пред ста вља по ста вља ње Internet стра ни ца, као и ин тер ак-
тив них кар ти у ски ја ли шти ма, са свим по треб ним ин фор ма ци ја ма 
за по се ти о це на пи са ним на ва жним свет ским је зи ци ма. 

Од из ним не ва жно сти су до бро ре ше на ор га ни за ци ја и ин фра-
струк ту ра ски ја ли шта, до бра ор га ни за ци ја са о бра ћај них ве за и 
обез бе ђи ва ње ла ког при сту па де жур ним ме ди цин ским аму бу лан-
та ма и оста лим вр ста ма здрав стве но-ре кре а ци о них и welness уста-
но ва у бли зи ни ски ја ли шта. Не ка европ ска ски ја ли шта ну де сво јим 
го сти ма бес пла тан пре воз елек трич ним ауто бу си ма или еко ло шки 
ис пла тљи вим во зо ви ма за пре воз ски ја ша са јед не од ред ни це на 
дру гу. У Швај цар ској во зо ви се ко ри сте не са мо уну тар ски ја ли-
шта, не го се, у свр ху очу ва ња при ро де или са мог ту ри стич ког оби-
ла ска,  над зем ним и под зем ним во зо ви ма ла ко сти же од јед ног до 
дру гог ски ја ли шта у тој др жа ви, као и у су сед ним др жа ва ма. По-
себ но је по зна та во зна ли ни ја TheGlacierExpress, ко ја спа ја ски-
ја ли ште St. Mo ritz са ски ја ли штем Zer matt во жњом по мо сто ви ма, 
ви ја дук ти ма и ту не ли ма кроз пре ле пе пла нин ске пре де ле. У Ср-
би ји, уз ис ти ца ње по тре бе оса вре ме њи ва ња же ле зни це и оста ле 
са о бра ћај не ин фра струк ту ре, до бро је ис так ну ти и при ме ре већ 
по сто је ћих успе шних ту ри стич ких пот про је ка та као што су ру те 
во зо ва „Ро ман ти ка“ и „Шар ган ска осми ца“ ко је по ка зу ју да се и 
на при ме ру ути ли за ци је тра ди ци је мо же ис ка за ти ори ги нал ност 
ло кал не ту ри стич ке по ну де. Ме ђу тим, оса вре ме ње на, естет ски 
осми шље на, чи ста и удоб на пре во зна сред ства и мо дер ни, еко ло-
шки и еко ном ски ис пла ни ра ни и осми шље ни ауто-пу те ви и дру ге 
вр сте са о бра ћај ни ца је дан су од нај ва жни јих пред у сло ва успе шног 
оства ри ва ња иоле озбиљ ног ту ри стич ког кон цеп та у ре ги о ну Зла-
ти бор. 

По жељ но је, по угле ду на мно ге свет ске ту ри стич ке цен тре, 
у бу дућ но сти за мно го број не ту ри сте и у са мом на се љу Во де Зла-



- 268 -

ДОПРИНОСТУРИЗМАРАЗВОЈУРЕГИОНАЗЛАТИБОРСањаШуљагић

ти бор на пра ви ти не ку вр сту му зе ја или слич не обра зов но-за бав не 
атрак тив не уста но ве. Та уста но ва би, по ред ку по ви не хра не, пи ћа 
и су ве ни ра и за бав них са др жа ја ко је ту ри сти оба вља ју у на се љу 
Во де Зла ти бор, омо гу ћи ла ту ри сти ма да се по се том та квој јед ној 
ин сти ту ци ји упо зна ју и са кул тур но-исто риј ским са др жа ји ма зла-
ти бор ског под руч ја. Та ква уста но ва, или ком плекс уста но ва, мо гла 
би да обо га ти ло кал ну ту ри стич ку по ну ду у све по се ће ни јем ту ри-
стич ком на се љу Во де Зла ти бор и да до при не се про мо ци ји ту ри зма, 
и ујед но раз во ју чи та вог ре ги о на, уз услов да бу де пред ста вље на 
та ко да сво јим те мат ским при сту пом не пред ста вља кон ку рен ци-
ју већ по сто је ћем ет но-се лу и му зе ју „Ста ро се ло“ у Си ро гој ну, 
ет но-се лу на Ме ћав ни ку у Мо крој Го ри, ет но-се лу у Зла ку си или 
сли кар ској ко ло ни ји Ко ва че вић на Бо ро вој Гла ви. У та квој вр сти 
му зе ја до из ра жа ја би мо гла да до ђе тра ди ци о нал на кре а тив ност 
ло кал них др во де ља ца и ка ме но ре за ца, грн ча ра, пле ти ља, сли ка ра 
или ку ли на ра, и уоп ште ра зних ло кал них умет ни ка, за на тли ја, на-
уч ни ка и по зна ва ла ца ло кал не кул ту ре, исто ри је, ет но ло ги је и ан-
тро по ло ги је. 

ПРОМОЦИЈА„ЗДРАВОГНАЧИНАЖИВОТА“
УТУРИСТИЧКОЈПОНУДИ

На да на шњем вр ло кон ку рент ном ту ри стич ком тр жи шту у 
скло пу бо га те ра зно вр сне ван пан си он ске по ну де, по жељ но је ра-
ди ти на про мо ци ји здра вог на чи на жи во та на Зла ти бо ру. По жељ-
но је и на бо љи на чин про мо ви са ти ку ли нар ске спе ци ја ли те те и 
оби ча је овог кра ја, као што су зла ти бор ско-ужич ка „ком плет ле пи-
ња“, оби чај ну ђе ња го ста слат ким од бо ров ни ца и шум ских ја го-
да, сје нич ким си ром, хељ до пи том, па при ком у па вла ци и го ве ђом 
пр шу том са ви со рав ни Зла та ра, чу ве ном пр шу том из Мач ка та, ча-
је ви ма, ли ке ри ма и ра ки ја ма од ра зних вр ста во ћа и би ља са Зла-
ти бо ра и Зла та ра, по сла сти ца ма од ма ли на из Ари ља и око ли не, 
као и про мо ци ју оби ча ја по слу жи ва ња је ла и пи ћа у ори ги нал ним 
до ма ћим др ве ним или грн ча риј ским по су да ма из Зла ку се и оста-
лих ужич ких, зла ти бор ских и зла тар ских се ла.17) По треб но је да се 
ови ори ги нал ни спе ци ја ли те ти што пре де фи ни шу и озва ни че као 
хра на са за шти ће ним ге о граф ским по ре клом. Уз да ва ње ви ше па-
17) У не ким европ ским алп ским хо те ли ма иchaletсме шта ји ма го сте у со би ма до че ка бо-

ца са шам шањ цем, до ма ћи чај, ли кер или ви но, и упа ко ва ни тра ди ци о нал ни слат киш 
ко ји је ти пи чан за од ре ђе но ло кал но под руч је. У ре сто ра ни ма крај ски ја ли шта ну де се 
ло кал ни спе ци ја ли те ти уз ку ва но ви но, као на при мер, у Сло ве ни ји ло кал на “jo ta” (ки-
се ло зе ље и па суљ).
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жње про мо ви са њу би ци кли зма, уз про мо ци ју и без бед но сних ме ра 
ко је пра те овај и оста ле спор то ве, за тим па ра глај дин га, ја ха ња и 
оста лих атрак тив них спор то ва, по жељ но би би ло ор га ни зо ва ти и 
на од го ва ра ју ћи на чин ме диј ски про мо ви са ти оби ла ске зла ти бор-
ских за ни мљи во сти кроз по зна те и не по зна те зла ти бор ске пре де ле 
раз ли чи тим вр ста ма ауто мо би ла и би ци кли ма или зи ми сањ ка ма, 
ко чи ја ма, за пре га ма или мо тор ним ски ја ма. Ту ри сти би мо гли и 
да от кри ју би се ре цр кве не ар хи тек ту ре и јед не од нај зна чај ни јих 
цен та ра про све ти тељ ског ра да и пи сме но сти на овим про сто ри ма, 
ма на сти ре Увац и Ду бра ва, као и ма на стир Руј но на пу ту из ме ђу 
Зла ти бо ра и Та ре, у ко јем је у ХVI. ве ку би ла и јед на од пр вих 
штам па ри ја у Ср би ји. Спе ци фич ним и ме ђу со бом ра зно вр сним 
сти лом ар хи тек ту ре од ли ку ју се и цр кве Све тог Пе тра и Па вла, цр-
ква Све тих Апо сто ла, те цр кве у Бе лој Ре ци, Ја бла ни ци, До бро-
се ли ци, Трип ко ву, Ча је ти ни и Мач ка ту.18) Од из ним не је ва жно сти 
за раз вој ту ри зма на Зла ти бо ру да се све ло кал не зна ме ни то сти и 
оби ча ји, кул тур но-исто риј ски објек ти и при род не, спорт ске и ре-
кре а ци о не атрак ци је при бли же и пре до че стра ним и до ма ћим ту-
ри сти ма од го ва ра ју ћим нат пи си ма на са мом ме сту на ра зним је-
зи ци ма, као и штам па њем и прак тич ним до ста вља њем бро шу ра, 
ма па и про спе ка та по се ти о ци ма Зла ти бо ра, на ко ји ма су на ра зним 
је зи ци ма опи са ни и об ја шње ни про прат ним исто ри јат ло кал них 
зна ме ни то сти, до га ђа ји, ма ни ри и оби ча ји тог кра ја.

По жељ но би би ло да се вр ло из ве сна фи нан сиј ска до бит у бу-
дућ но сти, оства ре на успе шним пре та ка њем ова квог мул ти ди сци-
пли нар ног ту ри стич ког кон цеп та у ствар ност, упо тре би не са мо за 
крат ко роч ну до бит по је ди на ца ко ји уче ству ју у ње го вом пла ни ра-
њу и из вр ша ва њу, не го и са све шћу о ду го роч ној до бро би ти и на-
сле ђу бу ду ћим ге не ра ци ја ма у чи та вом ре ги о ну и ши рој дру штве-
ној за јед ни ци. У том сми слу ко ри ште њем кре а тив ног и рад ног 
по тен ци ја ла ло кал ног ста нов ни штва сма њи ли би се не за по сле ност 
и исе ља ва ње ста нов ни штва у ур ба не цен тре, раз ви ла да ље кул ту ра 
пред у зет ни штва и под стак ну ла вла сти та про из вод ња ко јом би се 
обо га тио са др жај услу жних де лат но сти са овог под руч ја. Уз то, па-
жљи вим пла ни ра њем и ни зом прав них, еко ном ских и обра зов них 
ме ра и ини ци ја ти ва би ло би омо гу ће но да се део оства ре не фи нан-
сиј ске до би ти од раз во ја ту ри зма и оста лих гра на при вре де по је ди-
нач но и ор га ни зо ва но ула же у обра зо ва ње мла дих љу ди у обла сти 
ту ри зма, мар ке тин га, спор та, по љо при вре де, ме ди ци не, фар ма ци-
18) Сне жа на Џе нић, Златибор–културнаиисторијскабаштинаодпраисториједода

нас, Ча је ти на, 2009 
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је, шу мар ства, ра зних вр ста за нат ства и оста лих обла сти ко је по-
ма жу да љи раз вој при вре де. Све то би омо гу ћи ло бо ље усло ве за 
жи вот и рад бу ду ћим ге не ра ци ја ма ко је жи ве и ра де на Зла ти бо ру, 
а ти ме ујед но и ве ћи сте пен за до вољ ства њи хо вих стра них и до ма-
ћих го сти ју бо рав ком на Зла ти бо ру.
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Summary

Objectiveof this text isfindingtheanswerto thequesti
onas tohowtoproperlyuseand implementgreatnatu
ral,culturalandeconomiccapacitiesofthemountainous
plateauZlatibor forpurposeofproviding its substantial
development.Another objective of the text is tomake a
comparison between regional development of Zlatibor
andsomeotherregionsinEuropewithsimilargeoclima
ticcharacteristicsandcapacitiesforsubstantialcultural
and economic development and in linewith that to find
appropriatepointersandproposalsforprovidingastable
andsustainabledevelopmentoftheregionofZlatiborin
future.Inthefirstpartofthetext,authorgaveahistori
cal preview of successful development of certainAlpine
mountaintouristcenters,citingconcretetouristmarketing
moves thathadprovided it. In the latterpartof the text
authoranalyzed ecological, politicaland economic seg
mentsofcontemporarytouristtradeandserviceindustry
marketandcitedconcretelegal,organizationandinstitu
tionalpointers fordevelopmentof tourism, inparticular
healthtourisminZlatiborandneighbouringtouristdesti
nationZlatar,andinlinewithit,fordevelopmentofwhole
economyinthisregion.
Key Words: mountain tourism, health tourism, regional
development, marketing in tourism, local selfgovern
ments,spatialplan,naturalandculturalresources,regio
naldevelopment

 Овај рад је примљен 1. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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СОЦИОЛОГИЈАУСРБИЈИИЗМЕЂУ
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕИ
ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЈЕ

(Крокиоразвојнојлинијиитеоријско-истраживачким
оријентацијамаусоциологијиунас)

„Остваренаускладусмојимсхватањем,соци
ологијаби,сједнестране,требалодабудеди
сциплина која помаже човеково ослобађање.С
другестране,билабициљпосеби,отеловљују
ћи прадавнуљудскутежњу за сазнавањем са
могсебe.Акотонијевеликизахтев,ништаније.
Акотонијечастанпосао,ништанијечасно.“
(АлвинГулднер,Засоциологију)

Сажетак
Ураду,ауторразматраисторијуразвојасоциологи
јекаонаукеуСрбији,каоиразличитеистраживачке
оријентацијеуњој.Онпосебноанализираутицајтри
јуистраживачкихорјентацијаусоциолошкојпраксе
ологији: теоријскохуманистичке, институционали
стичкеиемпиријскоаналитичке.Уфокусуауторове
анализеједоприносстудијскегрупезасоциологијуса
ФилозофскогфакултетауБеоградунаразвојиафир
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пломиранихсоциолога,захтевајупроблематизацијуи
акцијунашихдепартманаиудружењазасоциологију.
Кључне речи:Социологија, истраживачке оријента
ције,СтудијскагрупазасоциологијуФилозофскогфа
култетауБеограду,позивсоциолога.

СОЦИОЛОГИЈАКАОИЗДАНАКГРАЂАНСКЕ
РЕВОЛУЦИЈЕИНАУКАДРУШТВЕНЕКРИЗЕ

Социологија је на ста ла из ду ха про све ти тељ ства и гра ђан ске 
ре во лу ци је. Ка ко ве ли Реј мон Арон, фран цу ска гра ђан ска ре во лу-
ци ја из не дри ла је две те ко ви не – гра ђа ни на, као об лик по ли тич ке 
еман ци па ци је, и со ци о ло ги ју, као из раз ду хов не ре во лу ци је.1) Као 
на у ка дру штве не кри зе она је на ста ла нај пре у За пад ној Евро пи у 
окви ру на ци о нал них гло бал них дру шта ва, да би се по том тран сна-
ци о нал но – ин тер на ци о нал но ши ри ла це ли ном гло бу са та ко да да-
нас мо же мо го во ри ти не са мо о ње ној ин тер на ци о на ли за ци ји већ и 
су штин ској гло ба ли за ци ји со ци о ло ги је, у  сми слу не са мо кван ти-
та тив ног про ши ре ња ње ног пред ме та ис тра жи ва ња, већ и осва ја ња 
ква ли та тив но но вог  те о риј ско-ме то до ло шког ста но ви шта (у скла-
ду са свет ско-си стем ском те о ри јом И.Волерстина) за раз у ме ва ње 
струк ту ре и ди на ми ке свет ског дру штва. 

Со ци о ло ги ја, иако је на ста ла у окви ру на уч ног по зи ти ви зма, 
те жи ла је да се афир ми ше као об лик кри тич ког ми шље ња. О то ме 
је, по чет ком се дам де се тих го ди на у сво јој књи зи „Позивзасоци
ологију„ (1963)ПитерБергер, из ме ђу оста лог пи сао да је она акт 
ци ви ли зи ра ња ума у на шој епо хи што до ла зи из Мо дер не, те оту да 
број на на сто ја ња да се она раз ви је као „кри ти ка дру штва“ (Т.Бо
томор), као „кри тич ка лек ти ра дру штве не прак се“ (А.Турен), као 
и да се по ве же са по кре ти ма дру штве них про ме на.2) 

У свом раз во ју, од на стан ка до да нас, ка ко то ис ти че Ха бер мас, 
со ци о ло ги ју као на у ку дру штве не кри зе јед на ко сво ја та ју сна ге ре-
во лу ци је, кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је. 3)

У све ту су на пи са не  се ри о зне сту ди је о на стан ку и раз во ју 
со ци о ло ги је а по себ но о од но су со ци о ло ги је и дру штве не кри зе. У 
1) Цитирано према наводу из „CahiersInternacauxdeSociologie”, 1953, свеска XIV, стр. 

3-4.
2) А. Турен, „За социологију“, у књизи Постиндустријско друштво, Глобус, Загреб, 

1980, стр. 247.
3) Ј. Хабермас, „Теоријаипракса“, БИГЗ, Београд, 1980, стр. 300.
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овом кон тек сту под се ћа мо и на од лич ну сту ди ју у нас ко ле ге Владе
Милића „Социологијанаукадруштвенекризе“(1997).

Ме ђу тим, ва ља ре ћи да је раз вој со ци о ло ги је усло вљен не са-
мо ду хом кри зе, већ и на ра слим по тре ба ма и иза зо ви ма јед не епо-
хе, те се сто га у ње ној на уч ној ла бо ра то ри ји фо ку си ра ју ка ко про-
бле ми струк ту ре та ко и ди на ми ке са вре ме ног свет ског дру штва и 
стал но про ши ру ју на уч на по ља ње них ис тра жи вач ких за хва та и 
по ме ра хо ри зонт ин тер ди сци пли нар них и тран сди сци пли нар них 
ис тра жи ва ња.УрлихБек, из ме ђу оста лог, у сво јим ис тра жи ва њи-
ма, ко је мо же мо на зва ти  социологијомглобализације, о со ци о ло ги-
ји го во ри као о кри тич кој ре флек си ји и  тран сна ци о нал ној на у ци, 
ко ја је ко смо по лит ски усме ре на на про у ча ва ње гло ба ли зма и гло-
ба ли за ци је и њи хо ве по сле ди це на са вре ме не дру штве не про ме не. 
АленТурен је пак у свом про фе си о нал ном раз во ју, у од ре ђи ва њу 
те жи шта пред ме та со ци о ло ги је и по ен те ан га жо ва ња со ци о ло га, 
пре шао пут од ак ци о на ли стич ке со ци о ло ги је у чи јем су сре ди шту 
ис тра жи ва ња ми кро дру штве них струк ту ра, пре ко дру штве них по-
кре та као ко лек тив них ак те ра, до ис ти ца ња зна ча ја еман ци па ци је 
ин ди ви дуе и уло ге кул ту ре у са вре ме ним дру штве ним про ме на ма. 

Но, без об зи ра на раз ли чи те те о риј ске ори јен та ци је у де фи-
ни са њу уло ге со ци о ло ги је у мо дер ном и пост мо дер ном дру штву 
и на њен раз ли чит по ло жај и  ре а лан трет ман у раз ли чи тим гло-
бал ним си сте ми ма, у ра спо ну од ши ре ња про сто ра за из ра жа ва ња 
ње ног про фе си о нал ног иден ти те та или ње ну ин стру мен та ли за ци-
ју, из ве сно је да је у усло ви ма са вре ме но сти због ду го трај не кри зе 
со ци о ло ги је и дру штва у Аме ри ци, Бер гер мо гао за кљу чи ти у свом 
ра ду Социологија: опозив? (1992) да је со ци о ло ги ја из не ве ри ла 
оче ки ва ња.4) Иден ти тет со ци о ло ги је као на у ке, по зи ва и про фе си је 
угро жен је да нас две ма тен ден ци ја ма: јед на је из ра же на у фор ми 
раз мр вље ног ра да и ато ми за ци је у со ци о ло ги ји („со ци о ло ги ја без 
дру штва“), а дру га, кроз ње но по ти ски ва ње уво ђе њем гло бо ло ги је, 
мон до ло ги је, као тран сди сци пли нар не, „ом ни бус на у ке“ у си стем 
обра зо ва ња и про фе си о нал ну по де лу ра да.

ОСВРТНАЛИНИЈУИНСТИТУЦИОНАЛНОГРАЗВОЈА
СОЦИОЛОГИЈЕУСРБИЈИ

Социoлогија се у Ср би ји по че ла раз ви ја ти из ме ђу два свет ска 
ра та, нај пре на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, где је фор ми ра на 
4) П. Бергер, „Sociology: A disinvitation“, in Society, November/december, 1992.



- 276 -

СОЦИОЛОГИЈАУСРБИЈИИЗМЕЂУ...ЉубишаМитровић

пр ва ка те дра за со ци о ло ги ју 1935. го ди не. Ов де је  био скон цен три-
сан зна ча јан број на уч ни ка и ис тра жи ва ча ко ји су се ба ви ли про-
бле ма ти ком исто риј ске со ци о ло ги је, со ци о ло ги јом прав них и по-
ли тич ких ин сти ту ци ја, со ци о ло ги јом се ла, као и оп ште то риј ским 
про бле ми ма у обла сти со ци о ло ги је (С. Јо ва но вић, Ђ. Та сић, Д. Јо-
ва но вић, Р. Лу кић..., оп шир ни је о то ме ви де ти у сту ди ји М. Ми тро-
ви ћа „ЈугословенскаПредратнасоциологија“(1982).5)

У по сле рат ном раз во ју дру штва Ср би је, по сле де це ниј ске 
вла да ви не хи сто ма та, на отво ре ним про це си ма де ста љи ни за ци је, 
и де мо кра ти за ци је жи во та у обла сти кул ту ре на уни вер зи те ти ма, 
на ста ла је де дог ма ти за ци ја и отво рен пут бор бе за ин сти ту ци о на-
ли за ци ју со ци о ло ги је као на у ке. Ко из раз пре ва ге те бор бе је сте и 
фор ми ра ње пр ве сту диј ске гру пе за со ци о ло ги ју 1959. на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Осни ва ње и рад ове 
гру пе од ве ли ког је зна ча ја за раз вој не са мо дру штве них и ху ма ни-
стич ких на у ка на бе о град ском уни вер зи те ту, већ у  це лој Ср би ји. 
Ње ним осни ва њем су по ло же ни те ме љи за раз вој јед не но ве ху-
ма ни стич ке на у ке, ко ја ће ути ца ти на раз вој кри тич ког ду ха и си-
сте мат ску еду ка ци ју јед ног но вог ти па ин те ли ген ци је ко ја је ма ње 
док три нар на а ви ше шко ло ва на у ду ху мо дер не, еман ци па тор ске 
уло ге ин те лек ту а ла ца у  са вре ме но сти. Учин ци ова кве ми си о нар-
ске ан га жо ва не уло ге со ци о ло ги је и со ци о ло га, ко ји су се еду ко ва-
ли на овој сту диј ској гру пи би ће пре по зна тљи ви у пред сто је ћим 
дру штве ним бор ба ма у де це ни ја ма до кра ја 20. ве ка.

У да љим про це си ма раз во ја уни вер зи тет ске мре же у Ср би ји, 
као из раз де ме тро по ли за ци је и де мо кра ти за ци је си сте ма обра зо ва-
ња у Ср би ји, ка сни је ће на ста ти но ве сту диј ске гру пе за со ци о ло ги-
ју: на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу (1971) го ди не, у При шти ни 
(1973) и у Но вом Са ду (1988), (ви де ти о то ме оп шир ни је у сту ди ји 
Ма ри је Бог да но вић „СоциологијауЈугославији: Институционални
развојсоциологије(1990).6)

5) Oпширније видети у :М. Митровић, Југословенскапредратнасоциологија, ИИЦ ССО, 
Београд, 1982.

6) Oпширније видети у : М. Богдановић, Социологијау Југославији:институционални
развојсоциологије, Институт за социолошка истраживања, ФФ Београд, 1990.
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ТЕНДЕНЦИЈЕИРАСКРШЋА
УРАЗВОЈУСОЦИОЛОГИЈЕУСРБИЈИ

Раз вој со ци о ло ги је на Бе о град ском уни вер зи те ту има не са мо 
на уч но обра зов ни већ и кул тур ни зна чај. Рад ове сту диј ске гру пе, 
као ра сад ни ка со ци о ло шке кул ту ре, под ста као је фор ми ра ње со ци-
о ло шких удру же ња, ча со пи са и дру гих ре ви ја, пре во ђе ње со ци о-
ло шке ли те ра ту ре са за па да, фор ми ра ње ин сти ту та за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња и спро во ђе ње ем пи риј ских ис тра жи ва ња.  Та ко ђе, 
под стак нут је про цес ар ти ку ла ци је и афир ма ци је пи та ња ме ста по-
зи ва и про фе си је со ци о ло га у про фе си о нал ној по де ли ра да. У овом 
кон тек сту, на ши су со ци о ло зи сво јим ра до ви ма све ви ше би ли пре-
по зна тљи ви у ра ду Свет ске асо ци ја ци је со ци о ло га. До шло је до 
пре во ђе ња њи хо вих књи га на стра не је зи ке. Ра сла је све бо га ти ја 
би бли о гра фи ја ра до ва из со ци о ло ги је у нас. Ин те лек ту ал ну сна гу 
ши ре ња кри тич ке ми сли чи ни ли су со ци о ло зи и фи ло зо фи, (при-
пад ни ци тзв. кри тич ке ин те ли ген ци је оку пље ни око „Прак си са“, 
Кор чу лан ске шко ле и Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду), ко ји су 
пред ња чи ли ши ри ном и ду би ном сво јих зна ња; ко ји су ути ца ли на 
де дог ма ти за ци ју те о риј ске ми сли у нас, на афир ма ци ју тран сди-
сци пли нар ног при сту па, на упо зна ва ње са ре зул та ти ма мо дер не 
на уч не и фи ло зоф ске ми сли на За па ду, као и сво јом до след но шћу у 
кри тич кој упо тре би свог ума у от по ру ста љи ни зму, би ро кра ти зму 
и кри ти ци број них дру гих де фор ма ци ја у со ци ја ли стич ком са мо у-
прав ном си сте му. Ова гру па про фе со ра од и гра ла је пре суд ну уло гу 
у фор ми ра њу кри тич ке ан ти си стем ске ин те ли ген ци је у Ср би ји.

У овом со цио-кул тур ном кон тек сту, со ци о ло ги ја је као но ва на-
у ка, по зив и про фе си ја, би ла ра за пе та из ме ђу про фе си о на ли за ци је 
и ин стру мен та ли за ци је од стра не цен та ра мо ћи. Кри тич ки осврт 
на пе де се то го ди шњи раз вој со ци о ло ги је у Ср би ји упу ћу је нас на 
пре по зна ва ње нај ма ње три тен ден ци је: 1. схва та ње со ци о ло ги је 
као еман ци па тор ске дру штве не кри ти ке и фак то ра раз во ја ра ци о-
нал не кри тич ке све сти (по угле ду на Ту ре на, Бо то мо ра, Гулд не ра); 
2. прак ти ко ва ње ин сти ту ци о на ли стич ке со ци о ло ги је, за сно ва не на 
не ре флек то ва ном, при ми тив ном функ ци о на ли зму, као сво је вр сни 
про па ганд ни ко мен тар те ку ћих за ко на у функ ци ји „есте ти за ци је 
по ли тич ке мо ћи“: 3. раз вој ана ли тич ке ем пи риј ске со ци о ло ги је као 
ис тра жи вач ке на у ке о со ци јал ним чи ње ни ца ма. 

Нај ве ћи до при нос про мо ци ји со ци о ло ги је као кри тич ке на у ке 
о дру штву и ху ма ни стич ког по зи ва у функ ци ји раз во ја кри тич ке 
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све сти да ли су представницихуманистичкеоријентације. Она је у 
нас до шла до из ра жа ја се дам де се тих го ди на. Ње ни пред став ни ци 
су афир ми са ли зах тев за мо дер ном син те зом са зна ња из фи ло зо-
фи је, со ци о ло ги је, ан тро по ло ги је и оста лих ху ма ни стич ких на у ка, 
ре ха би ли то ва ли Марк со ву те о ри ју оту ђе ња и осло бо ђе ња чо ве-
ка, ре а фир ми са ли аутен тич не вред но сти Марк со вог на че ла ди ја-
лек тич ког то та ли те та и ра ди кал не кри ти ке све га по сто је ћег. Сва 
су ова на че ла би ла апли ци ра на у функ ци ји кри ти ке ста љи ни зма, 
би ро кра ти зма, мо но пар ти зма и број них де фор ма ци ја, про бле ма 
и про тив реч но сти ка ко у гра ђан ском дру штву та ко и у со ци ја ли-
стич ком по рет ку. На овом фо ну на ста ла је и ре ха би ли та ци ја, не 
са мо прин ци па ума и сло бо де, већ и ин сти ту ци ја гра ђан ске де мо-
кра ти је, као и афир ма ци ја зна ча ја уло ге со ци о ло ги је у раз ви ја њу 
ра ци о нал не кри тич ке све сти у дру штву. Реч ју, из ње ног де ло ва ња 
про из и шла је и упо тре ба со ци о ло ги је као со ци о ло шке има ги на ци је 
и јав ног зна ња за оп ште до бро. Као та ква, она је ути ца ла на зре ње 
и фор ми ра ње кри тич ке све сти мла де ге не ра ци је, по себ но сту де на-
та и њи хо ву ма сов ну по ли ти за ци ју у сту дент ском по кре ту 1968. У 
су да ру са сна га ма по рет ка и у иде о ло шким пре ви ра њи ма се дам де-
се тих го ди на, со ци о ло ги ја је стиг ма ти зо ва на  као „сум њив“ по зив, 
суб вер зив на про фе си ја а је дан број про фе со ра и сту де на та су би ли 
санк ци о ни са ни од стра не ре жи ма. 

По зи тив ни учин ци ова кве ху ма ни стич ко-еман ци па тор ске ори-
јен та ци је да нас се мо гу ме ри ти ни зом ин ди ка то ра: про ме на ма у 
па ра диг мат ској суб кул ту ри ака дем ске за јед ни це со ци о ло га, тј. ши-
ре њем те о риј ског плу ра ли зма; афир ма ци јом ин тер ди сци пли нар-
ног и тран сди сци пли нар ног при сту па у дру штве ним на у ка ма; али 
пре све га, по учин ци ма на де дог ма ти за ци ју по гле да на свет мла де 
ге не ра ци је, ње но ан га жо ва ње у дру штве ним про ме на ма, фор ми ра-
њу ан ти си стем ске ин те ли ген ци је и ње ној мо би ли за тор ској сна зи и 
ути ца ју на свест ак те ра дру штве них про ме на. Реч ју, ре ле ван тан је 
ути цај пред став ни ка ове ори јен та ци је со ци о ло га у на шој кул ту ри, 
ака дем ској за јед ни ци и дру штву. Без об зи ра на број не стиг ма ти-
за ци је (со ци о ло га као сум њи вог ли ца), со ци о ло ги ја је по че ла да 
се афир ми ше као кри тич ка, ху ма ни стич ко-еман ци па тор ска на у ка о 
дру штву и пу те ви ма и мо гућ но сти ма еман ци па ци је чо ве ка.

Пред став ни ци тзв. институционалистичкесоциологије у нас 
не го ва ли су јед ну вр сту дог мат ског марк си зма, апо ло гет ског функ-
ци о на ли зма, или ка ко би то А. Гулд нер де фи ни сао „функ ци о на-
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ли зи ра ног марк си зма“. Они су со ци о ло ги ју ре ду ци ра ли на ан ци лу 
те ку ће по ли ти ке  у слу жби ак ту ел них цен та ра мо ћи. На сво је вр сну 
пу бли ци стич ку де лат ност, у функ ци ји „есте ти за ци је по ли тич ког 
про сто ра“; на по зи ти ви стич ко ко мен та ри са ње си стем ских за ко на и 
иде о ло шких про грам ских ин тен ци вла да ју ће пар ти је. На тај на чин 
вр ше на је иде о ло шка и по ли тич ка ми сти фи ка ци ја са мо у пра вља ња 
као без кон фликт ног по рет ка. Са сва ком про ме ном Уста ва или си-
стем ских за ко на ви дљи во су „де бља ли“ уџ бе ни ци из со ци о ло ги је 
као пу ки ко мен та ри у функ ци ји по пу ла ри за ци је ин сти ту ци о нал ног 
по рет ка. На тај на чин со ци о ло ги ја је ин стру мен та ли зо ва на за по-
тре бе цен та ра мо ћи, ре ду ко ва на на „ин же њер ску на у ку“ о но вом 
дру штву и но вом чо ве ку. У прак си је би ла све ви дљи ви ја ње на мар-
ги на ли за ци ја и по ти ски ва ње у си сте му обра зо ва ња, као и ње на за-
ме на но вим „ом ни бус“ пред ме том „Марк си зам и со ци ја ли стич ко 
са мо у пра вља ње“.

Тре ћа тен ден ци ја из ра же на у емпиријскоаналитичкојоријен
тацији да ла је нај ве ћи до при нос про фе си о на ли за ци ји со ци о ло ги-
је. Она је сле де ћи на лог  Во ји на Ми ли ћа, јед ног од уте ме љи ва ча 
со ци о ло ги је у нас, о  не раз дво ји вом је дин ству те о риј ског и ем пи-
риј ског еле мен та у со ци о ло ги ји као кри тич кој на у ци о мо дер ном 
дру штву и чо ве ку, нај ви ше афир ми са ла со ци о ло ги ју као нов по зив 
и но ву про фе си ју. Иако ни је мно го број на у про фе си о нал ној по де-
ли ра да, јер је ве ћи на ди пло ми ра них со ци о ло га ра ди ло у про све ти, 
ме ди ји ма или као ана ли ти ча ри у тзв. струч ним слу жба ма цен та ра 
мо ћи, ова стру ја је стр пљи вим ра дом у ин сти ту ти ма, пред у зе ћи-
ма, уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма, нај ви ше учи ни ла за афир ма ци ју 
про це са про фе си о на ли за ци је со ци о ло ги је у нас. При че му је на и-
ла зи ла на број не по дру гљи ве кри ти ке о „вул гар ном ем пи ри зму“, 
„са ку пљач ком ра ду“ и др. Ова ем пи риј ска ис тра жи ва ња кре та ла су 
се од ин ду стриј ске со ци о ло ги је, со ци о ло ги је се ла, до со ци о ло ги је 
по ли ти ке, кул ту ре и со ци о ло ги је сва ки да шњег жи во та. У ње ном 
фо ку су  се на шао ре ги стар број них пи та ња и про бле ма: у ра спо ну 
од ин ду стри ја ли за ци је до про ме на у дру штве ној струк ту ри; од  на-
уч но-тех но ло шке ре во лу ци је до пар ти ци па ци је и са мо у пра вља ња; 
ис тра жи ва ње про ме на на се лу; ин ду стриј ских од но са и рас по де-
ле мо ћи, ме ђу на ци о нал них од но са и по ли тич ких про це са, ур ба не 
кул ту ре; со ци јал них не јед на ко сти и со ци јал не стра ти фи ка ци је; по-
ло жа ја омла ди не и ин тер ге не ра циј ских од но са; им пло зи је со ци ја-
ли зма и тран зи ци је.
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Ова квим ан га жо ва њем, пре ко број них ем пи риј ских со ци о ло-
шких ис тра жи ва ња, пред став ни ци ове ори јен та ци је у со ци о ло ги ји 
као да су до бро схва ти ли по дру гљи ву по ру ку проф. Цвет ка Ко сти-
ћа о „целофанскимсоциолозима“ (ко ји су со ци о ло ги ју све ли на јед-
ну на ра тив ну де лат ност у функ ци ји есте ти за ци је по ли тич ке мо ћи 
„шмин ка ња мр тва ца“), чи ме су пре ко при ме ње них, раз вој них и ак-
циј ских ис тра жи ва ња из вла чи ли по зив и про фе си ју со ци о ло га из 
окри ља „сум њи вог ли ца“ (стиг ма ти зо ва не и про ка же не про фе си је) 
и ути ра ли пут ши ре њу про сто ра за афир ма ци ју ње ног ис тра жи вач-
ког иден ти те та, за нат ства и  мај стор ства у са вре ме ној по де ли ра да.

Београдска студијска група за социологију мо же мо ре ћи да 
је јед на ко за слу жна ка ко у афир ма ци ји ху ма ни стич ке ори јен та ци-
је со ци о ло ги је, та ко и ана ли тич ко-ем пи риј ске, те је ве ћи на ње них 
ка дро ва тј. ди пло ми ра них со ци о ло га са овог де парт ма на, из бе гла 
по губ ним зам ка ма ка ко вул гар ног ем пи ри зма та ко и прак ти ко ва ња 
со ци о ло ги је као но вог об ли ка иде о ло шке кри ти ке, као и ин стру-
мен та ли за ци ји у за во дљи вим днев но-по ли тич ким бор ба ма у по-
след ње две де це ни је.

Учи ни ли се осврт на со ци о ло шку прак се о ло ги ју од 1990. до 
2000. го ди не, у вре ме ну кри зе и рас па да СФРЈ, за па зи ће се из ве сна 
осе ка ем пи риј ских ис тра жи ва ња, као и по ли ти за ци ја јед ног де ла 
со ци о ло га у кон фрон та ци ја ма из ме ђу по зи ци је и опо зи ци је, као и 
њи хо во пре гру пи са ва ње уну тар раз ли чи тих ори јен та ци ја као што 
су: тра ди ци о на ли стич ка, апо ло гет ска и мо дер ни стич ка. По сле пе-
то ок то бар ских про ме на, на ва лу нео ли бе рал не иде о ло ги је, „тур бо 
ка пи та ли зма„ и гло ба ли зма и ши ре на стра те ги је за ви сне мо дер ни-
за ци је и тран зи ци је „без со ци јал не од го вор но сти“, ја вља ју се но ви 
об ли ци иде о ло ги за ци је и ин стру мен та ли за ци је со ци о ло ги је и со-
ци о ло га. Ви дљи ва је по ја ва „бе га“ со ци о ло га у тзв. ана ли ти ча ре, 
као и под фир мом бо лоњ ске ре фор ме ато ми за ци ја на став них про-
гра ма из со ци о ло ги је (раз би ја ње ди сци пли на на кур се ве) и по ти-
ски ва ње фун да мен тал них те о риј ских ди сци пли на, као и ре стрик-
ци је ху ма ни стич ких са др жа ја.  Сто га је вр ло бит но на по ме ну ти 
да се у ак ту ел ној ре фор ми из бег ну по губ не зам ке ефек та раз мр-
вље ног ра да у со ци о ло ги ји као на у ци да не би смо ре про ду ко ва ли 
у прак си оно ста ње „со ци о ло ги је без дру штва“ ко је је по зна то из 
исто ри је раз во ја со ци о ло ги је.  Све сни смо то га да се уни вер зи те ти 
као и со ци о ло ги ја мо ра ју при ла го ђа ва ти ду ху вре ме на, али мо ра ју 
и очу ва ти сво ју ауто но ми ју и ин те гри тет у од но су на нео ли бе рал-
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ну ло ги ку тр жи шног фун да мен та ли зма, јер ће у су прот ном и са ми 
до при не ти  соп стве ној ин стру мен та ли за ци ји: да бу ду про ду же на 
ру ка па ство ре не мо ћи са вре ме них кор по ра ци ја и по ли ти ке, а не ак-
те ри на уч них ис тра жи ва ња и  фак то ри кри тич ке све сти.

КРОКИ–СКИЦАОРАЗВОЈУСОЦИОЛОГИЈЕУНИШУ

Со ци о ло ги ја као по себ на сту диј ска гру па на ни шком Уни-
вер зи те ту на Фи ло зоф ском фа кул те ту фор ми ра на је 1971. го ди не. 
Пре то га, на Уни вер зи те ту у Ни шу, со ци о ло ги ја се пре да ва ла као 
оп ште о бра зов ни пред мет на дру гим фа кул те ти ма Уни вер зи те та 
и Ни шу. На по чет ку, сту диј ска гру па је има ла у стал ном рад ном 
од но су три про фе со ра и два аси стен та, док је  да нас тај број пре-
ко два де сет. По струк ту ри на став ног пла на, сту диј со ци о ло ги је у 
Ни шу тре бао је да еду ку је оп шти про фил со ци о ло га са бла гим на-
гла ском на со ци о ло ги ју обра зо ва ња и кул ту ре. У ка сни јем раз во ју 
ове на став не гру пе оства ре на је хар мо ни ја из ме ђу оп штих ди сци-
пли на и по себ них при ме ње них со ци о ло ги ја.  У на уч но-ис тра жи-
вач ком по гле ду (Ин сти тут за дру штве на ис тра жи ва ња, Ин сти тут 
за со ци о ло ги ју и Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња) ис тра жи вао 
је: про бле ме ин ду стриј ских од но са и су ко бе у при вре ди ре ги о на 
Ниш, фе но мен рад ног мо ра ла и ап сен ти зма; ре ги о нал ну хе те ро ге-
ност про ме на дру штве не струк ту ре у Ср би ји; здра вље и бо ле сти 
школ ске де це. У по след њих пет на е стак го ди на со ци о ло зи са ове 
сту диј ске гру пе ба ве се ис тра жи ва њем уло ге кул ту ре у тран зи ци ји 
пост со ци ја ли стич ких дру штва на Бал ка ну, а по себ но кул тур ним и 
ме ђу ет нич ким од но си ма,  иден ти те ти ма и кул ту ром ми ра на Бал-
ка ну у про це су евро ин те гра ци ја. На свим овим про јек ти ма ан га-
жо ван је ве ли ки број ис тра жи ва ча из зе мље и ино стран ства и об-
ја вље но је пре ко два де сет збор ни ка и мо но гра фи ја. У те о риј ском 
по гле ду сту диј ска гру па је зна чај но опре де ље на на ис тра жи ва ње 
ме ста и уло ге кул ту ре и ге о кул ту ре раз во ја у са вре ме ним дру штве-
ним про ме на ма.

За раз ли ку од ко ле га и ко ле ги ни ца са Ин сти ту та за со ци о ло-
ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду ко ји се ба ви со ци о ло ги-
јом сва ко днев ног жи во та, ква ли те том жи во та дру штве них гру па у 
са вре ме но сти, не гу ју ћи пре те жно струк ту ра ли стич ки те о риј ско-
ме то до ло шки при ступ, со ци о ло зи оку пље ни око Цен тра за со ци-
о ло шка ис тра жи ва ња на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
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Ни шу нај ве ћим де лом сле де кул ту ра ли стич ку па ра диг му у ис тра-
жи ва њу про бле ма ко јим се ба ве.

Сту диј ска гру па за со ци о ло ги ју у Ни шу по ред обар зов но-на-
став не и на уч но-ис тра жи вач ке уло ге, од и гра ла је и ши ру со цио-
кул тур ну функ ци ју у раз во ју Уни вер зи те та у Ни шу и ју га Ср би је.

ЗАСОЦИОЛОГИЈУСОЦИОЛОГИЈЕ

Од ма лог је згра на став ни ка, аси сте на та и сту де на та из Ка пе тан 
Ми ши ног зда ња, за пе де сет го ди на од свог осни ва ња, со ци о ло ги ја 
је по ра сла у мно го људ ну ака дем ску за јед ни цу у Ср би ји. На пу ту 
свог про фе си о нал ног ста са ња она је про шла тр но вит пут. Пре ле-
жа ла је број не деч је бо ле сти и лу та ња. Од стиг ма ти за ци је - сум њи-
вог ли ца и ал хе ми ча ра бун та и сту дент ске ре во лу ци је - до ана ли ти-
ча ра и есте ти ча ра но вих струк ту ра мо ћи у усло ви ма тран зи ци је и 
тзв. отво ре ног дру штва у на ста ја њу и пре ви ра њу. 

У овом кон тек сту со ци о кул тур не ди на ми ке jугословенског 
дру штва и Ср би је, со ци о ло ги ја се, у по тра зи за сво јим про фе си о-
нал ним иден ти те том,  ди фер нци ра ла на три ори јен та ци је:

а) кри тич ко-ху ма ни стич ку;
б) нор ма ти ви стич ко-ин сти ту ци о на ли стич ку;
ц) ем пи риј ско-ана ли тич ку.
На исто ри ји со ци о ло ги је и со ци о ло ги ји со ци о ло ги је је да об ја-

сни ка кво је ме сто и уло гу со ци о ло ги ја има ла у по је ди ним фа за ма 
раз во ја ју го сло вен ског дру штва и дру штва Ср би је.

Сво је вре ме но је Бекер за пи сао – да со ци о ло зи па си о ни ра но 
ис тра жу ју дру штве не гру пе и њи хо ве сти ло ве жи во та, а не ра до го-
во ре о сво јој про фе си ји и се би. При ме на со ци о ло шког ме то да у 
ис тра жи ва њу  на ше про фе си је, утр ла би пут сво је вр сној социоло
гијисоциологије, и омо гу ћи ла би нам да са зна мо ка кав је био удео 
уну тра шњих фак то ра на уч не ор га ни за ци је сту ди ја со ци о ло ги је, а 
ка кав спољ них - со ци о кул тур них и по ли тич ких фак то ра на раз вој 
со ци о ло ги је као на у ке, по зи ва и про фе си је. И по ред не ких на по ра 
да се ис тра жи раз вој со ци о ло ги је у нас и на пи ше ње на исто ри ја - 
тај за да так као оба ве за сто ји пред но вом ге не ра ци јом со ци о ло га.7) 

Кри тич ка са зна ња о раз во ју ка ко са знај не та ко и со цио-кул-
тур не функ ци је со ци о ло ги је у нас, у кон тек сту гло бал ног раз во ја 
7) О социологији социологије, њеном предмету, циљевима и задацима видети опширније 

у књизи Љ. Митровића „Социологија“, Институт за политичке студије, Београд, 1997.
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са вре ме не со ци о ло ги је у све ту, има ла би не са мо ин фор ма тив ну 
и ха ги о граф ску уло гу, већ би мо гла под сти цај но де ло ва ти у ком 
прав цу да нас тре ба раз ви ја ти по зив и про фе си ју со ци о ло га. 

Савременимегатрендови глобализације и транзиције са вре-
ме ног дру штва има ли су од ре ђе не им пли ка ци је на пред мет но про-
ши ре ње со ци о ло ги је као на у ке од но сно глобализацијусамесоци
ологије. Они су, та ко ђе, до ве ли и до по ја ве глобологије као но ве 
тран сди сци пли нар не на у ке и про фе си је  и гло бо ло га, и до но вих 
фа кул те та и сту диј ских гру па, струч ња ка за гло бал не про це се ко-
ји озбиљ но кон ку ри шу про фе си о нал ним пре тен зи ја ма со ци о ло га 
у ис тра жи ва њу са вре ме ног дру штва. У тој игри про фе си ја на тр-
жи шту ра да, со ци о ло зи мо гу ла ко би ти ре ду ци ра ни на тех ни ча ре и 
ана ли ти ча ре за ло кал ну упо тре бу (ет но со ци о ло ге и ет но ме то до ло-
ге ми кро дру штве них струк ту ра и ло кал них за јед ни ца).

Дру ги об лик по ти ски ва ња на ше про фе си је иде из на ва лент не 
по зи ци је по ли ти ко ло ги је и прав них на у ка у са вре ме но сти, што је 
по ве за но са успономнеоинституционализма, као и за по ја ву но вих 
ди сци пли на ко је су ве за не за но ву и иде о ло шку ин док три на ци ју (у 
ра спо ну од устав ног уре ђе ња, гра ђан ског вас пи та ња и ве ро на у ке). 
У сред њим шко ла ма, на при мер, у су сед ној Бу гар ској, отво ре но се 
вр ши по ти ски ва ње со ци о ло ги је, уво ђе њем ом ни бус пред ме та Чо
векисавременисвет.

Тре ћа гру па про бле ма, ко ја је ве за на за по ло жај и трет ман со-
ци о ло ги је у са вре ме но сти и о ко јој тре ба по ве сти рас пра ву, је су 
ак ту ел ни болоњскипроцесиреформевисокогобразовања. Они се, 
из ме ђу оста лог, ма ни фе сту ју кроз но ву тен ден ци ју раз мр вље ног 
ра да и фе но мен об но ве „социологијебездруштва“. На и ме, за па жа 
се тен ден ци ја усит ња ва ња ди сци пли на, уво ђе њем но вих кур се ва 
у на став не пла но ве, по ти ски ва њем оп ште те о риј ске со ци о ло ги је, 
али и зна ча ја фи ло зо фи је, исто ри је со ци јал них те о ри ја и ху ма ни-
стич ких на у ка у еду ка ци ји сту де на та со ци о ло ги је.

Ука зу ју ћи у ски ци на не ка од ових пи та ња, же лео бих да ис-
так нем по тре бу ве ће са рад ње на ших  сту диј ских гру па и ка те дри за 
со ци о ло ги ју у Ср би ји као и про фе си о нал ног удру же ња со ци о ло га, 
у ве зи са ста ту сним пи та њи ма про фе си је со ци о ло га. Ова про грам-
ска, али и број на дру га ста ту сна пи та ња ди пло ми ра них со ци о ло га, 
зах те ва ју про бле ма ти за ци ју и ак ци ју на ших де парт ма на  и удру же-
ња за со ци о ло ги ју.
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Без об зи ра на све ове тен ден ци је, ко је во де оспо ра ва њу или 
ми ни ми зи ра њу уло ге со ци о ло ги је и со ци о ло га у нас, ве ру јем да 
позивсоциолога, (иако је у кри зи - Бер гер), ни је не по тре бан за ра-
ци о нал но са зна ва ње про бле ма и мо гућ но сти раз во ја са вре ме ног 
дру штва.

Социолози су да нас разапетиизмеђукритичкеиапологетске
функције на ше на у ке и по зи ва. И за њих ва жи оно упо зо ре ње ста-
рог Па ши ћа, ко је се од но си на по ли ти ча ре, о бли зи ни или уда ље-
но сти од ва тре мо ћи и сла сти вла сти, од но сно да мо гу да озе бу (ако 
су по да ље од њих) и да се опе ку (ако су пре бли зу).

Ре зи ми ра ју ћи ову рас па ра ву о по ло жа ју и уло зи со ци о ло ги је и 
со ци о ло га у нас за вр шио бих је пле до а је ом - дасоциологијатреба
иморадаостанеаналитичкаикритичка,еманципаторсканаука
очовекуидруштву. У су прот ном, она по ста је пу ка апо ло ги ја ко ју 
ин стру мен та ли зу ју цен три мо ћи за сво је пар ти ку лар не ин те ре се. 
Ов де бих под се тио на афоризамРужичке – ако, због по ли тич ке ко-
рект но сти, на ста ви мо да пу зи мо, хо ри зонт ни ка да не ће мо до та ћи. 
Са мо ће пен дрек (као ме та фо ра за не кон тро ли са ну моћ и на си ље) 
по но во по ра сти до не ба! А со ци о ло зи - ана ли ти ча ри ће на род те-
ши ти ка ко је ба ти на, за њи хо во до бро,  из ра сла из ра ја!

***
Пе де сет го ди на ју би ле ја сту диј ске гру пе за со ци о ло ги ју Фи ло-

зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду при ли ка је да се ка же 
да је ова гру па од и гра ла пи о нир ску уло гу  у уте ме ље њу со ци о ло-
ги је као на став но обра зов не и ис тра жи вач ке де лат но сти у на шој 
ака дем ској за јед ни ци. Да се су ми ра ју ре зул та ти и учи ни под сти цај 
за да љи рад и раз вој со ци о ло ги је у Ср би ји. Вре ме је да се ка же да 
је со ци о ло ги ја „пре ле жа ла де чи је бо ле сти“ у свом раз во ју те да се 
мо ра раз ви ја ти у је дин ству као те о риј ско-ем пи риј ска на у ка о са вре-
ме ном дру штву  и чо ве ку; као ху ма ни стич ка кри тич ка ре флек си ја о 
пу те ви ма и мо гућ но сти ма еман ци па ци је чо ве ка у кон тек сту са вре-
ме них дру штве них про ме на. Њен  за да так ни је са мо да фе но ме но-
ло шки опи су је ин сти ту ци о нал ни по ре дак, већ да иза ње га от кри је  
„не ви дљи во дру штво“, оп ште и по себ не за ко ни то сти про из вод ње 
дру штве них од но са и по ло жај дру штве них гру па и ин ди ви дуа. Да 
раз ви је ним си сте мом кри тич ких ис тра жи ва ња (фун да мен тал них, 
раз вој них, при ме ње них) пру жи од го вор не са мо на ак ту ел но ста ње, 
ква ли тет жи во та, си стем рас по де ле дру штве не мо ћи, већ и утре 
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пут у тра га њу за ал тер на тив ним об ли ци ма жи во та ко ји би омо гу-
ћи ли бр жу еман ци па ци ју чо ве ка и дру штве ни про грес. 
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Summary

Inthispaper,theauthordiscussesthehistoryofthedeve
lopmentofsociologyasascienceinSerbia,aswellasdif
ferentresearchorientationsinit.Hepaysspecialattention
totheanalysisoftheinfluenceofthereeresearchorienta
tions in sociologicalpraxeology: theoreticalhumanistic,
institutional,andempyricalanalyticone.Authorfocuses
onthecontributionoftheDepartmentofSociologyatThe
PhilosophicalFacultyinBelgradetothedevelopmentand
affirmationofsociologyinSerbia.
Theauthorunderlinedtheneedforgreatercooperationof
ourstudygroupsanddepartmentsforsociologyinSerbia
andtheneedforprofessionalassociationsofsociologists
dealingwiththequestionsregardingthestatusandprofes
sionofsociologistsingeneral.Thisprogramorientedqu
estions,aswellasothernumerousquestionsregardingthe
statusofgraduatedsociologistsneedathoroughanalysis
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СтатутВојводинеулисту„Политика“2008-2009.го-
дине

Сажетак
У овоm чланку о аутономији Војводине пратићемо
„биткузаВојводину“ишчитавањемианализомтек
стоваобјављенихулисту„Политика“инекимдругим
изворимаупоследњедвегодине.Дакле,упериодупре,
за време и након доношењаСтатутаАПВојводине
и Закона о утврђивању надлежностиАПВојводине.
Такође,урадујепрезентованатзв.Салцбуршкаизја
ваВојвођанског покрета из 1948, као иMagna carta
genitum et regionum (Велика повеља народа и регија)
 ФУЕБпрограм Федералистичког савеза европских
народнихгрупаиз1992,ињихованеобичнасличност
саСтатутомВојводине.Обрађенојеипитањереги
онализацијеСрбије које се допуњује са војвођанским
статутом.
Кључне речи: Србија, Војводина, Статут, Закон о
утврђивањунадлежности,мађарскирегион,држава
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* Ви ши на уч ни са рад ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

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

Oво је наш тре ћи чла нак о по ло жа ју и ста ту су Вој во ди не, од но-
сно ње ној ауто но ми ји у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. Усво је ни 

Ста тут АП Вој во ди не, ме ђу тим, из во ди ову по кра ји ну из ње не ма-
ти це, што је и став нај ве ћег бро ја срп ских устав но-прав них и дру-
гих ре ле вант них екс пе ра та. У „бит ку за Вој во ди ну“ укљу чи ла се и 
„По ли ти ка“, да ју ћи про стор на сво јим стра ни ца ма и апо ло ге та ма и 
про тив ни ци ма „вој во ђан ског иден ти те та“ и ње ног по др жа вље ња.

Та ко „По ли ти ка“ од 3. сеп тем бра 2008. пре но си де ло ве из пи-
сма ко је Иштва ну Па сто ру, пред сед ни ку Са ве за вој во ђан ских Ма-
ђа ра, пи шу ли дер Де мо крат ске за јед ни це вој во ђан ских Ма ђа ра 
Шан дор Пал и ли дер Де мо крат ског по кре та вој во ђан ских Ма ђа ра 
Ан драш Аго штон. Ова дво ји ца ма ђар ских пр ва ка тра же пре го во ре 
са срп ским вла сти ма о оства ри ва њу кон цеп та ауто но ми је вој во ђан-
ских Ма ђа ра, ко ји пред ви ђа по ве зи ва ње де вет оп шти на у ко ји ма су 
Ма ђа ри у ве ћи ни.

Па стор ука зу је на чи ње ни цу да је ста тут био у осно ви кам-
па ње ко а ли ци је „За европ ску Вој во ди ну“. Он ис ти че: „За нас је 
при о ри тет но пи та ње по ло жај на ци о нал них са ве та и сла жем се са 
го спо ди ном Аго што ном да се што пре мо ра усво ји ти за кон о на-
чи ну из бо ра, над ле жно сти ма и фи нан си ра њу Са ве та на ци о нал них 
ма њи на... Чи ње ни ца је да је оства ри ва ње ауто но ми је пр ва тач ка 
За јед нич ког кон цеп та ауто но ми је стра на ка вој во ђан ских Ма ђа ра. 
Дру га тач ка ти че се по себ не ре ги је на се ве ру Вој во ди не са ста вље-
не од оп шти на у ко ји ма Ма ђа ри чи не ве ћи ну, а на чи јем оства ре њу 
са да ин си сти ра ју ДПВМ и ДЗВМ“. Ба линт Па стор ка же да ће то 
пи та ње до ћи на днев ни ред ка да и За кон о ре ги о на ли за ци ји Ср би је 
чи је је усва ја ње је дан од усло ва за при кљу че ње ЕУ. Он об ја шња ва 
да је реч о пред ло гу за осни ва ње мул ти ет нич ке ре ги је на се ве ру 
Вој во ди не, од но сно удру жи ва њу де вет оп шти на у је дан од мно гих 
под ре ги о на у Ср би ји ко ји би би ли де фи ни са ни за ко ном. Пред сед-
ник Из вр шног ве ћа Вој во ди не Бо јан Пај тић твр ди, ме ђу тим, да му 
је „као при пад ни ку гра ђан ске оп ци је стра на и пот пу но не при хва-
тљи ва сва ка по ми сао о по де ла ма по ет нич ком прин ци пу“. Са дру ге 
стра не по зи ци ја твр ди да ће „ДС мо ра ти ма ђар ским стран ка ма да 
пла ти ра чун за по др шку“. Па стор на гла ша ва да ће ње го ва стран ка 
и да ље тра жи ти про ме ну гра ни ца управ них окру га у Вој во ди ни - у 
пи та њу су оп шти не Ада, Ка њи жа и Сен та ко је при па да ју се вер-
но-ба нат ском окру гу са сре ди штем у Ки кин ди, а, ка ко сма тра ју у 
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СВМ, ге о граф ски и пре ма сва кој људ ској ло ги ци ме сто им је Бач-
ка...“1)

Пред став ни ци опо зи ци о них стра на ка сма тра ју да пред лог Ста-
ту та ни је у скла ду са Уста вом. Ли дер Де мо крат ске стран ке Ср би је 
Во ји слав Ко шту ни ца ис ти че: „Уме сто да се ста тут ба ви ауто но-
ми јом она ко ка ко је то пред ви ђе но Уста вом Ср би је, пре ко ова квог 
пред ло га ста ту та за о би ла зним пу тем по ку ша ва ју да се ус по ста ве 
еле мен ти др жав но сти Вој во ди не“. 

Ми ло рад Мир чић, из Срп ске ра ди кал не стран ке, из ја вљу је 
да пред лог ста ту та во ди ка фе де ра ли за ци ји Ср би је, и ту ми сли на 
сим бо ле, за ста ву, грб, вој во ђан ску ака де ми ју на у ка и умет но сти, 
раз вој ну бан ку, јав ни ра дио ди фу зни сер вис Вој во ди не.

С дру ге стра не у Ли бе рал но де мо крат ској пар ти ји сма тра ју да 
овај до ку мент Вој во ди ни до но си су штин ску ауто но ми ју. Члан и ре-
пу блич ки по сла ник ове стран ке Ју ди та По по вић ис ти че: „Сма тра-
мо да је ово са мо је дан ма ли ко рак у не ким ма лим про ме на ма што 
се ауто но ми је ти че, си гур но не и зна ча јан“. 

Пред сед ник Скуп шти не Вој во ди не Шан дор Еге ре ши се за ла-
же да „Вој во ди на има за ко но дав ну, из вр шну и де ли мич но суд ску 
функ ци ју, сво ју имо ви ну и соп стве не при хо де...“ Пред сед ник по-
сла нич ког клу ба „За јед но за Вој во ди ну“ проф. др Дра го слав Пе-
тро вић упо зо ра ва, да је упра во но ви Устав Ср би је у три сво ја чла на 
екс пли цит но утвр дио и мо гућ но сти и оба ве зе ко је ад ми ни стра ци-
ја АП Вој во ди не мо ра да ре а ли зу је. Јед на се од но си на пре не се не 
над ле жно сти у окви ру ко јих се оче ку је ње на од го вор ност и опе ра-
тив ност, дру га на ак те и на чин уре ђи ва ња од го вор но сти у ве зи са 
ре гу ли са њем ра да ор га на АПВ и тре ћа, да се кроз про пор ци о нал-
ну за сту пље ност у скуп штин ским струк ту ра ма, од но сно ор га ни-
ма вла сти и при пад но сти на ци о нал ним за јед ни ца ма мак си мал но 
афир ми шу...

И у Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је твр де да ни је реч ни о ка-
квом се па ра ти стич ком до ку мен ту. Ду шан Ба ја то вић то обра зла же 
ти ме што по кра ји на не ће има ти сво ју по ли ци ју, вој ску, ди пло мат-
ска пред став ни штва, цен трал ну бан ку и мо не ту, већ са мо она ко ја 
пред ви ђа Устав Ср би је.

Све то зар Чи плић, ми ни стар за људ ска и ма њин ска пра ва, не 
ула зе ћи у кон крет на ре ше ња пред ло га Ста ту та, ис ти че став да је 
1) “Захтев за мађарску регију у Војводини?”, Политика, 3. септембар 2008, стр. 6.
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пред лог Ста ту та у са гла сју са Уста вом са обра зло же њем, да: „По 
Уста ву Ср би је по кра ји не има ју пра во на са мо ор га ни зо ва ње, има ју 
соп стве не из во ре при хо да, имо ви ну, а све не до у ми це от кла ња Члан 
12 Уста ва ко ји гра ђа ни ма да је пра во на по кра јин ску ауто но ми ју као 
сред ство огра ни ча ва ња вла сти“.2)

Про фе сор устав ног пра ва Рат ко Мар ко вић ка же да је „де кла-
ри са њем Вој во ди не као европ ске ре ги је ин те гри са не у европ ски 
си стем ре ги о на, пред лог на цр та ста ту та иза шао из тог (устав ног М. 
С.) кон цеп та по што Устав та кву ка те го ри ју не по зна је“. Та ко ђе, он 
је ука зао да је и члан 26 пред ло га на цр та у су прот но сти са Уста вом, 
јер нај ви ши прав ни акт про пи су је да је у слу жбе ној упо тре би на те-
ри то ри ји Ср би је срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо...3)

У По ли ти ци од 25. сеп тем бра 2008. Сло бо дан Ан то нић, из ме-
ђу оста лог, пи ше: „Устав Ср би је (чл. 181) до зво ља ва не по сред ну 
са рад њу по кра ји на и оп шти на са по кра ји на ма и оп шти на ма у дру-
гим зе мља ма. Али, он не по ми ње ди пло мат ска пред став ни штва. 
По го то во не по ми ње пред став ни штво у Бри се лу, о ко ме из ри чи то 
го во ри вој во ђан ски ста тут (чл. 18). „Пред став ни штво“ Вој во ди не 
у Бри се лу је, да се не ла же мо, ам ба са да Вој во ди не у ЕУ. Чак ни 
зе мље ко је су фе де ра ли зо ва не не ма ју за ступ ни штва сво јих фе де-
рал них је ди ни ца у ЕУ... Устав, ре ци мо, од ре ђу је да су у Ср би ји у 
слу жбе ној упо тре би „срп ски је зик и ћи ри лич но пи смо“ (чл. 10). 
Ста тут Вој во ди не, ме ђу тим, про пи су је да ће се „при ме на ла ти нич-
ног пи сма срп ског је зи ка уре ди ти по кра јин ском скуп штин ском од-
лу ком“ (чл. 24)...4)

Да ље пи ше: „Ста тут Вој во ди не та ко и на сим бо лич ком и на 
ин сти ту ци о нал ном пла ну ства ра сво је вр сни „кор пус се па ра тум“ 
на тлу Ср би је. На сај то ви ма и фо ру ми ма вој во ђан ских „ауто но-
ма шких“ ор га ни за ци ја мо гу се ви де ти и чи та ти са свим озбиљ не 
тврд ње о по сто ја њу „вој во ђан ског је зи ка“ и „вој во ђан ске на ци је“ и 
„вој во ђан ског иден ти те та“.5)

2) “Једнима недовољно, другима превише аутономије”, Политика, 20. септембар 2008, 
стр. 7.

3) Ратко Марковић, Статут излази из уставног концепта, исто
4) Слободан Антонић, “Амбасадор Војводине у ЕУ”, Политика, 25. септембар 2008, стр. 

11. 
5) Исто
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СТАТУТИЗЛАЗИИЗУСТАВНОГКОНЦЕПТА

У „По ли ти ци“ од 4. ок то бра 2008. под на сло вом : „На па ди и 
од бра на ста ту та Вој во ди не“, на ла зе се ре ше ња из на цр та ко ја су 
иза зва ла нај ви ше при мед би. 

1,Степенаутономије

Кри ти ке:
Број ним ре ше њи ма пред ста вља увод у ства ра ње др жа ве у др-

жа ви. (ДСС, НС, СРС)
На црт ста ту та се огре шио о две кључ не од ред бе Уста ва Ср-

би је: да је ауто ном на по кра ји на са став ни део др жав не те ри то ри је 
Ср би је и да је прав ни по ре дак РС је дин ствен. На црт ста ту та оса-
мо ста љу је се вер ну по кра ји ну од Ср би је у сво јим од ред ба ма о те-
ри то ри ји, слу жбе ном је зи ку и пи сму, глав ном гра ду и ме ђу на род но 
прав ном су бјек ти ви те ту Вој во ди не. (проф. Рат ко Мар ко вић)

Јо ван Ком шић, про фе сор но во сад ског уни вер зи те та сма тра да 
се ра ди о не кој вр сти укра сне ауто но ми је Вој во ди не у ме ри у ко јој 
то до зво ља ва Устав, а Ју ди та По по вић ис ти че : „Су шти на је у то ме 
да се Вој во ди ни вра ти за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт“

2.Европскарегија,интегрисанауевропскисистемрегиона
(чл.1)

Кри ти ке:
Та ква де фи ни ци ја не по сто ји у Уста ву Ср би је. Све док Ср би ја 

не бу де ин те гри са на у ЕУ, ни је дан њен део не мо же би ти ин те гри-
сан .(ли дер ДСС-а Во ји слав Ко шту ни ца)

„Устав та кву ка те го ри ју не по зна је. То не мо же би ти јед но-
стра на од лу ка про пи са на ста ту том, већ од лу ку о то ме мо же до не ти 
ис кљу чи во др жа ва Ср би ја. Та кав кон цепт ни је у скла ду ни са кон-
цеп том Европ ске уни је, јер је у слу ча ју ЕУ реч о за јед ни ци европ-
ских др жа ва, а не, ка ко пи ше у на цр ту, европ ских ре ги о на“. (Рат ко 
Мар ко вић)

Об ја шње ње: Дра го слав Пе тро вић (ДС) ис ти че да у овом тре-
нут ку Вој во ди на има са рад њу са пет дру гих ре ги ја у Евро пи, фор-
ма ли зо ва ну са рад њу и то ни ко не оспо ра ва..“Ско ро све др жа ве у 
Евро пи, осим два из у зет ка, су кон сти ту и са не или као фе де рал не 



- 294 -

ВОЈВОДИНАУПОЛИТИЧКОМСИСТЕМУСРБИЈЕМомчилоСуботић

или са из ра же ном ре ги о нал ном ор га ни за ци јом“. Пе тро вић сма тра 
да ова ква ори јен та ци ја до при но си ста бил но сти др жа ве Ср би је.

3.Оснивањепредставништаваимеђународниуговори
(члан16)

Кри ти ке:
„Вој во ди на не мо же да осни ва пред став ни штва у ино стран-

ству, ни ти да пот пи су је ме ђу др жав не уго во ре, јер би за то мо ра ла 
да има ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет, ко ји има са мо Ре пу бли-
ка Ср би ја“. (Во ји слав Ко шту ни ца)

„Осни ва ње пред став ни шта ва Вој во ди не у ино стран ству је пр-
ви ко рак ка фор ми ра њу но ве др жа ве на те ри то ри ји Ср би је“. (СРС)

Об ја шње ње:
„Но ви ста тут омо гу ћа ва рав но мер ни ји и сна жни ји раз вој ре ги-

ја у Вој во ди ни, али и не ке ме ха ни зме ко ји ће зна чи ти да мо же мо 
бр же и ефи ка сни је да кон ку ри ше мо у фон до ви ма ЕУ и то је су шти-
на од ре да ба ко је се од но се на ме ђу на род ну и ре ги о нал ну са рад њу. 
Вој во ди ни са да ни је по треб но пред ста вља ње у се ди шту европ ских 
ин сти ту ци ја, али ће сва ка ко би ти кад Ср би је бу де чла ни ца ЕУ“. 
(пред сед ник По кра јин ског из вр шног ве ћа Бо јан Пај тић)

4.Дефинисањетериторијеиреферендумоњенојпромени
(члан3)

Кри ти ке:
Те ри то ри ја ауто ном не по кра ји не утвр ђу је се ис кљу чи во За ко-

ном о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји.(ДСС, Рат ко Мар ко вић)
„Да ва ње мо гућ но сти да се са мо на том де лу те ри то ри је Ср би је 

гра ђа ни ре фе рен ду мом из ја сне о по је ди ним пи та њи ма ко ја би мо-
гла да бу ду и се па ра ти стич ког ка рак те ра ја сно по ка зу је да се сле ди 
већ опро ба ни план раз би ја ња Ју го сла ви је“. (СРС)

Об ја шње ње:
„То пи ше у Уста ву, члан 182. став 4. Устав на нор ма је ја ча од 

сва ког за ко на. За кон о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји утвр ђу је ко је 
су оп шти не део по кра ји не, ко је су ка та стар ске гра ни це део ко је оп-
шти не, а ов де го во ри мо о ме ња њу те ри то ри је“. (ми ни стар за људ-
ска и ма њин ска пра ва Све то зар Чи плић)
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5.Покрајинскескупштинскеодлукесазначајемзакона
(члан19)

Кри ти ке:
„То је за ди ра ње у за ко но дав ну над ле жност, ко ју има ис кљу чи-

во Ср би ја“. (Во ји слав Ко шту ни ца)
„Од ред ба ко ја да је пра во Скуп шти ни АП Вој во ди не да по кра-

јин ском скуп штин ском од лу ком суп сти ту и ше за кон је не у став на, 
јер вр ши лац ста ту тар не вла сти не ма прав ни ка па ци тет да то про-
пи ше“. (Рат ко Мар ко вић)

Об ја шње ње:
Дра го слав Пе тро вић (ДС) ис ти че да „од лу ке ко је до но си Скуп-

шти на АП Вој во ди не мо ра ју би ти оба ве зу ју ће, у окви ру Уста ва и 
са мо на те ри то ри ји Вој во ди не у оним обла сти ма ко је су на нас пре-
не се не“.

6.ПредлагањемрежесудовауВојводиниикандидатазапра
восуднеоргане(члан34)

Кри ти ке:
„Пред ло же на ре ше ња су у ди рект ној су прот но сти са Уста вом 

Ср би је, ко ји код уре ђе ња ове гра не др жав не вла сти не пред ви ђа 
ни ка кву над ле жност АП Вој во ди не, а ова кав на црт ста ту та пред-
ста вља по ку шај да се ин ди рект но , на не у ста ван на чин оду зму 
ин ге рен ци је Скуп шти не Ср би је“. (бив ши ми ни стар прав де Зо ран 
Стој ко вић)

„Скуп шти на Вој во ди не не мо же да пред ла же кан ди да те са сво-
је те ри то ри је за су ди је Ви со ког са ве та пра во су ђа и Устав ног су да, 
по што је то већ ре гу ли са но ре пу блич ким за ко ном“. (Гру па гра ђа на 
„Ма ја Гој ко вић“) 

Об ја шње ње:
ЛСВ сма тра да се овим не на ру ша ва је дин ство суд ске вла сти и 

да је све по Уста ву Ср би је.

7.Применалатиничногписмасрпскогјезика(члан26)

Кри ти ке:
„У су прот но сти је са Уста вом, јер нај ви ши прав ни акт про пи-

су је да је у слу жбе ној упо тре би на те ри то ри ји Ср би је срп ски је зик 
и ћи ри лич но пи смо“. (Рат ко Мар ко вић)
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Об ја шње ње:
Све то зар Чи плић ка же да по сто је два за ко на ко ју уре ђу ју 

слу жбе ну упо тре бу је зи ка и пи сма, а у са мом Уста ву је пред-
ви ђе но да се та ма те ри ја мо же уре ди ти у дру га чи јим за ко-
ном. „Ста тут се по зи ва на за кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка 
и пи сма. Тај за кон је до нет пре но вог Уста ва, али док не бу де 
до нет нов, тај је на сна зи“. 

8.ВладаАПВојводине(чл.47)

Кри ти ке:
„Прав но је мо гу ће, али је нео бич но да се пр ви пут нај ви ши из-

вр шни ор ган по кра ји не на зи ва вла да“. (Во ји слав Ко шту ни ца)
„Уво ђе ње тог тер ми на је пр ви ко рак ка фор ми ра њу но ве 

др жа ве на те ри то ри ји Ср би је“. (СРС)
Об ја шње ње:
„Име не озна ча ва др жав ност, реч је о не зна њу“. ( Све то зар Чи-

плић)
„Реч је о мо дер ном ре ше њу, јер по кра ји на има пра во да са мо-

ор га ни зу је сво је ин сти ту ци је у окви ру оно га што је ње на над ле-
жност и да их на зо ве ка ко же ли“. (Бо јан Пај тић)

9.Људскаимањинскаправа(вишечланова)

Кри ти ке:
„Нај ве ћи не до ста так по ну ђе ног тек ста што не са др жи га ран-

то ва на по сла нич ка ме ста за при пад ни ке на ци о нал них ма њи на у 
по кра јин ском пар ла мен ту. Ту мо гућ ност да је и Устав Ср би је чла-
но ви ма 100. и 180. С дру ге стра не, пред ла га чи су пред ви де ли фор-
ми ра ње са ве та на ци о нал них за јед ни ца уну тар Скуп шти не Вој-
во ди не, иако на ци о нал ни са ве ти ма њи на при па да ју ис кљу чи во 
ре пу блич ком си сте му“. (Ан драш Аго штон, ли дер ДСВМ-а)

„Осни ва ње са ве та на ци о нал них за јед ни ца зах те ва од по сла ни-
ка да се на ци о нал но из ја шња ва ју, што је про тив у став но“. (Гру па 
гра ђа на „Ма ја Гој ко вић“)

„На чин на ко ји је пред ви ђе но оства ри ва ње људ ских и ма њин-
ских пра ва (Вој во ди на се по ста вља као по кра ји на на ци о нал них 
за јед ни ца) у Вој во ди ну по сред но уво ди кон сти ту тив ност на ци је, 
а са мим тим и еле мен те др жав но сти са ме по кра ји не“. (Во ји слав 
Ко шту ни ца)
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Об ја шње ње:
„Ва жна став ка На цр та ста ту та је бри са ње пој ма на ци о нал них 

ма њи на, јер су у пред ло гу тог ак та све на ци о нал не за јед ни це на 
те ри то ри ји по кра ји не рав но прав не. Не сме мо да до пу сти мо да се 
оста так при вред ног ша ре ни ла, мул ти ет нич ке и мул ти кул ту рал не 
за јед ни це раз би ја ју и да се ста нов ни штво де ли на пр во ра зред не и 
дру го ра зред не гра ђа не“. (пред сед ник Скуп шти не Вој во ди не Шан-
дор Еге ре ши, СВМ)

„Фор ми ра њем са ве та на ци о нал них за јед ни ца, скуп штин ског 
те ла чи је ми шље ње ће би ти нео п ход но за усва ја ње од лу ка из обла-
сти обра зо ва ња, кул ту ре, упо тре бе и за шти те је зи ка и пи сма, на ша 
тра ди ци о нал но то ле рант на, мул ти на ци о нал на, мно го је зич ка, вер-
ски ме шо ви та сре ди на, би ће по твр ђе ни ви со ки стан дар ди на шег 
за јед нич ког жи вље ња“. (Бо јан Пај тић)

10.Приходи,имовина,развојнабанка(неколикочланова)

Кри ти ке:
„Од ред бе о при хо ди ма Вој во ди не, о имо ви ни и раз вој ној бан-

ци ни су у скла ду са Уста вом Ср би је. Осни ва ње раз вој не бан ке Вој-
во ди не је про тив у став но, јер је бан кар ски си стем у над ле жно сти 
Ре пу бли ке“. (Во ји слав Ко шту ни ца).

11.Децентрализација(неколикочланова)

Кри ти ке:
„По треб на је су штин ска де цен тра ли за ци ја др жав не упра ве, 

али не кроз про ши ри ва ње над ле жно сти по кра ји не и ду пли ра ње др-
жав ног апа ра та, већ ши ре њем над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва“. 
(Гру па гра ђа на „Ма ја Гој ко вић“)

„Де цен тра ли за ци ја др жа ве не би сме ла да се за вр ши са мо на 
из ме шта њу цен тра од лу чи ва ња из Бе о гра да у Но ви Сад, не го да 
се и да ље ши ри и при бли жа ва гра ђа ни ма ко ји жи ве у Вој во ди ни“. 
(Ју ди та По по вић)

„Обра зло же ње пред ла га ча На цр та ста ту та да уво ђе ње управ-
них окру га ујед но зна чи и де цен тра ли за ци ју Вој во ди не на про сто 
не сто ји, јер управ ни окру зи зна че де кон цен тра ци ју али не и де-
цен тра ли за ци ју вла сти. Пре ма то ме, од мах иза то га мо же да сто ји 
сум ња да је то на год ба пред ла га ча да се за о кру же оп шти не ко је су 
на се ве ру Бач ке“. (Алек сан дар По пов).
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12.Сталнамешовитаделегација(члан28)

Кри ти ке:
„Пред ло же на стал на ме шо ви та де ле га ци ја, као по сред ник из-

ме ђу ре пу блич ких и по кра јин ских ор га на, из јед на ча ва Вој во ди ну 
са Ср би јом, као да су у пи та њу две др жа ве“. (ГГ „Ма ја Гој ко вић“)

„Та ква ко ор ди на ци о на те ла Устав Ср би је не по зна је и она су 
пре ва зи ђе на, а мо гу би ти ус по ста вље на са мо нај ви шим прав ним 
ак том“. (Рат ко Мар ко вић)

Об ја шње ње: 
То је био са мо пред лог. (Дра го слав Пе тро вић, ДС)
Ста тут је усво јен у Скуп шти ни АП Вој во ди не, о че му оба ве-

шта ва „По ли ти ка“ 15. ок то бра 2008. го ди не. За усва ја ње Ста ту та 
гла са ло је 89 по сла ни ка, 21 је био про тив, а ни ко се ни је уз др жао. 
Ста тут су усво ји ли по сла ни ци ДС, СВМ, ЛСВ, ЛДП, СПО, СПС-
ПУПС и гру пе гра ђа на. Про тив су би ли ДСС, СРС, НС и НП. 

На кон усва ја ња Ста ту та, Пај тић је, из ме ђу оста лог, ре као да 
„ни је про блем Ср би је у то ме што има јед ну Вој во ди ну не го је про-
блем што их не ма ви ше“, те да гра ђа ни Вој во ди не овај ста тут до-
жи вља ва ју „као ју тро по сле те шке но ћи“, за вр ша ва ју ћи сво је обра-
ћа ње ре чи ма: “До бро ју тро, Вој во ди но!“6)

Пред сед ник Из вр шног ве ћа Вој во ди не у ин тер вјуу на пи та ње 
да ли ра ди на фор ми ра њу „ма ђар ске ре ги је“ на се ве ру Вој во ди не, 
од ри че по ме ну те те зе, уз обра зло же ње да „је Вој во ди на ре ги ја у 
ко јој по сто ји шест слу жбе них је зи ка, у ко јој жи ви мно го на ро да и 
ка да би сва ко од њих фор ми рао сво ју ет нич ку ре ги ју то би би ла ка-
та стро фа“. Та ко ђе, ис ти че Пај тић да је у 40 од укуп но 45 оп шти на 
ко ли ко има у Вој во ди ни ус по ста вље на про е вроп ска власт. „Има-
мо про е вроп ску вер ти ка лу, од ре пу блич ког пре ко по кра јин ског до 
ло кал ног ни воа. То ће омо гу ћи ти ви ше ин ве сти ци ја, ве ћи раз вој, 
до бру ко ор ди на ци ју у оства ри ва њу ци ље ва ко ји су по треб ни да би 
ово дру штво кре ну ло на пред“. 7)

У По ли ти ци од 25. ок то бра 2008, стр. 7, об ја вље но је отво ре-
но пи смо пред сед ни ку Ре пу бли ке Ср би је, вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
по сла ни ци ма ре пу блич ког пар ла мен та и по сла ни ци ма Скуп шти не 
АП Вој во ди не, са пот пи сом ве ли ког бро ја углед них струч ња ка и 
6) “Усвојен Статут АП Војводине”, Политика, 15. октобар 2008, стр. 6.
7) Бојан Пајтић, Неће успети да нас посвађају, Политика, 19. октобар 2008, стр. 6.
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јав них лич но сти, да се ува же по ме ну те при мед бе. У Писму се ис-
ти че да „отаџ бин ски ин те рес мо ра без у слов но би ти из над по ли-
тич ког и стра нач ког. 8) 

Пред сед ник Скуп шти не АП Вој во ди не Шан дор Еге ре ши бра-
ни ре ше ња из усво је ног ста ту та за ко ји ка же: „Ни јед ном ре че ни-
цом овај ста тут се не су ко бља ва са Уста вом Ср би је. Они ко ји ко-
мен та ри шу да је то се це си ја и се па ра ти зам ни су све сни шта го во ре. 
У Евро пи по сто је три мо де ла ауто но ми је: фе де рал ни кон цепт, као 
у Не мач кој, где по кра ји не има ју озбиљ не функ ци је и ути цај, дру ги 
је пред фе де рал ни као у ита ли јан ским по кра ји на ма, и тре ћи аси ме-
трич ни као у Шпа ни ји. Мо ра мо би ти све сни да су мо дер не ре ги-
је европ ска тен ден ци ја“. Еге ре ши очи глед но не раз у ме по ли тич ки 
си стем по ме ну тих зе ма ља, јер из јед на чу је ауто ном ну Вој во ди ну са 
фе де рал ним је ди ни ца ма у Не мач кој - ко ја је за раз ли ку од Ср би-
је фе де ра ци ја. Та ко ђе не тач но го во ри о не ка квом пред фе де рал ном 
кон цеп ту у Ита ли ји и аси ме трич ном у Шпа ни ји; не ка же ко је су 
од ли ке тих кон це па та.9)

ЧАНКОВАМАПАСАМОСТАЛНЕВОЈВОДИНЕ

У Скуп шти ни Ср би је Не над Ча нак, ли дер ЛСВ, при ка зао је 
ма пу са мо стал не Вој во ди не, ко ја укљу чу је Ма чву и Ша бац, за ко-
ју се он већ ду же вре ме за ла же. Шта ви ше, Ча нак то исто пре по-
ру чу је и дру гим ре ги о ни ма у Ср би ји. Да би убла жио оно што је 
ви ше не го очи глед но Ча нак ис ти че: „Што тра жи мо за Вој во ди ну, 
ну ди мо и Шу ма ди ји, ни шкој обла сти, Сан џа ку и Бе о гра ду. По сто ји 
пет еле ме на та те ауто но ми је-за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт, 
пра во на имо ви ну и из вор ни при хо ди... Вој во ди на ни је про блем, 
не го ре ше ње. О њој смо 1999. го ди не го во ри ли као о ре пу бли ци 
у фе де рал ној Ср би ји, а да нас го во ри мо о ауто ном ној по кра ји ни у 
европ ској Ср би ји“.10)

По ја ву Чан ко ве ма пе „Вој во ди на ре пу бли ке“ опо зи ци о не 
стран ке су ока рак те ри са ле као проб ни ба лон ДС, ко ји же ли да 
„при пре ми јав ност“ за усва ја ње Ста ту та Вој во ди не. Ко а ли ци ја не-
вла ди них ор га ни за ци ја „Гра ђан ска Вој во ди на“ је по зва ла по сла ни-
ке Скуп шти не Ср би је да „без од ла га ња“ по твр де Ста тут Вој во ди-
8) Види шире: Момчило Суботић, “Аутономија Војводине - историјски и савремени 

контекст II”, Политичкаревија, 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 Европ ску уни ју да си ту а ци ју пра ти „с по себ ном па жњом, 
има ју ћи у ви ду да је агре сив ни цен тра ли зам био оки дач рас па да 
бив ше Ју го сла ви је и кр ва вих ра то ва... Ја сно је да је Ста тут по чет-
ни акт де цен тра ли за ци је др жа ве, ма да не до во љан са ста но ви шта 
ин те ре са гра ђа на Вој во ди не“. До да је се да је по ло жај Вој во ди не 
„тест да ли је Ср би ја до вољ но моћ на да се су прот ста ви цен тра ли-
стич ко-на ци о на ли стич кој ели ти, у ко јој се из два ја ју Срп ска ака-
де ми ја на у ка и умет но сти, Срп ска пра во слав на цр ква, тај ку ни и 
по ли тич ке пар ти је Ми ло ше ви ће вог ре жи ма“. У са оп ште њу је оце-
ње но да је од ред ба ма Уста ва Ср би је „на ста вљен трет ман Вој во-
ђа на као ма ло ум них бо га тих ро ђа ка ко ји не зна ју да се ста ра ју за 
соп стве не ре сур се и но вац“.11)

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈАСРБИЈЕИПРАВНОТЕХНИЧКА
КОРЕКЦИЈАСТАТУТААПВ

 
Би ва ло је све очи глед ни је, да је Сту тут, усво јен у Скуп шти-

ни АП Вој во ди не, про тив у ста ван и нео др жив. На го ве шта ва не су и 
не ке ње го ве ко рек ци је, али је исто вре ме но ДС-ов ре жим лан си рао 
при чу о ре ги о на ли за ци ји Ср би је; ства ра њу ста ти стич ких ре ги о на, 
што на вод но не ма ни ка кве ве зе са Ста ту том Вој во ди не. Би ло је, 
ме ђу тим , пот пу но ја сно, да је све то чи ње но у ци љу да се за о би ла-
зно, ипак, до ђе до усва ја ња ста ту та Вој во ди не. Сва је при ли ка, да је 
и усва ја ње та квог ста ту та Вој во ди не по ста вље но као услов Ср би ји 
за ула зак у ЕУ. 
11) “Грађанској Војводини Статут недовољан, Политика, 9. фебруар 2009, стр. 7.
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„По ли ти ка“ од 5. Ју на 2009, под на сло вом „Се дам ре ги о на за 
рав но мер ни ји раз вој“ пи ше: „Ср би ја ће би ти по де ље на на Вој во ди-
ну, Бе о град, за пад ну, ис точ ну, цен трал ну , ју жну и област Ко со ва 
и Ме то хи је. Тре нут ни од нос у раз ви је но сти ме ђу по је ди ним де ло-
ви ма зе мље је чак је дан пре ма 15. Пре ма Пред ло гу за ко на, ко ји је 
утвр ди ла вла да Ср би је, ре ги о ни и оп шти не би ће раз вр ста ни пре ма 
сте пе ну раз ви је но сти. Ре ги о ни и обла сти ус по ста вља ју се у скла ду 
са стан дар ди ма ЕУ и пред ста вља ју ста ти стич ке, а не ад ми ни стра-
тив не ре ги о не и обла сти та ко да не до би ја ју прав ни су бјек ти ви-
тет“12).

С об зи ром да је рок за усва ја ње вој во ђан ског ста ту та ис те као 
31. де цем бра 2008. го ди не, опо зи ци ја, а на ро чи то ра ди ка ли зах те-
ва ју да се при сту пи пи са њу но вог ста ту та, а ДС (Дра го слав Пе тро-
вић) ис ти че да ће би ти до вољ на прав но тех нич ка ре дак ци ја Ста ту-
та.

За прав но-тех нич ку ре дак ци ју Ста ту та би ли су „за ду же ни“ со-
ци ја ли сти. Иви ца Да чић је сла во до бит но из ја вио да је „ усва ја њем 
шест аманд ма на СПС-а ста вље на тач ка на при чу о Вој во ди ни као 
др жа ви у др жа ви“. Тим аманд ма ни ма, ка ко је јав но сти об ја снио 
Да чић, из ба че на је од ред ба о Но вом Са ду као „глав ном гра ду Вој-
во ди не“ (он је сад по стао са мо „глав ни ад ми ни стра тив ни цен тар 
АПВ“), по кра ји на је оста ла без овла шће ња да до но си „за ко не (то 
су са да са мо „скуп штин ска ак та“). АПВ не ће мо ћи да скла па ни ка-
кве „ме ђу др жав не уго во ре“ (већ са мо „ме ђу ре ги о нал не“), из ба че не 
су од ред бе о „је дин стве ном про сто ру Сред ње Евро пе“ ( а упи са но 
је да је Вој во ди на нео ту ђи ви део Ср би је), из ба че но је по зи ва ње на 
„исто риј ско пра во гра ђан ки и гра ђа на Вој во ди не“ (и ста вље но да 
се ауто но ми ја из во ди из срп ског Уста ва), а до да то је и да ће АПВ 
осни ва ти пред став ни штва у ре ги о ни ма и у Бри се лу са мо уз са гла-
сност Вла де“.13) Со ци о лог Сло бо дан Ан то нић сма тра да су по сле 
свих по прав ки оста ле са мо две сим бо лич ки ва жне и за то не при-
хва тљи ве од ред бе-пре и ме но ва ње Из вр шног ве ћа АПВ у „вла ду“ и 
од ред ба о осни ва њу не ка кве Вој во ђан ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти. 
12) По ка за ло се, ме ђу тим, да је ДС-ова власт сво јим ма њин ским парт не ри ма, не са мо Ма-

ђа ри ма, већ и му сли ма ни ма (Бо шња ци ма од 1993) у Ра шкој обла сти обе ћа ла „ет нич ки“ 
ре ги он од оп шти на у ко ји ма има ју ап со лут ну ве ћи ну ста нов ни штва, као што су Но ви 
Па зар, Ту тин и Сје ни ца, али и При је по ље, При бој и Но ву Ва рош у ко ји ма не ма ју ве ћи-
ну.

13) Ви ди: Сло бо дан Ан то нић, “Бит ка за Вој во ди ну”, Печат, бр 89, Бе о град, 13. но вем бар 
2009, стр. 12.
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Ан то нић да ље под се ћа и по ја шња ва: „Пред лог о пре и ме но ва-
њу ИВ у „вла ду“ Пај тић је сво је вре ме но обра зла гао „при ла го ђа-
ва њем европ ским стан дар ди ма“. На вод но „европ ске ре ги је“ та ко 
зо ву сво је упра ве. Ме ђу тим то ни је тач но. У Не мач кој, др жа ве ко је 
чи не фе де ра ци ју за и ста на че лу има ју „вла ду“ (Sta at sre gi e rung и 
Lan de sre gi e rung). Али, Не мач ка је фе де ра ци ја и ње ним опо на ша-
њем Ср би ја се са мо мо же фе де ра ли зо ва ти, не и ре ги о на ли зо ва ти. 
У Ита ли ји, ме ђу тим, ко ја ни је фе де ра ци ја, чак и по кра ји не са по-
себ ним по ло жа јем - ка ква је Ал то-Ади ђе - не ма ју на че лу „вла ду“ 
(go ver no, Con si glio dei mi ni stri), већ „по кра јин ску упра ву“ (Gi un ta 
re gi o na le). Та раз ли ка ни је слу чај на“.14)

Ка да је у пи та њу осни ва ње ВА НУ то се мо же са мо до жи ве ти 
као увод у ства ра ње но ве др жа ве и на ци је - ис ти че Ан то нић и на-
ста вља: „Ка ко ожи вља ва ње ВА НУ не ма на уч ну или функ ци о нал-
ну оправ да ност, то он да оно и не мо же би ти дру га чи је схва ће но 
не го као по ли тич ко пи та ње. Ово су про тив у став не ка те го ри је. По 
Уста ву Ср би је (члан 183) АП Вој во ди на не мо же осни ва ти на уч не 
уста но ве“15). Аутор за сту па став да по је ди не од ред бе тре ба оба ра ти 
на Устав ном су ду и за кљу чу је, да је у ин те ре су ове зе мље и овог 
на ро да да ауто но ма шка би ро кра ти ја до би је што ма ње овла шће ња и 
што ма ње нов ца. То се мо же по сти ћи кре са њем За ко на о пре но су 
над ле жно сти у бор би за очу ва ње др жав ног је дин ства и ус по ста-
вља ње функ ци о нал ног си сте ма др жав не упра ве.16)

ДРЖАВАУДРЖАВИ

Ко ста Ча во шкисма тра да ко нач ни пред лог о утвр ђи ва њу над-
ле жно сти АП Вој во ди не, ко ји је Вла да Ср би је усво ји ла 5. но вем бра 
2009, по ка зу је да је крат ко роч ни циљ вла да ју ће струк ту ре вра ћа-
ње Вој во ди ни кон фе де рал ног ста ту са „ко ји је има ла по бри он ском 
Уста ву из 1974. го ди не, а ду го роч ни ње но пот пу но от це пље ње од 
Ср би је“. За ко ном о утвр ђи ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не, на 
По кра ји ну се пре но си ви ше од 150 ре пу блич ких над ле жно сти.

Из оно га што пи ше и за сту па ака де мик Ча во шки, мо же се за-
кљу чи ти да су и по ну ђе не ко рек ци је Ста ту та са мо ко зме тич ке и да 
се ње не др жа во ли ке пре тен зи је њи ма не от кла ња ју. Та ко Ча во шки 
до бро уоча ва, да се По кра ји ни по ве ра ва ју и над ле жно сти ко је су 

14) Ан то нић, исто
15) Исто, стр. 13.
16) Исто
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тра ди ци о нал но еле мент др жав не су ве ре но сти. „То су за кљу чи ва-
ње ме ђу на род них уго во ра под ви дом ме ђу ре ги о нал них спо ра зу ма 
и пред ста вља ње у ино стран ству, на вод но, „у ре ги о ни ма Евро пе, 
од но сно у Бри се лу“. Ко ли ко је на ма по зна то, жу па ни је у Ма ђар ској 
и Хр ват ској уоп ште не ма ју сво ја пред став ни штва у ино стран ству 
ни ти их има ју бо сан ско-хер це го вач ки ен ти те ти (Ре пу бли ка Срп-
ска и Фе де ра ци ја БиХ), иако би их они, као кон фе де рал не је ди-
ни це, мо гли има ти са мно го ви ше пра ва не го вој во ђан ски ре ги он. 
По себ но по до зре ње иза зи ва мо гућ ност пред ста вља ња Вој во ди не 
у Бри се лу ко ји је глав ни град Бел ги је и се ди ште Европ ске уни је 
и Атлант ског пак та... Да је по сре ди уоб ли ча ва ње и за о кру жи ва ње 
Вој во ди не као др жа ве упу ћу је и чи ње ни ца да се ре пу блич ким за-
ко ном post fe stum кон ва ли ди ра про тив у став но кон сти ту и са на Вој-
во ђан ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, та ко што се на ла же ње но 
фи нан си ра ње из по кра јин ског бу џе та. А она је и осно ва на као зна-
ме ње по себ ног ет нич ког од но сно на ци о нал ног иден ти те та Вој во-
ђа на, што ће у бли жој или да љој бу дућ но сти би ти кључ ни раз лог 
за от це пље ње Вој во ди не од Ср би је и кон сти ту и са ње ове По кра ји не 
као по себ не др жа ве“. 17)

САЛЦБУРШКАИЗЈАВА

Ча во шки ука зу је на исто риј ску ди мен зи ју иде је о са мо стал ној 
Вој во ди ни, „ко ју са да спро во де Ча нак и Пај тић уз не вољ ну по др-
шку Бо ри са Та ди ћа“. Ча во шки нам от кри ва, да се ра ди о „Салц-
бур шкој из ја ви Вој во ђан ског по кре та из 1958. го ди не, ко ју су, као 
пр во бор ци за јед но са вре ме но ре ше ње вој во ђан ског про бле ма у 
Сред њој Евро пи, пот пи са ли др Еуген Јо цић, prof. Adal bert-Karl-Ga-
uss и проф. др Кор нел Фи ли по вић. Том из ја вом се нај пре утвр ђу је 
на че ло рав но прав но сти свих ет нич ких гру па у Вој во ди ни и фе де-
ра ли зам. Ти ме би би ла од ба че на за ми сао о би ло ком др жа во твор-
ном на ро ду, по што би раз не ет нич ке гру пе (Ср би, Ма ђа ри, Шва бе, 
Бу њев ци, Шок ци, Ру му ни, Сло ва ци и дру ги) стре ми ли ка син те зи 
јед не „вој во ђан ске на род но сти“. (Оту да и син таг ма да Вој во ди ну 
чи не „на ци о нал не за јед ни це“, ко је пред ста вља ју „на ци о нал ни са-
ве ти“, што срп ски на род сво ди на на ци о нал ну ма њи ну, чи ме се кр-
ши Устав Ср би је ко ја је на ци о нал на др жа ва срп ског на ро да). Та ко 
схва ће на Вој во ди на би ла би фе де рал на је ди ни ца јед не ши ре Сред-
њо е вроп ске фе де ра ци је ко ја ће би ти ор ган ски са став ни део бу ду ће 
17) Ко ста Ча во шки, “Но во сад ски зид”, Печат, бр. 89, Бе о град, 13. Но вем бар 2009, стр. 9.
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Европ ске уни је. А те ри то ри јал на пи та ња мо гла би се ре ша ва ти са-
мо на пле би сци тар ној осно ви и под над зо ром објек тив них не у тра-
ла ца (ре ци мо пред став ни ка Ује ди ње них на ци ја).

Ка ко те ри то ри јал ни об у хват Сред њо е вроп ске фе де ра ци је ни је 
био до вољ но ја сан, са ста вља чи су је по и сто ве ти ли са По ду нав ском 
фе де ра ци јом, то јест не гда шњом Аустро-Угар ском уну тар ко је би 
Вој во ди на има ла ста тус фе де рал не је ди ни це (Bun de sland, Fe de ral 
Sta te) ко ји ис кљу чу је „ауто ном ни ста тус“. Та кав ста тус Вој во ди не 
био би за јем чен уста вом или фе де рал ним пак том. У тим гра ни ца ма 
Вој во ди ну би чи ни ле ет нич ке гру пе: Ср би, Шва бе, Ма ђа ри, Ру му-
ни, Бу њев ци, Шок ци и у ма њем бро ју Сло ва ци, Ру те ни, Је вре ји, 
Бу га ри, Ро ми и не што Че ха. При том се има ју на уму са мо ста-
ро се де о ци, да кле пра ви Вој во ђа ни, а не „план ски“, на сил но на се-
ље ни ко ји ма ни је ме сто у Вој во ди ни. Од та квих ста ро се де лач ких 
гру па обра зо вао би се но ви „вој во ђан ски на род“. Ла ко је уочи ти 
фра пант ну слич ност из ме ђу по је ди них ре ше ња За ко на о утвр ђи-
ва њу над ле жно сти АП Вој во ди не и ре ше ња Салц бур шке из ја ве. 
Салц бур шка из ја ва го во ри о „вој во ђан ском на ро ду“, а Вој во ђан ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти је би тан еле мент на ци о нал ног иден-
ти те та. Не тре ба сум ња ти да ће се уско ро по че ти са при пре мом и 
из да ва њем вој во ђан ске ен ци кло пе ди је, вој во ђан ске исто ри је, вој-
во ђан ске књи жев но сти, као и пра во пи са и реч ни ка срп ског је зи ка 
у пре о ста лим срп ским зе мља ма“18).

ВОЈВОДИНАЕВРОПСКИРЕГИОН

Исто ри чар, ака де мик Ми ло рад Ек ме чић у сво јој по след њој 
књи зи „Ду го кре та ње из ме ђу кла ња и ора ња“ на пи сао је да је Вој-
во ди на за ми шље на да бу де је дан европ ски евро -ре ги он, у за јед ни-
ци са још три жу па ни је ју го и сточ не Ма ђар ске и че ти ри ру мун ска 
окру га.

Тај ре ги он би - ис ти че Ек ме чић - имао те ри то ри ју од 77.000 
ква драт них ки ло ме та ра и 5.200.000 ста нов ни ка - да кле, ви ше не-
го Хр ват ска и мо жда Ср би ја без Вој во ди не. Чи тав про је кат во ди 
„Дру штво ју го и сточ не Евро пе“ из Мин хе на, а фи нан си ра не мач ка 
вла да. Циљ про јек та је да слич ни евро-ре ги о ни ство ре но ву Евро-
пу. Вој во ди на је, да кле, за ми шље на као „екс пе ри мен тал но под руч-
је но ве ин те гра ци је“, ко јом би се пре ва зи шла по де ла на је дин стве-
не и су ве ре не на ци о нал не др жа ве.
18) Ча во шки, исто, стр. 10.
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Ек ме чић пи ше да је „Mag na car ta ge ni tum et re gi o num (Ве ли ка 
по ве ља на ро да и ре ги ја) - ФУ ЕБ ко нач ни про грам Фе де ра ли стич-
ког са ве за европ ских на род них гру па усво јен на кон гре су у Бу дим-
пе шти 1992, са ци љем да у европ ским по кра ји на ма раз ви ја свест 
по кра јин ског иден ти те та, и да иза све га сто ји иде ја не мач ког „ли-
бе рал ног им пе ри ја ли зма“ из 1918. го ди не. Овај по крет за осло бо-
ђе ње угње те них европ ских др жа ва и ма њи на, ишао је за тим да се 
Не мач ка из по ра за у два свет ска ра та мо же ује ди ни ти са су сед ним 
по кра ји на ма срод не кул ту ре и са чи ња ва ти за јед ни цу но ве ве ли ке 
си ле од 190 ми ли о на ста нов ни ка. До ула ска у ЕУ, Аустри ја је тај 
циљ пре тво ри ла у стра те шку осно ву по сто ја ња и по ма га ла у ње го-
вом оства ре њу. За тим су то на ста ви ле гру пе ка то лич ких кле ри ка ла-
ца (Ер хард Бу сек, Ар нолд Зу пан) у уве ре њу да се Сред ња Евро па 
мо же ја ви ти и у Европ ској уни ји, а би ла би за јед ни ца по кра ји на 
срод не, сред њо е вроп ске кул ту ре, а не ет нич ке под ло ге. Зу пан је 
об ја вио је дан про је кат, по ко ме би тре ба ло да се у по кра ји на ма 
„иза зо ве про ме на у гла ва ма љу ди“, у др жав ним уста но ва ма про-
па ги ра ви ше је зич ност, из уџ бе ни ка и ме ди ја по ти ску је на ци о на ли-
зам; да се ства ра ју „ака де ми је до брог су сед ства“, уме сто ве ли ких 
ба на ка „на ци о нал не ште ди о ни це“. Цр на Го ра и Вој во ди на су већ 
до би ле ова кве ака де ми је. Је ди но је Аустриј ска ака де ми ја на у ка по-
сла ла пред став ни ка на скуп шти ну „вој во ђан ске ака де ми је на у ка“.

Ек ме чић ка же да су три основ на прин ци па но вог европ ског 
устрој ства: фе де ра тив ност, суп си ди јар ност и ин те гри тет. Фе де ра-
ци ја се у овом слу ча ју не од но си на је дин стве ну на ци о нал ну др жа-
ву, већ на по кра јин ске ет нич ке за јед ни це ко ји ма је кул тур на срод-
ност основ ни кри те ри јум ет нич ког иден ти те та19).

За и ста је ви ше не го фра пант на слич ност из ме ђу иде ја из Салц-
бур шке из ја ве и „Mag na car te…“ из 1992. го ди не и ак ту ел ног Ста-
ту та АП Вој во ди не. Су де ћи пре ма на сло ви ма ко ји су пре пла ви ли 
на ше ме ди је: „Ср би ја до би ја но ве ре ги је“, „Ши ра овла шће ња Сан-
џа ку“, „Ре ги о на ли за ци ја као рас пар ча ва ње“, „Вој во ди на др жа ва у 
др жа ви“, „Ал бан ци тра же ауто но ми ју за југ Ср би је“..., Ср би ја у 
ЕУ мо же са мо као рас пар ча на зе мља. На кон пот пу но де фе ти стич ке 
по ли ти ке у бор би за Ко со во и Ме то хи ју, не схва тљи во је да ак ту ел-
на власт ак тив но уче ству је у да љем рас пар ча ва њу Ср би је, нај пре 
19)  Ви ди ши ре: Ми ло рад Ек ме чић, «Ре ги о ни - европ ски ко шмар», Новости, 25. ок то бар 

2009, стр. 3.
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„пре пу шта њем“ Вој во ди не, а за тим и не ком бр зо пле том, не по треб-
ном и крај ње не из ве сном ре ги о на ли за ци јом зе мље.

СЕПАРАТИСТИЧКАЕПИДЕМИЈА

Пре ма пла ну Вла де за ре ги о на ли за ци ју Ср би је пред ви ђе на је 
по де ла Ср би је на се дам ре ги о на. (по ме ну те евро-ре ги је М. С.) То 
су: Бе о град, Вој во ди на, За пад на Ср би ја, Ис точ на Ср би ја, Цен трал-
на Ср би ја, Ју жна Ср би ја и Ко со во. Та ко пи ше у Стра те ги ји про-
стор ног раз во ја, ко ја пред ста вља осно ву за ре ги о на ли за ци ју Ср-
би је и устав не про ме не. Пред сед ник Ср би је Бо рис Та дић за овај 
до ку мент ка же да је по ли тич ки про грам раз во ја Ср би је до 2020. 
го ди не. Из вла да ју ће ко а ли ци је уве ра ва ју да ре ги о на ли за ци ја не ма 
по ли тич ке мо ти ве, а ре ги о ни ће би ти ста ти стич ки и фор ми ра ће се 
ра ди рас по ре ђи ва ња нов ца из фон до ва ЕУ. Из ЕУ, ме ђу тим, сти жу 
ин фор ма ци је да је Ср би ја ду жна две го ди не на кон пот пи си ва ња 
ССП, да из вр ши ре ги о на ли за ци ју, тј. да ре ги о на ли за ци ју и де цен-
тра ли за ци ју ускла ди са ре ги о на ли за ци јом ЕУ. Ово је са оп штио из-
ве сти лац Европ ског пар ла мен та Јел ко Ка цин, до ка за ни ср бо мр зац. 
Са мо не зна мо на ко ју зе мљу чла ни цу ЕУ се ми сли, јер се ни јед на 
од њих ни је ре ги о на ли зо ва ла на на чин да при ста не на из два ја ње 
де ла сво је др жав не те ри то ри је

Би ло ка ко би ло, ови ста ти стич ки ре ги о ни су, да кле, услов при-
бли жа ва ња Ср би је ЕУ. То по твр ђу је на пред из не та те за, да Ср би ја 
у ЕУ мо же са мо те ри то ри јал но и по ли тич ки рас пар ча на, и без Ко-
со ва и Вој во ди не.

Пре ма пла ну, око 2020. ста ти стич ки ре ги о ни би тре ба ло да до-
би ју ад ми ни стра тив ни и по ли тич ки ста тус, а на цен трал ном ни воу 
би оста ли уну тра шњи и спољ ни по сло ви, без бед ност, ди пло мат-
ски и ме ђу на род ни од но си с дру гим др жа ва ма, ма кро е ко ном ска, 
мо не тар на и фи скал на по ли ти ка, пред ста вља ње гра ђа на у све ту. 
Је дан део и тих над ле жно сти пре нео би се на ре ги је, а Ср би ја ће од 
2020. би ти по де ље на на ви ше ауто но ми ја. Да би се то ре ше ње ре а-
ли зо ва ло, по треб на је про ме на по сто је ћег Уста ва из 2006. го ди не. 
Пред сед ник Та дић је при том ис та као да се „Ср би ја да нас су о ча ва 
са де по пу ла ци јом чи та вих про сто ра, а ти ме се су о ча ва са еко ном-
ским и без бед но сним про бле ми ма. Да би се ти про бле ми из бе гли, 
нео п ход но је убр за ти си стем де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли зо ва ти 
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Ср би ју“, до да ју ћи да се „про цес ре ги о на ли за ци је и усва ја ње Ста-
ту та Вој во ди не до пу њу ју“.20)

Про фе сор Рат ко Мар ко вић сма тра да је: „Це лу при чу око ре ги-
о на ли за ци је у Ср би ји по ву као Ста тут Вој во ди не, ко ји је лош за све 
оне ко ји же ле до бро Ср би ји. За што је он да Вла да, ако же ли раз вој 
свих де ло ва на ше др жа ве, да ла по се бан ста тус Вој во ди ни. По ста-
вља се пи та ње ка ко са да па ри ра ти да љем се па ра ти зму Вој во ди не 
и до зво ли ти ши ре ње ње не ауто но ми је. Си гур но је да се они ко ји 
су за ши ру ауто но ми ју Вој во ди не не ће за у ста ви ти на овом Ста ту-
ту. Али ако се још не ко ли ко ауто ном них по кра ји на на пра ви што је 
мо гу ће по Уста ву, али не и ре ги о ни, и ако бу ду има ли исти ста тус 
као Вој во ди на он да се вер на по кра ји на не ће штр ча ти ни шта по себ-
но. Пре ма мом ми шље њу, ако го во ри мо о ре ги о на ли за ци ји не би 
тре ба ло да Вој во ди на оста не као це ли на, већ и она да се по де ли на 
Ба нат ску, Бач ку и Срем ску ре ги ју. Мо жда власт Вој во ди ну сма тра 
као не ки за се бан део ко ји не ма ве зе са ре ги о на ли за ци јом Ср би је. 
То зна чи да су Вој во ди ну из дво ји ли из ове при че и да је она не при-
ко сно ве на чак и ка да су у пи та њу од лу ке Вла де Ср би је“.21)

Је дан од ДС-ових ми ни ста ра је не та ко дав но из ја вио да је пот-
пу но све јед но да ли ће мо жи ве ти у За гре бу, При шти ни или Бе о гра-
ду, сви ће мо иона ко би ти у ЕУ. Ово мо же да из ја ви са мо не до у че ни 
срп ски по ли ти чар-се па ра ти ста, па био он и ми ни стар. Ни смо чу ли 
да је не што слич но из ја вио и је дан по ли ти чар би ло ко је дру ге др-
жа ве у Евро пи. Се па ра ти сти у Ср би ји го во ре, ми мо оста лог све та, 
да ни је ва жна це ло ви тост др жа ве. Да се освр ну око се бе ви де ли би 
да се европ ске др жа ве удру жу ју, чу ва ју ћи сво је те ри то ри је и иден-
ти тет, јер без то га не би ни би ле у при ли ци да се удру жу ју.
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Summary
In this text on autonomy of Vojvodina author analyzed
“thebattle forVojvodina” throughanalysisof texts that
werepublishedinthenewspapersPolitikaandsomeother
sources in thecourseof last twoyears.Abovementioned
impliesaperiodbefore,duringandafterproclamationof
theStatuteofAutonomousProvinceofVojvodinaandthe
LawonEstablishmentofJurisdictionofAPofVojvodina.
Alsointhistexttheauthorpresentedsocalled“Salzburg
AnnouncementofVojvodinanMovement” in1948,as in
Magnacartagenitumatregionum(“GreatCharterofthe
PeoplesandRegions”)–FUEB–ProgramofFederalist
UnionofEuropeanPeople’sGroupsin1992anditsunu
sual similaritywith the Statute ofVojvodina. In the text
thereisalsoincludedananalysisofregionalizationofSer
biaasanamendmenttotheVojvodinaStatute.
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СашаМарковић,
Педагошкифакултет,Сомбор

ВОЈВОДИНАИЗМЕЂУКОНФЛИКТА
ИХАРМОНИЈЕРАЗЛИЧИТОСТИ

Сажетак
Последње две деценије двадесетог века југословен
скедржавеињенихнаследнихдржава,уисторијском
контексту, сведоче о једном разорном дејству поли
тиканствакојејенасталоуследсударапосткомуни
стичкихидеологијаквазинационалистичкеисоцијалне
провенијенције.Овеидеологијебилесуи‘’јединомогу
ћиразвојнипут’’елитакојајенегованауидеолошкој
државибратстваијединства,акојајеизгубилапут
којимихјеводилоделобезгрешногвође.
СитуацијауВојводинијетакођебилаобележенаовим
догађајима.Коначниобрачунсаантисрпскимснагама
у времетзв. ‘’јогуртреволуције’’требао је да озна
чинаводнипочетакнационалногосвешћењаихомоге
низацијеСрбакоје јеидеологијапретходногвремена
фрагментарисалаиоднародила.Изговаранесувелике
речиипозивалосенавеликаделаиуказивалосенаод
суднитренутак.Реторикајепостајалапримеренија
општенародномпокретукојијетребалодасество
ри.Свапротивуречностсложенихнационалниходно
саидржавногуређењанестајалајеуслаткоречивој
изапаљивојдемагогијикојајемитоманијупретвори
лауисторијскуистину.Чуваринароднетрадицијеи
историјскебаштинепосталисуистиониљудикојису
негованиуанационалномиатрадиционалномкултур
нојиполитичкојатмосфери.ИуВојводинионисусе
сукобилисаполитичкимнеистомишљеницима(читај
непријатељима) али дојучерашњим идеолошким са
радницима.Иједнаидругаконцепцијанијебринулао



- 312 -

ВОЈВОДИНАИЗМЕЂУКОНФЛИКТАИХАРМОНИЈЕ...СашаМарковић

постојећиминтересимаВојводине,већоочувањуили
стварањусвогекономскииполитичкипривилегованог
местаудруштву.Ипактојезанемарљивомаломбро
јуондашњихинтелектуалацабиосигнал започетак
потпунекултуролошкедекаденцијеједногнарода,јед
недржаве,једнерегије.Напротив,упопулизмукојису
политичкилидеријужнословенскихнацијаобликовали
билојеместаза‚’пратећу’’интелигенцијуионајето
обилатокористила.
Променекоје сунаступиленакон2000. године, уна
роду, биле су више израз економске исцрпљености и
оптерећеностиратномпсихозом,аумањојмерире
флексија спознаје погубне анационалне, акултурне и
тимеипроевропскеполитике.Годинекојесуследиле,
доданас,представљајутрагањезанационалнимкон
сензусом у оквирима генерисања политичког парла
ментаризмаиплурализма.Војводинајеурасцепукоја
јеодразпотребе,са једнестране,сопственогдефи
нисањакаомодерногевропскогрегионаиграђанских
и националних снага којето подржавају, а са друге
страненационалистичкихивојвођанскоетатистич
кихснагакојесусуштинскианационалнеисепаратне
икојепоменутипроцесдоживљавајукаодезинтегра
цијудржавеилинацијеалииВојводине.
Кљчне речи: Војводина, Срби, идентитет, култура,
политика

ИСТОРИЈСКИКОНТЕКСТНАСТАНКА
ГЕОПОЛИТИЧКОГИДЕНТИТЕТАВОЈВОДИНЕ

Oсми шља ва ње Вој во ди не као са мо стал ног те ри то ри јал но-
управ ног су бјек та, свој по че так ве зу је за на ци о нал ну еман ци-

па ци ју срп ског на ро да у Хаб збур шкој мо нар хи ји - та да на про сто ру 
ју жне Угар ске. По бољ ша ње по ли тич ког по ло жа ја срп ског на ро да 
би ло је усло вље но, с јед не стра не мо дер ни за ци јом мо нар хи је и са 
дру ге стра не ства ра њем ин те лек ту ал не ели те у на ро ду ко ја би мо-
гла да тра ди ци о нал ну тзв. ’цр кве но-школ ску ауто но ми ју’ про ду би 
у по ли тич ко-те ри то ри јал ну ауто но ми ју. Ме ђу на род не окол но сти 
усло вље не ре во лу ци о нар ним про ме на ма ко је су по кре ну те до га ђа-
ји ма у Фран цу ској а по том и чи та вој Евро пи и ре ак ци јом ап со лу ти-
стич ких и кон зер ва тив них кру го ва на те до га ђа је ре флек то ва ле су 
се и у уну тра шње-по ли тич ком жи во ту мо нар хи је, а ти ме и у срп-
ском гра ђан ском сло ју ко ји је све ви ше, уз нај че шћу али огра ни че-
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ну по др шку срп ског све штен ства, зах те вао де мо крат ска по ли тич ка 
пра ва за Ср бе у мо нар хи ји. 

Кул ми на ци ја ре во лу ци о нар не енер ги је у Евро пи до го ди ла се 
1848. го ди не и Хаб збур шка мо нар хи ја би ла је укљу че на у њу. Ком-
плек сност мо нар хи је и на ци о нал ног пи та ња ко је је де мо кра ти за-
ци ја отва ра ла до ве ла је до го то во ’исто риј ских нон сен са’ са рад ње 
ре во лу ци о нар них и кон зер ва тив них сна га по је ди них на ро да мо-
нар хи је. По сле ди ца та кве са рад ње кон зер ва тив не вла сти Хаб збур-
га и срп ског ре во лу ци о нар ног по кре та на гу ше њу не то ле рант ног и 
без ком пор ми сног ма ђар ског на ци о на ли зма би ло је ства ра ње срп-
ског Вој вод ства.1) Исто риј ски кон текст на стан ка ове иде је, да кле 
био је про гре си ван са на ме ром та да мо дер не на ци о нал не еман ци-
па ци је јед ног ма лог на ро да. Ипак, већ та да, уоча ва се огра ни че ност 
иде је на ци о нал ног ро ман ти зма, с об зи ром на то да је по је ди нач но, 
сва ка од тих иде ја, сво ја по ла зи шта и зах те ве сма тра ла ду бо ко про-
гре сив ним те ко ви на ма и оправ да ним са ста но ви шта бу дућ но сти 
соп стве не на ци је, а у ствар но сти је углав ном иза зи ва ла су прот ста-
вље ност и кон фрон та ци ју. 

Оства ре ње на ци о нал не иде је и про гра ма зах те ва ло је те ри то-
ри јал ну при сут ност чи ме су се ’исто риј ска’ и ’сте че на на ци о нал на’ 
пра ва ме ђу соб но пре пли та ла и оспо ра ва ла до гра ни це не из бе жног 
су ко ба са ду бо ко уса ђе ном иде јом о пра вед но сти соп стве ног на ци-
о нал ног по кре та. Дру га ка рак тер на те ко ви на на ци о нал ног по кре та 
Ср ба ко ји је ство рио Вој во ди ну у 19. ве ку би ла је вој но-по ли тич ка 
и при вред на ве за са Ср би ма из Кне же ви не Ср би је ко ја је већ та да 
по чи ва ла на до бро при пре мље ном и европ ски уте ме ље ном, али не 
и без не до ста та ка, на ци о нал ном про гра му срп ског на ро да о је дин-
ству без об зи ра на по сто је ће др жав не, по ли тич ке али и кул тур но-
ци ви ли за циј ске ра зно ли ко сти. 

На кон не што ви ше од јед не де це ни је по сто ја ња Вој во ди на 
(Срп ско Вој вод ство) би ла је уки ну та и да ља по ли тич ка и де мо-
крат ска еман ци па ци ја Ср ба у мо нар хи ји, али не и са мо срп ска би ла 
је вид но огра ни че на три јум фом ком про ми са два во де ћа на ци о нал-
на по кре та у мо нар хи ји – Аустриј ског и Угар ског. Огра ни че ност 
сло бо де по ли тич ког из ра жа ва ња на ци о нал ног иден ти те та упр кос 
по ку ша ју до го во ра са пред став ни ци ма Угар ског на ци о на ли зма, 
усло ви ла је ра ди ка ли за ци ју ме то до ло ги је оства ре ња на ци о нал них 
1) Ближе види: С. Гавриловић, СрбиуХабзбуршкојмонархији17921849, Матица српска, 

Нови Сад, 1994; Историјасрпскогнарода, Српска књижевна задруга, Београд, 2000, 
књ. V
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ци ље ва. Ова кав став иза звао је ре ак ци ју ак ту ел не вла сти и ме ре 
ре пре са ли ја чи ји је циљ ви ше ни је био огра ни че ност не го гу ше ње 
срп ског на ци о на ли зма и по вра так на род ног иден ти те та у окви ре 
стро го кон тро ли са не ’цр кве но-школ ске ауто но ми је.’ 2)

У са мом срп ском по кре ту до шло је до ге не ра циј ске сме не и 
ево лу тив ни јег и ан ти ре во лу ци о нар ног ту ма че ња по ли тич ке ствар-
но сти. Од ре ђен ин те лек ту ал ни али и зна тан слој ста нов ни штва 
чи ја је ис ку стве на те ко ви на би ла иде ја по ли тич ке ауто но ми је – 
на зо ви мо је ’иде ја Вој во ди не у 19. ве ку’ био је спре ман да се, у 
јед ном де мо крат ском и пар ла мен тар ном ам би јен ту ма ка кав он био 
у Угар ској, ан га жу је за по бољ ша ње на ци о нал ног по ло жа ја. Дру га 
пак стру ја ни је од у ста ја ла од иде је пот пу не на ци о нал не еман ци па-
ци је при вре ме но и де ли мич но се при ла го ђа ва ју ћи по ли тич кој сце-
ни ка кву је дик ти ра ла Угар ска. И овом при ли ком, иде ја о по бољ-
ша њу по ли тич ког по ло жа ја Ср ба, без об зи ра на са да већ раз у ђе ну 
по ли тич ку при пад ност, би ла је до ми ни ра ју ће усло вље на ста вом 
мо нар хи је и са мих Ср ба пре ма са да Кра ље ви ни Ср би ји и ње ним 
по ли тич ким и на ци о нал ним ин те ре си ма. 3)

На кон анек си је Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не и бал кан-
ских ра то ва 1912/13. го ди не с об зи ром на то да је ди рек тан су коб 
Аустро-Угар ске мо нар хи је и Ср би је би ло са мо пи та ње не по сред-
ног по во да, ра ди кал но је за у ста вље на сва ка иде ја о по ли тич кој 
рав но прав но сти срп ског на ро да у Угар ској и ти ме трај но угу ше на 
иде ја Вој во ди не у по сто је ћим окол но сти ма. По мак је под ра зу ме-
вао про ме ну по сто је ћих окол но сти, а Пр ви свет ски рат је до вео до 
то га. Био је ово крај јед не фа зе иде је Вој во ди не ко ја је свој иден-
ти тет за сни ва ла на кон тек сту по сто ја ња и по ли тич ке ег зи стен ци је 
срп ског на ци о нал ног по кре та у Хаб збур шкој/Аустро-Угар ској мо-
нар хи ји и ко ја је би ла уко ре ње на на јед ном ши рем на ци о нал ном 
про гра му Ср ба ко ји је по не кад и не до ре че но по ку ша ва ла да од ре ди 
кне же ви на/кра ље ви на Ср би ја. 

Пе ри од Пр вог свет ског ра та у свом то та ли те ту ко ји је у ње-
му при ме рен де ло вао је крај не по ра жа ва ју ће не са мо на по ли тич ку 
ар ти ку ла ци ју Ср ба из Вој во ди не (још увек ју жне Угар ске) већ и 
на са му њи хо ву ег зи стен ци ју. По су ста ја ње и мар ги на ли за ци ја на-
2) Ближе види: В. Стајић, Светозар Милетић, Београд, Југо-исток, 1938; А. Ивић, 

“Светозар Милетић”, ЛетописМатице српске, Нови Сад, 1939, бр. 4-5; Историја
српскогнарода, Српска књижевна задруга, Београд, 2000, књ. V.

3) Ближе види: А. Лебл, ГрађанскепартијеуВојводини1887–1918, Нови Сад, Филозофски 
факултет, Нови Сад, 1979.
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ци о нал ног по кре та Ср ба у мо нар хи ји, то ком ра та, де ло ва ла је де-
при ми ра ју ће па чак и нео че ки ва но из не на ђу ју ће и раз о ча ра ва ју ће 
и за мно ге ин те лек ту ал це и то без об зи ра на сву ри гид ну по ли ти ку 
за стра ши ва ња и од во ђе ња у ло го ре ко ју је власт спро во ди ла.4)

Ус пе си си ла Ан тан те, ула зак САД у рат и не у спех ве ли ке не-
мач ке офан зи ве то ком про ле ћа 1918. го ди не стра те шки су про ме-
ни ле си ту а ци ју на фрон то ви ма. Аустро-угар ска мо нар хи ја пре жи-
вља ва ла је сво је по след ње да не. Ме ђу тим, та да ни је ни ма ло би ло 
на ив но за не ма ри ва ти ди пло мат ске по ку ша је мо нар хи је да при до-
би је за пад не са ве зни ке о нео п ход но сти ње ног очу ва ња у мо дер ни-
зо ва ном об ли ку др жав ног уре ђе ња. Мно ги ис так ну ти по ли ти ча ри, 
на ро чи то ен гле ски, би ли су при ста ли це те иде је. Те окол но сти су 
ути ца ле да ју жно сло вен ски по ли ти ча ри из мо нар хи је све до ок то-
бра 1918. го ди не бу ду нео д луч ни по во дом од ре ђе ња бу ду ће др жа-
ве. Ути цај ни ја стру ја би ла је за три ја ли зам ко ји ну ди мо нар хи ја. 
Про бој со лун ског фрон та и ус пе си срп ске вој ске пре суд но су ути-
ца ли на то да се На род но ви је ће Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца фор-
ми ра ок то бра и да се де фи нитвно опре де ли за не за ви сну др жа ву 
Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба ко ји ће се са Кра ље ви ном Ср би јом до-
го во ри ти о ства ра њу за јед нич ке др жа ве. Вр ло че сто, а у на ме ри да 
бу де рав но прав ни са го вор ник, На род но ви је ће је до ла зи ло у су коб 
са по ли тич ким ста вом Ср би је и то нај че шће око пи та ња др жав ног 
уре ђе ња и на ци о нал ног пи та ња. Чак и ка да је ком про мис на из глед 
био по стиг нут, ауто ри тет мла дог пре сто ло на след ни ка Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа је био не при ко сно вен и у ду ху цен тра ли зма и ‘’пи-
је монт ске’’ уло ге Ср би је. 

Ка ко се срп ска вој ска при бли жа ва ла гра ни ци мо нар хи је, ја ча ла 
је и по ли тич ка ак тив ност срп ског и оста лог сло вен ског ста нов ни-
штва у Вој во ди ни. Осни ва ли су се на род ни од бо ри пре вас ход но 
срп ски ко ји су има ли за циљ да обез бе де што мир ни је ства ра ње 
но ве др жа ве чи ји је те мељ по бе до но сна Кра ље ви на Ср би ја.

УПОТРАЗИЗАГРАЂАНСКИМДРУШТВОМ
ИГРАЂАНСКИМИДЕНТИТЕТОМВОЈВОДИНЕ

У вре ме при са је ди ње ња Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји по пу ла-
ци о на струк ту ра је би ла сле де ћа: Вој во ди на је има ла 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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нов ни ка - Ср ба и Хр ва та5) је би ло 502.415 (36,8%), Ма ђа ра 376.107 
(27,7%), Не ма ца 316.107 (23.1%), Сло ва ка 56.689 (3,75%) и др6).

Уко ли ко же ли мо да се од ме ре но од ре ди мо пре ма по ли тич кој 
си ту а ци ји у Вој во ди ни, де мо граф ски по ка за те љи су ве о ма бит ни. 
У овом пе ри о ду ка да се при пре ма ла од лу ка да се Вој во ди на при са-
је ди ни Кра ље ви ни Ср би ји, по ли тич ки ак тив но у тим до га ђа њи ма и 
у том прав цу би ло је сло вен ско ста нов ни штво, и то пре све га Ср би, 
Бу њев ци7) и Сло ва ци8). Оста ло ста нов ни штво, пре свих Нем ци и 
Ма ђа ри би ли су пре ма овој иде ји па сив ни и по ку ша ли су да фор-
ми ра ју соп стве ни по ли тич ки ин те рес. Ма ђа ри у Вој во ди ни, од но-
сно гра ђан ство ко је је и по ли тич ки ар ти ку ли са ло ста во ве би ли су 
збу ње ни због круп них про ме на до ко јих је до шло у Ма ђар ској ка да 
је, кра јем ок то бра 1918. го ди не, фор ми ра на ре пу бли ка. Но ва Ка ро-
љи је ва вла да је на ме ра ва ла да у пот пу но сти ре фор ми ше др жа ву и 
обез бе ди ма њи на ма сва по ли тич ка пра ва. У на ди да ће те ри то ри ја 
Вој во ди не оп ста ти у са ста ву но ве ма ђар ске др жа ве и вој во ђан ски 
Ма ђа ри су осни ва ли сво ја ве ћа. ‘’У ве ћи ни вој во ђан ских ме ста она 
по сто је па ра лел но са срп ским и не ма по да та ка да је до ла зи ло до 
не ких оштри јих су ко ба ме ђу њи ма. На про тив, у из ве сној по сло ви-
ма је би ло и са рад ње.’’9)

На тзв. ‘’Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста-
лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи’’ од 25. но вем бра 1918. го-
5) 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.)

6) Н. Гаћеша, “Демографске и социјалне прилике у време присаједињења Војводине 
Краљевини Србији 1918”, Зброник радоваVojvodinauvremePrisajedinjenjeVojvodine
Kraljevini Srbiji 1918. godine, Музеј Војводине, Институт за историју Филозофског 
факултета у Новом Саду, Нови Сад 1993, стр. 49-56. 

7) С. Марковић, “Прилог проучавању буњевачког питања у контексту политичких прилика 
у Војводини у периоду 1918-1941”, Зборник радова, Етнолингвистичкаиисторијска
истраживањаоБуњевцимауВојводини, Матица српска, Буњевачки национални савет, 
2008.

8) 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.

9) Љ. Кркљуш, Л. Ракић, “Војводина и стварање југословенске државе 1918. године”, 
Зборник радова ПрисаједињењеВојводинеКраљевиниСрбији1918, Музеј Војводине, 
Нови Сад, 1992, стр. 5-21.
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ди не при су ство ва ли су пред став ни ци Ба на та, Бач ке и Ба ра ње.10) У 
ра ду скуп шти не уче ство ва ло је 757 по сла ни ка, од то га би ло је: 578 
Ср ба, 84 Бу њев ца, 62 Сло ва ка, 21 Ру син, 3 Шок ца, 2 Хр ва та, 6 Нем-
ца и 1 Ма ђар.11) 

На са мој Скуп шти ни је дин стве но је при хва ће на ре зо лу ци ја да 
се Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при кљу че Кра ље ви ни Ср би ји (тач ка 2. 
ре зо лу ци је), али и да ‘’срп ска вла да, удру же на са На род ним ви је-
ћем у За гре бу учи ни све да до ђе до оства ре ња је дин стве не др жа ве 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца под вођ ством кра ља Пе тра и ње го ве ди-
на сти је (тач ка 3. ре зо лу ци је).’’12) 

ВОЈВОДИНАУКРАЉЕВИНИ

Го ди не 1918. по че так је но ве фа зе раз во ја ге о по ли тич ког иден-
ти те та Вој во ди не и ве зан је за ње ну на ци о нал ну, устав ну и еко-
ном ску ар ти ку ла ци ју у окви ру Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца, од но сно од 1930. за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, све до 1941. 
го ди не. По че так овог пе ри о да ка рак те ри ше еуфо ри ја на ци о нал ног 
је дин ства срп ског на ро да и ју го сло вен ског ује ди ње ња ко ја је тек 
по вре ме но упо зо ра ва на на не ке по гре шне по ли тич ке ко ра ке и на 
не пра вил не ак тив но сти усло вље не не у ме ћем да се од го во ри иза зо-
ву тре нут ка и иза зо ву по бе де. 

За нос ус хи ће ног брат ског ује ди ње ња на то пљен кр вљу по ги ну-
лих па три о та био је, пре све га, емо тив ни на бој ис кре не, али на ив-
не ес ха то ло шке иде је ко нач ног сло вен ског по ве зи ва ња. Исто риј ско 
ис ку ство, тра ди ци ја др жав но сти, мен та ли тет, иден ти тет је дин ке и 
дру штва, кон фе си о нал на при пад ност, раз ли чи та др жав но-управ-
на по ли ти ка, по ли тич ка опре де ље ност, кул ту ро ло шка ори ги нал-
ност, ет нич ка ра зно вр сност пред ста вља ли су мно штво ра зло жних 
ка рак те ри сти ка ко је су об је ди ње не ка ко на ју жно сло вен ском ма-
кро про сто ру та ко и на вој во ђан ском ми кро про сто ру. Ува жа ва ње и 
по ми ре ње свих ових раз ли чи то сти обес хра бру је и нај и страј ни је и 
нај о збиљ ни је ин те лек ту ал це, а са дру ге стра не њи хо во не у ва жа-
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 es-
tablishment of the Kingdom SCS”, tematskizbornik radova sa međunarodnog skupa ’’Yu
goslaviathroughTime.NinetyYearssincetheFormationoftheFirstStateofYugoslavia’’, 
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 2009, str. 93-105

12) СпоменицаослобођењаВојводине, Нови Сад, 1929, стр. 156-157.
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ва ње и пре не бе га ва ње по ка зу је не зре лост и нео збиљ ност и ну ди 
нео ства ри ву бу дућ ност. 

На из глед ре ше но на ци о нал но пи та ње у Вој во ди ни би ло је не-
пот пу но с об зи ром на број ну не сло вен ску по пу ла ци ју и оче ки ва ну 
спу та ност ње не на ци о нал не екс пре си је али и кон текст но пре ва зи-
ђе но јер је по чи ва ло на на ци о нал ном ро ман ти зму ко ја је у прет-
ход ној фа зи би ла спиритусмовенс али је са да пред ста вља ла кон-
зер ва тив ни по глед пун дис кри ми на ци је. Ју го сла ви ја је на ме ра ва ла 
да гра ди свој иден ти тет на уса гла ша ва њу број них раз ли чи то сти у 
то ме је сво ју шан су ви де ла и Вој во ди на. 

На ци о нал но пи та ње у Вој во ди ни су о чи ло се са оства ре ном 
иде јом на ци о нал ног ро ман ти зма за Ср бе, али се ис ку ство раз ли чи-
то сти по ка за ло као спе ци фич ност ко ја по сто ји и у са мом срп ском 
на ро ду. Вр ло бр зо се ис по ста ви ло да на ци о нал но ује ди ње ње не до-
во љан ар гу мент одав но при жељ ки ва не бо ље бу дућ но сти. 

Цен тра ли зо ва ни др жав ни апа рат и пре ко мер на еко ном ска 
оп те ре ће ност за ме ни ли су у по ли тич кој ре то ри ци на ци о нал ну 
еуфо ри ју прак тич ним ег зи стен ци јал ним про бле ми ма. Че сто не ра-
зу ме ва ње за ин те ре се из Вој во ди не, ко је су из но си ли во де ћи по ли-
ти ча ри и за ко је Ср би ја и Ју го сла ви ја ни су има ле ал тер на ти ву, по-
сте пе но је усло вља ва ло ди фе рен ци ја ци ју и осо бе ност еко ном ског 
по ло жа ја Вој во ди не. 

Др жа ва ни је би ла са мо го спо дар, ту сво ју уло гу до след но је де-
мон стри ра ла кроз вр ло зах тев ну по ре ску по ли ти ку, она је по ку ша-
ла аграр ном ре фор мом да по бољ ша со ци јал ни-ста тус свог аграр ног 
ста нов ни штва а оно је би ли нај број ни је у Вој во ди ни. Раз ли чи ти 
стра нач ки про гра ми у ве зи са на чи ном ре а ли за ци је аграр не ре фор-
ме до ве ли су до ње не де ли мич не ре а ли за ци је ко јом опет ма ло ко 
био за до во љан. До ку мен та по ка зу ју да су у вре ме Кра ље ви не СХС 
углав ном пар ла мент, стран ке и штам па би ли по при ште из но ше ња 
и по ку ша ја ре ша ва ња еко ном ских и њи ма усло вље них по ли тич ких 
про бле ма у ко је је за па да ло ста нов ни штво Вој во ди не. Ми на осно-
ву из вор не гра ђе мо же мо да кон ста ту је мо да су стра нач ки пр ва-
ци у Вој во ди ни (углав ном пред став ни ци ра ди кал не и де мо крат ске 
стран ке) као и пред став ни ци не мач ке и ма ђар ске за јед ни це пру жа-
ли по др шку пар ла мен тар ним по сла ни ци ма из Вој во ди не од но сно 
њи хо вом ин сти ту ци о нал ном на чи ну бор бе за оства ре ње аутен тич-
них ин те ре са Вој во ђа на. С об зи ром на то да су ови стра нач ки пр-
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ва ци има ли не дво сми сле ну по др шку ста нов ни штва Вој во ди не13) са 
знат ном си гур но шћу мо же мо да го во ри мо о овом мо да ли те ту по-
ли тич ке ар ти ку ла ци је Вој во ди не. На ци о нал но пи та ње оста ло је и 
да ље до ми нант но али су ис цр пљу ју ће рас пра ве о је дин стве ној ју-
го сло вен ској на ци ји или је дин ству три по себ на на ро да устук ну ле 
пред на го ми ла ним еко ном ским про бле ми ма и број ним по ку ша ји ма 
ње ног ре ше ња. 

Ве ли ка еко ном ска кри за ко ја је, на кон свет ске про мо ци је, 
убр зо за хва ти ла и кра ље ви ну, нај те же је по го ди ла аграр. Ова еко-
ном ска не ста бил ност у Ју го сла ви ји про ду бље на је и по ли тич ком 
кри зом ко ја је на сту пи ла на кон уво ђе ња тзв. Ше сто ја ну ар ске дик-
та ту ре 1929. го ди не. Био је то крај пар ла мен та ри зма и до каз не у-
спе лог екс пе ри мен та ста па ња де мо кра ти је и огром ног апе ти та на-
ци о на ли за ма али и пре ко мер не ам би ци је јед ног чо ве ка оли че ног у 
кра љу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу. Про је кат ин те грал ног ју го сло-
вен ства имао је зна чај ног успе ха у Вој во ди ни али је ње го во тра-
ја ње би ло ис кљу чи во ве за но за лич ност кра ља Алек сан дра. Осим 
по пу ли стич ког при сту па иде ји ин те гра ци је зна тан ин те лек ту ал ни 
слој и у Вој во ди ни при хва тио је на овај на чин ре ше ње свог иден ти-
те та.14) То упра во го во ри о исто риј ском кон тек сту иде је ауто ри те та 
на овим про сто ри ма и о ње ној при сут но сти до епо хе не по сред не 
про шло сти де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 

Од мр за ва ње по ли тич ког жи во та у Вој во ди ни, под стак ну то де-
ша ва њи ма у зе мљи у ве зи са тзв. За гре бач ким пунк та ци ја ма, до ве-
ло је до но вог сег мен та од ре ђе ња иден ти те та Вој во ди не. Ра ди ло се 
о про бле му ре ше ња пи та ња Вој во ди не у окви ру устав ног уре ђе ња 
др жа ве. Гру па стра нач ких пр ва ка из Вој во ди не, при пад ни ка стра-
на ка чи ја је цен тра ла био Бе о град, кра јем 1932. го ди не до не ла је 
тзв. ’Но во сад ску ре зо лу ци ју’ ко ја је зах те ва ла, у окви ру фе де ра ли-
стич ког по ли тич ког по кре та у зе мљи, да Вој во ди на бу де по себ на 
фе де рал на ауто ном на је ди ни ца. Та да се и по пр ви пут са од ре ђе-
ном по ли тич ком те жи ном и фор му ли са ла па ро ла ’Вој во ди на вој во-
ђа ни ма’. У по чет ку не до вољ но од ре ђе на ова па ро ла је пре ра сла у 
фор му ли са ну по ли тич ку во ка ци ју вид но на гла ша ва ју ћи еко ном ску 
оправ да ност. Био је то по ку шај (не)успе шног од го во ра на ци о нал-
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 енер ги ји ко ја је по сто ја ла ме ђу са мим твор ци ма ове иде је. Овај 
по крет се углав ном огра ни чио на гра ђан ски слој, де ли мич но на 
кру пан фи нан сиј ски ка пи тал као и на од ре ђе ну ин те лек ту ал ну ели-
ту. Нај ве ћа сла бост ових ак тив но сти би ла је ма ло број ност аграр-
них при ста ли ца, а што су ко ри сти ли по ли тич ки цен три раз ли чи тог 
ми шље ња од уса гла ше ног у ре зо лу ци ји. 15)

Ова ко уста но вљен Вој во ђан ски по крет,16) упр кос број ним по-
ли тич ким на сту пи ма, ни је про на шао зна чај но по ли тич ко упо ри-
ште али је од јек ње го вих иде ја о по себ ној фе де рал ној је ди ни ци 
усло вље ној пре све га еко ном ским праг ма ти змом био вр ло уз не ми-
ра ва ју ћи за по ли тич ке не ис то ми шље ни ке. До ку мен та све до че да 
се њој при сту па ло крај ње ре спек тив но и уз ви дан на пор тра га ња 
за по ли тич ком ар гу мен та ци јом про тив. Де струк ци ја уни фи ко ва-
ног ју го сло вен ства ра за ра ју ће се ре флек то ва ла и у Вој во ди ни. У то 
вре ме сво ју пот пу ну афир ма ци ју до жи вља вао је и још увек не до-
вољ но про у че ни аспект иде је Вој во ди не као ра сад ни ка аутох то них 
кул тур них вред но сти без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност ње них 
тво ра ца.17) На кон на из глед по стиг ну тог ком про ми са спо ра зу мом 
Цвет ко вић-Ма чек из 1939. го ди не, до шло је до су да ра на ци о на ли-
за ма, гра ђан ски не до вољ но афир ми са них и ко ји ма је вој во ђан ски 
иден ти тет био пре пре ка за соп стве ну афир ма ци ју. У та квој ат мос-
фе ри уну тра шњег са мо у ни ште ња Ју го сла ви ја је из гу би ла се бе а 
Вој во ди на је не ста ла у не за си то сти на ци о нал них апе ти та. 

Дру ги свет ски рат дез ин те гри сао је про стор Вој во ди не опре-
де љу ју ћи ње ним по је ди ним де ло ви ма но ву уло гу ко ја је би ла у 
скла ду са афир ма ци јом ’но вог свет ског по рет ка’. Ти ња ју ћи ре ван-
ши зам18), на ци о нал ни его и зам и гран ди о зност, то ком ра та, пре тво-
ри ли су се, без об зи ра на по је ди не при ме ре по ли тич ког ува жа ва ња, 
у ира ци о нал ни на ци зам чи је је ис ку ство по сто ја ња де ло ком плек-
сног су да ра ра зор них емо ци ја, шо ви ни зма и ме га ло ма ни је са јед не 
стра не и чи ње ни це соп стве не на ци о нал не ре ла тив но сти са дру ге. 
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, ОпозиционепартијеиаутономијаВојводине19291941, Мир, 
Нови Сад, 1995.

17) Ближе види: С. Марковић, “Идеје о Војводини др Николе Милутиновића”, Зборник
Матицесрпскезаисторију, Нови Сад, 2005, бр. 71/72.

18) Ближе види: А. Касаш, МађариуВојводини, Филозофски факултет, Нови Сад, 1996.
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ВОЈВОДИНАУИДЕОЛОШКОЈ
ИЈЕДНОПАРТИЈСКОЈДРЖАВИ

По бе да на род но о сло бо ди лач ког по кре та под ру ко вод ством ко-
му ни стич ке пар ти је у Ју го сла ви ји до ве ло је до до ми на ци је уни фи-
ко ва ног иде о ло шког кон цеп та у на ред них пе де се так го ди на. Иде-
о ло ги ја ’брат ства и је дин ства’ уз по др шку кул та лич но сти Јо си па 
Бро за Ти та тре ба ла је да обе сми сли и уга си све на ци о на ли зме и 
ство ри кон текст мо дер не по лет не др жа ве ко ја је пре ва зи шла све 
раз ли чи то сти и рас ки ну ла са свим тзв. ’ре ак ци о а нр ним по кре ти-
ма’. Су шти на тих про ме на ни је ипак би ла по сле ди ца све оп ште 
на род не по др шке но вој иде о ло ги ји већ је њи хо ва при хва тљи вост 
по чи ва ла на сна зи ре жи ма и ин ге рен ци ји др жав них слу жби. У том 
кон тек сту је от по че ла и но ва фа за ре а ли за ци је по ли тич ког про јек-
та Вој во ди не ко ја је у но ву др жа ву ушла као пре по зна тљив по ли-
тич ки су бјек ти ви тет фор ми ран још то ком ра та од стра не ко му ни-
стич ког ру ко вод ства.19) Рас кид са пред рат ним гра ђан ским ви ђе њем 
вој во ђан ског пи та ња био је пот пун и бес ком про ми сан, али идеј но 
не у те ме љен и исто риј ски не ис цр пљен и не у га шен. 

До дат ну ком плек сност про бле ма, као кон ти ну и тет јед не на ци-
о нал не др жав не по ли ти ке из вре ме на кра ље ви не, усло ви ће про цес 
ко ло ни за ци је ста нов ни штва из ру рал них и си ро ма шних под руч-
ја ра том ра зо ре них20) и про те ри ва ње број не не мач ке на ци о нал не 
ма њи не из Ју го сла ви је, а за пра во из Вој во ди не. Струк тур на де-
мо граф ска де ком по зо ци је, на кон Дру гог свет ског ра та, под руч ја 
Вој во ди не усло ви ће и ка рак тер по ли тич ких до га ђа ја. Ја ча ње срп-
ске по пу ла ци је уз од ла зак Не ма ца до вео је по пр ви пут до над по-
ло вич не до ми на ци је Ср ба у Вој во ди ни и обез бе дио си гур ну по др-
шку зва нич ној иде о ло ги ји и вла сти но ве со ци ја ли стич ке др жа ве, 
али са мо уз прет по став ку (та да у пот пу но сти ре ал ну) да је ве ћин-
ско ста нов ни штво на кло ње но ре жи му. Сла бост ове кон цеп ци је, 
на ко ју се у том тре нут ку ма ло ко од од го вор них освр тао чвр сто 
убе ђен у но во до ба, би ла је ма кар и те о риј ска мо гућ ност еман ци-
па ци је на ци о на ли за ма.

Пи та ње по ли тич ке пре по зна тљи во сти Вој во ди не у со ци ја ли-
стич кој Ју го сла ви ји по сте пе но је по че ло да се уво ди као еко ном ска 
19) Ближе види: Р. Кончар, “Формирање покрајинског народоноослободилачког одбора за 

Војводину 1943”, ЗборникМатицесрпскезаисторију, Нови Сад, 1979, бр. 19.
20) Ближе види: Н. Гаћеша, АграрнареформаиколонизијауЈугославији, Нови Сад, Матица 

српска, 1984.
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те ма, а што ука зу је на кон ти ну и тет еко ном ског пи та ња из ме ђу рат-
ног пе ри о да без об зи ра на сва оспо ра ва ња та кве по ве за но сти од 
стра не та да ак ту ел не вла сти. Ду бо ка кри за и бло ка да усло вље не 
кон фрон та ци јом са Ста љи ном до ве ле су до ’ослон ца на соп стве не 
сна ге’ ра ди ис трај но сти у овој бор би. Вој во ди на као ’жит ни ца Ју-
го сла ви је’ омо гу ћи ла је основ за би о ло шки оп ста нак на ро да, али је 
на мет ну ти те рет био огро ман. Са сла бље њем бло ка де и по сте пе-
ном нор ма ли за ци јом од но са са СССР-ом, уну тра шњи цен тра ли зам 
по чео је да по пу шта и до ла зи до из ве сне де мо кра ти за ци је у по-
ли тич ком жи во ту. Она ни је на ди ла зи ла иде о ло шке окви ре, али је 
би ла до вољ на да по кре не уну тра шњу ре ор га ни за ци ју ко јој је би ла 
скло на и пар тиј ска ели та. 

На ин си сти ра ње по ли тич ког вр ха Вој во ди не, а уз раз у ме ва ње 
ју го сло вен ског ру ко вод ства, омо гу ће но је ства ра ње ин ве сти ци о ног 
фон да ко јим је Вој во ди на са мо стал но рас по ла га ла. Ти ме је от по че-
ла по ли тич ко-еко ном ска ди фе рен ци јал ност овог де ла те ри то ри је 
са остат ком ре пу бли ке Ср би је. Она је отво ри ла но ва број на пи та ња 
и об но ви ла ре то ри ку на ци о нал ног пи та ња. 

Та да су се у по ли тич ком ру ко вод ству Ср би је по че ла по ста вља-
ти пи та ња о пер спек ти ви раз во ја ју го сло вен ске фе де ра ци је, ка рак-
те ру ју го сло вен ства, по ло жа ју Ср би је као ре пу бли ке и др. У том 
кон тек сту (по чет ком 60-тих го ди на) из ра жа ва ло се не за до вољ ство 
уну тра шњом ор га ни за ци јом и струк ту ром Ср би је, по себ но по сто-
ја њем две ју ауто ном них по кра ји на – АП Вој во ди не и Ауто ном не 
Ко сов ско-Ме то хиј ске обла сти. Сма тра ло се да би устав ним про ме-
на ма тре ба ло оства ри ти пот пу ну јед на кост ре пу бли ка и у пи та њи-
ма њи хо ве уну тра шње струк ту ре. Чи ни ло се то у тре нут ку ка да су 
ауто ном не ин ге рен ци је по кра ји на би ле са свим ми нор не и у по ли-
тич ком и у еко ном ском сми слу, и под ве де не под ри гид ни цен тра-
ли зам, ју го сло вен ски и ре пу блич ки. У пи та њу су, из ве сно, би ли 
дру ги раз ло зи и схва та ња да су ауто ном ни по ли тич ки иден ти те-
ти – бре ме Ср би је, ко јег се она устав ном ре ор га ни за ци јом тре ба ла 
осло бо ди ти.

По сте пе но се у иде о ло шки је дин стве ној др жа ви су сре ћу и све 
ви ше кон фрон ти ра ју већ по зна та цен тра ли стич ка кон цеп ци ја и тзв. 
’де мо крат ска, са мо у прав на кон цеп ци ја раз во ја Ју го сла ви је’. У ка-
сни јим по ли тич ким за па жа њи ма би ће оце ње но да су та да от по че-
ли спо ро ви о ду бљим пи та њи ма ју го сло вен ског др жав но прав ног 
иден ти те та и раз во ја на ци о нал ног пи та ња, од но сно су ко би ма по-
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ме ну тих кон цеп ци ја. Без об зи ра на сву ши ри ну и озбиљ ност су-
ко ба био је то оквир но од ре ђе но су пар ни штво већ фор ми ра них 
би ро крат ских оли гар хи ја још увек иде о ло шки је дин стве не др жа ве 
и њи хо ва те жи на има ла је тек уну тар-пар тиј ски зна чај, са и да ље 
при сут ним пот пу ним огра ни че њем би ло ка квог по ли тич ког плу ра-
ли зма. При вре ме но пре вла да ва ње ових спо ро ва окон ча ће се 1966. 
го ди не по ли тич ким па дом Алек сан дра Ран ко ви ћа, ко ји је сим бо ли-
зо вао уни тар но-цен тра ли стич ку кон цеп ци ју. 

У кон тек сту по ме ну тих спо ро ва, до шло је до оштрих су ко ба 
пар тиј ског ру ко вод ства Вој во ди не и ре пу бли ке Ср би је. По вод је 
би ла устав на плат фор ма ре пу бли ке ко ја је би ла са свим по ду дар на 
са иде ја ма да се уну тра шња ор га ни за ци ја Ср би је из јед на чи са дру-
гим ре пу бли ка ма. Плат фор ма је те жи ла ре ор га ни за ци ји Ср би је на 
обла сти и у том сми слу пре ци зи ра је по де ла Вој во ди не на три са-
мо у прав не обла сти – Срем, Ба нат и Бач ку. Ка ко је плат фор ма ја сно 
не ги ра ла Вој во ди ну као устав ни су бјект и ка ко су се та кве иде је 
већ би ле у по ли тич кој ем пи ри ји кра ље ви не СХС, до шло је до ре-
ак ци је од ре ђе них по ли тич ких кру го ва у Вој во ди ни, што је уло ви ло 
и по ла ри за ци ју око устав них пи та ња уоп ште. С об зи ром да је овај 
спор објек тив но имао и ју го сло вен ски ка рак тер, у ње га се упле-
ло и ју го сло вен ско по ли тич ко ру ко вод ство ко је је бра ни ло устав ни 
диг ни тет Вој во ди не, бу ду ћи да је са ве зни устав био га рант ње не 
ауто но ми је. 

На сто ја ња су ишла ка то ме да се де фи ни ше кон цеп ци ја ко ја би 
пре вла да ва ла моћ на ци ја у ре а ли за ци ји ова кве по ли ти ке, од но сно 
да се ис кљу чи при мар но по сре до ва ње те мо ћи у осе тљи вим пи та-
њи ма раз во ја ју го сло вен ског фе де ра ли зма. У овом спо ру тре нут ну 
пре ва гу је од не ла ју го сло вен ска кон цеп ци ја, па су по то ње устав не 
ре ви зи је оја ча ле ауто ном ни ста тус Вој во ди не и ње ну ве зу са ју го-
сло вен ским фе де ра ли змом уоп ште. По ли тич ко ру ко вод ство Ср би је 
нај те же је при ста ло на ле га ли за ци ју ве зе Вој во ди не и фе де ра ци је. 
То пре ћут но при ста ја ње би ло је ви дљи во и у уста ву до не том 1974. 
го ди не ко ји је био пре по знат као про цес да ље де мо кра ти за ци је и 
де цен тра ли за ци је зе мље ко ји тре ба да до при не се ре ла ти ви за ци ји 
ре пу блич ких ета ти за ма и не га ци ји свих на ци о на ли за ма ко ји су се 
на тој осно ви ја вља ли. Ова кво уве ре ње, из да на шње пер спек ти-
ве оправ да ња по сто ја ња вој во ђан ског по ли тич ког су бјек ти ви те та, 
ар гу мен то ва но је бра ње но ре ал ним еко ном ским по ка за те љи ма по-
бољ ша ња жи вот ног стан дар да ста нов ни штва у Вој во ди ни – а што 
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тре ба да бу де и до вољ на ар гу мен та ци ја за ње но по нов но об на вља-
ње. Ме ђу тим, на ци о на ли зам ни је био ели ми ни сан и са ме пар тиј ске 
оли гар хи је у ре пу бли ци чу ва ле су га као ар гу мент из ла ска из не у-
спе лог екс пе ри мен та ју го сло вен ског фе де ра ли зма. 

ВОЈВОДИНАУКРИЗИЈУГОСЛОВЕНСТВА
ИБАЛКАНСКОЈВЕРЗИЈИТРАНЗИЦИЈЕ

Све ду бља еко ном ска кри за у Ју го сла ви ји дез ин те гри са ла је 
иде о ло шко је дин ство и јед но пар тиј ску струк ту ру без об зи ра на сву 
ње го ву флек си бил ност. Је ди ни ауто ри тет ко ји је још увек мо гао да 
очу ва крх ко је дин ство био је Ти то. Ње го ва смрт би ла је по че так 
про па сти др жа ве ко ја ни је по чи ва ла на ауто ри те ту де мо кра ти зма 
већ на ауто ри те ту иде о ло ги је и лич но сти. 

Све га де це ни ју на кон смр ти ’до жи вот ног пред сед ни ка’ по чео 
је рас пад ње го ве тво ре ви не. Све по ли тич ке оли гар хи је бив ших ре-
пу бли ка и по кра ји на оста ле су до след не сво јим по зи ци ја ма исто-
вре ме но све ви ше до да ју ћи у ре то ри ку со ци ја ли стич ке ре во лу ци је 
и на ци о нал не при ме се ко је су тре ба ле да осми сле но ви по пу ли зам 
и де ма го ги ју за очу ва ње вла сти. У та квим окол но сти ма ауто ном-
но ру ко вод ство Вој во ди не би ло је, уз ко сов ско-ме то хиј ско ру ко-
вод ство, на уда ру тзв. ’но вих сна га’ ко је су у њи ма ви де ле раз лог 
ви ше де це ниј ског не ги ра ња срп ства. При то ме, ова ко фор ми ра ни 
на ци о на ли зам без сту ди о зне ду би не и ува жа ва ња ком плек са исто-
риј ског по сто ја ња уз ми то ман ски при звук, био је са мо спољ ни де-
кор и сцен ска ко ре о гра фи ја истог оног еста бли шмен та ко ји га се 
до ју че гну шао. 

У та квој си ту а ци ји ’до га ђај на ро да’ би ло је сред ство узур па-
ци је вла сти и де мо крат ски не у те ме ље ног га ше ња устав них ин ге-
рен ци ја Вој во ди не из 1974. го ди не. Учи нак тзв. ’јо гурт ре во лу ци је’ 
из 1988. го ди не био је те а трал но гран ди о зан, а су штин ски раз о ран 
са аспек та свих за ин те ре со ва них стра на. Од су ство де мо кра ти за-
ци је дру штва, ме диј ска до ми на ци ја јед но у мља, де зор јен ти са ност 
и под ло жност ин те ли ген ци је, еко ном ски ко лапс без уво ђе ња нео п-
ход них ре фор ми оне мо гу ћи ли су раз вој иден ти те та по ли тич ки зре-
ле лич но сти спо соб не са мо стал но да ра су ђу је. У та квој си ту а ци ји 
усле ди ла је рат на кон фрон та ци ја тзв. ’но вих де мо крат ских сна га’, 
а за пра во ста ре јед но пар тиј ске но мен кла ту ре огр ну те у но во по-
ли тич ко оде ло и то по ета ти стич ким гра ни ца ма уста ва из 1974. 
го ди не. И ста нов ни штво Вој во ди не ак тив но је уче ство ва ло у том 
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про це су да ју ћи оду шка сво јим на ци о на ли зми ма и уни шта ва ју ћи 
те ме ље свог мул ти ет нич ког за ви ча ја. По сле ди це рат них деј ста ва 
до ве ле су до но вих то ли ко пре по зна тљи вих ми гра ци ја и на се ља ва-
ња Вој во ди не. За раз ли ку од оних ра ни јих у 20. ве ку, ко је су бар и 
до не кле би ле план ске и ор га ни зо ва не, по след ње су би ле про дукт 
од ма зде и кр во про ли ћа и де ло сти хи је и стра ха. Но ва по пу ла ци ја 
ули ла је но ву енер ги ју и су сре ла се са по сто је ћом кул тур ном кли-
мом. Не где је тај су срет из гле дао као су дар а не где као хар мо нич ни 
до дир, у сва ком слу ча ју и за јед ну и дру гу оп ци ју би ло је по треб но 
вре ме уоб ли ча ва ња су жи во та, али јој ак ту ел на по ли тич ка ели та то 
оне мо гу ћа ва ла и ома ло ва жа ва ла с об зи ром на свој ана хро ни и не-
ра зум ни по глед на исто риј ске про це се. 

По сте пе ним по су ста ја њем рат ног по жа ра, огра ни че ни ксе-
но фо би јом и бло ка дом, еко ном ском не ма шти ном и не по сто је ћим 
жи вот ним стан дар дом, раз ви ја ли су се и не што дру га чи ји по гле ди 
на по ли тич ку си ту а ци ју. За оче ки ва ти је би ло да су та кав тре ну-
так нај спрем ни је до че ка ле по сто је ће по ли тич ке сна ге и оне ко је 
су би ле не по сред ни прет ход ни ци. Отуд је у Вој во ди ни по ли тич ки 
плу ра ли зам у на ста ја њу био по при ште су да ра иде о ло ги је ауто но-
ма штва из 1974. и на ци о на ли зма на ста лог на хи сте ри ји сти хи је и 
ра зор не еуфо ри је на кон 1988. го ди не. Ис хо ди ште та квог на ци о на-
ли зма ни је би ла исто риј ска објек тив ност и кул ту ро ло шка то ле ран-
ци ја ко ја про ис ти че из ње већ ин стру мен та ли зо ва на уни фи ко ва на 
и по јед но ста вље на исто риј ска пер спек ти ва иде је срп ства скло на 
скр на вље њу еп ског бо гат ства кроз ми то ма ни ју по ли тич ке по тре бе. 
И јед на и дру га оп ци ја би ле су стра не је дин стве не ме да ље ко је, ако 
ува жа ва мо исто риј ско ис ку ство, ни је би ла спрем на за ко ре ни те ре-
фор ме и де мо кра ти за ци ју дру штва, већ за об на вља ње или очу ва ње 
сво јих по ли тич ких по зи ци ја и при ви ле ги ја. 

ОСЕЋАЈПЕРСПЕКТИВЕ

У сен ци по ме ну тог су пар ни штва ја вља ла се и по сте пе но афир-
ми са ла са вре ме на по ли тич ка ми сао тра га ју ћи за иден ти те том Вој-
во ди не у мо дер ним по ли тич ким окви ри ма и кри те ри ју ми ма ре ги о-
на ли зма кон цеп та Европ ске уни је, а ко ја је и би ла део је дин стве ног 
де мо крат ског по кре та из ок то бра 2000. го ди не.

Упра во та кав кон цепт, по на шем ми шље ну, је кра јем 2009. го-
ди не и оства рио сво ју по ли тич ку и устав ну афир ма ци ју уз пот пу но 
отво ре ну пер спек ти ву соп стве не до град ње. Усва ја ње ста ту та Вој-
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во ди не и за ко на о пре но су над ле жно сти пред ста вља афир ма ци ју 
кон цеп та европ ске де цен тра ли за ци је на су прот кон тек ста на ци о-
нал ног ро ман ти зма с јед не стра не и исто риј ске по кра ји не и у скла-
ду са тим вој во ђан ске пре по зна тљи во сти са дру ге уз исто вре ме но 
ин кор по ри ра ње од ре ђе них вред но сти и јед не и дру ге оп ци је. Сам 
по да так да су овим кон тек стом по чет ка ре ша ва ња пи та ња иден ти-
те та Вој во ди не не за до вољ ни упра во ре ци ди ви оног на ци о на ли зма 
и ауто но ма шког по кре та ко ји су се по след њих три де се так го ди-
на сме њи ва ли на вла сти го во ри о ком про ми сном по гле ду и де мо-
крат ској урав но те же но сти ко ја је на ме ра ва ла да ува жи по ли тич ку 
во љу ста нов ни штва и ис ку ство про шло сти. То до са да ни је би ло 
при мет но и упра во је не до ста так тог ком про ми са у исто риј ским 
окол но сти ма био раз лог за не у спех и не а фир ми са ност иде је. На-
ци о нал на при пад ност у Вој во ди ни је по сто ја на и при мет на и тре ба 
да се не гу је јер је ди но соп стве ним ува жа ва њем се и дру ге на ци је 
пре по зна ју.21)

Мр жња као те мељ соп стве не иден ти фи ка ци је је ре флек си ја 
ду бо ког не ра зу ме ва ња на ци о нал ног иден ти те та и од су ства кул тур-
не ши ри не.22) И ма да се на ова кву бо лест на ци о нал ног опре де ље ња 
ука зи ва ло од ра ни је она ни је ува жа ва на пре све га од по ли тич ке 
ели те и би ла је, баш за то што је ис прав на, под стал ним уда ром 
оних ко ји су би ли на вла сти. Са дру ге стра не кон цеп ци ја иде о ло-
шког ета ти зма Вој во ди не те ме љи ла је свој ин те гри тет на по ли тич-
ки уском хо ри зон ту иде ја из 1974. го ди не твр до гла во се при др жа-
ва ју ћи иде ји пла стич не ре про дук ци је про шло сти са де ли мич ним и 
свр сис ход ним ува жа ва ња тре нут них кон сте ла ци ја. 

Тре нут но по стиг ну ти ком про мис, са од ре ђе ном гор чи ном уку-
са ко ју со бом но си ну ди, по на шем ми шље њу, на ду у ево лу ци ју 
иде ја ка урав но те же њу ам би ци је и по ли тич ког ре а ли зма код свих 
ак те ра уз од лу чу ју ћу и пре суд ну по др шку ста бил но сти и пер спек-
ти ве ко ју со бом до но си европ ска ин те гра ци ја. Ис ку ство про шло-
сти стра нач ког жи во та из ме ђу рат ног пе ри о да, ука зу је на још јед-
ну спе ци фич ност ко ја ће вр ши ти од ре ђен при ти сак на по сто ја ност 
но се ће по ли тич ке иде је. Ра ди се о ла тент ној на пе то сти ко ја ће се 
ја вља ти услед не је дин стве них а по не кад и раз ли чи тих по гле да 
по кра јин ског и др жав ног вођ ства уну тар јед не стран ке. По тре ба 
21) У вези са европским истраживањима о нацији ближе види: Х. Шулце, Државаинација

уевропскојисторији, 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”, 
ЛетописМатицесрпске, св. 294, 1913, Рукописно одељење Матице српске М 1066.
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ком про ми са, по ли тич ка ре ал ност, де мо граф ска струк ту ра ста нов-
ни штва Вој во ди не, мул ти на ци о нал ност, при вред на усло вље ност, 
кул ту ро ло шка и вред но сна про жи ма ња, уз спољ но по ли тич ки фак-
тор ста бил но сти ко ји не гу је афир ма ци ју мно го стру ко сти ипак, не-
ће до зво ли ти да на пе тост пре ра сте у де струк ци ју, а чак и сна жни је 
по ли тич ке тур бу лен ци је оста ће у окви ру де мо крат ског ди ја ло га 
раз ли чи то сти. 
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SasaMarkovic
VOJVODINABETWENCONFLIKTANDHARMONYOF

DIVERSITY
Summary

With regard to thehistoricperspectiveofVojvodina,we
havedistinguishedseveralperiodsoftimelimitedtohisto
ricaleventsofhigherimportance,assuming,atthesame
time, that continuity in the interaction with newly esta
blished circumstances was subject to both changes and
preservationofcertainvalues.Thefirstperioddealswith
theestablishmentofVojvodinaanditspoliticallifeinthe
Habsburg/AustroHungarianMonarchy. In this time the
recognitionofVojvodina identitywas linked to the Serb
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nationalmovementthatoscillatedwithinpoliticalampli
tudefromnationalromanticismtorigidnationalpolitics
of themonarchywith frequent turns to the principality/
KingdomofSerbia.
ThesecondperiodinthehistoryofdefiningVojvodinaco
mesafterWorldWarI.Itischaracterisedbythelooseof
nationalromanticismandbyincreasedquestioningofits
existencefromtheaspectofitseconomyandconstitution.
Civilsociety political pluralismwas cherished for some
timeandconsequentlyhadsignificantinfluenceonthear
ticulationofVojvodinians’ interests.The integral ideaof
Yugoslavnationalityincreasinglyattractedmassesofpo
pulation,whatprovedtheirsustainabilitytoauthority.
Ideologicallyunifiedstatewithonepartysystemwasesta
blishedafterWorldWarII.Fromtheverybeginning,the
stateshowedrespecttowardsthefederalstatusofVojvodi
na.However,uneveneconomyinitiateddiscussionsabout
politicalintegrityofVojvodina,whichwaslimitedbypo
lityandlackofdemocracy.Politicalcontrolofthestateof
Vojvodina in1974,partly justifiedbyeconomicreasons,
becamethestructuralelementofthedeepcrisisofYugo
slavsocietyafter1980.Thevictoryofnationalismsledto
thedissolutionofYugoslaviathroughawarcataclysmand
temporarilyfloodedtheoverallsocietywithpopulismand
authority.ThefalloftheregimeinOctober2000enabled
the development of democracy and pluralism that were
overloadedwithmanyweaknessesoftransition.Vojvodina
politicalidentitywaslargelyinfluencedbothbyattitudes
andideasofnationalisticproveniencethatadvocatedVoj
vodinapermanenttieswithSerbiageostrategicposition,
andbyattitudesof formerpoliticalelite thatoffered the
‘melancholy of past times’ of good and stable life. This
wasthepaththatwindedbetween’hysteria’ofnationalism
which stemmed from the mythology of instrumentalized
pastandideologyofautonomaštvofrom1974.Gradually,
independentandindiscontinuitywiththepastanewpoli
ticalestablishmentdeveloped;itwasdeprivedfromsuch
identitiesandshowedrespectfortherealityofmultinati
onalism,withoutanysignof’hysteria’ofhistoricallynon
groundedidentity.Thisestablishmentturnedtotheideaof
Europeanregionalisationlookingforapoliticalcompro
mise.Itwasrecognizedandsupportedbythecitizensand
thusopenedthedoorofapromisingVojvodinaandSerbia.
Keywords: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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БАРИЈЕРЕЗАУСПЕШНОУПРАВЉАЊЕ
ПРОМЕНАМАУЈАВНОМСЕКТОРУ

ВОЈВОДИНЕ
Сажетак

Променекојеседешавајуусвимсферамаживотау
Србији, посебно у пословном окружењу, захтевају и
припремањезапосленихуорганизацијамазареализа-
цију пожељних промена. Један од најчешћих узрока
неуспелихпроменаналази се у великомбројуотпора
променама, које запослениисказују већнасамомпо-
четку увођења промена. У раду се анализирају ре-
зултати пилот истраживања отпора променама у
шест војвођанских организација, различитих делат-
ностиуоквирујавногсектора.Узоракистраживања
јепригоданинедозвољавауопштавањерезултатана
шириузорак,алијеиндикативаниуказујенасуштин-
скепроблемесакојимасесуочавајуносиоципромена.
Резултатимогупослужитикаоподлогазапројекто-
вањеконцептауправљањапроменамаујавномсекто-
руАПВојводине.
Кључнеречи:промене,отпорипроменама,развој,јав-
нисектор,Војводина

1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо тре ба чо ве ка да кон тро ли ше и упра вља про ме на ма је усме ре-
на ка сма ње њу не из ве сно сти и не ста бил но сти, као и кон тро ли 

не пред ви ди вих си ту а ци ја. Упра вља ње про ме на ма је успе шни је у 
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си ту а ци ја ма у ко ји ма је ве ћи број зна чај них по ка за те ља про ме на 
по знат. У си ту а ци ја ма, у ко ји ма су по ка за те љи про ме на не до вољ но 
ја сни (не мо гу ће је у пот пу но сти их пред ви де ти, а још ма ње др жа ти 
под кон тро лом), мо гућ но сти за успе шно упра вља ње про ме на ма се 
знат но сма њу ју. Ми шље ње Џо на Ко те ра (John Kot ter) да је про ме не 
мо гу ће во ди ти, и да во ђе ње про ме не под ра зу ме ва низ сло же них ак-
тив но сти у прав цу ус по ста вља ња за јед нич ке ви зи је, по де ле уло га 
и од го вор но сти, ства ра ња ат мос фе ре по ве ре ња у ко јој се фор ми ра 
по зи ти ван од нос пре ма аген ту про ме не и са мој про ме ни. По што су 
про ме на ма об у хва ће ни раз ли чи ти објек ти и су бјек ти про ме на, па 
се та ко и са ми про це си про ме на ну жно раз ли ку ју, ве о ма је ва жно 
са гле да ти све мо гу ће фак то ре ко ји ути чу на про цес про ме не. Чак 
и ка да су при пре мље не и пла ни ра не, про ме не су нај че шће пра ће-
не ве ћом или ма њом ко ли чи ном от по ра за по сле них. Љу ди се бо је 
не по зна тих си ту а ци ја, мно ги од њих не пре по зна ју шта су пра ви 
раз ло зи за спро во ђе ње про ме на, дру ги су скеп тич ни о мо гућ но сти-
ма за спро во ђе ње про ме на. Че сто се де ша ва и да су но ви ци ље ви 
ор га ни за ци је пред ста вље ни не до вољ но ја сно, те за по сле ни не на-
ла зе за јед нич ке ин те ре се са ор га ни за ци јом и не же ле да се укљу че 
у спро во ђе ње про ме на. 

2.ОРГАНИЗАЦИОНЕПРОМЕНЕ

Нај че шће ор га ни за ци о не про ме не пред ста вља ју низ про ме на 
у ор га ни за ци о ној кул ту ри, вред но сти ма и ве ро ва њи ма за по сле-
них, ко ји се ве о ма спо ро и ве о ма те шко ме ња ју. Раз ли ку ју се три 
основ на ци ља ор га ни за ци о них про ме на:

1. адап та ци ја ор га ни за ци је у од но су на про ме не у окру же њу, 
2. про ме на у ор га ни за ци о ном по на ша њу за по сле них,
3. про ме не у функ ци ји упра вља ња.
На ве де не ти по ве про ме на не мо гу ће је са гле да ва ти изо ло ва-

но јед не од дру гих, јер се ни јед на не де ша ва изо ло ва но у од но су 
на дру ге. Мо же мо го во ри ти о раз ло зи ма за про ме не са на ве де них 
аспе ка та или ме ре у ко јој се по је ди на про ме на од но си у ве ћој ме ри 
на од ре ђе ни аспект.

Је дан од ин ди ка то ра по тре бе за про ме ном, ма да не и нај по у-
зда ни ји, је кри за у ор га ни за ци ји. Кри за се сма тра за ка сне лим по ка-
за те љем по тре бе за про ме ном. Ме ђу тим, низ про ме на се де ша ва и 
ка да им не прет хо ди кри зни пе ри од. Про ме на је по ве за на и са фак-
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то ри ма ко ји усло вља ва ју хар мо ни за ци ју функ ци о ни са ња про це са 
у ор га ни за ци ји. Ор га ни за ци о на про ме на под ра зу ме ва и од ре ђе ни 
сте пен ста бил но сти, ка ко спо ља шње ко ја се од но си на ор га ни за ци-
о но окру же ње, та ко и уну тра шње ко ја об у хва та основ не па ра ме тре 
функ ци о ни са ња ор га ни за ци је. Ор га ни за ци је по слу ју у раз ли чи тим 
ни во и ма ста бил но сти, ко је у ве ли кој ме ри ути чу на спрем ност ор-
га ни за ци је за спро во ђе ње про ме на.

На ор га ни за ци о не про ме не ути че ве ли ки број фак то ра. Пре ма 
Се ни ор1) ти ути ца ји се мо гу по де ли ти на: по ли тич ке, со цио-кул ту-
ро ло шке, еко ном ске и тех но ло шке фак то ре.

Под по ли тич ким фак то ри ма се под ра зу ме ва ју, и узи ма ју у об-
зир, по сто ја ње или не по сто ја ње прав не др жа ве и прав них окви ра 
по сло ва ња, ува жа ва ња ин тер на ци о нал них за ко на и уни вер зал них 
пра ва са спе ци фич ном ло кал ном ре гу ла ци јом, мо гућ но сти за за јед-
нич ке ак тив но сти као и мо гућ но сти рат них ак тив но сти.

Еко ном ски фак то ри су пре све га по сто ја ње тр жи шта, нов ча-
них по ре за, про ме на у ти ту ла ри ма и вла сни штви ма.

Со цио-кул ту ро ло шки фак то ри су пре све га де мо граф ски трен-
до ви, про ме не у на чи ни ма жи во та, ста во ви о по сло ви ма и ра ду, 
мо гућ но сти на пре до ва ња у по слу, за ин те ре со ва ност за де ша ва ња у 
окру же њу, као и етич ки по слов ни ко декс.

Тех но ло шки фак то ри се огле да ју пре све га кроз упо тре бу и 
сте пен ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, ком пју те ри за ци ју 
про це са по сло ва ња, ува жа ва ње про ме на у раз ме на ма тех но ло ги ја. 

3.ОТПОРИОРГАНИЗАЦИОНИМПРОМЕНАМА

Уво ђе ње про ме на у ве ли ком бро ју слу ча је ва је те сно по ве за но 
са по сто ја њем ни за от по ра по ну ђе ним про ме на ма. Основ но пи та-
ње ко је се по ста вља је ко ји су то раз ло зи, ко ји до во де до фор ми-
ра ња от по ра про ме на ма, и ко је су то си ту а ци је, у ко ји ма се от по ри 
по сма тра ју као не при ја те љи, а ка да се от по ри про ме на ма мо гу по-
сма тра ти као са ве зни ци у про це су про ме на. Та ко ђе је ве о ма ва жно 
утвр ди ти и у ко јим си ту а ци ја ма се от пор про ме на ма не ја вља и 
ка ко се чо ве ко во по на ша ње при ла го ђа ва но во на ста лој си ту а ци ји, 
или се не при ла го ђа ва а оста је у про блем ској си ту а ци ји. Уко ли ко 
же ли мо да раз у ме мо кон цепт от по ра код за по сле них, кључ но је де-
фи ни са ти шта се под ра зу ме ва под тер ми ном от пор. От пор про ме-
1) B. Senior, Organisationalchange, Prentice Hall, Edinburgh, 2002, стр. 16.
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на ма пред ста вља по на ша ње ко је има за циљ да за шти ти по је дин ца 
од ефе ка та пра ве или за ми шље не про ме не, очу ва њем ста ту са quo 
упр кос при ти сци ма за ње го вом по ме ном. 

Је дан од нај че шћих узро ка ја вља ња от по ра про ме на ма се мо же 
про на ћи у ја вља њу стра ха код по је дин ца. Страх пред ста вља «сна-
жно и вр ло не при јат но осе ћа ње угро же но сти фи зич ког и пси хич ког 
ин те гри те та или ан ти ци пи ра ња не ке ствар не или за ми шље не опа-
сно сти, а ко је на го ни на ствар но или има ги нар но бек ство из опа сне 
си ту а ци је».2) Страх од про ме на не го ван је у со ци јал ном ми љеу за-
ви сно сти, под ути ца јем иде о ло ги је јед на ких сто ма ка, ко ја је глав на 
ка рак те ри сти ка кул ту ре си ро ма штва. У пси хо ло шком сми слу за ви-
сност и јед на кост у си ро ма штву, раз ви ја ју и не гу ју осе ћа ње бес по-
моћ но сти, ин фе ри ор но сти и не мо ти ви са но сти. Не го ва њем па сив-
ног од но са за по сле них, не до вољ ним раз ви ја њем ин ди ви ду а ли зма 
и мо бил но сти за по сле них, ства ра ју се усло ви у окру же њу ко ји не 
по др жа ва ју про ме не. За др жа ва ње ста рог ста ња, ма ка кво оно би ло, 
одр жа ва ла жну си гур ност ко јој се углав ном да је пред ност у од но су 
на про ме ну.

От пор про ме на ма се мо же по сма тра ти са три аспек та: као 
ста ње спо зна је, емо ци о нал но ста ње, и као по на ша ње за по сле-
них. Чи ње ни ца да се от пор за по сле них мо же спо знај но пре ва зи-
ћи на го ве шта ва по сто ја ње не га тив них ми сли и уве ре ња усме ре них 
ка про ме ни. Ста ње спо зна је је оно што се мо же пре по зна ти као 
спрем ност или не спрем ност.

Ка да се про у ча ва ју про бле ми от по ра про ме на ма ве о ма је ва-
жно на пра ви ти раз ли ку из ме ђу симп то ма от по ра пре ма про ме ни, 
и узро ка ко ји се кри ју иза от по ра. Ова по на ша ња се де ле на две 
ка те го ри је – ак ти ван от пор – и па си ван от пор. Симп то ми ак тив ног 
от по ра укљу чу ју про на ла же ње гре шке, под сме ва ње, по ја вљи ва ње 
стра ха, че сто ма ни пу ла ци ју. Симп то ми па сив ног от по ра укљу чу ју 
вер бал но сла га ње, али не и по др жа ва ње, ла жно не по зна ва ње и за-
др жа ва ње ин фор ма ци ја.

Ни ска сто па то ле ран ци је на про ме не се де фи ни ше као страх 
да осо ба не ће ус пе ти да раз ви је но ве спо соб но сти и по на ша ња ко-
ја се зах те ва ју у но вом рад ном окру же њу, или да су стра хо ви та ко 
ве ли ки да угро жа ва ју ра ци о нал но раз ми шља ње и спо соб ност су-
о ча ва ња са ре ал но шћу. За по сле ни мо жда схва та ју да је про ме на 
2) Д. Крстић, Психолошкиречник, Савремена администрација, Београд, 1991, стр. 266.
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по треб на, али емо ци о нал но не мо гу да се по ми ре и пру жа ју от пор 
из раз ло га ко је мо жда под све сно и не раз у ме ју.

Мно ги по ку ша ји да се ре ши про блем от по ра пре ма ор га ни за-
ци о ној про ме ни углав ном не успе ва ју, за то што љу ди ре а гу ју на 
симп то ме, а не на узро ке или за то што на раз ли чи те вр сте от по ра 
ре а гу ју пот пу но исто. 

Ве о ма че сто се от по ри про ме на ма по сма тра ју као не га тив на 
по ја ва, а на за по сле не ко ји пру жа ју от пор про ме на ма као не по слу-
шне и не ло јал не љу де, ко ји пред ста вља ју пре пре ке ко је ор га ни за-
ци ја мо ра пре ва зи ћи ка ко би по сти гла сво је ци ље ве. От пор за по-
сле них мо же има ти по зи тив ну и ко ри сну уло гу у ор га ни за ци о ној 
про ме ни. До бро на мер на де ба та, кри ти ка, или не сла га ње не зна чи 
не га ти ван от пор, већ мо же по слу жи ти за из град њу бо љег раз у ме-
ва ња, а мо же пру жи ти и не ке до дат не оп ци је и ре ше ња. От пор за-
по сле них мо же на те ра ти ме наџ мент да по но во раз ми сли или по но-
во про це ни пред ло же ну ини ци ја ти ву за про ме ном. От пор, та ко ђе, 
де лу је као ка пи ја или фил тер, ко ји мо же по мо ћи ор га ни за ци ја ма 
да од свих пред ло же них про ме на иза бе ру ону ко ја нај ви ше од го ва-
ра тре нут ној си ту а ци ји. От пор мо же би ти вр ло ва жан, ефи ка сан и 
ко ри стан ме ха ни зам за оп ста нак ор га ни за ци је. По што је про ме на 
по ста ла сва ко днев ни део ор га ни за ци о не ди на ми ке, от пор ко ји за-
по сле ни пру жа ју пре ма про ме ни мо же би ти и ко ри стан и ште тан у 
за ви сно сти од по на ша ња оних ко ји упра вља ју ор га ни за ци јом. 

У за ви сно сти од спе ци фич но сти сва ке ор га ни за ци је, као и од 
на чи на по сма тра ња от по ра про ме на ма, раз ли ко ва ли су се при сту-
пи ре ша ва њу про бле ма от по ра про ме на ма. Углав ном до ми ни ра 
схва та ње да су от по ри про ме на ма ком плек сан фе но мен, ко ји је нај-
че шће у функ ци ји не ко ли ко фак то ра:

● сте пе на ра ци о нал но сти - ира ци о нал но сти у при сту пу про-
ме на ма (ре ак ци ја по је дин ца на про ме не је ре зул тат ње го вог 
ра ни јег ис ку ства и ге нет ске пре ди спо зи ци је ко ја у јед ном 
де лу од лу чу је о чо ве ко вој ре ак ци ји, а ко је за јед но нај че шће 
ни су ра ци о нал ног по ре кла),

● по ли тич ке кли ме ко ја сво јим еле мен тар ним по став ка ма мо-
же ство ри ти пред у сло ве да се про ме не бр же или спо ри је од-
ви ја ју,
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● си сте ма и сти ло ва упра вља ња, ко ји мо гу да до при не су им-
пле мен та ци ји про ме на, али и да оте жа ју спро во ђе ње про ме-
на.

Пре ма схва та њу Пи те ра Дра ке ра (Pe ter Druc ker), јед ног од нај-
зна чај них ауто ра са вре ме ног ме наџ мен та, раз ло ге за ја вља ње от по-
ра про ме на ма тре ба тра жи ти у два ком плек сна раз ло га:

- ор га ни за ци о ној кул ту ри и
- вред но сти ма за пад ног дру штва.3)

По сто је и схва та ња ко ја при ро ду ја вља ња от по ра про ме на ма 
по ве зу ју са људ ском при ро дом. Ja mes O' To o le 4) на во ди раз ло ге за 
по сто ја ње от по ра про ме на ма кроз схва та ње да не пре ста не про ме-
не ни су при род на ка рак те ри сти ка жи во та уоп ште. При род но ста ње 
је хо ме о ста за, ста ње урав но те же ног де ло ва ња раз ли чи тих уну тра-
шњих и спо ља шњих си ла. Инер ци ја у ак тив но сти ма је оп шта ка-
рак те ри сти ка љу ди, уз по сто ја ње за до вољ ства по сто је ћим и стра ха 
од не по зна тог. 

При ро да от по ра пре ма про ме ни мо же се об ја сни ти кроз мо дел 
кон ти ну у ма. При хва та ње про ме не (оба ве за) и од би ја ње про ме не 
(от пор) су по ве за ни и пред ста вља ју по ла ри тет, где се сва ки од њих 
на ла зи на по јед ном кра ју кон ти ну у ма. По крет од от по ра до оба ве-
зе се од ви ја кроз оста ле фа зе ко је су са др жа не у кон ти ну у му. От по-
ри про ме на ма не мо ра ју увек функ ци о ни са ти по прин ци пу кон ти-
ну и те та. По сто је си ту а ци је у ко ји ма до ми ни ра ју не ки од фак то ра 
от по ра. Нај че шће је фак тор ко ји ис ко чи ве зан за емо ци о нал ност, 
те се не мо же у сва ком по је ди нач ном слу ча ју пред ви де ти раз вој и 
пра вац раз во ја от по ра, од но сно сма ње ња от по ра про ме на ма.

От по ри про ме на ма мо гу би ти ви дљи ви и не ви дљи ви. Ви дљи-
ви мо гу би ти ма ни фе сто ва ни у об ли ку штрај ко ва, сма ње ња про из-
вод ње, шкар то ва у про из вод њи, ра зних ви до ва са бо та жа на по слу, 
ап сен ти змом и слич но. Не ви дљи ви от по ри про ме на ма се ма ни-
фе сту ју кроз сла бу мо ти ви са ност за по сле них, ни зак рад ни мо рал, 
не при хва та ње од го вор но сти у си ту а ци ја ма ка да је то по треб но и 
слич но. И ви дљи ви и не ви дљи ви исто вре ме но де лу ју и ве о ма је 
ва жно пре по зна ти их у по на ша њу за по сле них. 
3) P. Drucker, Managing ina timeofGreatchange,Truman Talley Books, New York, 1995, 

стр.171.
4) J. O’Toole, Leadingchange, Jossey Bass Inc, San Francisco,1995, стр. 153.
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На чи ни ре а го ва ња ко ји се у чо ве ко вом по на ша њу мо гу ока рак-
те ри са ти као спе ци фич но сти ве за не за при су ство от по ра про ме на-
ма огле да ју се, пре ма Ма у ре ру (Ma u rer)5), кроз сле де ће по ка за те ље:

● Збу ње ност, ко ја се ја вља као по сле ди ца уоби ча је не кон фу-
зи је, ко ја је по сле ди ца не мо гућ но сти са гле да ва ња про ме не, 
ње них по сле ди ца, ефе ка та, на чи на спро во ђе ња и дру го.

● Мо мен тал на кри ти ка, ко ја се ја вља чак и пре не го што су 
из ло же ни де та љи спро во ђе ња про ме не. По сто ји мо гућ ност 
да љу ди ре а гу ју на та кав на чин јер су слич ну си ту а ци ју већ 
има ли у ис ку ству, па је оправ да на стреп ња да ће се не у спех 
по но ви ти, али че сто је кри ти ка са мо по сле ди ца про јек то ва-
ног стра ха.

● По ри ца ње да се са гле да си ту а ци ја и да се аде кват но ре а гу је 
на њу.

● Па ко сна са гла сност, ко ја се од но си на по на ша ње за по сле них 
ко ји на из глед по ка зу ју за ин те ре со ва ност и при хва та ње, али 
сво јом ак тив но шћу ко ја је без вољ на и не функ ци о нал на ви-
ше од ма жу не го што по ма жу спро во ђе њу про ме на.

● Са бо та жа, ко ја је об лик по на ша ња ко ји се ла ко уоча ва и ве о-
ма је ва жно има ти увид да се и та ква по на ша ња ја вља ју, ка ко 
би се пла ни ра ли по ступ ци ко ји би ума њи ли њен зна чај.

● Лак спо ра зум је че сто про блем јер љу ди ни су би ли у си ту а-
ци ји да са гле да ју сло же ност про це са и за ње го во од ви ја ње 
ка сни је не по ка зу ју то ли ко спрем но сти.

● Скре та ње са те ме у то ку раз ра де кон цеп та про ме не пред ста-
вља та ко ђе на чин да се љу ди за шти те. Нај че шће, скре та ње 
ни је на мер но и усме ре но про тив про ме не, али че сто до во ди 
до оду го вла че ња и раз вод ња ва ња ци ље ва ве за них за спро во-
ђе ње про ме на.

● Ћу та ње као вид от по ра је ве о ма те шко са вла да ти јер не зна-
те тач но на че му сте, а по не ка да ћу та ње мо же пред ста вља ти 
и ти ху по др шку, што је та ко ђе те шко пре по зна ти.

● Кри ти ка у ли це је ве о ма зна ча јан вид от по ра ма ни фе сто ва-
ног кроз по на ша ње. Љу ди ко ји гла сно из го во ре сво је ста во ве 
че сто го во ре и у име оних ко ји то не уме ју или не сме ју да 
ка жу.

5) R. Maurer, Beyondthewallofresistance, Bard books, Inc.Austin, Texas, 1996, стр. 8.
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Узро ци ја вља ња от по ра про ме на ма су нај че шћи пред мет рас-
пра ве ка да се по ми њу от по ри про ме на ма. Об је ди њу ју ћи раз ли чи те 
из во ре и при сту пе про бле му из два ја мо сле де ће узро ке от по ри ма 
про ме на ма: от пор од ре ђен стра хом од гу бит ка сте че не по зи ци је, 
от пор од ре ђен инер ци јом лич но сти, от пор као по сле ди ца стра ха од 
не по зна тог, от пор од ре ђен стра хом од про ме на у со ци јал ним од но-
си ма, от по ри због су ми ра них мо гу ћих гу би та ка, от по ри од ре ђе ни 
раз ли ком у ин те ре си ма, от по ри као страх од гре шке, от по ри као 
по сле ди ца не спрем но сти да се ри зи ку је, от по ри због при ти са ка 
гру пе и кон фор ми зма у по на ша њу, от по ри као по сле ди ца не до вољ-
ног уви да у си ту а ци ју ко ја се ме ња и мно ги дру ги ко ји су спе ци-
фич ни и ве за ни за кул ту ро ло шке и ор га ни за ци о не спе ци фич но сти.

От пор за по сле них пре ма про ме ни је јед но сло же но пи та ње са 
ко јим се су сре ће и ме наџ мент и за по сле ни. Про цес про ме не је све-
при су тан, а от пор рад ни ка је иден ти фи ко ван као кри тич ки вр ло 
би тан са рад ник не у спе ха мно гих до бро осми шље них на по ра да се 
ини ци ра про ме на уну тар не ке ор га ни за ци је. От по ри про ме на ма се 
мо гу у гло ба лу по сма тра ти са по је ди нач ног, лич ног аспек та и са 
аспек та ор га ни за ци је.

Ме ђу тим ни су са мо от по ри про ме на ма раз ло зи због ко јих до-
ла зи до не у спе ха у спро во ђе њу про ме на. Ве о ма че сто се у са мом 
про це су спро во ђе ња про ме на пот кра ду гре шке ко је оне мо гу ћу ју 
ре а ли за ци ју про ме на у ор га ни за ци ји. Као нај ва жни је гре шке ко је 
се ја вља ју у про це су спро во ђе ња про ме на, по ред от по ра про ме на-
ма, Ко тер6) на во ди сле де ће раз ло ге:

- пре пу шта ње пре ко мер ном за до вољ ству,
- про пуст да се фор ми ра до вољ но моћ на во де ћа ко а ли ци ја,
- пот це њи ва ње сна ге ви зи је,
- под ба чај у ко му ни ци ра њу ви зи је,
- до пу шта ње пре пре ка ма да бло ки ра ју но ву ви зи ју,
- про пу сти у оства ри ва њу крат ко роч них успе ха,
- пре вре ме на об ја ва по бе де,
- про ме не ко је ни су чвр сто уса ђе не у кул ту ру ком па ни је.
Ор га ни за ци је у ве ли кој ме ри оте жа ва ју спро во ђе ње про ме на, 

сво јом струк ту ром и кул ту ром, као и по на ша њем ме на џе ра. Нај-
че шће су по сло ви у на шим ор га ни за ци ја ма про јек то ва ни та ко да 
6) Џ. Котер, Вођењепромене, Желнид, Београд, 1998, стр. 28.
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има ју ста бил ност, и да у су шти ни до при но се струк тур ној инерт-
но сти. По ве ћа њу ор га ни за ци о ног от по ра про ме на ма до при но се и 
де ло ви ор га ни за ци је ко ји има ју кон тро лу над ре сур си ма, по се ду ју 
моћ, струч ност и не же ле да из гу бе по ло жај ко ји их чи ни по вла-
шће ни ма.

Да би олак ша ле пре ла зак са ста рог на но во, ор га ни за ци је мо-
ра ју би ти кон ку рент не у ефек тив ном ме наџ мен ту про ме не. Про цес 
ме наџ мен та про ме не се са сто ји од успе ха на во ђе ња оних љу де ко ји 
су укљу че ни и на ко је про ме не ути чу да их при хва те, али и од успе-
ха упра вља ња от по ром на ко ји се на и ђе.

На чи ни пре ва зи ла же ња от по ра про ме на ма се раз ли ку ју у за-
ви сно сти од оби ма и ти па про ме на, али и од ка рак те ри сти ка са ме 
ор га ни за ци је. По зна ти на чи ни ко ји ма се мо гу пре ва зи ћи от по ри 
про ме на ма су еду ка ци ја, аде кват на ко му ни ка ци ја ко ја се усме ра ва 
у за ви сно сти од сна ге от по ра, ква ли те та от по ра и ка рак те ри сти ка 
за по сле них.

Ана ли зе от по ра про ме на ма су са гла сне у на гла ша ва њу да про-
ме на обич но укљу чу је осо бе но сти по је дин ца, та ко да не по сто је 
кон крет ни од го во ри и ре ше ња за по ме ну те про бле ме. По што се 
љу ди раз ли ку ју, и њи хо ва за па жа ња и раз ло зи за пру жа ње от по-
ра се раз ли ку ју од осо бе до осо бе. Ве о ма те шко је пред у пре ди ти 
ства ра ње от по ра про ме на ма у ор га ни за ци ја ма, ако не по сто ји ја-
сна ко му ни ка ци ја ко ја до при но си раз у ме ва њу ци ља и свр хе про ме-
на ор га ни за ци ја ма, и ако за по сле ни ни су при хва ти ли про ме ну као 
соп стве ни циљ. 

4.ИСТРАЖИВАЊЕОТПОРАПРОМЕНАМАУЈАВНОМ
СЕКТОРУВОЈВОДИНЕ

Ис тра жи ва ње је спро ве де но са ци љем да се осве тли је дан сег-
мент спро во ђе ња про ме на у јав ном сек то ру ко ји је ве зан за от по ре 
про ме на ма. Узо рак је са чи ња ва ло 99 за по сле них у шест раз ли чи-
тих ор га ни за ци ја, са се ди штем у Но вом Са ду, Бач кој Па лан ци и 
Ру ми, ко је при па да ју јав ном сек то ру. Прак тич ни циљ ис тра жи ва ња 
је усме рен на кон ци пи ра ње спе ци фич них пред ло га ме ра у јав ном 
сек то ру за сма ње ње от по ра про ме на ма, ко је би до при не ло убр за-
ном спро во ђе ње про ме на. 

Упит ник је са ста вљен од 20 пи та ња, кон ци пи ран је за ову при-
ли ку и за сно ван на сле де ћим ин ди ка то ри ма от по ра про ме на код за-
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по сле них: узро ци ја вља ња от по ра про ме на ма, ути цај дру гих љу ди 
на усва ја ње про ме на, лич ни став пре ма про ме на ма. 

Хи по те зе од ко јих смо кре ну ли у ис тра жи ва ње од но си ле су 
се на про ве ру да ли ис пи ти ва ни за по сле ни ис ка зу ју от по ре про-
ме на ма, да ли су све сни сво јих от по ра про ме на ма и шта од ре ђу је 
њи хо во по на ша ње у то ку спро во ђе ња про ме на у ор га ни за ци ја ма у 
ко ји ма су за по сле ни. 

4.1Резултатиистраживањаидискусија

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на по сто ја ње про сеч ног ско ра 
от по ра про ме на ма код за по сле них у ан ке ти ра ним ор га ни за ци ја ма 
у јав ном сек то ру АП Вој во ди не. Не по сто је зна чај не раз ли ке у сте-
пе ну от по ра про ме на ма из ме ђу шест ан ке ти ра них ор га ни за ци ја из 
јав ног сек то ра, без об зи ра што се ан ке ти ра не ор га ни за ци је раз ли-
ку ју по основ ној свр си по сто ја ња. Та ко ђе, ни је уста но вље на раз-
ли ка у по сто ја њу от по ра про ме на ма у три раз ли чи те сре ди не, од 
ко јих је је дан ве ћи град и два ма ња вој во ђан ска гра да. Ка да су у 
пи та њу по је ди нач ни ај те ми ме ре ња от по ра про ме на ма си ту а ци ја 
је ја сни ја.

На ди рект но пи та ње да ли по сто ји страх од про ме на ве ћи на 
ис пи та ни ка, њих 60% од го ва ра да страх не по сто ји. Са мо ма ли 
про це нат се из ја шња ва да осе ћа ју страх од про ме на у њи хо вим ор-
га ни за ци ја ма. Ни ка ко не сме би ти за не ма рен ви сок про це нат ис пи-
та ни ка (40%), ко ји се из ја шња ва ју да стра хо ви од про ме на по сто је, 
што си гур но ути че и на по на ша ње за по сле них ко ји се из ја шња ва ју 
да стра хо ва од про ме на не ма. Та ко ђе, мо ра мо во ди ти ра чу на да је 
то са мо ис каз, а ре ал ну сли ку по на ша ња за по сле них ко ји се из ја-
шња ва ју на би ло ко ји на чин ни смо уста но вља ва ли овим ис тра жи-
ва њем. Не по сто ја ње стра хо ва од про ме на мо же би ти по ве за но и 
са њи хо вом ак ту ел ном по зи ци јом у ор га ни за ци ји, ин ди фе рент ним 
од но сом пре ма про ме на ма уоп ште, или не при јат ним ис ку стви ма из 
про шлих спро во ђе ња про ме на ко је усло вља ва ју афек тив ну ту пост 
код спро во ђе ња би ло ка квих про ме на. Код ве ћи не ан ке ти ра них ис-
пи та ни ка, не по зна те си ту а ци је иза зи ва ју не при јат ност, под јед на ко 
у свим сре ди на ма и свим оп ште де мо граф ским од ре ђе њи ма. Про-
блем ко ји се отва ра од го во ри ма на ову гру па ци ју пи та ња се од но си 
на усло вље ност од го во ра раз ли чи тим те о риј ским по став ка ма ко је 
да ју пред ност об ја шње њи ма људ ске при ро де, као па сив не и скло-
не уста ље ним обра сци ма у по на ша њу, или со ци јал но усло вље ним 
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фак то ри ма ко ји од ре ђу ју по на ша ње у прав цу на у че не бес по моћ но-
сти.

Ве ћи на ан ке ти ра них ис пи та ни ка (56%) је са гла сно да се лак ше 
опре де љу је за про ме не, ако су и њи хо ве ко ле ге са по сла за про ме-
ну. Од го во ри ука зу ју на по сто ја ње ко лек ти ви зма и кон фор ми зма у 
ста во ви ма, а та ко ђе се мо гу по ве за ти и са зна чај ним сте пе ном по-
сто ја ња стра хо ва од про ме не, ко ји усме ра ва ју по на ша ње у прав цу 
за јед нич ке од го вор но сти и за јед нич ких од лу ка.

Од го во ри на тврд њу ко ја гла си “Не мам на ме ру да уче ству јем 
у про ме на ма у по слу од ко јих не ви дим ни ка кву ко рист“ по ка зу-
ју са гла сност 87% ис пи та ни ка са по ну ђе ном тврд њом. Сте пен ра-
ци о нал но сти ко ја се уоча ва у од го во ри ма мо же се ту ма чи ти као 
по сле ди ца ре а го ва ња на со ци јал ну си ту а ци ју у ко јој се про ме не у 
ор га ни за ци ја ма че сто де ша ва ју у прав цу ко ри сти са мо од ре ђе них 
по је ди на ца, као и ат мос фе ри у про це су тран зи ци је у ко јој ни је у 
до вољ ној ме ри ко му ни ци ра но са за по сле ни ма о прав цу за ми шље-
них про ме на, као и бе не фи ти ма ко је њих у тим про ме на ма оче ку ју. 
Не га ти ван од нос пре ма про ме на ма са емо ци о нал ног аспек та, ко ји 
се про вла чи кроз по ну ђе ну тврд њу се мо ра ту ма чи ти ре ак тив но, 
као по сле ди ца не у спе лих по ку ша ја про ме не и гу би та ка ко је су оне 
до не ле би ло њи ма лич но, би ло љу ди ма из окру же ња.

По се бан од нос пре ма про ме на ма за по сле ни су ис ка за ли и ре а-
го ва њем на тврд њу „Не под но сим си ту а ци ју на по слу ко ју не мо гу 
да др жим под кон тро лом“, са ко јом је чак 58% за по сле них би ло са-
гла сно. Страх од не из ве сно сти и по тре ба да се си ту а ци ја др жи под 
кон тро лом има ју исту по тре бу у осно ви и нај че шће су по ве за ни са 
от по ри ма пре ма про ме на ма.

На тврд њу “Ра до се укљу чим у не ки но ви по сао, ако сам у 
до вољ ној ме ри упо знат са про јек том“, са гла сност ис ка зу је 40% 
ан ке ти ра них ис пи та ни ка, што ука зу је на је дан од нај зна чај ни јих 
про бле ма у спро во ђе њу про ме на ко ји се од но си на ја сну ко му ни ка-
ци ју о зна ча ју, ци љу и сми слу спро ве де не про ме не. Ис тра жи ва ња 
спро во ђе ња про ме на у све ту по ка зу ју да се у усло ви ма где је ја сан 
кон цепт и сми сао за ми шље не про ме не, и где су за по сле ни у ве ћој 
ме ри укљу че ни у ре а ли зо ва ње про ме не, ис ка зу је ма ње от по ра. 

Пи та ње ко је за слу жу је па жњу је ка ко до при не ти ума ње њу 
стра хо ва од про ме на код за по сле них, ко ји у ве ли кој ме ри ути чу на 
от по ре про ме на ма. У усло ви ма у ко ји ма страх од ре ђу је по на ша-
ње од ра слог чо ве ка, њи ме је мо гу ће ма ни пу ли са ти и упра вља ти 
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на ра зно ра зне на чи не. Страх је мо гу ће ума њи ти ин фор ми са но шћу, 
зна њем, ус по ста вља њем по ве ре ња и раз у ме ва ња, кли мом ја сних 
ци ље ва.

От по ри про ме на ма ће увек по сто ја ти у ор га ни за ци ја ма, са мо 
их је ну жно све сти на ме ру ко јом ће они пред ста вља ти кон трол ни, 
а не ин хи би ра ју ћи ме ха ни зам,.

5.КОНЦЕПТУПРАВЉАЊАПРОМЕНАМАУЈАВНОМ
СЕКТОРУВОЈВОДИНЕ

Спро во ђе ње про ме на у ор га ни за ци ја ма јав ног сек то ра зах те-
ва осми шља ва ње ци ље ва ко ји се же ле по сти ћи, као и стра те ги ја 
ко ји ма се по жељ ни ци ље ви мо гу оства ри ти, на нај по вољ ни ји на-
чин, за све ак те ре. Дру ги ко рак под ра зу ме ва пре ци зну ди јаг но сти-
ку тре нут ног ста ња свих рас по ло жи вих ре сур са, као и про јек ци ју 
мо гу ћег ста ња ре сур са. Тре ћи ко рак под ра зу ме ва ко му ни ка ци ју 
са свим за по сле ни ма о про ме на ма, њи хо вом тем пу, бе не фи ти ма, 
мо гу ћим гу би ци ма, ци ље ви ма и по жељ ном ис хо ду. Че твр ти ко рак 
под ра зу ме ва им пле мен та ци ју утвр ђе них и при хва ће них про ме на у 
по на ша ње за по сле них. Пе ти ко рак се од но си на ева лу а ци ју спро ве-
де них про ме на, као и ја сно усме ра ва ње у да љем спро во ђе њу про-
ме на.

Про ме на је про цес, и за то не ува жа ва твр до де фи ни са на пра ви-
ла ко ја има ју уло гу кон тро ло ра. За по че так је нај ва жни је осми сли-
ти про ме не ко је ће би ти за оп ште до бро, и за по сле них и ко ри сни ка 
и оних ко ји упра вља ју, и спро во ди ти их у скла ду са ре а ли стич ним 
мо гућ но сти ма и по тре ба ма.

6.ЗАВРШНАРАЗМАТРАЊА

Про бле ми от по ра про ме на ма у на шој зе мљи, у усло ви ма тран-
зи ци је, су у не до вољ ној ме ри ис тра же ни и раз ја шње ни. Про ме не 
се ипак де ша ва ју, са ве ћим или ма њим успе хом, и са ве ћом или 
ма њом це ном. За по сле ни су пре ви ше че сто оста вље ни на ми лост 
и не ми лост ме наџ мен та, ко ји нај че шће не зна ка ко во ди ти про ме не 
и шта су све мо гућ но сти у очу ва њу ин те лек ту ал ног ка пи та ла ор га-
ни за ци је. Не рет ко се де ша ва да се од ре ђе ни ма те ри јал ни ре сур си 
за др жа ва ју, а људ ски ка пи тал без на де жно гу би у си сте му ис хи тре-
них и по гре шних од лу ка. Ка да се не зна ни шта о во ђе њу про ме на, 
ла ко се от пу сте сви они ко ји пред ста вља ју „ви шак“, ла ко се пот це-
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ни сав ин те лек ту ал ни ка пи тал, ко ји се у об ли ку скри ве них зна ња 
го ди на ма умно жа вао и раз ви јао, а но ви жи вот по чи ње баш од по-
стиг ну те про ме не. 

От по ри ко ји се та да фор ми ра ју код оних ко ји су оста ли у ор га-
ни за ци ја ма, ве о ма те шко ће се пре тво ри ти у кон струк тив ни по тен-
ци јал ко ји до при но си ства ра њу но ве вред но сти.

Са дру ге стра не по зна то је да се це на про ме не уве ћа ва у усло-
ви ма где се про ме на нео сно ва но од ла же. Јав ни сек тор, као јед на 
од нај зна чај ни јих обла сти функ ци о ни са ња, зах те ва ком плек сни ји 
при ступ у спро во ђе њу про ме на, од пре пи си ва ња не ког мо де ла ко ји 
функ ци о ни ше у не ком де лу све та, ко ји под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње 
ет ноп си хо ло шком мо де лу, спе ци фич но сти ма по тре ба и вред но сти 
ко је до ми ни ра ју.

На ше пи лот ис тра жи ва ње, уз сва огра ни че ња ко ја смо и са ми 
има ли у ви ду, има ло је за циљ да ука же на сло же ност јед не од нај-
зна чај ни јих те ма у обла сти спро во ђе ња про ме на, ка ко би ре зул та-
ти по мо гли у кон ци пи ра њу нај а де кват ни јих стра те ги ја и так ти ка 
спро во ђе ња про ме на у јав ном сек то ру.
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Summary
Changes thatoccur inall aspectsof life inSerbia, par-
ticularyinbusinessenvironment,requirethepreparation
andtrainingofemployeesinorganisationsfortheimple-
mentationofdesirablechanges.Oneofthemostcommon
causes of unsuccessful changes canbe found in a great
numberofchangeresistancesmanifestingbyemployeesat
thebeginingof thechange implementation.Firstlingsof
thechangeresistancepilotsurveyareanalyzedduringthe
workingprocessin6organisationsofdiverseactivitywit-
hinthepublicsectorofVojvodina.Randomsampleofthe
survey isappropriate.Although, itdoesnotallowresult
abstractiontoawidersample,itisinductiveanditpoints
toessentialdifficultiesthatinitiatorsofchangesarefaced
with.Thoseresultscansubserveasbackgroundforcon-
ceptplanningofchangemanagementinthepublicsector
ofVojvodina.
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Uки да ње1 пр во сте пе не пре су де Го ра ну Да ви до ви ћу из Но вог Са-
да «јер је про тив но од ред ба ма за ко на (суд - ЗМ) од био зах тев 

стран ке да у по ступ ку сло бод но упо тре бља ва сво је је зик и пи смо», 
хор ски је на и шао на осу ду ме ди ја.1)2 Питањe (на рав но и од го во ри), 
за што, на при мер, Сло ва ци, Ру си ни или Ма ђа ри има ју та пра ва (на 
је зик и пи смо) у Вој во ди ни, а Ср би не ма ју, је сте за и ста ло гич но и 
по треб но рас пра ви ти, али ни је је ди но ко је тре ба по ста ви ти. Та ко-
ђе, под се ћа ња на то да је Аустро-Угар ска из истих раз ло га уки да ла 
пре су де Ср би ма је су по треб на, али су из о ста ла. На тај на чин је 
це ли про блем јед но стра но при ка зан.2)3 Због то га овај слу чај за слу-
жу је по дроб ни ју ана ли зу и ко мен тар.

Пр во, ме ди ји сва ку де ви јант ност и кри ми нал, без се лек ци је, 
осу ђу ју чи ме са мо до при но се оп штој де зор јен та ци ји дру штва, што 
је гре шка, а ево и за што. Дру штве не на у ке, по себ но со ци о ло ги-
ја, те мељ но су про у ча ва ле и про у ча ва ју про блем де ви јант но сти и 
кри ми на ла.3)4 Де ви јант ност ни је увек не га тив на. «У Пра ви ли ма 
со ци о ло шке ме то де», Дир кем нас уво ди у под руч је де ви јант но сти 
ис ка зу ју ћи ка ко је зло чин нор мал на по ја ва и пре ма то ме не из бе-
жан, да зло чин су сре ће мо у свим до са да шњим дру штви ма и да је 
нај при сут ни ји у раз ви је ним др жа ва ма.

На и ме, по зна то је да девијантностможебитинаграђена (ка-
да на при мер вој ник од би ја ју ћи на ре ђе ње прет по ста вље ног ста ре-
ши не омо гу ћи по бе ду у бор би или од би је да из вр ши зло чин), ка
жњена (ка да се до го ди уби ство или пљач ка) или толерисана (на 
при мер, ба ка ко ја жи ви у ста ну са мно го ма ча ка). Функ ци о на ли-
стич ка те о ри ја ка зу је да је де ви јант ност ну жна у свим дру штви ма 
и да има по зи тив не ути ца је на дру штве ни си стем. Дру гим ре чи ма, 
од ре ђе на ко ли чи на де ви јант но сти је по зи тив на и по ма же очу ва њу 
и до бро би ти дру штва.4)5 Све дру штве не про ме не по чи њу са не ким 
1) Су ди ја ТакачГалфиКлара од би ла је зах тев ту же ног да у по ступ ку сло бод но ко ри сти 

свој је зик и сво је пи смо. На тај на чин су ди ја је учи ни ла по вре ду Уста ва и за ко на, али 
њу због то га ни ко ни је ту жио, ни ти ме диј ски «лин чо вао».

2) Ин те ре сант на је ре ак ци ја ту жи те ља, ко ји је ма ни фе сто вао пот пу но не по зна ва ње кул-
тур них чи ни ла ца, па је на во ди мо пре ма ин тер пре та ци ји Б92. «Ка да сам се чуо са адво-
ка том пр ва мо ја ре ак ци ја био је гро хо тан смех. Ни сам из не на ђен уоп ште, чак се и 
ра ду јем пер верз но том по но вље ном су ђе њу са мо ме за ни ма да ли ће на сто ли ци ту же-
ног се де ти осо ба од кр ви и ме са и ка ко ће та осо ба про на ћи пут кроз ла ти нич не нат-
пи се кроз Ита ли ју до Ср би је», пи та се Гру хо њић. http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2009&mm=08&dd=18&nav_id=376882&nav_ca te gory=16

3) Ви ди: Дра ган Су бо тић, Социологија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, 
стр. 92–93.

4) Mic hel Ha ra lam bos, Mar tin Hol born, Sociologija, te me in po gle di, DSZ, Lju blja na, 1999, 
str. 397.
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об ли ци ма де ви јант но сти (хо ће ли не ко ре ћи да у овај опис не мо же 
да се свр ста и де ло ва ње по ли тич ке опо зи ци је у Ср би ји 2000. го-
ди не?). Да би се до го ди ла про ме на мо ра ју че ра шња де ви јант ност 
да по ста не да на шња нор мал ност. У ту свр ху ва ља под се ти ти и на 
(нео)марк си стич ки став5)6 да за ко ни ни су од раз вред но сног кон сен-
зу са већ иде о ло ги је вла да ју ће ве ћи не, те ра ђа ња от по ра та квој иде-
о ло ги ји пред ста вља, пре или ка сни је, за ко ни тост, а то, при зна ће те, 
ни је не га тив на де ви јант ност. Уоста лом, о за ко ни ма у том сми слу 
још су го во ри ли Пла тон и Ари сто тел.

Дру го, пре ма де фи ни ци ји де ви јант ност се са сто ји из та квих 
чи ње ња ко ја не сле де оп ште при хва ће не нор ме и оче ки ва ња (на-
шег) дру штва. Дру гим ре чи ма, Да ви до вић је (по но во) ста вљен на 
стуб сра ма за то што је су прот но оче ки ва њу ме ди ја или њи хо вих 
вла сни ка од био да при ми пре су ду на ла ти ни ци. Ово је ве о ма до бро 
про ко мен та ри сао Дра го љуб Зби љић, пред сед ник Из вр шног од-
бо ра Удру же ња «Ћи ри ли ца» у пи сму «По ли ти ци»: «Нај ве ћи број 
чи та ла ца ‘По ли ти ке’ прет по ста вља мо, је су Ср би и има ју пра во на 
објек тив но ин фор ми са ње о пи та њу слу жбе не упо тре бе срп ског је-
зи ка и ћи ри лич ног пи сма. Ваш но ви нар, ко ји је се бе озна чио са П. 
Р. је у члан ку ‘Шти ти ти ћи ри ли цу, не по ти ски ва ти ла ти ни цу’, об-
ја вље ном 25. 8. 2009. го ди не, си гур ни смо од тих на че ла од сту пио.

Пр во, из на сло ва се ви ди да аутор су ге ри ше свој лич ни став, 
јер на слов не ма под ло гу у са мом члан ку по што су се уче сни ци ан-
ке те из ја шња ва ли о сво јим лич ним ста во ви ма, а не о по ло жа ју ћи-
ри ли це и ла ти ни це. Лич ни став П. Р. из нет у на сло ву тек ста зна чи 
са мо јед но – ни шта не ме ња ти, не ка оста не ка ко је са да, ла ти ни ца 
сву да на о ко ло, а ћи ри ли ца ниг де.

П. Р. не са мо да не ин фор ми ше објек тив но Ср бе о пи та њу њи-
хо вог је зи ка и пи сма већ их и об ма њу је. Пре су да не фор мал ном во-
ђи ‘На ци о нал ног стро ја’ Го ра ну Да ви до ви ћу ни је по ни ште на због 
то га што ‘пр во сте пе ни суд ни је по што вао ње гов зах тев да суд ски 
спи си бу ду на ћи ри ли ци, већ за то што пр во сте пе ни суд ни је по-
што вао Устав Ср би је и ва же ћи за кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка 
и пи сма.

По њи ма је у свим су до ви ма у Ср би ји слу жбе ни је зик срп ски 
са ћи ри лич ним пи смом, а при пад ни ци на ци о нал них ма њи на (на-
род но сти) има ју пра во да у суд ским по ступ ци ма ко ри сте сво је пи-
5) Исто, стр. 427 и да ље.
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смо и је зик. По ме ну ти Го ран Да ви до вић је на та кво кр ше ње Уста ва 
и за ко на са мо упо зо рио ви шу суд ску ин стан цу.

Да ље, П. Р. ка же да је на ве де на суд ска пре су да иза зва ла ‘прав-
нич ка спо ре ња’ и ‘по вод је за но ве рас пра ве о ду ху на ци је, ет но-
ло ги ји, иде о ло ги ји, је зи ку, пи сму, ве ри мо ра лу’. Ов де су, не зна мо 
за што, за о би ђе на два је ди но бит на пи та ња ко ја про ис ти чу из до га-
ђа ња у ве зи са на ве де ном пре су дом у пред ме ту ту жбе про тив Го ра-
на Да ви до ви ћа.

Пр во, ка кво је то ста ње у пра во су ђу Ср би је кад су до ви у сво-
јим по ступ ци ма кр ше за кон и Устав у де лу слу жбе не упо тре бе је зи-
ка и пи сма. И дру го, за што по сле ви ше од две го ди не од до но ше ња 
уста ва Ср би је и ис те ка ро ка за уса гла ша ва ње за кон о слу жбе ној 
упо тре би је зи ка и пи сма ни је уса гла шен са њим?»6)7

Ов де, очи глед но, не што ни је у ре ду. Ме ди ји су, не са мо днев не 
но ви не «По ли ти ка», већ и дру ги, пи са ни и елек трон ски, на раз не 
на чи не оп ту жи ва ли суд што је по ни штио пре су ду Да ви до ви ћу и 
што се др знуо да то ура ди због пра ва ту же ног да до би је пре су ду на 
свом је зи ку и пи сму. 

Устав Ср би је, ипак, ка же да је срп ско пи смо ћи ри ли ца7)8, а 
то го во ри и тра ди ци ја, Срп ска пра во слав на цр ква, као нај ста ри ја 
срп ска ин сти ту ци ја и, та ко ђе, на у ка.8)9 Ко то, да кле, ма ни пу ли ше 
јав но шћу твр де ћи да ла ти ни ца пред ста вља оп ште при хва ће ну лин-
гви стич ку нор му? То, про сто, не од го ва ра чи ње ни ца ма. Оп ште при-
хва ће на нор ма је сте да је ћи ри ли ца срп ско пи смо, а не ла ти ни ца и 
да је мно го ста ри ја од ње на овом те ре ну и овој кул тур ној за јед ни-
ци. Је ди ни ло ги чан од го вор био би да су се «ме ди ји» (из гле да, с 
пра вом) упла ши ли да ће због ово га Да ви до вић по ста ти на ци о нал-
ни хе рој. Ре ак ци ја др жа ве и свих по ли тич ких су бје ка та у дру штву 
6) Дра го љуб Зби љић, Ћи ри ли ца је је ди но слу жбе но пи смо, Политика, 3. сеп тем бар 2009, 

стр. 14.
7) УставрепубликеСрбије(Члан 10. ): «У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би су 

срп ски је зик и ћи ри лич ко пи смо. Слу жбе на упо тре ба дру гих је зи ка и пи са ма уре ђу је се 
за ко ном, на осно ву Уста ва.»

 Законопарничномпоступку(Члан 6.): «Пар нич ни по сту пак во ди се на срп ском је зи-
ку екав ског или ије кав ског из го во ра и у том по ступ ку ко ри сти се ћи ри лич но пи смо, а 
ла ти нич но пи смо у скла ду са уста вом и за ко ном. На под руч ји ма на ко ји ма је, у скла ду 
са за ко ном у слу жбе ној упо тре би је зик од ре ђе не на ци о нал не ма њи не по сту пак се во ди 
и на је зи ку и уз упо тре бу пи сма те на ци о нал не ма њи не. 

 Стран ке и дру ги уче сни ци у по ступ ку има ју пра во да се слу же сво јим је зи ком и пи-
смом, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.»

8) Дра го љуб Зби љић, Издајасрпскогписма, «Ћи ри ли ца», Но ви Сад, 2005, стр. 145–155.
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тре ба ла би, за то, не да осу ђу је од лу ку су да, већ да уки ну дру штве не 
прет по став ке за по ја ву Да ви до вићâ. Уко ли ко се, да кле, ћи ри ли ци 
не обез бе ди до стој на упо тре ба у при вре ди, кул ту ри, спор ту, ме ди-
ји ма итд. си гур но је, да ће се по ја вљи ва ти но ви и но ви Да ви до ви-
ћи, ко ји ће све сно же ле ти да бу ду жртве ко је ће др жа ва му чи ти и 
те ро ри са ти и они ће има ти, с пра вом, оре ол бо ра ца за срп ска пра ва.

Тре ће, де ви јант ност је усло вље на кул ту ром и струк ту ром са-
мо га дру штва. Ово од лич но об ја шња ва Алек сан дар Зи но вјев: «О 
кри ми на лу се на За па ду мно го пи ше. Огро ман пу бли ци тет му да-
ју сред ства ма сов не ин фор ма ци је. А о то ме, ка кво ме сто за у зи ма 
при ка зи ва ње кри ми на ла у фил мо ви ма, те ле ви зиј ским еми си ја ма и 
ли те ра ту ри не вре ди ни го во ри ти. На при мер, го ди не 1992. на не-
мач кој те ле ви зи ји сва ке не де ље је при ка зи ва но 4000 уби ста ва (по 
по да ци ма Љо Гре бе ла, ис тра жи ва ча о про бле ми ма на си ља).»9)10 
Не што је слич но и у Ср би ји ко ја је опо на ша ла и, на кра ју, пре пи-
са ла за пад ни дру штве ни си стем са ње го ве ло ши је стра не.10)11 Под 
ути ца јем та кве кул ту ре и дру штве не струк ту ре чо век ко ји је усво-
јио та кав за пад ни вред но сни си стем из вр ши ће кри ми нал но де ло, 
без раз ми шља ња, ако му до но си ко рист и ако је уве рен да ће из бе ћи 
ка зну.11)12 Та кав чо век ко ји је из вр шио пре ступ и ни је от кри вен и 
зва нич но осу ђен, пре ма ме ри ли ма мо дер ног за пад ног мо ра ла, он 
се не осе ћа као кри ми на лац. «Ни ка кви мо рал ни прин ци пи, ни ти 
‘оп ште чо ве чан ска осе ћа ња’ са ма по се би не мо гу да за др же за па-
до и да да не из вр ши пре ступ чи ји су му ре зул та ти ва жни, и ко ји се 
не ће от кри ти по ње го вом ми шље њу. Ни ка ква гри жа са ве сти не му-
чи за па до и да ко ји је по чи нио нео т кри вен пре ступ. Западоидје,у
принципу,потенцијални,ауогромномбројуслучајеваифак
тичкипреступник.»12)13 

Огром не раз ме ре је до сти гао кри ми нал у сва ко днев ном жи во-
ту љу ди. Зи но вјев то на зи ва дру штве ном сва ко днев ни цом. Он бр зо 
ра сте. На при мер, у Не мач кој 1971. го ди не би ло је ре ги стро ва но 
9) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, фе но мен за пад ња штва, Наш Дом, Бе о град, 2002, стр. 271.
10) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, О пој му и те о ри ја ма по ли тич ке мо дер ни за ци је, Српскаполи

тичкамисао, бр. 3, Бе о град, 2008, стр. 11–30.
11) Алек сан дар Зи но вјев, Запад, стр. 271.
12) Исто, стр. 273. «Та ко от кри ва мо да зе мље у Евро пи ко је су нај ви ше де мо крат ске, ми-

ро љу би ве и на пред не, а Сје ди ње не Др жа ве нај на пред ни ја зе мља на све ту, по ка зу ју 
нај о штри је симп то ме мен тал них по ре ме ћа ја. Циљ це ло куп ног дру штве но-еко ном ског 
раз вит ка за пад ног све та је ма те ри јал но удо бан жи вот, ре ал но јед на ка рас по де ла бо гат-
ства, чвр ста де мо кра ти ја и мир, и баш ове зе мље ко је су се нај ви ше при бли жи ле овом 
ци љу по ка зу ју нај о штри је зна ке мен тал не не у рав но те же но сти». Erich Fromm, Zdravo
društvo, «Na pri jed», Za greb, «No lit», Be o grad, 1986, str. 16.
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2,4 ми ли о на та квих пре сту па, а 1991. го ди не чак 5,3 ми ли о на. У 
Фран цу ској је исте го ди не би ло ре ги стро ва но 3,7ми ли о на та квих 
пре сту па. Но, овај раст се ни је за у ста вио. За го ди ну да на број ре-
ги стро ва них пре сту па у Не мач кој је по рас тао за је дан ми ли он. А 
ко ли ко је оста ло не ре ги стро ва но?

Спе ци ја ли сти на во де по раст су ро во сти код пре ступ ни ка, њи-
хов све ма њи уз раст, по раст тзв жен ског кри ми на ла и рас про стра-
ње ну пре ступ ност ме ђу де цом школ ског уз ра ста.13)14 

Струч ња ци на За па ду пе си ми стич ки гле да ју на мо гућ ност 
успе шне бор бе с кри ми на лом. «Да би ова бор ба би ла успе шна, по-
треб но је или пре струк ту ри ра ти са ме осно ве дру штва, или при бе-
ћи не ким су ро вим ме ра ма ко је би раз ру ши ле ру жи ча сти мит о за-
пад ној де мо кра ти ји».14)11 Ове чи ње ни це ука зу ју на то да је Дир кем 
био у пра ву ка да је го во рио да ли бе ра ли зам (ка пи та ли зам) на ме ће 
ви со ку спе ци ја ли за ци ју и по де лу ра да, што до во ди до ано ми је – 
од су ства дру штве них нор ми (ти ме и мо ра ла).15

Дру гим ре чи ма, «де ви јант ност» Да ви до ви ћа, тач ни је су да ко ји 
је уки нуо пре су ду, због то га шта пр во сте пе ни суд ни је омо гу ћио 
оп ту же ном да ко ри сти свој је зик и пи смо, по сле ди ца је на ме та ња 
крај ње по јед но ста вље ног кул тур ног ми љеа да је ћи ри ли ца «фа ши-
стич ко» пи смо (са мо кад га ко ри сте Ср би), а ла ти ни ца европ ско 
(тач ни је пи смо Европ ске уни је – оми ље на те за «дру ге Ср би је»). У 
та квим усло ви ма ства ра ју се си ту а ци ја не ма ња нор ме, а то, по зна то 
је, во ди у дру штве ну ано ми ју. Јед но пи смо се ома ло ва жа ва и про те-
ру је, а дру го још ни је (у пот пу но сти) за у зе ло ње го во ме сто. Ср би ја 
је јед на од ма ло број них др жа ва у ко ји ма се упо тре бља ва ју два пи-
сма. Ова ква нор ма ни је до бра нор ма, ви ше је од су ство нор ме, јер 
љу ди во ле јед но став ност, те ће, пре или ка сни је, јед но пи смо би ти 
од ба че но (а бо ји мо се да све ра ди на то ме да то бу де ћи ри ли ца). 
Уоста лом, у пси хо ло ги ји и ан тро по ло ги ји по зна та је чи ње ни ца да 
тзв. дво стру ко ми шље ње (а ов де се оно од ра жа ва пре ко бе сми сле-
ног твр ђе ња са срп ски на род рас по ла же два ма пи сми ма и да их 
ко ри сти рав но прав но) мо же да до ве де до ко ли зи је и ко ле ба ња у 
ја сном ми шље њу и по на ша њу. Уз то, ка да има те си ту а ци ју да не ке 
ин сти ту ци је (Цр ква на при мер) и зна ча јан број ин те лек ту а ла ца и 
на ро да не при хва та не ста нак ћи ри ли це, ја сно је да се ства ра ју дру-
штве ни усло ви за кри ми на ли за ци ју јед ног (ве ћег?) де ла дру штва. 
13) Исто.
14) Гру па ауто ра: Общаясоциология, Учеб ное по со бие, Ин фра-М, Мо сква, 2000, стр. 143.
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Др жа ва, опет, не уво ди ред (за шти том ћи ри ли це), већ го то во, од су-
ством ја сне кул тур не по ли ти ке, под сти че ово ста ње. Шта би би ло, 
на при мер, ка да би гра ђа ни од би ли да при ме те ле фон ске ра чу не на 
ла ти ни ци, ра чу не Елек тро ди стри бу ци је и дру гих др жав них ор га-
на? Ство рио би се ха ос. По шта би ис кљу чи ла те ле фо не ко ји ни су 
пла ће ни, без ува жа ва ња кул ту рал них зах те ва сво јих прет плат ни ка, 
а слич но би по сту пио и ЕПС. Гра ђа ни би про те сто ва ли и ето ха о са. 
По зна то је да је на ме та ње не че га на си ље, а не де мо кра ти ја, би ло 
да се ра ди о по је дин цу (па и Да ви до ви ћу) или ко лек ти ву. Та ко је и 
са ла ти ни цом, од но сно ћи ри ли цом. На ме та ње ла ти ни це срп ском 
на ро ду је очигледно насиље над тим на ро дом и оно пред ста вља 
кри ми нал ну рад њу ко јој се ва ља од у пре ти, па сто га, дру гим ре-
чи ма, чи ње ња Да ви до ви ћа до би ја ју еп ски, ју нач ки ка рак тер јер се 
су прот ста вља ју на си љу над Ср би ма, њи хо вом кул ту ром и тра ди-
ци јом, на си љем над њи хо вим гро бо ви ма ћи ри ли цом ис пи са ним. 
За то Да ви до вић, а су тра не ко дру ги, хте ли ми то или не, по ста је 
по зи ти ван лик!

У ова квим дру штве ним усло ви ма уки да ње пре су де Го ра ну Да-
ви до ви ћу због пи са ња пре су де на пи сму ко је ни је ње го во пред ста-
вља ва жну по ру ку (су да и су ди ја?), ка ко др жа ви, та ко и јав но сти. У 
сва ком слу ча ју, по треб но је ре ћи да ка ко је ра ђе но у слу ча ју Да ви-
до ви ћу (од стра не ме ди ја, по ли ци је, па и су да) мо же мо ре ћи да је 
све ишло на ру ку «про мо ци ји» овог мла дог чо ве ка. Исто вре ме но, 
обра зац по на ша ња ко ји он ус по ста вља мо же по ста ти ма сов ни ји, 
те је за то ну жно оче ки ва ти умно жа ва ње «ин ци де на та» од стра не 
при пад ни ка срп ског на ро да (да под се ти мо да је због пи са ња ћи-
ри лич них гра фи та при во ђен/хап шен у ма ги стар Зби љић, пред сед-
ник Удру же ња за за шти ту ћи ри ли це), са ци љем очу ва ња од ре ђе них 
нор ми и вред но сти, па та ко и ћи ри ли це. 

Све нас ово на во ди на пи та ње да ли по сто је де мо крат ске ин-
сти ту ци је у овој др жа ви ко је тре ба да ре ша ва ју ствар не про бле ме 
гра ђа на или се мо ра ју ства ра ти но ви и но ви ин ци ден ти да би се 
не што пред у зе ло. На ма се чи ни да др жав ни ор га ни сво јом па сив-
но шћу и то ле ри са њем на си ља ла ти ни це над ћи ри ли цом охра бру ју 
(не ке) при пад ни ке срп ског на ро да да кре ну овим дру гим пу тем – 
пу тем де ви јант но сти, од но сно на си ља. Па за што се, он да, чу ди ти 
по ја ви Го ра на Да ви до ви ћа ко ји ето, на свој на чин, ме ђу пр ви ма, то 
по же лео да ура ди, да ис пра ви не прав де пре ма срп ском на ро ду, ње-
го вој тра ди ци ји и кул ту ри? За што се, по том, чу ди ти што је до жи-
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вљен од де ла јав но сти као ре ал ни ју нак, бо рац за пра ва Ср ба (гле 
иро ни је, у др жа ви ко ја но си име Ср би ја)!
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CYRILLIC,JUSTICEANDSERBIANSTATE
Summary

AbolitionofGoranDavidovicverdictencounteredachlo
ralcondemnationofthemedia,althoughhisrighttocom
municate(tocourt)onhisnativelanguageandletterwas
apparently injured.Because of that the author has ana
lyzedthesocialrealityinSerbiaandcametotheconclu
sionthatdeviationmaybepositive,anditisconditioned
bycultureandsocialstructure.
TermsofexpulsionofCyrillicandLatinintrusionaremo
rethanfavorablyforcreatingthepreconditionsforsoci
etywithoutnorms–socialanomie.Afterall, it isknown
inpsychologyandanthropologythatthinkingtwice(and
here it is reflected through the senseless statements that
Serbian people has two letters) can cause collision and
fluctuationsinclearthinkingandbehavior.This,inother



стр:345354.

- 353 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

words,meansthatitispossibletoexpectincreaseddevi
ationwithinmembersoftheSerbianpeople(althoughthe
statewhere this ishappening iscalledSerbia),and it is
notrealistictoexpectthattheabolitionoftheCyrillicthat
isconsideredasapartoftheSerbiannationidentitypass
withoutresistanceandculturalandsocialtrauma.
Keywords:Cyrillic,nationalidentity,policy,Serbia,insti
tutions,socialanomie

 Овај рад је примљен 17. децембра 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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Сажетак
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1.ТЕОРИЈСКАРАЗМАТРАЊААЗИЛА

Уста но ва ази ла (од ла тин ске ре чи asylum = скло ни ште, уто-
чи ште) пред ви ђа за шти ту ко ју др жа ва да је по је дин цу ко ји тра жи 
* Истраживач-приправник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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скло ни ште на ње ној те ри то ри ји.1) Из ан тич ког пе ри о да да ти ра ју 
ко ре ни ове уста но ве – ме ди те ран ски гра до ви – др жа ве, као и др жа-
ве Бли ског ис то ка сма тра ле су азил при ви ле ги јом по је ди на ца ко ји 
су је ужи ва ли та ко што би се скла ња ли у хра мо ве и све ти ли шта за 
ко је се ве ро ва ло да су под ди рект ном за шти том бо го ва.2) Пи та ње 
ази ла се мо же по сма тра ти на два на чи на: као ху ма ни тар но и као 
без бед но сно пи та ње. У се ди шту ху ма ни тар ног аспек та сто ји по-
што ва ње људ ских пра ва - сва ко ли це ко ме пре ти по ли тич ки про гон 
или му се угро жа ва ју основ на људ ска пра ва, мо же тра жи ти азил 
у не кој дру гој др жа ви. Из ху ма ни тар них раз ло га тре ба ло би свим 
ли ци ма ко ји ма се објек тив но кр ше људ ска пра ва одо бри ти ста тус 
ази лан та. У по след њих два де се так го ди на на азил се гле да ви ше 
као на без бед но сно пи та ње. Чак је и Уго вор из Ма стрих та фор-
мал но ин сти ту ци о на ли зо вао ова кво гле да ње на азил сме шта ју ћи 
га у тре ћи стуб, стуб пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва. На и ме, 
сва ко ли це би ло оно иле гал ни ими грант или по тен ци јал ни ази лант, 
пред ста вља опа сност по уну тра шњу без бед ност. Та ко ђе, по ве ћа на 
број ност, ка ко по ли тич ких пар ти ја та ко и ра зних ксе но фоб них по-
кре та ко ји се про ти ве ве ћем бро ју ми гра на та и ази ла на та, по ка зу је 
да се на њих у Евро пи све ви ше гле да као на без бед но сни про блем. 
У при лог овој тврд њи иде и број ност на сил них ин ци де на та над 
ази лан ти ма у зе мља ма ЕУ, по себ но у Не мач кој где је са мо 1992. го-
ди не за бе ле же но 2277 слу ча је ва на си ља над ази лан ти ма.3)

Евро па има ду гу тра ди ци ју при ма ња љу ди ко ји су при ну ђе ни 
да на пу сте сво је до мо ве услед ви хо ра ра та или по ли тич ког про го-
на. Од за вр шет ка дру гог свет ског ра та до да нас, мо гу се раз ли ко-
ва ти два ве ли ка та ла са ази ла на та ко ја су „за пљу сну ла“ зе мље за-
пад не Евро пе. Пр ви та лас је ди рект на по сле ди ца дру гог свет ског 
ра та. Са јед не стра не, уни ште не ин ду стри је, не ста бил на тр жи шта 
као и не до ста так рад не сна ге у зе мља ма за пад не Евро пе би ли су 
по ка за те љи да је при лив љу ди ван ње них гра ни ца нео п хо дан; са 
дру ге стра не, стал на прет ња со вјет ском ин ва зи јом у зе мља ма иза 
„гво зде не за ве се“ као и страх од по ли тич ког про го на, би ли су очи-
глед ни раз ло зи да ови љу ди про на ђу уто чи ште у за пад ној Евро-
пи. Та ко су зе мље за пад не Евро пе по ста ле оми ље на де сти на ци ја за 
1) Смиља Аврамов, Миленко Крећа, „Међународно јавно право“, Савремена 

администрација, Београд, 2001. стр. 331
2) Смиља Аврамов, Миленко Крећа, „Међународнојавноправо“, оп. цит. стр. 332
3) 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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љу де иза „гво зде не за ве се“. Дру ги та лас се по ду да ра са рас па дом 
Вар шав ског пак та и СССР - а као и тур бу лент ним по ли тич ким де-
ша ва њи ма на про сто ру бив ше СФРЈ. Пре ма из ве шта ју УН ХЦР-а, 
број пре да тих зах те ва за азил у зе мља ма Европ ске уни је у пе ри о ду 
1991-2001, по твр ђу је прет ход ну те зу о ве ли кој на је зди ази ла на та у 
дру гом та ла су (60% до 75% укуп ног бро ја пре да тих зах те ва у све ту 
пре да то је у зе мља ма Европ ске уни је у пе ри о ду 1991-2001)4).

Пи та ње ази ла је дру га чи је по сма тра но у раз ли чи тим пе ри о ди-
ма. Усло ви за при јем ази ла на та као и це ло ку пан од нос по је ди них 
европ ских зе ма ља пре ма њи ма, за ви си ли су, ка ко од ин тен зи те та 
ми гра тор них та ла са, та ко и од по ли тич ке во ље зе ма ља при је ма. 
Сто га се мо гу раз ли ко ва ти два пе ри о да у по гле ду од но са зе ма ља 
при је ма пре ма ази лан ти ма: пр ви у ко ме до ми ни ра ли бе ра лан при-
ступ зе ма ља чла ни ца пре ма ази лан ти ма ко ји оквир но тра је до дру ге 
по ло ви не осам де се тих го ди на и дру ги на кон тог пе ри о да до да нас 
где до ми ни ра ре стрик ти ван при ступ пре ма ази лан ти ма. По ре ђе ња 
ра ди 1992. го ди не би ло је 570000 пре да тих зах те ва у свим зе мља ма 
Европ ске уни је док је 1996. го ди не тај број зна чај но сма њен и из-
но си 213000.5) Ли бе ра лан при ступ под ра зу ме ва бла го на клон од нос 
зе ма ља чла ни ца пре ма под но си о ци ма зах те ва за ази лом у сми слу 
ре ла тив но бр зог сти ца ња ле гал ног бо рав ка, као и лак при ступ тр-
жи шту рад не сна ге. Ре стрик ти ван при ступ пре ма ази лан ти ма ди-
рект на је по сле ди ца ста ња у ко ме су се на шле др жа ве чла ни це у 
дру гој по ло ви ни осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Са јед не стра-
не, др жа ве чла ни це би ле су пре тр па не по ве ћа ним бро јем зах те ва за 
азил, док им је са дру ге стра не био сма њен ка па ци тет да на све те 
зах те ве од го во ре. У скла ду са та квим при сту пом, по је ди не др жа ве 
су уки ну ле пра во на рад ази лан ти ма што је за јед но са по о штре ним 
усло ви ма за сти ца ње ста ту са ази ла на та, ути ца ло на опа да ње бро ја 
под но си ла ца зах те ва у тим др жа ва ма. 

Све до усва ја ња Уго во ра из Ма стрих та пи та ње ази ла је би ло 
пре пу ште но др жа ва ма чла ни ца ма. Сва ка др жа ва по је ди нач но је 
има ла соп стве ну ре гу ла ти ву у обла сти ази ла, ка ко у обла сти ко ја 
се ти че про це ду ре за ре ша ва ње зах те ва та ко и у по гле ду пра ва ко ја 
има ју ли ца ко ји ма се одо бри ста тус ази ла на та. Оно што је за јед-
нич ко др жа ва ма чла ни ца ма од на стан ка Европ ских за јед ни ца до 
да нас је сте да све оне при ме њу ју од ред бе Же нев ске кон вен ци је о 
4) Liza Schuster, „A comparative analysis of the asylum policy of sevenEuropean govern

ment”, Journal of  Refugee Studies, Vol. 13, No 1, 2000, p. 4
5) Ибид., стр. 4
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из бе гли ца ма, ко ја је пот пи са на 28. ју ла 1951. го ди не, као и од ред бе 
Про то ко ла ко ји је до пу нио ову кон вен ци ју а пот пи сан је 1967. го-
ди не у Њу јор ку. 

2.ИНСТИТУЦИОНАЛНИОКВИР
ПОЛИТИКЕАЗИЛАУЕУ

По ли ти ка ази ла је ду го го ди на би ла пи та ње од дру го ра зред ног 
зна ча ја у окви ру европ ске ин те гра ци је, иако је по сто ја ла ре ал на 
по тре ба да се та по ли ти ка хар мо ни зу је услед ми гра тор них при ти-
са ка и ве ли ког бро ја пре да тих зах те ва. У цен тар па жње она до спе-
ва сре ди ном осам де се тих го ди на што ко ин ци ди ра са ја ким ми гра-
тор ним при ти ском из цен трал не и ис точ не Евро пе. Пи та ње ази ла 
се на ни воу за јед ни це раз ма тра од 1986. го ди не ка да је у окви ру 
рад не Гру пе за ими гра ци ју фор ми ра на под гру па за азил. Гру па се 
ба ви ла ис пи ти ва њем мо гућ но сти за ускла ђи ва ње ре гу ла ти ва др жа-
ва чла ни ца у овој обла сти. Европ ска ко ми си ја утвр ди ла је пред лог 
ди рек ти ве о ази лу 1988. го ди не и у ње му је ука за ла на по тре бу при-
бли жа ва ња пра ва др жа ва чла ни ца у овој обла сти ра ди ре а ли за ци је 
уну тра шњег тр жи шта. Овај пред лог ни је пре дат Са ве ту ми ни ста ра 
на раз ма тра ње због то га што ни је по сто ја ла по ли тич ка во ља др-
жа ва чла ни ца да се пи та ње ази ла ре ша ва на ко му ни тар ном ни воу. 

Уго во ром из Ма стрих та пи та ње ази ла до спе ло је у но во фор ми-
ра ни тре ћи стуб где је као и оста ла пи та ња од за јед нич ког ин те ре са 
из обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва сме ште но у сег мент 
ме ђу вла ди не са рад ње. Члан К1 Уго во ра из Ма стрих та пред ви ђа да 
ће са рад ња у обла сти ази ла, из ме ђу оста лог, би ти јед на од обла сти 
од за јед нич ког ин те ре са у до ме ну сло бод ног кре та ња љу ди.6) Оно 
што је на ро чи то ин те ре сант но је сте да је пи та ње ази ла у по след-
њем мо мен ту ста вље но на днев ни ред Ме ђу вла ди не кон фе рен ци је 
ко ја је прет хо ди ла усва ја њу уго во ра из Ма стрих та, и то на ин си сти-
ра ње Не мач ке ко ја је у прет ход ном пе ри о ду при ми ла чак 58% свих 
зах те ва за азил под не тих у окви ру свих др жа ва ко је су та да би-
ле чла ни це Европ ских за јед ни ца.7) Не мач ка је све до 1993. го ди не 
има ла ли бе ра лан при ступ ази лу о че му го во ри и број ка од 438000 
пре да тих зах те ва 1992. го ди не.8) Ли бе ра лан при ступ и број зах те-
6) Treaty on European Union ,  čl.К1,st.1,http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/

htm/11992M.html
7) Милутин Јањевић, „Трећи стуб Европске уније  Сарадња у области правосуђа и

унутрашњихпослова“, Службени лист СЦГ, Београд, 2003. стр. 181
8) Wolfgang Bosswick, “DevelopmentofasylumpolicyinGermany”, op. cit., p. 6
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ва ука зу ју на то да је Не мач ка би ла не са мо пре тр па на зах те ви ма 
већ је би ло осно ва не сум ње у број не зло у по тре бе ко ја су из вр ши-
ла ли ца ко ја су до би ла ста тус ази лан та. Сто га је Не мач ка усво ји ла 
устав ни аманд ман ко јим се по о штра ва ју пра ви ла за до би ја ње ази-
ла. И дру ге зе мље ко је су до та да има ле ре пу та ци ју „да ре жљи вих“ 
по пи та њу ази ла (Фран цу ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Швед ска) уво де 
ре стрик тив на пра ви ла за да ва ње ази ла.9)

По ли ти ка ази ла је по ста ла јед но од цен трал них пи та ња због 
све ве ћег бро ја зах те ва за азил и због про бле ма ко је ово пи та ње 
иза зи ва у др жа ва ма чла ни ца ма. Ре ша ва ње про бле ма раз ли чи тог 
трет ма на пи та ња ази ла у др жа ва ма чла ни ца ма би ла је јед на од те ма 
на Ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји ко ја је прет хо ди ла усва ја њу Уго-
во ра из Ам стер да ма. Тре ба ло је на чи ни ти ко рак на пред у прав цу 
ко му ни та ри за ци је овог пи та ња што је у Ам стер да му и учи ње но. 
По ли ти ка ази ла је пре ба че на из тре ћег у пр ви, ко му ни тар ни стуб, 
за јед но са још пет обла сти од за јед нич ког ин те ре са из чла на К. 1 
Уго во ра о Европ ској уни ји.10) Из ра зив ши опре де ље ње да се ство ри 
про стор сло бо де, без бед но сти и прав де чи ји је део и по лит ка ази-
ла, као и укљу чи ва њем  те ко ви на Шен ге на у прав ни си стем Уни-
је, Европ ска уни ја од ла зи ко рак да ље у од но су на Уго вор из Ма-
стрих та. Члан 73к Уго во ра из Ам стер да ма пред ви ђа да ће Европ ска 
уни ја у ци љу оства ри ва ња про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де 
усво ји ти за јед нич ке ме ре у обла сти ази ла ко је се од но се на: кри те-
ри ју ме и ме ха ни зме ко ји од ре ђу ју др жа ву над ле жну за раз ма тра ње 
зах те ва ази ла на та, ми ни ни мал не стан дар де за при јем ази ла на та, 
ми ни мал не стан дар де при вре ме не за шти те ових ли ца и др.11)Же ља 
да се ус по ста ве, нај пре ми ни мал на за јед нич ка пра ви ла по пи та њу 
ази ла, а за тим и  за јед нич ка по ли ти ка ази ла, по твр ђе на је на са-
ми ту у Там пе ри 1999. Иако ни је ни ка да сту пио на сна гу, пред лог 
Уго во ра о Уста ву пред ви део је из ве сне но ви не у обла сти ази ла и 
ими гра ци је ко је је ка сни је пре у зео Ли са бон ски уго вор. Та ко се у 
чла ну 61 Ли са бон ског уго во ра, ка же да је циљ Европ ске уни је да 
се ус по ста ви за јед нич ка по ли ти ка ази ла, ко ја ће би ти за сно ва на на 
со ли дар но сти.12) Члан 63 пред ви ђа да ће Уни ја усво ји ти за јед нич ку 
9) Liza Schuster, “A comparative analysis of the asylum policy of sevenEuropean 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) TreatyofAmsterdam, čl. 73к, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.

html
12) TreatyofLisbon,  http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
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по ли ти ку ази ла, ме ре при вре ме не и суб си ди јар не за шти те пре ма 
свим ли ци ма ко ји ма је она по треб на, у скла ду са прин ци пом не по-
врат ка у зе мљу по ре кла, као и по што ва њем Же нев ске кон вен ци је и 
Њу јор шког про то ко ла. 

3.ХАРМОНИЗАЦИЈАПОЛИТИКЕАЗИЛА

По ли ти ка ази ла се раз ли ку је од зе мље до зе мље. Раз ли ке ко је 
по сто је у по гле ду про це ду ре при ли ком под но ше ња зах те ва за азил 
на мет ну ле су по тре бу да се хар мо ни зу ју на ци о нал не ре гу ла ти ве. 
По себ но у си ту а ци ји по ра ста бро ја зах те ва за азил услед  не ста бил-
не по ли тич ке си ту а ци је на ње ним гра ни ца ма, оче ки ва ног уки да ња 
уну тра шњих гра ни ца као и ду го трај ног про це са раз ма тра ња пре да-
тог зах те ва, тре ба ло је за јед нич ки при сту пи ти овом про бле му. Као 
што је ра ни је по ме ну то, Гру па за ими гра ци ју од но сно под гру па за 
азил ра ди ла је на ис пи ти ва њу мо гућ но сти за ускла ђи ва ње пра ви ла 
у обла сти ази ла и као ре зул тат ње ног ра да пот пи са на је Кон вен ци-
ја за од ре ђи ва ње др жа ве ко ја је над ле жна за  раз ма тра ње зах те ва 
за азил под не тог у јед ној од др жа ва чла ни ца Европ ских за јед ни-
ца. Кон вен ци ју је пот пи са ло 11 ми ни ста ра уну тра шњих по сло ва 
од та да шњих 12 ко ли ко је  др жа ва чла ни ца Европ ских за јед ни ца 
(Дан ска ни је же ле ла да је  пот пи ше). Кон вен ци ја је пот пи са на 15. 
ју на 1990. го ди не у Да бли ну па се сто га ви ше ко ри сти у ли те ра ту ри 
на зив Да блин ска кон вен ци ја. Ова Кон вен ци ја је сту пи ла на сна гу 
1. сеп тем бра 1997. го ди не. Кон вен ци јом је по твр ђен прин цип да 
је са мо јед на др жа ва чла ни ца од го вор на за раз ма тра ње зах те ва за 
азил и утвр ђу је про це ду ру за од ре ђи ва ње те др жа ве. Њом се не 
хар мо ни зу ју про це ду рал на пра ви ла већ се са мо ус по ста вља је дин-
стве ни сет кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње др жа ве ко ја је од го вор на за 
раз ма тра ње зах те ва за азил. Да блин ска кон вен ци ја је за ми шље на 
пре све га као од го вор на фе но мен пу ту ју ћих из бе гли ца од но сно 
„из бе гли ца у ор би ти“. На и ме, раз ли ке у пра ви ли ма око до би ја ња 
ази ла до ве ле су до си ту а ци је да љу ди ко ји тра же азил иду од др жа-
ва до др жа ве тра же ћи ону ко ја има нај ма ње ре стик трив на пра ви ла. 

Са мо јед на др жа ва је над ле жна за раз ма тра ње зах те ва за азил 
на осно ву кри те ри ју ма на ве де них у чла но ви ма од 4-8 Да блин ске 
кон вен ци је.13) Пр ви кри те ри јум пред ста вља оку пља ње по ро ди-
це. Уко ли ко тра жи лац ази ла има чла на по ро ди це ко ме је при зна то 
13) Conventiondeterminigthestateresponsibleforexaminingapplicationsforasylumlodgedin

oneoftheMemberStatesoftheEuropeanCommunities–DublinConvention,  OJ C 254 of 
19.8.1997
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свој ство из бе гли це у не кој чла ни ци Европ ске уни је, за раз ма тра ње 
зах те ва за азил од го вор на је др жа ва у ко јој ле гал но бо ра ви члан по-
ро ди це. Дру ги кри те ри јум је у ве зи са ва же ћом ис пра вом бо рав ка 
или ви зом - од го вор на је она др жа ва ко ја је из да ла ва же ћу до зво лу 
бо рав ка или ви зу.14) Пре ма тре ћем кри те ри ју му, од го вор на је она 
др жа ва пре ко чи је гра ни це је под но си лац зах те ва иле гал но ушао 
на те ри то ри ју ЕУ - коп не ним, ва зду шним или во де ним пу тем али 
под усло вом да мо же до ка за ти да је ушао пре ко гра ни ца те зе мље. 
Овај кри те ри јум се нај че шће при ме њу је али је нај те же до ка за ти да 
је тра жи лац ази ла ушао баш кроз ту др жа ву јер ова ли ца у ве ћи-
ни слу ча је ва уни шта ва ју иден ти фи ка ци о на до ку мен та на гра ни ци. 
По след њи кри те ри јум пред ви ђа да је над ле жна она др жа ва у ко-
јој је под но си лац зах те ва пр во пре дао зах тев, уко ли ко се не мо же 
утвр ди ти над ле жност на осно ву не ког дру гог кри те ри ју ма.15) Члан 
18 Да блин ске кон вен ци је пред ви ђа фор ми ра ње Ко ми те та ко ји би 
чи ни ли пред став ни ци др жа ва чла ни ца а ко ји би над гле дао при ме-
ну Кон вен ци је и на тај на чин спре чио по тен ци јал но ду пло во ђе ње 
про це ду ре у две ма др жа ва ма чла ни ца ма. Овај Ко ми тет је од свог 
фор ми ра ња усво јио број на упут ства за ре ша ва ње прак тич них про-
бле ма као што је пи та ње по треб ног вре ме на да би се од го во ри ло 
на зах тев. Оно је огра ни че но на ме сец да на од да на ка да је зах тев 
под нет. Ко ми тет је усво јио и од лу ку о пи та њу до ка зних сред ста-
ва ко ји ма се утвр ђу је пре ко ко је гра ни це је тра жи лац ази ла ушао 
на те ри то ри ју ЕУ, уко ли ко по сто ји не до ста так лич них  и пут них 
до ку ме на та. То је мо гу ће на осно ву ди ги тал ног узи ма ња оти са ка. 
Кон вен ци ја ЕУРОДАK усво је на је да би се олак ша ла при ме на Да-
блин ске кон вен ци је. Овом Кон вен ци јом пред ви ђа се ус по ста вља-
ње си сте ма ди ги тал них оти са ка пр сти ју по мо ћу ко га се не са мо 
убр за ва про цес утвр ђи ва ња гра ни це ула ска у ЕУ, већ се и спре ча ва 
под но ше ње зах те ва у ви ше др жа ва. ЕУРОДАK се са сто ји од Цен-
трал не је ди ни це ко ја се на ла зи уну тар Ко ми си је са ком пју те ри зо-
ва ном ба зом по да та ка ко ју чи не оти сци пр сти ју тра жи ла ца ази ла, 
као и елек трон ског си сте ма за пре нос по да та ка из ме ђу др жа ва чла-
ни ца и ба зе по да та ка.16) 
14) Conventiondeterminigthestateresponsibleforexaminingapplicationsforasylumlodgedin

oneoftheMemberStatesoftheEuropeanCommunities–DublinConvention, op. cit.
15) Conventiondeterminigthestateresponsibleforexaminingapplicationsforasylumlodgedin

oneoftheMemberStatesoftheEuropeanCommunities–DublinConvention, 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 об зи ром да је Да блин ска кон вен ци ја пред ви де ла ре ша ва-
ње са мо јед ног пи та ња у ве зи са ази лом – пи та ње др жа ве ко ја је 
над ле жна за раз ма тра ње зах те ва за азил, за хар мо ни за ци ју за ко-
но дав ста ва у овој обла сти бит на је 1995. го ди не ка да је Са вет ми-
ни ста ра усво јио Ре зо лу ци ју о ми ни му му га ран ци ја ко је се мо ра ју 
по што ва ти при ли ком ре ша ва ња зах те ва за азил. „Ре зо лу ци ја са др-
жи: 1) основ не прин ци пе и га ран ци је ко је се од но се на про це ду-
ру ис пи ти ва ња зах те ва и 2) спи сак пра ва ко ја има тра жи лац ази ла 
у то ку про це ду ре ре ша ва ња зах те ва.“17) Прин ци пи ко јих се тре ба 
при др жа ва ти при ли ком раз ма тра ња зах те ва про из и ла зе из од ре да-
ба Же нев ске кон вен ци је о ста ту су из бе гли ца из 1951. го ди не, ње не 
до пу не - Њу јор шког про то ко ла из 1967. го ди не, као и дру гих од-
ре да ба ме ђу на род ног пра ва ко је се од но се на из бе гли це. Ка да је 
реч о оправ да но сти зах те ва за азил, тра жи о цу ази ла је омо гу ће но 
да јед на др жа ва чла ни ца мо ра раз мо три ти зах тев на осно ву про це-
ду ре ко ју је утвр ди ла ова Ре зо лу ци ја. Др жа ва чла ни ца при ли ком 
раз ма тра ња зах те ва при ме њу је на ци о нал но за ко но дав ство у ко ме 
је утвр ђе на про це ду ра и др жав ни ор ган ко ји је над ле жан у овом по-
ступ ку. Оно што Ре зо лу ци ја зах те ва од на ци о нал них ор га на, осим 
нео п ход не струч но сти и до брог по зна ва ње при ли ка у зе мља ма ода-
кле до ла зи тра жи лац ази ла, је сте да при ли ком раз ма тра ња зах те ва 
по сту па ју објек тив но и  не при стра сно.

Зах тев се под но си та ко да су у ње му на ве де ни сви де та љи ко ји 
су ва жни за раз ма тра ње. Ли цу ко је тра жи азил мо же се обез бе ди ти 
пре во ди лац ко ји мо же из не ти ње го ве ар гу мен те, уко ли ко тра жи-
лац не го во ри је зик др жа ве ко јој пре да је зах тев. Он мо же, уко ли ко 
же ли, да до би је по моћ адво ка та. Та ко ђе, мо же кон так ти ра ти пред-
став ни ка Ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја за из бе гли це и ра се-
ље на ли ца ( УН ХЦР). За вре ме у ко ме се раз ма тра ње гов зах тев, 
тра жи лац ази ла има пра во да оста не на те ри то ри ји зе мље ко јој је 
пре дао зах тев.18) Од лу ка му се са оп шта ва пи сме ним пу тем и он има 
пра во жал бе на њу а све док крај ња ин стан ца не раз мо три ње го ву 
жал бу оста је на те ри то ри ји те др жа ве. Уко ли ко се зах тев за азил 
под не се на гра ни ци, он да зе мља чла ни ца од мах ис пи ту је оправ-
да ност зах те ва. Др жа ва мо же од би ти зах тев али мо ра де таљ но ис-
пи та ти све на во де из зах те ва и уко ли ко утвр ди да је ли це ствар но 
17) Милутин Јањевић, „Трећи стуб  Европске уније  Сарадња у области правосуђа и

унутрашњихпослова“,оп.цит., стр.186
18) Милутин Јањевић, „Трећи стуб  Европске уније  Сарадња у области правосуђа и

унутрашњихпослова“,оп.цит., стр.185
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из ло же но по ли тич ком про го ну, тор ту ри или не ху ма ном трет ма ну 
у зе мљи по ре кла, она мо ра омо гу ћи ти тра жи о цу ази ла бо ра вак на 
сво јој те ри то ри ји. 

Је дан од ве о ма бит них до ку ме на та ко је је до не ла Европ ска 
уни ја са ци љем хар мо ни зо ва ња пра ви ла у до ме ну ази ла је сте и 
Ди рек ти ва о ми ни мал ним стан дар ди ма за при јем ли ца ко ја тра же 
азил ко ја је усво је на ја ну а ра 2003. го ди не. У оп штим од ред ба ма 
она де фи ни ше кључ не пој мо ве као што су тра жи лац ази ла, чла-
но ви по ро ди це, ма ло лет ник без прат ње, усло ви при је ма. Ди рек ти-
ва се у осно ви при ме њу је са мо на тра жи о це ази ла али над ле жне 
вла сти мо гу да од лу че да је сва ки зах тев за ме ђу на род ном за шти-
том, зах тев за азил уко ли ко ли це на ко је се то од но си не за тра жи 
дру га чи је.19) Што се ти че то га да ли у чла но ве по ро ди це спа да ју 
и не вен ча ни су пру жни ци и њи хо ва де ца, то за ви си од то га да ли 
они у др жа ви ко јој под но се зах тев има ју исти трет ман као вен ча ни 
па ро ви или не. Ди рек ти ва се не при ме њу је уко ли ко ли це под не се 
зах тев у ди пло мат ско-кон зу лар ном пред став ни штву др жа ве чла ни-
це у сво јој зе мљи већ са мо уко ли ко се зах тев пре да или на гра ни ци 
или уну тар те ри то ри је др жа ве чла ни це Европ ске уни је. У од ред-
ба ма ко је го во ре о усло ви ма при је ма ка же се да ли це ко је тра жи 
азил мо ра би ти оба ве ште но о пра ви ма и оба ве за ма, док че ка да се 
ње гов зах тев раз мо три. Оно до би ја до ку мент ко јим се по твр ђу је 
ње гов ста тус тра жи о ца ази ла. По ред то га, др жа ва чла ни ца му мо-
же обез бе ди ти пут ну ис пра ву у из у зет ном слу ча ју, уко ли ко по сто је 
озбиљ ни ху ма ни тар ни раз ло зи због ко јих ли це мо ра да бу де при-
сут но у дру гој др жа ви. Ли цу ко је је под не ло зах тев за азил мо ра да 
се омо гу ћи кре та ње уну тар те ри то ри је др жа ве у ко јој се на ла зи. 

Ка да је реч о га ран ци ја ма ко је је др жа ва чла ни ца ду жна да 
обез бе ди ли ци ма ко ја тра же азил, у ди рек ти ви се на во ди не ко ли ко 
кључ них а то су: 1) сме штај, хра на, оде ћа или не ка вр ста нов ча не 
на док на де, 2) оку пља ње по ро ди це, 3) ме ди цин ска не га, 4) при ступ 
обра зов ном си сте му за ма ло лет ну де цу и при ступ кур се ви ма је зи ка 
ка ко би се де ца оспо со би ла за нор мал но пра ће ње на ста ве. Др жа ва-
ма чла ни ца ма је оста вље на од лу ка да ли ће ли ци ма ко ја че ка ју да 
им се раз мо три зах тев за азил до зво ли ти при ступ тр жи шту ра да. 
Нов ча на по моћ и ме ди цин ска не га тре ба да бу ду обез бе ђе ни то-
ком свих фа за про це ду ре раз ма тра ња зах те ва, за кључ но са жал бом. 
Оно што се по себ но на гла ша ва у ди рек ти ви је сте то да се мо ра 
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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пру жи ти по себ на ме ди цин ска не га труд ни ца ма, мен тал но обо ле-
лим осо ба ма, ма ло лет ни ци ма, ин ва ли ди ма и осо ба ма ко је су жр тве 
си ло ва ња или не ког дру гог об ли ка на си ља. Ди рек ти ва пред ви ђа и 
усло ве у ко ји ма је мо гу ће су спен до ва ти или уки ну ти пред ви ђе на 
пра ва: 1) не ста нак ли ца из не по зна тог раз ло га, 2) по вла че ње зах те-
ва, 3) зло у по тре ба ма те ри јал не по мо ћи, 4) уко ли ко ли це пред ста-
вља прет њу по без бед ност др жа ве или је оп ту же но да је по чи ни ло 
рат не зло чи не или зло чи не про тив  чо веч но сти.20)  

Мно ге зе мља ни су мо гле са ме да се но се са огром ним бро јем 
из бе гли ца ко јих је би ло по себ но мно го то ком де ве де се тих го ди на и 
су ко ба на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. У Не мач кој је број из бе гли-
ца из Бо сне и Хер це го ви не 1996. го ди не из но сио 345000.21) По шту-
ју ћи прин цип фи нан сиј ске со ли дар но сти, фор ми ран је Европ ски 
фонд за из бе гли це ко ји би по ма гао др жа ве чла ни це ко је су оп те ре-
ће не ве ли ким бро јем из бе гли ца. Фонд је фор ми ран на осно ву од лу-
ке Са ве та из 2000. го ди не и ње гов бу џет се усва ја за ви ше го ди шњи 
вре мен ски пе ри од. Но вац из овог фон да се да је др жа ва ма ка ко би 
оне фи нан си ра ле при јем ази ла на та и при вре ме но ра се ље них ли ца 
као и њи хо ву ин те гра ци ју у дру штво. Са вет је 2004. го ди не до нео 
од лу ку о Европ ском фон ду за из бе гли це за пе ри од 2005 - 2010. го-
ди не у ко ме сва ка др жа ва чла ни ца до би ја го ди шње 300 000 евра. 

ПЕРСПЕКТИВАЕВРОПСКЕПОЛИТИКЕАЗИЛА

Ства ра ње за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла као са став ног 
де ла про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де, ре зул тат је на сто ја-
ња да се омо гу ћи је дин стве на за шти та за из бе гла ли ца и за ли ца 
ко ја тра же азил на те ри то ри ји ЕУ. Та кав си стем био би за сно ван на 
пу ној при ме ни Же нев ске кон вен ци је и за јед нич ких вред но сти ко је 
де ле др жа ве чла ни це. На Са ми ту у Там пе ри 1999. го ди не де фи-
ни са ни су еле мен ти бу ду ћег за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла. 
Ха шки про грам за ја ча ње про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де 
до нет 2004. го ди не по твр дио да за јед нич ки си стем европ ског ази ла 
тре ба да чи не два еле мен та: 1) за јед нич ка про це ду ра ази ла и 2) је-
дин стве ни ста тус ових ли ца ши ром Уни је. У пр вој фа зи тре ба ло је 
хар мо ни зо ва ти прав не ре гу ла ти ве др жа ва чла ни ца око за јед нич ких 
ми ни мал них стан дар да. При ме тан на пре дак је оства рен на овом 
20) CouncilDirective2003/9/ECof27January2003layingdownminimumstandardsforthe

receptionofasylumseekers, op. cit.
21)  Wolfgang Bosswick, „DevelopmentofasylumpolicyinGermany“, op.cit., p.10
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пла ну у пе ри о ду 1999.-2005. усва ја њем че ти ри глав на прав на ин-
стру мен та на ни воу Уни је ко ја пред ста вља ју ба зу за јед нич ког си-
сте ма европ ског ази ла. То су че ти ри ди рек ти ве ко је уво де ми ни-
мал не стан дар де:

1) Ди рек ти ва о про це ду ри ази ла (2005/85/ЕЗ) до но си број не 
стан дар де ко ји се од но се на про це ду ру ази ла али не до но си је-
дин стве ну про це ду ру. Др жа ва ма је оста вљен ве ли ки сте пен флек-
си бил но сти у мно гим обла сти ма као што су од ред бе о убр за ној 
про це ду ри,  про це ду ри на гра ни ци, као и у ко јим се окол но сти ма 
зах тев за азил од би ја.  По треб но је да ље при бли жа ва ти на ци о нал не 
про пи се и у не ким од пи та ња ко ја ни су до вољ но по кри ве на овом 
ди рек ти вом као што су жал ба, ква ли тет до но ше ња од лу ка и сл.; 

2) Ди рек ти ва о ми ни мал ним усло ви ма при је ма (2003/9/ЕЗ);  
ка да је реч о овој ди рек ти ви она је сте фор му ли са ла ми ни мал не 
стан дар де ко ји се ти чу до ступ но сти од ре ђе них пра ва ли ци ма ко ја 
че ка ју од го вор на зах тев. Оно што је ло ше и што се раз ли ку је од 
др жа ве до др жа ве, је сте при ступ тра жи о ци ма ази ла тр жи шту ра да. 
Др жа ве чла ни це зах те ва ју раз ли чи те усло ве да би се до би ла рад-
на до зво ла, не ке омо гу ћа ва ју од мах при ступ тр жи шту рад не сна ге, 
док код дру гих тај пе ри од из но си и до го ди ну да на. У из ве шта ју 
Ко ми си је о при ме ни ди рек ти ве о ми ни мал ним усло ви ма при је ма 
(26. 11. 2007. го ди не) ка же се да не ке зе мље уоп ште не при ме њу ју 
ди рек ти ву у при твор ним цен три ма (Бел ги ја, Ита ли ја, Хо лан ди ја, 
Пољ ска, Лук сем бург и Ки пар).22) Ка да је реч о сме шта ју, ли ца ко ја 
тра же азил и чла но ви њи хо вих по ро ди ца нај че шће су сме ште ни 
у ко лек тив ним цен три ма. Са мо не ко ли ко др жа ва обез бе ђу је ин ди-
ви ду ал ни сме штај (Ве ли ка Бри та ни ја, Бел ги ја и Ита ли ја). Ли ци ма 
је обез бе ђен при ступ тр жи шту ра да у де вет др жа ва у ре ла тив но 
крат ком пе ри о ду ( у Грч кој од мах мо гу да поч ну да ра де, док у Лук-
сем бур гу мо ра ју да са че ка ју 9 ме се ци). Са мо Ли тва ни ја не по шту је 
ди рек ти ву ка да је реч у при сту пу тр жи шту ра да јер она не до зво-
ља ва мо гућ ност за по сле ња тра жи о ци ма ази ла.

3) Ди рек ти ва ко ја де фи ни ше ко ја ли ца се мо гу ква ли фи ко-
ва ти за ме ђу на род ну за шти ту је сте она из 2004. го ди не (2004/83/
ЕЗ) - Ди рек ти ва о ква ли фи ка ци ја ма. Оно што ова ди рек ти ва не ре-
гу ли ше а што је про јек то ва но да се тре ба учи ни ти у дру гој фа зи 
ства ра ња за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла је сте де фи ни са ње 
22) ReportfromtheCommissiontotheCouncilandEuropeanparliamentontheapplicationof

theDirective2003/9/EClayingdownminimumstandardsforthereceptionofasylumseek
ers, OJ C 55 of 28.2.2008
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је дин стве ног ста ту са ази ла на та као и уза јам но при зна ва ње на ци о-
нал них од лу ка о ази лу. То би зна чи ло да ази лан ти у јед ној др жа ви 
ЕУ има ју иста пра ва и у дру гим др жа ва ма чла ни ца ма.23)

4) Че вр ти прав ни ин стру мент ко јим се за о кру жу је ба за бу ду ћег 
за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла је сте Ди рек ти ва о ду го трај-
ном бо рав ку (2003/109/ЕЗ) ко ја са др жи пре по ру ке на ко је на чин 
ин те гри са ти ли ца ко ја до би ју ста тус ази лан та у по сто је ћи дру-
штве ни си стем. Су шти на овог пи та ње се од но си, из ме ђу оста лог, 
и на то да ли ца че сто не по не су са со бом ди пло ме или по твр де о 
прет ход ном рад ном ис ку ству па им тре ба омо гу ћи ти при зна ва ње 
од ре ђе них ква ли фи ка ци ја ка ко би при сту пи ли тр жи шту ра да.

Пре ма од ред ба ма Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње Ха шког про-
гра ма пред ви ђе но је да се си стем за јед нич ког ази ла ус по ста ви до 
кра ја 2010. го ди не. Ко ми си ја је по све ће на оства ри ва њу овог ам би-
ци о зног ци ља па је у ту свр ху усво ји ла  Зе ле ну књи гу о бу дућ но сти 
за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла, ју на 2007. го ди не. Овај до ку-
мент раз ма тра мо гу ће оп ци је у окви ру по сто је ћег прав ног окви ра 
у ци љу ства ра ња за јед нич ког си сте ма ази ла. У Зе ле ној књи зи се 
на гла ша ва да је по треб на ве ћа са рад ња на ци о нал них ад ми ни стра-
ци ја са ци љем при бли жав ња прак си као и де ло ва ње ши рег кру га 
уче сни ка (су ди је, прав ни ци, ад ми ни стра тив ни рад ни ци, лин гви-
сти, про фе со ри, ан тро по ло зи).

По ред Зе ле не књи ге, тре ба по ме ну ти и из ве штај бив шег европ-
ског ко ме са ра за уну тра шње по сло ве и пра во су ђе Фран ка Фра ти-
ни ја, у ко ме он оце њу је ко ли ко је до са да учи ње но на пла ну за јед-
нич ке по ли ти ке ази ла и ка кве су пер спек ти ве раз во ја те по ли ти ке. 
Ко ме сар Фра ти ни на во ди да је у скла ду са Ха шким про гра мом за 
ја ча ње про сто ра сло бо де, без бед но сти и прав де пр ва фа за у оства-
ри ва њу за јед нич ког си сте ма европ ског ази ла би ла за вр ше на усва-
ја њем че ти ри прав на ин стру мен та ко ја чи не ње го ву ба зу. То су она 
че ти ри прав на ин стру мен та ко ја на во ди и Зе ле на књи га. Њи хо вим 
усва ја њем се ус пе ло у при бли жа ва њу прав них ре гу ла ти ва др жа-
ва чла ни ца и фор му ли са ни су за јед нич ки ми ни мал ни стан дар ди у 
обла сти ази ла што је и би ло циљ пр ве фа зе. У дру гој фа зи до кра ја 
2010. го ди не тре ба ус по ста ви ти за јед нич ку про це ду ру ази ла и је-
дин ствен ста тус за ли ца ко ја до би ју азил ши ром те ри то ри је ЕУ. 

Као ре ак ци ја на Зе ле ну књи гу, у се ди ште Ко ми си је при сти гла 
су 82 пред ло га од стра не ра зних дру штве них и по ли тич ких гру па-
23) GreenPaperof6June2007onthefuturecommonEuropeanasylumsystem, COM (2007) 
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ци ја – не вла ди не ор га ни за ци је, вла де по је ди них др жа ва чла ни ца, 
ре ги о нал не вла сти, удру же ња адво ка та, ака дем ских ин сти ту ци ја а 
све то са ци љем да се за јед нич ким при сту пом на пре ду је у прав цу 
ус по ста вља ња за јед нич ке по ли ти ке ази ла. Оно што по ве зу је ове 
пред ло ге је сте да све ове гру па ци је зах те ва ју да љу хар мо ни за ци ју 
усло ва при је ма ази ла на та, по бољ ша ње прак тич не са рад ње. 

Ју на 2008. го ди не ЕУ усво ји ла је План о по ли ти ци ази ла. До-
но ше ње овог пла на би ло је нео п ход но с об зи ром да се ве о ма спо ро 
на пре до ва ло у оства ри ва њу за да та ка пред ви ђе них за дру гу фа зу 
ус по ста вља ња си сте ма за јед нич ког ази ла. До та да усво је ни ми ни-
мал ни за јед нич ки стан дар ди фор му ли са ни су та ко да оста вља ју до-
ста про сто ра др жа ва ма чла ни ца ма да их дис кре ци о но при ме њу ју 
а то сва ка ко ни је на чин да се обез бе ди јед на ка за шти та за ази лан те 
ши ром ЕУ. План о по ли ти ци ази ла де фи ни ше прин ци пе на ко ји ма 
тре ба да по чи ва по ли ти ка ази ла у ЕУ и то су: ус по ста ви ти исти ни-
во за шти те у свим зе мља ма ЕУ, по ве ћа ти ефи ка сност си сте ма ази-
ла у др жа ва ма чла ни ца ма, со ли дар ност са тре ћим зе мља ма тре ба 
по ди ћи на ви ши ни во у сми слу ве ће фи нан сиј ске по мо ћи зе мља ма 
уну тар и ван ЕУ ко је се су о ча ва ју са ве ли ким бро јем из бе гли ца, 
од но сно ази ла на та.24) То ком 2009. го ди не ура ђе но је до ста на по љу 
по ли ти ке ази ла. Нај пре су пред ло же не и усво је не ре ви зи је две ју 
ди рек ти ва (Ди рек ти ва о ква ли фи ка ци ја ма и Ди рек ти ва о про це ду-
ри ази ла) ко ји ма се по ку ша ло уки да ње дво сми сле но сти а за тим је 
усво јен и аманд ман на ди рек ти ву о ЕУРО ДАК си сте му ко јим се 
омо гу ћа ва ко ри шће ње ба зе оти са ка пр сти ју ази ла на та и за спре-
ча ва ње те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла (тр го ви на љу ди ма 
и дро гом).

По ред ре ви зи ја већ по сто је ћих ди рек ти ва, још јед на но ви на у 
ве зи са по ли ти ком ази ла ЕУ је сте фор ми ра ње Европ ске кан це ла-
ри је за по др шку по ли ти ци ази ла. За да так ове кан це ла ри ја био би 
пру жа ње по др шке прак тич ној са рад њи свих оних ко ји су укљу че-
ни у спро во ђе ње по ли ти ке ази ла.25) Из ме ђу оста лог, кан це ла ри ја 
тре ба да при ку пља ин фор ма ци је о зе мља ма по ре кла, ор га ни зу је 
обу ке и тре нин ге оних ко ји уче ству ју у спро во ђе њу по ли ти ке ази ла 
у др жа ва ма чла ни ца ма, фор ми ра екс перт ске ти мо ве ко ји би при-
24) CommunicationfromtheCommissiontotheEuropeanParliament,theCouncil,theEuro

peanEconomicandSocialCommitteeandtheCommitteeoftheRegionsof17June2008
–PolicyPlanonAsylum:AnintegratedapproachtoprotectionacrosstheEU,COM(2008)
360

25) ProposalforaRegulationoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilestablishingaa
EuropeanAsylumSupportOffice,COM(2009)66
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ку пља ли ин фор ма ци је о ис ку стви ма др жа ва чла ни ца спро во ђе њу 
по ли ти ке ази ла ка ко би се про на шла нај бо ља ре ше ња за по ли ти ку 
ази ла на европ ском ни воу. Је дан од за да та ка ове кан це ла ри је је сте 
да сла њем ти ма струч ња ка пру жи по моћ зе мља ма ко је се у од ре-
ђе ном тре нут ку на ђу под при ти ском услед на је зде ве ли ког бро ја 
из бе глих. 

ЗАКЉУЧАК

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је су об ја вље не у Зе ле ној књи зи 
Европ ске ко ми си је, зе мље Европ ске уни је и да ље при ма ју ве ли-
ки број зах те ва за азил (182000 зах те ва у 2007. го ди ни)26). Има ју ћи 
у ви ду све што је из ло же но у овом ра ду, на ме ћу се не ко ли ко за-
кљу ча ка. Пр ви је да је упр кос то ме што пи та ње ази ла ни је пот пу-
но хар мо ни зо ва но, мо же се ре ћи да је до ста ура ђе но на ње го вој 
ко му ни та ри за ци ји. Нај пре је Уго во ром из Ам стер да ма ка да је ово 
пи та ње пре ба че но из тре ћег у пр ви – ко му ни тар ни стуб а за тим и 
усва ја њем не ко ли ко ва жних прав них ин стру ме на та у обла сти ази-
ла. Оно што се на ме ће као дру ги за кљу чак је сте чи ње ни ца да све га 
13 др жа ва за и ста при ме њу је ове ин стру мен те у пот пу но сти.27) Ве-
ли ке раз ли ке су при сут не ка да је реч о за до во ља ва њу не ких ми ни-
мал них пра ва ли ца ко ја тра же азил: оде ћа, при ступ по слу, пра во на 
пре вод, сло бо да кре та ња. Та ко је на Мал ти ли ци ма ко ја тра же азил 
обез бе ђен пре вод на са мо три је зи ка у по ре ђе њу са 34 у Аустри-
ји.28)  По треб но је још до ста на по ра уло жи ти ка ко би се уна пре дио 
и ујед на чио на ци о нал ни трет ман под но си ла ца зах те ва за азил и 
оства ри ла про јек ци ја из Ха шког про гра ма да до кра ја 2010. го ди не 
на ста не за јед нич ки си стем европ ског ази ла. 

RESUME
L’asileestuneformedeprotectionaccordéeparunEtat
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
poursuividanssonproprepaysenraisondesarace,sa
religion, sa nationalité ou sonappartenance à ungrou
pe social. Lе premier afflux des personnes demandant
l’asileauseindel’UnionEuropéenne(UE)s’estproduit

26) GreenPaperof6June2007onthefuturecommonEuropeanasylumsystem, op. cit.
27) GreenPaperof6June2007onthefuturecommonEuropeanasylumsystem, op.cit
28) ReportfromtheCommissiontotheCouncilandEuropeanparliamentontheapplicationof

theDirective2003/9/EClayingdownminimumstandardsforthereceptionofasylumseek
ers, op., cit.
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justeaprèslaDeuxièmeguerremondiale.Jusqu’auxan
nées’90chaqueEtatmembreavaitsespropresrèglesen
lamatière.Depuisledébutdesannées1990,ledeuxième
afflux des personnes demandant l’asile a été tel que les
Etatsmembresontdécidédedéclencheruneactioncom
munepourfairefaceàcedéfi.Leurobjetétaitd’créerun
Système Européen Com mun d’Asi le envued’effacertou
tedifférencedanslesrèglesrelevantdudomained’asile.
Premièrement,ilsontadoptélesqu a tre prin ci pa ux dis po-
si tifs légi sla tifs re la tifs à l’asi le ju squ’à 2004: ladirective
surlesconditionsd’accueil,ladirectivesurlesprocédu
resd’octroidel’asile, ladirectivesurlaqualificationet
laconventiondeDublin.Cesontdesinstrumentslégaux
adoptésaucoursdelapremièrephaseduSystèmeEuro
péenCommund’Asile.
LeprogrammedelaHayeadoptéennovembre2004indi
quequ’ilfaudraitadopterdesinstrumentsdelaseconde
phaseduSystèmeEuropéenCommund’Asiledanslaper
spectiveàl’horizon2010,c’estàdireilfaudraitadopter
des règles qui pourraient contribuer à la création d’un
statutuniformevalabledans toute l’Unionpour lesper
sonnesquicherchentl’asile.
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НадаГ.Новаковић
Београд

ЖЕНЕИТРЖИШТЕРАДАУДРУШТВУУ
ТРАНЗИЦИЈИ*

Сажетак
Уовомчланкуаутористражујеположајженанатр
жишту рада у Србији. Посебна пажња је усмерена
на положајжена у запослености и незапослености,
иположајуженанатржиштурадаунекимдругим
друштвимаутранзицији.Иакојеуопштебиломного
позитивних промена у положајужена натржишту
рададугорочнопосматрано, посебно упредтранзи
циономпериоду,многипоказатељиуказујудајеполо
жајженајошлошијиуодносунамушкарце:удеоже
науекономскојактивностиизапосленостијемањи,
стопа незапосленостижена је већа,жене просечно
дужечекајузапослење,концентрацијаженаутипич
ноженскимпрофесијамајејошвеомависока.
Главнатеза једоказана:женеудруштвуутранзи
цији су маргинализоване и фрагментиране. Оне још
морајудаусклађујупородичнеобавезесараднимоба
везама.Новораднозаконодавствоипроменеуздрав
ственом,пензиономсистемуисоцијалнојсигурности
водеканестандардномзапошљавањуженаинижим
зарадама.
Кључне речи:жене,тржиште рада, нестандардно
запошљавање,зараде,транзиција

* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз
градњедемократскихинституцијауСрбији“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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УВОД

Tр жи ште ра да пред ста вља је дан од основ них еле ме на та тр жи шне 
при вре де. Она је је дан од нај бит ни јих ци ље ва ко ји ма те же дру-

штва у тран зи ци ји. Ис тра жи ва ње ка рак те ри сти ка тр жи шта ра да и 
по ло жа ја же на на ње му, мо же да ука же на до ме те тран зи ци је јед-
ног дру штва и сте пен (не)дис кри ми на ци је жен ске рад не сна ге у 
ње му. У овом ра ду се по ла зи од хи по те зе ко ја гла си: у дру штву у 
тран зи ци ји је на де лу про цес еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке 
фраг мен та ци је жен ске рад не сна ге и уоп ште мар ги на ли за ци
је же на. Она се на сто ји по твр ди ти ана ли зом нај ва жни јих пра ва ца 
про ме на дру штве не, еко ном ске, де мо граф ске и по ли тич ке струк ту-
ре дру шта ва у тран зи ци ји. Ис тра жи ва ње се ба ви сле де ћим про бле-
ми ма 1) уче шће же на на (не)фор мал ном тр жи шту ра да, 2) не јед на-
ко сти у за ра да ма му шка ра ца и же на и си ро ма штво (не)за по сле не 
рад не сна ге и 3) не за по сле ност, же не и но ви је рад но и со ци јал но 
за ко но дав ство Ср би је. Ово се по ре ди са по ло жа јем же на на тр жи-
шту ра да у ЕУ, бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и дру гим зе-
мља ма у тран зи ци ји. 

Ве ћи сте пен за по сле но сти ста нов ни штва пред ста вља прет по-
став ку да од ре ђе но дру штво бо ље ко ри сти људ ске ре сур се. За по је-
дин ца то зна чи ве ћу ма те ри јал ну и со ци јал ну си гур ност, мо гућ ност 
пла ни ра ња рад не и жи вот не ка ри је ре, обра зо ва ња и на пре до ва ња и 
ве ћу укљу че ност у дру штве ни жи вот. По себ но је то бит но за же ну, 
ко ја мо ра да сва ко днев но ускла ђу је сво је уло ге у јав ној сфе ри ра да 
са по ро дич ним оба ве за ма. На и ме, по тре ба би о ло шке ре про дук ци је 
по ро ди це, и рад не сна ге уоп ште, на ме ћу оба ве зе ра ђа ња, по ди за ња 
де це, бри ге о њи ма и оста лим чла но ви ма до ма ћин ства. За по шља-
ва ње же не (или оста ја ње из ван тр жи шта ра да) је зна чај но јер од 
то га, у зна чај ној ме ри, за ви се вре ме и усло ви у ко ји ма она сту па у 
брак, ра ђа и по ди же де цу, а њи хо ва со ци ја ли за ци ја, обра зо ва ње и 
вер ти кал на дру штве на по кре тљи вост у нај ве ћој су ме ри по ве за ни 
са со ци јал ним по ре клом. По ро ди ца је основ на је ди ни ца ре про дук-
ци је дру штва и од ње них ка рак те ри сти ка за ви се и из гле ди же не на 
тр жи шту ра да. На осно ву ре ле вант них ис тра жи ва ња о (не)за по сле-
но сти мо же се за кљу чи ти да су же не, без об зи ра на кла сну и слој ну 
при пад ност, у не по вољ ни јој си ту а ци ји у од но су на му шкар це ка ко 
у раз ви је ним ка пи та ли стич ким дру штви ма та ко и у они ма ко ја су 
у тран зи ци ји. Оне су «ре зер вна ар ми ја ра да» ко ја се ме ња у скла ду 
са по тре ба ма ка пи та ла.
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По сто је не ке оп ште ка рак те ри сти ке со цио-еко ном ске си ту а ци-
је у дру штви ма у тран зи ци ји, што је по сле ди ца слич но сти ра ни јег 
раз во ја и пре ке по тре бе да се од ње га од у ста не, али и по себ но сти 
сва ко га од њих. Ов де ће се ви ше ис тра жи ва ти спе ци фич но сти тран-
зи ци је у Ср би ји и про це си на ста ја ња тр жи шта ра да. У дру штву у 
тран зи ци ји то је још ком пли ко ва но про це си ма на ста ја ња но ве кла-
се вла сни ка и на јам них рад ни ка. У Ср би ји су све му по се бан пе чат 
да ли ра то ви у окру же њу, ме ђу на род не санк ци је и бом бар до ва ње 
1989. го ди не од стра не чла ни ца НА ТО-а. Они су зна чај но ути ца ли 
на нај ва жни је ак те ре тр жи шта ра да (др жа ва, еко ном ске ели те, син-
ди ка ти, за по сле ни) и, у крај њој ли ни ји, до при не ли мар ги на ли за ци-
ји жен ске рад не сна ге. 

НАЈБИТНИЈЕКАРАКТЕРИСТИКЕСОЦИОЕКОНОМСКЕ
СИТУАЦИЈЕУДРУШТВИМАУТРАНЗИЦИЈИ

Па дом Бер лин ског зи да 1989. го ди не от по чео је и про цес на пу-
шта ња со ци ја ли стич ког си сте ма. Оп шти пра вац про ме на огле да се, 
по ред оста лог, у дра стич ном па ду при вред ног ра ста (ме ре ног сто-
пом БДП), за по сле но сти , за ра да и дру гих при ма ња од ра да а по ра-
стом не за по сле но сти, не си гур но сти за по сле ња, гу бит ком со ци јал-
них при ма ња од др жа ве и ра ни је већ сте че них пра ва здрав стве ног, 
со ци јал ног и оси гу ра ња за слу чај бо ле сти, не сре ће и оста ја ња без 
по сла. Упо ре до са тим до ве де на је у пи та ње чи та ва мре жа услу га 
и да ва ња од стра не др жа ве на ме ње на по је дин цу и по ро ди ци (хен-
ди ке пи ра ним, ста рим, бо ле сним ли ци ма, мар ги нал ним гру па ма). 
Ре стрик ци је су би ле из ну ђе не, због не до стат ка сред ста ва у др жав-
ном бу џе ту, а ка сни је су и оза ко ње не. Ме ђу нај ве ћим гу бит ни ци ма 
тран зи ци је на шле су се и же не. 

У пр вој де це ни ји тран зи ци је ве ћи на по ме ну тих зе ма ља су оба-
ви ле ко ре ни те про ме не дру штве не и еко ном ске струк ту ре. Ср би ја 
је ту де це ни ју «про пу сти ла», од но сно нај ви ше се ба ви ла др жав ним 
и на ци о нал ним пи та њи ма. Про це си на ста ја ња мо дер не тр жи шне 
при вре де су би ли под ре ђе ни ин те ре си ма кла се у на ста ја њу и под 
кон тро лом до ми нант не пар ти је на вла сти. Тран зи ци ја је би ла, по 
оце ни мно гих со ци о ло га «бло ки ра на». Озбиљ ни ји по ку ша ји раз во-
ја тр жи шних од но са и ин сти ту ци ја усле ди ли су по сле 2000. го ди-
не. Ова на по ме на има сми сла ка да се по ре де ре зул та ти тран зи ци је 
у дру гим зе мља ма у прет ход ној де це ни ји и по. 
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Пад друштвеног производа у бив шим со ци ја ли стич ким зе-
мља ма био је та кав да ве ћи на њих ни је ус пе ла да до стиг не ни во 
из 1990. го ди не. СРЈ је 2000. го ди не има ла све га 45,7% , Бу гар-
ска 74,7%, Ру му ни ја 77,0%, Хр ват ска 86,7% а Сло ве ни ја 110,6 %. 
Ово је би ло да ле ко иза про се ка ЕУ. Го ди не 1995. Пољ ска је има ла 
28,2% ДБП/п. ц. ЕУ, Ма ђар ска 31,6%, Бу гар ска 22,1%, Ру му ни ја 
20,7%.1) Ср би ја је 2000. го ди не има ла 10% про се ка БДП зе ма ља ЕУ, 
а са мо 30% из 1989. го ди не2). Овај оп шти по ка за тељ раз ви је но сти 
не ке еко но ми је је до каз да је не раз ви је на при вре да а људ ски по-
тен ци ја ли не до вољ но ис ко ри шће ни. Опо ра вак је усле дио та ко да 
је 2003. го ди не оства рен БДП у ви си ни 52% оног из 1990. го ди не.3)

Смањењестопезапослености је ка рак те ри стич но за зе мље у 
тран зи ци ји. Не ка да «при кри ве но» за по сле ни ви шко ви рад не сна ге 
су у но вим усло ви ма по ста ли ви дљи ви и због па да при вред не ак-
тив но сти при ну ђе ни да оста ну без по сла. У ме ри у ко јој се по сло-
ва ло на тр жи шним прин ци пи ма, а при ва ти за ци ја др жав ног сек то ра 
би ла спо ри ја од то га, уве ћа вао се број не за по сле них. Ка ко су по 
тех но ло шкој раз ви је но сти у пи та њу при вре де ко је су би ле не ко-
ли ко де це ни ја иза ЕУ, то је до ла зак стра ног ка пи та ла и ком па ни ја 
до при но сио и но вом та ла су гу бит ка по сла. По пра ви лу, че шће и 
лак ше су от пу шта не же не не го му шкар ци. Је дан од фак то ра ко ји је 
на то ути цао био је и па три јар хал ни мен та ли тет, из ра жен у ста ву да 
је же ни ме сто у ку ћи а не у фа бри ци.

Порастстопенезапослености,итоотворенеизваничноре
гистроване, је општа карактеристика друштава утранзицији. 
Не ка да устав на ка те го ри ја «пра во на рад» озбиљ но је до ве де на у 
пи та ње. Зва нич не сто пе не за по сле но сти, ра чу на те пре ма ме то до-
ло ги ји Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да (ИЛО), или пре ма до ма ћој 
ста ти сти ци, по твр ди ле су по сто ја ње «ре зер вне ар ми је ра да». Њен 
обим и струк ту ру ре ме ти ли су људ ски гу би ци у рат ним зби ва њи-
1) Љ. Пр ву ло вић, “Де це ни ја еко ном ских ре фор ми у зе мља ма Ис точ не Евро пе”, Међуна

роднипроблеми,Vol.LIII,бр.4/2001,стр. 393. За ни мљив је и по да так да је Хр ват ска 
2005. го ди не има ла БДП/п.ц. ко ји је од го ва рао 49% про се ка ЕУ, Ру му ни ја 35% а Бу гар-
ска 32%. (Из вор: Ра до је Ар се нић, “Нер во за у За гре бу”, Политика,26септембар2006,
стр. 5.

2) Б. Ди ми три је вић, “Ср би ја из ме ђу европ ске де мо кра ти је и бал кан ског син дро ма”, Но
васрпскаполитичкамисао,бр.14/2002,стр. 282. За 2003. го ди ну ви ди. С. Ан то нић, 
“Дру штве на осно ва и са да шњи по ку шај мо дер ни за ци је “, зб. Друштвенатрансформа
цијаистратегиједруштвенихгрупа:свакодневницаСрбијенапочеткутрећегмиле
нијума,(прим. А. Ми лић), ИСИ Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 2004, стр. 34.

3) Ми лу тин Ми тро вић, “Од че га жи ви овај на род?”, Република,бр.334335,131јун2004,
стр. 10.
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ма, по раст оп ште сто пе смрт но сти ста нов ни штва и од ла зак но вих 
(мла дих и све ква ли фи ко ва ни јих) ми гра на та ван зе мље. Убла жа ва-
ли су је про це си отва ра ња но вих при ват них фир ми и бег у «си ву 
еко но ми ју». У прет ход ном си сте му по сто ја ле су ствар на и «при-
кри ве на» за по сле ност. У но во на ста ју ћем дру штву по ред зва нич не 
на ста ла је и «при кри ве на» не за по сле ност. Реч је о не за по сле ни ма 
ко ји су укљу че ни у не фор мал ну еко но ми ју и на тај на чин сти чу 
сред ства за пре жи вља ва ње.

У Ср би ји је, баш као и у це лој Ју го сла ви ји, у то вре ме опа дао 
БДП, про дук тив ност ра ста и ре ал ни лич ни до хо ци. Пад су бе ле жи-
ли и ре ал ни лич ни до хо ци, али знат но спо ри је од про дук тив но сти 
ра да. Сто па ин фла ци је, не за по сле но сти и за ду же но сти би ле су ме-
ђу нај ве ћи ма у Евро пи. Ја ча ла је и ак тив ност у «си вој» еко но ми-
ји, а си ро ма штво се по ла ко али си гур но ши ри ло и пре ме шта ло из 
ру рал них у ур ба на на се ља. У пр вој де це ни ји тран зи ци је др жа ва 
се «по бри ну ла» да се рад ним за ко но дав ством и ме ра ма со ци јал не 
по ли ти ке то не до во ди у пи та ње. Дру гим по те зи ма, а по себ но ме-
ра ма еко ном ске по ли ти ке, по ли тич ка ели та на вла сти је си гур ност 
за по сле ња, за ра да, ма те ри јал не и со ци јал не обез бе ђе но сти љу ди је 
ствар но обез вре ди ла. Ово је ди рект но ути ца ло на ка рак те ри сти ке 
тр жи шта ра да и по ло жај же на на ње му.

Губитакстеченихправауобластиздравствене,социјалнеза
штите,стицањапензијаиматеријалнихидругихнакнадазасо
цијалнусигурностпојединцаипородице(апосебнодецеижена) 
свевремејебиоприсутан, али је по сте пе но оза ко њен и ин сти ту-
ци о на ли зо ван у дру штви ма у тран зи ци ји. Оп шти пра вац про ме на 
мо же се опи са ти као по вла че ње др жа ве из ове сфе ре, пре ба ци ва-
ње бри ге на по је дин ца и ње го ву по ро ди цу, без об зи ра као се то 
иде о ло шки прав да ло (тр жи шном утак ми цом, све оп штом ли бе-
ра ли за ци јом, гра ђан ским пра вим и ду жно сти ма и сл.). До не то је 
но во «флек си бил но» рад но за ко но дав ство, ре фор ми сан пен зи о ни 
си стем и со ци јал на за шти та по је дин ца и по ро ди це. Глав ни ди стри-
бу тер и фи нан си јер ви ше ни је др жа ва а ко ри сни ци го то во це ло ста-
нов ни штво. У не до стат ку сред ста ва, и због про ме ње них ци ље ва 
дру штве ног раз во ја, сред ства су сма ње на. По ве ћа ва се број су бје-
ка та ко ји, по ла зе ћи пре све га од са мог по је дин ца, об ли ку ју ци ље-
ве, на чи не и обим за до во ља ва ња по ме ну тих по тре ба. По ред ин сти-
ту ци о нал них ја вља ју се и ва нин сти ту ци о нал ни су бјек ти. Уме сто 
цен тра ли за ци је сле ди де цен тра ли за ци ја слу жби и уста но ва ко је су 
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на ме ње не пру жа њу услу га да ле ко ма њим и по себ ним гру па ма со-
ци јал но угро же ног ста нов ни штва.

Ис тра жи ва чи ко ји су се ба ви ли фе но ме ном си ро ма штва у тран-
зи ци ји кон ста то ва ли су да је на кон 1990. оно у по ра сту ка ко ме ђу 
за по сле ном та ко и у оста лој по пу ла ци ји. Нов и ма со ван про блем 
је упра во си ро ма штво за по сле них. Оно је по сле ди ца ре ал ног па-
да за ра да, спо рог при вред ног опо рав ка и осло ба ђа ња ви шка за по-
сле них, не ус кла ђе но сти про це са про па да ња со ци јал них функ ци ја 
др жа ве и пре ла ска на тр жи шну при вре ду. То ме је, сва ка ко на свој 
на чин, до при нео и бу ран про цес на ста ја ња но ве пред у зет нич ке и 
вла снич ке кла се-ка пи та ли ста. За дру штва у тран зи ци ји на про сто-
ри ма Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе бит но је да се но ва кла са 
ка пи та ли ста упра во фор ми ра(ла) у пе ри о ду по сле 1989. го ди не. По 
свом по ре клу, али и мо дер ни за циј ским по тен ци ја ли ма, она је да-
ле ко иза исто и ме не у раз ви је ним ка пи та ли стич ким дру штви ма. У 
про це су ње ног на ста ја ња ко ри сте се раз ли чи та сред ства и ме то ди, 
чи ја по сле ди ца је и на ста ја ње но вих ка те го ри ја си ро ма шних љу ди. 
О ве ли чи ни си ро ма штва по сто је раз ли чи ти по да ци, што за ви си ко 
их из но си и ко ја ме ри ла ко ри сти. Пре ма про це ни Б. Ми ла но ви-
ћа Ги ни ко е фи ци јент у пред тран зи ци о ном пе ри о ду у Ср би ји (пре 
1990. го ди не) ни је пре ла зио вред ност 0,24, а по чет ком ове де це ни је 
је 0,304).

»Ново«раднозаконодавство у зе мља ма у тран зи ци ји се, у нај-
кра ћим цр та ма, мо же опи са ти сле де ћим ре чи ма: ме ња се основ ни 
сво јин ски од нос (при ва ти за ци ја и ре струк ту ри ра ња као ње на пр ва 
фа за др жав не/дру штве не сво ји не) у свим сфе ра ма при вре ђи ва ња; 
про це су ли бе ра ли за ци је су под ре ђе не ме ре крат ко роч не еко ном ске 
по ли ти ке; отва ра њем пре ма све ту и при вла че њем стра них ин ве-
сти то ра прав да се гу би так пра ва из ра да тј. олак ша ва се гу би так 
по сла. Од ба цу је се сва ка пар ти ци па ци ја за по сле них. Др жа ва од-
ре ђу је ми ни мум усло ва за рад и од но са из ме ђу по сло дав ца и рад-
ни ка, Со ци јал на по ли ти ка се из ме шта из фир ме, а по је дин цу се 
пре пу шта да во ди бри гу о се би и сво јој по ро ди ци. Ре фор ми шу се 
си сте ми здрав стве не и со ци јал не за шти те по угле ду на ЕУ. Ве ћи на 
ових ме ра је на ште ту (не)за по сле них же на, по себ но оних из си ро-
ма шни јих кла са или сло је ва.
4) О Ги ни ко е фи ци јен ту у дру гим дру штви ма у тран зи ци ји ви ди: Д. Шу ко вић, Тржиште

иекономскенеједнакости,Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2006, стр. 154. 
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У ме ђу вре ме ну се у све ту де ша ва ли сна жни про це си гло ба-
ли за ци је и ре ги о на ли за ци је еко но ми је и дру штва. Они су од 2000. 
за пљу сну ли и ове про сто ре. Су шти на тих свет ских трен до ва, озна-
ча ва се тер ми ном «но ва еко но ми ја», је у сле де ћем: по ве ћа на је не-
си гур ност за по сле ња а по ра сло је се ље ње ка пи та ла у од но су на 
се ље ње рад не сна ге; др жа ва се по вла чи из ре гу ли са ња рад них од-
но са, а еко но ми ја се ли бе ра ли зу је и гло ба ли зу је; пре го ва ра ње о 
над ни ца ма и усло ви ма ра да пре пу шта се по сло дав ци ма и рад ни-
ци ма, а др жа ва се из тих пре го во ра по вла чи; рад на сна га се стал-
но при ла го ђа ва но вим рад ним усло ви ма и до жи вот но обра зу је; на 
де лу су про це си оп ште ли бе ра ли за ци је по сло ва ња и де ре гу ла ци је, 
од но сно по вла че ње др жа ве из ре гу ли са ња рад них од но са. Ње на 
нај ва жни ја бри га по ста је бор ба про тив ду го роч не не за по сле но-
сти. Ово се у рад ном за ко но дав ству ма ни фе сту је и кроз све ве ћу 
за сту пље ност «флек си бил них», «ати пич них» рад них од но са, а на 
ра чун си гур ног, стал ног за по сле ња, са пу ним рад ним вре ме ном, 
си гур ном за ра дом, кон ти ну и те том рад не и жи вот не ка ри је ре. То 
до при но си да љој ато ми за ци ји рад не сна ге и пред ста вља «мрач ну 
стра ну» про це са гло ба ли за ци је.

ЖЕНЕИ(НЕ)ФОРМАЛНОТРЖИШТЕРАДА
УДРУШТВУУТРАНЗИЦИЈИ

Пар ти ци па ци ја же на у ак тив ној рад ној сна зи и ме ду за по
сленима би ла је знат но ве ћа у ре ал со ци ја ли стич ким не го у раз-
ви је ним ка пи та ли стич ким еко но ми ја ма. У пр ви ма је си стем под-
сти цао за по шља ва ње же на, због по тре ба ле ги ти ма ци је кла се на 
вла сти, а др жа ва је обез бе ђи ва ла ши ро ку по др шку по ро ди ци и по-
је дин цу у ви ду нов ча них тран сфе ра и сер ви са јав них услу га на-
ме ње них здрав ству, обра зо ва њу, со ци јал ној за шти ти де це, мај ки, 
хен ди ке пи ра них, не за по сле них ли ца и дру гих мар ги нал них гру па. 
У раз ви је ним тр жи шно ори јен ти са ним при вре да ма сте пен за по-
сле но сти био је де тер ми ни сан ни во ом раз ви је но сти по де ле ра да, 
на уч но-тех но ло шког про гре са, сна ге ра да и ка пи та ла и де ло ва ња 
др жа ве тј. ак ту ел не еко ном ске по ли ти ке ели та на вла сти. Же не су 
би ле ре зер вна ар ми ја ра да ко јој је пре пу ште но тзв. се кун дар но 
тр жи ште. На ње му је знат но ни жи сте пен си гур но сти за по сле ња, 
на јам ни не су ма ње, а рад но вре ме «флек си бил но» и до но си зна чај-
не уште де у ко рист ка пи та ла. Нов ча на и дру га да ва ња по ро ди ци 
за ви си ла су од вла да ју ћег со ци јал ног мо де ла др жа ве бла го ста ња. 
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У сва ком слу ча ју же не и по ро ди це су би ле у не по вољ ни јем ма те-
ри јал ном и дру штве ном по ло жа ју не го оне у ре ал-со ци ја ли стич-
ким дру штви ма. У ства ри, ка пи та ли стич ке зе мље За па да су има ле 
знат но ви ши ни во ак тив не рад не сна ге у од но су на рад но спо соб но 
ста нов ни штво не го со ци ја ли стич ке.5) Уче шће же на би ло је ис под 
ни воа за по сле но сти у ко манд ним еко но ми ја ма. Осврт на по дат ке 
о за по сле но сти у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји на во ди на за кљу чак 
да су по ред ле ги ти ма циј ских раз ло га на сте пен за по сле но сти же на 
ути ца ли сте пен еко ном ског раз во ја али и кул ту ро ло шки фак то ри. 
Нај ве ћа за по сле ност же на би ла је у Сло ве ни ји (дру га у све ту иза 
Ја па на ) а нај ни жа на Ко со ву и Ме то хи ји. У пр вој је би ла нај ни жа 
сто па не за по сле но сти а у дру гом под руч ју нај ви ша6).

СекторскираспоредраднеснагеуЕУ15претрпео је то ком 
по след ње две де це ни је про шлог ве ка зна чај не про ме не. До ми ни-
ра тер ци јар ни, по сте пе ну за по сле но сти и у ства ра њу БДП сек тор 
услу га, сле ди се кун дар ни а при мар ни упо шља ва све га не ко ли ко 
про це на та ста нов ни штва. Из ме ње на је струк ту ра за ни ма ња и нај-
ва жни ја су она ко ја су у обла сти но вих ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја. Не ка да ва жне гра не про из вод ње (ру дар ство, тек стил на ин-
ду стри ја, ме та лур ги ја) из гу би ле су на зна ча ју. Но си о ци раз во ја и 
нај ве ћег до при но са ра сту на ци о нал не еко но ми је су де лат но сти у 
ко ји ма се ства ра и при ме њу је но во зна ње и тех но ло ги ја и сек тор 
но вих услу га. На ста ла су и но ва за ни ма ња ва жна за раз вој и при-
ме ну но вих тех но ло ги ја. На осно ву ре ле вант них ис тра жи ва ња из 
те обла сти мо же се за кљу чи ти да су ве ћи на за по сле них у но вим 
сек то ри ма и за ни ма њи ма му шкар ци.

Ра ни је за па жен тренд фе ми ни за ци је про фе си ја и де лат но сти 
до био је но ве ди мен зи је. Он се огле да, по ред оста ло га, у то ме што 
се пре власт же на у њи ма по кла па са па дом угле да и за ра да. Не ка да 
си гур но за по сле ње у обра зо ва њу, здрав ству слу жба ма со ци јал не 
5) Сто па за по сле но сти же на у ЕУ би ла је 2001 го ди не 54,9%, (а му шка ра ца 73,0%), с тим 

да су нај ви шу сто пу има ле Дан ска (72,0%), Швед ска (70,4%), Фин ска (65,4%), Ни зо-
зем ска (65,2%) и Ве ли ка Бри та ни ја (65,1%), а нај ни жу Грч ка (40,9%), Ита ли ја (41,1%) 
и Шпа ни ја (41,9%). Та да је Сло ве ни ја има ла сто пу за по сле но сти же на од 58,6%, Ру му-
ни ја 58,2%, Че шку 57,0%, Сло вач ка 51,8%, Пољ ска 48,4%, Ма ђар ска 49,6% и Бу гар ска 
47,9% (Em ployment in Euro pe 2002.; Re cent Trends and Pro spects, 2002 Lu xem bo urg: 
Euro pean Com mis sion, P. 173.)

6) Оп шта сто па не за по сле но сти у Сло ве ни ји је би ла 1960. го ди не 1,9 а на КиМ 15,5. По-
сле 30 го ди на у пр вој је сто па не за по сле но сти сма ње на на 1,7 а на дру гом под руч ју 
по ра сла је на 57,2. Ако се број не за по сле них же на у 1960 го ди ни узме као 1,00, он да је 
ин декс по ре ђе ња у Сло ве ни ји 1990. био 0,38 а на КиМ 17,59! Про ра чун ауто ра пре ма 
по да ци ма из СтатистичкигодишњакЈугославије1968,стр. 356 и Статистичкиго
дишњакЈугославије 1991,стр. 471.
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за шти те, на при мер, због кри зе др жа ве бла го ста ња и при ва ти за ци-
је, је озбиљ но до ве де но у пи та ње. У зе мља ма у тран зи ци ји ово је, 
пре све га, из ну ђе но не до стат ком ствар них мо гућ но сти дру штва. У 
оба слу ча ја све се прав да ли бе рал ном иде о ло ги јом ко ја ма ло по ма-
же они ма ко ји гу бе по сао, ме ђу ко ји ма су ве ћи на же не. На мет нут је 
но ви кон цепт рад ног за ко но дав ства у чи јој је осно ви «флек си бил-
но» за по шља ва ње, «флек си бил но» рад но вре ме и рад ни од но си. 

Пад за по сле но сти у од ре ђе ној еко но ми ји, по пра ви лу ви ше 
по га ђа же не не го му шкар це. У Ру си ји је на при мер од 8 ми ли о на 
за тво ре них рад них ме ста 6 ми ли о на при па да ло же на ма7). У раз ви-
је ним ка пи та ли стич ким при вре да ма же не бр же гу бе по сао, би ло да 
се га се де лат но сти у ко ји ма су ве ћи на, уки да ју сред ства за њи хо во 
фи нан си ра ње или су че шће за по сле не у се кун дар ном тр жи шту ра-
да. У зе мља ма у тран зи ци ји, пре све га у Цен трал ној и Ју го и сточ ној 
Евро пи, пад за по сле но сти био је дра сти чан од 1989/1990. го ди не 
био је 26 ми ли о на, од че га су 14 ми ли о на рад них ме ста из гу би ле 
же не.8) На под руч ју бив ше Ју го сла ви је на сма ње ње за по сле но сти 
по ред тран зи ци је ути ца ли су рат, а у Ср би ји и по себ ни фак то ри. 
Упо ре ди ли се кре та ње за по сле но сти, про дук тив но сти ра да и раст 
БДП у Ср би ји он да се ви ди да је за по сле ност спо ри је опа да ла од 
по след ње две де це ни је. Глав ни раз лог је сте по тре ба по ли тич ке 
ели те на вла сти да са чу ва со ци јал ни мир, а тек по том не раз ви јен 
при ват ни сек тор и не спрем ност ста нов ни штва да пре у зме ри зик 
за по сле ња у ње му. У при лог та квој тврд њи иде то што је зва ни-
чан пад за по сле но сти пот це њен, јер је ве ли ки број љу ди био на 
при нуд ним од мо рим и укљу чен у «си ву» еко но ми ју. Мо гућ ност 
укљу чи ва ња у ту зо ну ак тив но сти при ват ни ка, као и зва нич но ре-
ги стро ва них фир ми, до при не ла је и пот це ње но сти ство ре ног БДП 
и пре це ње но сти зва нич не не за по сле но сти. То су по ја ве ка рак те ри-
стич не за све зе мље у тран зи ци ји, са мо што су у Ср би ји има ле ве ће 
ди мен зи је, ду же се одр жа ле и у те жим усло ви ма се убла жа ва ју и 
от кла ња ју.Неједнакости у зарадама (најамнинама)мушкараца и
жена су по сто ја ле ка ко у тр жи шно ори јен ти са ним та ко и ре ал-со-
ци ја ли стич ким еко но ми ја ма. У пр ви ма је тај јаз у про те клих не ко-
ли ко де це ни ја по ве ћан, што се де си ло и чла ни ца ма ЕУ. У дру ги ма 
7) Пад за по сле но сти У СРЈ од 1991. до 2000 го ди не био је пре ма про це ни ВССЈ 400 хи-

ља да, а од 2001-2005. го ди не без по сла је у Ср би ји зва нич но оста ло 229 хи ља да љу ди. 
Из вор: “Сва ки дру ги не за по сленн”, Синдикалниповереник,30 јун 2000, стр. 3 и проце
неМАП-а, са оп ште не на РТВ сту дио Б, Ве сти, 1. јул 2007.

8) WomenandTransition,aSummary, UNI CEF, Re gi o nal mo ni to ring Re port Sum mary, No 6, 
Italy, 1999, pp. 3 and 6.
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је он по сто јао, али се зва нич но ни је при зна вао. Пре ма нај но ви јим 
ре зул та ти ма ис тра жи ва ња хо ланд ских со ци о ло га де вој ка са за вр-
ше ним фа кул те том већ на по чет ку рад не ка ри је ре има 15% ма њу 
за ра ду од сво га ко ле ге. У Аме ри ци се тај јаз уве ћа ва на кон де сет 
го ди на ра да, јер је же на оп те ре ће на про бле ми ма ства ра ња по ро-
ди це, ра ђа њем и по ди за њем де це.9)Пре ма нај но ви јим по да ци ма у 
ЕУ у по ро ди ца ма са ма лом де цом же не су за по сле не у 62,4% а му-
шкар ци 91,4%.10) Сто га се све че шће чу ју зах те ви за ства ра ње усло-
ва за по нов но укљу че ње же на у свет ра да. 

Пре ма по да ци ма за Ју го сла ви ју од 1960. до 1990. го ди не же не 
су при ма ле ма ње у про се ку 12-15% од за ра де му шка ра ца11). То је 
би ло да ле ко иза Фран цу ске и Не мач ке (25% и 30%) Оно што се из 
тих по да та ка не ви ди је сте чи ње ни ца да су ве ћи ну за по сле них у 
сек то ри ма и де лат но сти ма ко ји су би ли ли де ри по ви си ни за ра да 
ве ћи ну чи ни ли му шкар ци (нафт на ин ду стри ја, бро до град ња, ва-
зду шни са о бра ћај, фи нан сиј ске услу ге и др жа ве слу жбе). У рад-
но ин тен зив ним де лат но сти ма, ко је ни су би ле стра те шки ва жне за 
дру штве ни раз вој и одр жа ва ње на вла сти по ли тич ке ели те, ве ћи ну 
су пред ста вља ле за по сле не же не. Оне су де це ни ја ма при ма ле за ра-
де за 20% ни же од про се ка при вре де а ви ше стру ко ни же од за по-
сле них у гра на ма ли де ри ма. Ра спо ни у при ма њи ма рад ни ка истих 
ква ли фи ка ци ја у раз ли чи тим гра на ма кре та ли су се од 1 пре ма 3,5. 
По чет ком де ве де се тих за ра де рад ни ка у нај бо ље пла си ра ној гру-
па ци ји у рас по де ли до хот ка и оних ко ји су нај бо ље у то ме про шли 
би ли су 1 пре ма 4,5!12)

Тран зи ци ја је тај јаз про ду би ла и усме ри ла у дру гом прав цу 
- ка но вим гу бит ни ци ма за по сле ња и стал них из во ра при хо да, а 
у ко рист но вих «ли де ра» и при пад ни ка но ве вла снич ке (ка пи та-
ли стич ке) кла се у на ста ја њу. Са си гур но шћу се мо же ре ћи да ће 
не јед на ко сти у за ра да ма му шка ра ца и же на у Ср би ји и дру гим зе-
мља ма у тран зи ци ји би ти још ве ћи. Је дан од фак то ра та квих про-
ме на је ути цај про це са гло ба ли за ци је, при ва ти за ци је и ја ча ње тра-
9) О то ме ви ше: M. Ro bert de Vi res, Ma ar ton H. J. Wol bers, “Non-stan dard em ployment re la-

ti ons and wa ges among school le a vers in the Net her lands”, Work,EmploymentandSociety,
Vol19(3),2005,pp.503525.

10) “Же не за ра ђу ју ма ње”, A. B. - Euro pa, ЕУ, Послови (На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње)бр.24,5фебруар2008, стр. 12

11) Го ди не 1976. нај ве ће раз ли ке су би ле у за ра да ма му шка ра ца и же на са ВСС (14%) са 
ВСС, а нај ма ње са НКВ струч ном спре мом(12%). о то ме Ви ше у: Н. Но ва ко вић, (Дез)
интеграцијарадничкекласедругеЈугославије,Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 
стр. 72.

12) Н. Но ва ко вић, Пропадањерадничкекласе,ИДН и Рад,Бе о град, 2007. стр. 31.
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ди ци о нал не па три јар хал не (кул ту ре) ко ја же ни ви ди ме сто у ку ћи, 
ра ђа њу и по ди за њу по том ства. Ка ко про це си ма гло ба ли за ци је, у 
ко ји ма се ка пи тал бр же се ли од рад не сна ге, ни је иму на ни ЕУ то је 
мо гу ће да се јаз у за ра да ма му шка ра ца и же на про ду би и у ње ним 
чла ни ца ма. Ово мо же би ти зна ча јан фак тор за др жа ва ња/по ди за ња 
но вих ба ри је ра за сло бод ну цир ку ла ци ју рад не сна ге из ме ђу ЕУ и 
но во при мље них чла ни ца. Же не су те ко је пла ћа ју ве ћу це ну не го 
му шкар ци, без об зи ра на ста рост, обра зо ва ње и кла сну при пад ност.

Упо ред ни по да ци о «ја зу» у пла та ма из ме ђу му шка ра ца и же на 
у зе мља ма у тран зи ци ји на во де на за кљу чак да се у не ки ма од њих 
он по ве ћа ва (као у Бу гар ској,) а у дру ги ма сма њу је (Че хо сло вач ка, 
на при мер). У пр вој је 1990. го ди не же на за ра ђи ва ла 74% за ра де 
му шкар ца, а 1997. го ди не 69.1%. У дру гој је од 1987-1996. го ди не 
сма ње на раз ли ка од 66,1% на 81,3%. У В. Бри та ни ји те не јед на ко-
сти су нај ве ће ( 30%).13)

Ангажовањеу«сивој»економијипредстављаопштупојавуу
друштвимаутранзицији.То је по ја ва ко ју сре ће мо и у раз ви је ним 
ка пи та ли стич ким при вре да ма, али је њен удео у укуп ној за по сле-
но сти, при вред ној ак тив но сти и ГДП знат но ни жи. Она је по ка за-
тељ кри зе јав не еко но ми је, а ње ним уче сни ци ма, по пра ви лу, обез-
бе ђу је до дат не при хо де. У зе мља ма ЕУ15 удео ових ак тив но сти у 
БДП кре та ла се 4-5% кра јем 80-их го ди на, а 1997. го ди не је би ло 
нај ма ње у Аустри ји 8,9% а нај ви ше у Фран цу ској (21%). Де сет го-
ди на ка сни је про сеч но уче шће у ства ра њу БДП је 7-10%.14) У со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји ве ће ан га жо ва ње љу ди у «си вој» еко но ми-
ји за па же но је кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Је дан од 
раз ло га би ла је не склад из ме ђу по ну де и по тра жње ро ба и услу га, 
пад еко ном ске ак тив но сти и ни ске ре ал не за ра де за по сле них. Го-
ди не 1986. ту се ства ра ло 19,7% ре ги стро ва ног дру штве ног про из-
во да15) Пре ма ис тра жи ва њи ма Вељ ка Ру са у Сло ве ни ји су се тим 
ак тив но сти ма ба ви ле ви ше же не, рад ни ци ни жих ква ли фи ка ци ја 
13) GenderinTtransition, World Bank Was hig ton D.C. mart 21, 2002, p. 26. Де сет го ди на ка-

сни је у ЕУ же не су по са ту за ра ђи ва ле 15% ма ње не го му шкар ци. Раз ли ке су уоч љи ве 
из ме ђу по је ди них зе ма ља. Плат ни јаз из ме ђу же на и му шка ра ца је:» нај ма њи у Грч кој, 
и из но си 9%, а нај ве ћи је на Ки пру, и из но си 25%. Ци фре за Бу гар ску и Ру му ни ју, ко је 
су се бло ку при дру жи ле у ја ну а ру, бли зу су про сје ка ЕУ -из но се 16% од но сно 13%.» 
(Европ ска ко ми си ја, 7 март 2007.). У Ср би ји је раз ли ка у пла та ма му шка ра ца и же на 
20%.

14) Г. Кр стић, “Узро ци и по сле ди це си ве еко но ми је у Ју го сла ви ји”, у зб. М. Ми ло са вље вић 
(ур.), Социјалнаполитикаутранзицији, Бе о град, ЦАП и УГСС “Не за ви сност”, 1998, 
стр. 393. и Ср би јан ка Ра фа и ло вић, “Од кри ми на ла до бор бе за го ли жи вот”, Синдикал
ниповереник,31.октобар2006,стр. 7

15) Г. Бо жо вић, “Си ва еко но ми ја и ста би ли за ци ја при вре де”, Економика,бр.4/1994,стр. 8.
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с ци љем да по пра ве свој по ро дич ни бу џет. У дру штви ма у тран зи-
ци ји за бе ле жен је зна ча јан раст «си ве еко но ми је» у ства ра њу БДП. 
Пре ма упо ре ди вим по да ци ма од 1990-1995. го ди не уче шће «си ве 
еко но ми је» је по ве ћа но у Сло ве ни ји са 14% на 19%, СРЈ од 24% на 
30%, Бу гар ској од 17% на 40% а Ру си ји од 15% на 42%! У на шој 
зе мљи 1993. го ди не тај удео у ре ги стро ва ном БДП био је 54,4%.16) 
По чет ком 2000. го ди не не фор мал не ак тив но сти су у Хр ват ској 
ства ра ле 26,5% БДП, у СРЈ 35% и 36% у Бу гар ској.

У Ср би ји се тре ћи на БДП ре а ли зо ва ло у не фор мал ним ак тив-
но сти ма, а 2005. го ди не то је из но си ло од јед не тре ћи не до две пе-
ти не БДП.17) За та ко не што би ло је по треб но ан га жо ва ње ве ли ког 
бро ја љу ди. Они су би ли не за по сле ни, ра ди ли у дру штве ном, ме-
шо ви том и при ват ном сек то ру сво ји не. Пре ма про це ни В. Цве ји ћа 
у Ср би ји је 2000. го ди не та ко ра ди ло 550-770 хи ља да љу ди, а пре ма 
по да ци ма Еко ном ског ин сти ту та из Бе о гра да у 2006. го ди ни чак 
ми ли он љу ди.18) Ка сни ја и оп се жни ја ис тра жи ва ња ове обла сти по-
твр ди ла су прет по став ку да се «си вом» еко но ми јом ба ви зна ча јан 
део ста нов ни штва, а да је она до при не ла убла жа ва њу си ро ма штва 
и со ци јал них на пе то сти. 

Подаци о приходима од активности у «сивој» економији за
једне друштвене слојеве представља бег од па да у си ро ма штво, 
а за дру ге одр жа ва ње по сто је ћег на чи на жи во та или ње го во по-
бољ ша ње. И у тој обла сти оп стао је и про ду био се јаз у за ра да ма 
му шка ра ца и же на. Же не су у СР Сло ве ни ји би ле ви ше укљу че не у 
не фор мал ну еко но ми ју. 19) У СРЈ су 2000. го ди не же не су у «си вој» 
еко но ми ји за ра ђи ва ле 39% ма ње од му шка ра ца а у јав ном сек то ру 
16) По да ци за Сло ве ни ју, СРЈ, и Ру си ју из Women inTransition, p. 6, за Бу гар ску у Em

ploymentandLabourMarket. p. 43. и 64., за Хр ват ску исто, стр 176. За 2000. го ди ну за 
СРЈ су по да ци Анкетеораднојснази, об ја вље ни у: Г. Кр стић, Б. Сто ја но вић, “Ана ли-
за фор мал ног и не фор мал ног тр жи шта ра да у Ср би ји”, ЦЛДС, Бе о град, 2002, стр 46.

17) П. Ђу кић, “Пет го ди на еко ном ске тран зи ци је у Ср би ји: учин ци ре фор ми и раз вој при-
вре де 2000-2005.”, у: Петгодинатранзиције уСрбији (ур. С. Ми ха и ло вић),ФЕС и 
СДК, Бе о град, 2005, стр. 72.

18) В. Цве јић, “Опа да ње дру штва у про це су ду ал ног струк ту ри ра ња” у: Рачјиход:Србија
утрансформацијскимпроцесима, (Прим. М. Ла зић), ИСИ Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, 2000, стр. 297; С. Ра фа и ло вић, “Од бор бе за го ли жи вот до кри ми на ла”, Син
дикалниповереник,31.октобар2006,стр. 7.

19) В. Рус и сар.,”Ква ли тет жи во та у Сло ве ни ји”, у Годишњак социјалне политике бр.
1/1989,стр. 129. Слич на по ја ва за бе ле же на је и у Ру си ји . У Ру ској Фе де ра ци ји је 2003. 
го ди не . у “си вој “еко но ми ји би ло ан га жо ва но од 8 до 11 ми ли о на љу ди. Ве ћи на је 
има ла обра зо ва ње ви ше од СС. Ви ди: др Зо ја Кот ки на, “Не ви дљи ви рад ни ци: же не у 
не фор мал ној при вре ди у Ру си ји”, рад на Кон фе рен ци ји Ме ђу на род ног удру же ња фе-
ми ни стич ких еко но ми сти ки ња (“Фе ми ни стич ки ди ја лог о тран зи ци ји и уве ћа њу ЕУ”, 
21-22.01.2005, Бу дим пе шта, Ма ђар ска).
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32% 20). То зна чи да се јаз у за ра да ма му шка ра ца и же на про ду био у 
срп ском дру штву у тран зи ци ји.

Раст приватног сектора и предузетништвапред ста вља је-
дан од нај ва жни јих ин ди ка то ра успе шно сти не ке зе мље у тран зи-
ци ји. По ре ђе ње Ср би је са бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма и 
зе мља ма у тран зи ци ји сред ње и ју го и сточ не Евро пе има ју сми сла 
ако нам ука жу до кле смо сти гли у том по гле ду. По чет ком де ве де се-
тих го ди на при ват ни сек тор био је нај ра зви је ни ји у Сло ве ни ји а у 
Ср би ји је уче ство вао с све га не ко ли ко про це на та у ства ра њу ДП и 
укуп ној за по сле но сти. Сло ве ни ја је би ла нај ра зви је ни ја, од Ср би је 
не ко ли ко пу та има ла ве ћи ДБП по ста нов ни ку и нај бр же се при-
кљу чи ла ЕУ. Хр ват ска и Ср би ја су уче ство ва ле у ра то ви ма ко ји су 
оме ли про це се тран зи ци је, а Ма ке до ни ја, на при мер, ни је у њи ма 
уче ство ва ла. Зе мље као што су Бу гар ска, Ру му ни ја и оне на ста ле 
рас па дом СССР од 1990, го ди не су пре ла зи ле по је ди не ета пе тран-
зи ци је, а да ни су бит ни је оме та не спољ ним фак то ри ма санк ци ја ма, 
ра то ви ма и сл. У сва кој од њих те као је про цес на ста ја ње но ве кла-
се ка пи та ли ста, ства ра ње ма се на јам них сло је ва и пре стук ту ри ра-
ње дру штва. На јед ној стра ни на шли су се тран зи ци о ни до бит ни ци 
а на дру гој гу бит ни ци. На осно ву зва нич них по да та ка УН, МОР и 
Европ ске ко ми си је и на ци о нал них ста ти стич ких слу жби са зна је мо 
да су ме ду гу бит ни ци ма ве ћи на же не. Њих је ре ла тив но ма ло ме ђу 
но вим при ват ни ци ма и пред у зет ни ци ма. Ме ду по ли тич ком и еко-
ном ском ели том има их сим бо ли чан про це нат, а ту су се на шле ви-
ше по сред ством при пад но сти по ро ди ца ма (же не, ћер ке) не го што 
су има ле сред ста ва и мо гућ но сти да по ста ну успе шне пред у зет ни-
це. Па ипак, не тре ба за не ма ри ти узак слој же на ко је су успе шне и 
у тој обла сти21).

Уче шће при ват ног сек то ра у ства ра њу БДП у ве ћи ни зе ма ља 
ко је су се при кљу чи ле Европ ској уни ји има ју ве ће уче шће при ват-
ног сек то ра не го Ср би ја. По чет ком овог ми ле ни ју ма у Хр ват ској је 
то би ло 60% , Ру му ни ји 70% а Бу гар ској 75%. 22)

На осно ву раз ли чи тих из во ра по да та ка, као што су о се ле њу 
ка пи та ла у зе мље у тран зи ци ји, са зна је мо да стра не мул ти на ци о-
20) Анкетаораднојснази, по да ци Г. Кр стић, Б. Сто ја но вић, “Ана ли за фор мал ног и не фор-

мал ног тр жи шта ра да у Ср би ји”, стр. 52.
21) На спе ци фич но сти про це са на ста ја ња успе шних пред у зет ни ца у све ту и Ср би ји ука за-

ла је М. Ра до вић у “Ли дер ске спо соб но сти же на и њи хов по ло жај у по слов ном све ту”, 
Теме,бр.3/2005,Ниш, стр. 282

22) EmploymentandLabour–MarketPolicyinSouthEasternEurope, Fri drich Ebert Stif tung, 
Bel gra de, ,2002, pp. 67, 93, 144
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нал не ком па ни је же не за по шља ва ју на по вре ме не и сла бо пла ће-
не по сло ве. У слу ча ју сма ње ња про из вод ње пр ве до би ја ју от каз, 
а пре ма њи ма се при ме њу је за ко но дав ство ко је је по вољ ни је по 
по сло дав ца. Иста суд би на сти ћи ће и до ма ћу рад ну сна гу ула ском 
ста них ин ве сти то ра у зе мљу. Пре ма по да ци ма ин спек ци је ра да у 
Ср би ји је у пр вој по ло ви ни 2007. го ди не у не фор мал ној еко но ми ји 
ра ди ло 100 хи ља да же на, а од свих не при ја вље них рад ни ка у тр го-
ви ни 70% би ле су же не23). 

«Флексибилно»раднозаконодавство је на ста ло у САД и За-
пад ној Евро пи још по чет ком осам де се тих го ди на XX ве ка. Оно је 
из раз на ру ше не рав но те же ра да и ка пи та ла у ко рист ово га дру го га. 
На и ме, пр ви «флек си бил ни» за ко ни из ове обла сти од но си ли су 
се на бри са ње за кон ских ре ше ња о ми ни мал ној на јам ни ни, сни-
жа ва ње ста ро сне гра ни це за за сни ва ње рад ног од но са и сло бо ду 
по сло дав ца да сма њи на јам ни ну мла дим рад ни ци ма ста ро сти до 
23. го ди не жи во та24). Дру ги та лас усва ја ња и при ме не овог за ко но-
дав ства усле дио је то ком де ве де се тих го ди на. Од та да се још ви-
ше оза ко њу ју пра ва вла сни ка ка пи та ла и ме наџ мен та да ус по ста ве 
«флек си бил не» рад не од но се, «флек си бил но» рад но вре ме и лак ше 
за по шља ва ју и от пу шта ју рад ни ке. Све то се прав да ло по тре бом 
сни жа ва ња тро шко ва ра да, под сти ца њем ин ве сти ци ја и ожи вља ва-
њем по су ста лих еко но ми ја. Од по чет ка овог ми ле ни ју ма овај тренд 
је оп шта по ја ва у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма. Основ на ди-
ле ма ко ја се у прак си по ста вља је сте ка ко да се про на ђе ме ра од-
но са из ме ђу флек си бил но сти и си гур но сти за по сле ња. У Дан ској 
је чак на ста ла реч «fle xi se cu rity» а мо же се ре ћи да је дао по зи тив-
не ре зул та те. То је зе мља у ко јој је нај ве ћи сте пен за по сле но сти 
ста нов ни штва, пре ма по да ци ма Ми ни стар ства за рад го ди не 2001. 
за по сле но је би ло 75% а не за по сле но 3% рад но спо соб ног ста нов-
ни штва.

У сре ди шту «флек си бил ног» рад ног за ко но дав ства је сте иде-
ја да ће се на тај на чин по ве ћа ти за по сле ност, док се у ствар но сти 
ка пи та лу ну де не слу ће не мо гућ но сти из бо ра и ро та ци је јеф ти не 
рад не сна ге. Же не пред ста вља ју са мо је дан њен сег мент. У то нас 
уве ра ва ју по да ци о раз ли чи тим об ли ци ма «флек си бил ног» за по-
шља ва ња. То је, нај кра ће ре че но, сва ко за по шља ва ње ко је ни је са 

23) Н. Ер цег, “Же не су обра зо ва ни је, али се те же за по шља ва ју”, Блиц,22.08.2007(ttp://
www.blic.co.yu/).

24) У Хо лан ди ји је 1980. го ди не до нет за кон по ко ме се мла дим рад ни ци ма из ме ђу 16. и 
23. го ди не ума њу је за ра да за 7,3%. Б. Мар ко вић, Новетехнологије,радничкакласаи
синдикати,Рад нич ка штам па,Бе о град, 1989, стр. 49.
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пу ним рад ним вре ме ном, стал ном за ра дом и кон ти ну и ра ном ка-
ри је ром. По сао на нео д ре ђе но вре ме и са пу ним рад ном вре ме ном 
ци ви ли за циј ско је до стиг ну ће на ста ло са ин ду стриј ском ре во лу ци-
јом. У са вре ме ном све ту, где до ми ни ра ју про це си гло ба ли за ци је и 
ли бе ра ли за ци је еко но ми ја и дру шта ва уоп ште, та кво за по сле ње се 
пре ва зи ла зи. На ре ду су «ати пич ни» об ли ци за по сле ња. Нај че шће 
је то рад на од ре ђе но вре ме, по вре ме ни и се зон ска за по сле ња, де-
ли мич но за по сле ње («парт-ти ме») и раз ли чи ти об ли ци ан га жо ва-
ња ван про сто ри ја по сло дав ца (код ку ће на при мер).

Таб. 1 По сто так (%) свих за по сле них са «парт-ти ме»  
у ЕУ по ста ро сти

Го ди не ста ро сти Же не Му шкар ци
15-24 30 16
25-49 33 4
50-64 38 6
То тал 33 6

Из вор: EuropeanLabourForceSurvey1999, Euro stat
На осно ву ре ле вант них ис тра жи ва ња у тој обла сти за кљу чу је-

мо да је стал ни по сао, са си гур ним за по сле њем и за ра да ма ре зер-
ви сан, пре све га, за му шкар це и све обра зо ва ни је ка дро ве. Но ви 
об ли ци рад них од но са су отво ре ни ји за рад ни ке и ка дро ве ста рих 
за ни ма ња и ни жих ква ли фи ка ци ја, же не, ми гран те и дру ге мар ги-
нал не гру пе. То пра ви ло су по твр ди ло ка ко у ЕУ 15 та ко и у по је-
ди нач ним слу ча је ви ма 25).

Нај ва жни је пред но сти су уште де на стра ни по сло дав ца ко ји 
за по шља ва рад ни ке на «ати пи чан» на чин је су сле де ће: бо ље ко ри-
шће ње рад ног вре ме на, не пла ћа ње по ви шој це ни пре ко вре ме ног 
ра да, за вре ме ви кен да и пра зни ка, а и не пла ћа ње бо ну са и дру гих 
на кна да из рад ног од но са (го ди шњи од мо ри, бо ло ва ња и сл). Они 
ко ји су при ну ђе ни да се та ко за по шља ва ју ла ко до би ја ју от ка зе, а 
све је ма ња со ци јал на за шти та за вре ме не за по сле но сти и тра же-
ња но вог по сла. То ме је у ве ли кој ме ри до при не ла кри за до та да-
шњег мо де ла др жа ве бла го ста ња, док је у зе мља ма у тран зи ци ји 
ово по сле ди ца са свим дру гих раз ло га (при ва ти за ци је и про ме не 
дру штве не и еко ном ске струк ту ре).

Већиназапосленихсаделимичнимраднимвременом(«partti
me»)сужене,амеђузапослениманаодређенорадновремевећина
сумладиижене. У ЕУ 80% за по сле них са скра ће ним рад ним вре-
25) По да ци се од но се на ЕУ у 1999. го ди ни. Ви ди. Кри сти на За бор ски-Чу но вић, «Же не на 

тр жи шту ра да», Крухируже,бр.21/2004.
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ме ном су же не. У укуп ној за по сле но сти тај об лик за сни ва ња рад-
них од но са ни је пре ла зио 14%, а у Ср би ји је 2000. го ди не био 1%.26) 
Ов де се ве ћа сло бо да за сни ва ња та квих рад них од но са обра зла же 
као ме ра ко ја ће по мо ћи ве ћу упо сле ност же на, бо ље ускла ђи ва ње 
рад них и по ро дич них оба ве за и на чи на за по шља ва ња рад ни ка ко ји 
ће због сте ча ја и при ва ти за ци је ма сов но оста ја ти без по сла. На мер-
но се ука зу је на бо љу ста ну та квог за по шља ва ња, а за бо ра вља се да 
та кав по сао тре ба да бу де ствар из бо ра же не. Пре ћут ку је се и то да 
кра ће рад но вре ме зна чи и ма ње мо гућ но сти за ра де, на пре до ва ња, 
обра зо ва ња и уоп ште уса вр ша ва ња за по сле них.

Женеиновосоцијалнозаконодавствоу дру штву у тран зи ци ји 
је област у ко јој на ста ју но ве и ши ре се ста ре не јед на ко сти ме ду 
по ло ви ма. На За па ду је про ме на со ци јал ног за ко но дав ства до не ла 
кре са ње до та да шњих пра ва и сред ста ва на ме ње них по је дин цу и 
по ро ди ци, пре све га, у слу ча ју бо ле сти, не сре ћа на ра ду и не за-
по сле но сти. Ка да је реч о за шти ти по ро ди це сма ње не су до та ци је 
нов ча не и дру ге по мо ћи по ро ди ци у одр жа ва њу од ре ђе ног ни воа 
жи вот ног стан дар да. Стро жи ји су кри те ри ју ми за до би ја ње по мо-
ћи, а ак це нат је на ве ћој од го вор но сти по је дин ца за ње га и по ро-
ди цу. 

Не по сто ји је дан је дин ствен европ ски со ци јал ни мо дел. Раз-
ли ку ју се нај ма ње 4 ти па со ци јал не по ли ти ке. Лон ги ту ди нал на ис-
тра жи ва ња су по твр ди ла те зу да не ма кон вер ген ци ја ме ђу њи ма, 
већ са мо се сма њу ју раз ли ке уну тар сва ког27). За нас је бит но да су 
др жав на сред ства на ме ње на де ци, мај ка ма и ро ди те љи ма уоп ште 
сма ње на, а да се не ки од њи хо вих за ко на ди рект но на ме ћу зе мља-
ма у тран зи ци ји. У Ср би ји се ово ис по љи ло кроз усва ја ње ви ше 
за ко на. Њи ма се у не по врат ша љу ду га труд нич ка и по ро диљ ства 
од су ства, ре ла тив но ви со ке на кна де за вре ме од су ство ва ња мај ке 
због ра ђа ња де це или због не ге дру гог чла на по ро ди це. Но во за ко-
но дав ство је све то де гра ди ра ло, а све у ци љу да омо гу ће по сло дав-
ци ма да лак ше пла си ра ју и опло де свој ка пи тал. Та ко се мо же ту-
ма чи ти од ред ба за ко на по ко ме се по ро диљ ским од су ством на зи ва 

26) Г. Кр стић, Б. Сто ја но вић, “Ана ли за фор мал ног и не фо рр мал ног тр жи ша ра да у Ср би ји, 
у:ПрилозизајавнурасправуоинституционалнимреформамауСрбији,З. Ва цић (ур), 
CLDS, Бе о град, 2002, стр. 33.

27) Ti to Bo er ri,, “Со ци јал на по ли ти ка: јед на за све”, (пре ве ли Та ма ра Пу хов ски и Лео Мат-
ко вић), Ревија засоцијалнуполитику, год.12, (2005),бр.34, стр. 393-407. Аутор је 
ука зао на чи ње ни цу да не по сто ји кон вер ген ци ја из ме ђу кон ти нен тал ног, ан гло сак сон-
ског, се вер ног и ју жног мо де ла со ци јал не по ли ти ке, већ да су “ујед на ча ва ња” при сут на 
уну тар сва ког од њих. По себ но ва жна је таб. 1 на стр. 395.
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и оно што је би ло труд нич ко, а на кна де за мај ке де те та до 6 ме се ци 
су у ви си ни 100% за ра де, а по сле су ума ње на. 

Општитрендсмањењанакнадатрудницамаипородиљама
присутанјекакоуЕУтакоиудруштвимаутранзицији28).Њи
ховадемографска структура себитноразликује.29).У Ср би ји је
број мла дих до 24 го ди не го то во из јед на чен са бро јем ста рих ли ца 
(из над 60 го ди на). По ста ро сти смо ста нов ни штво у ду бо кој ста ро-
сти, ше сти у Евро пи. Про сеч на ста рост гра ђа на је 40,7 го ди на. На 
100 мла дих до 15 го ди на до ла зи 140 љу ди ста ри јих од 65 го ди на30) 
По сто је чи та ви ре ги о ни у ко ји ма је на де лу де по пу ла ци ја. У пе ри-
о ду из ме ђу два по след ња по пи са ста нов ни штва за бе ле жен је раст 
сто пе мор та ли те та, а пад оче ки ва ног тра ја ња жи во та и на та ли те та. 
Пре ма по да ци ма зва нич не ста ти сти ке од 1990-2005. го ди не у Ср-
би ји је ма ње 20% жи во ро ђе не де це а умр ло је ви ше 24,9% љу ди.

У та квим усло ви ма рад но и со ци јал но за ко но дав ство је на 
ште ту же на у фер тил ном и рад ном пе ри о ду, али и дру штва као це-
ли не ду го роч но по сма тра но. Дру ги пра вац не по вољ них кре та ња 
је сте не јед на кост из ме ђу за по сле них же на на од ре ђе но и нео д ре ђе-
но вре ме. Ове пр ве ап со лут но не ма ју при ли ку да ко ри сте по ме ну те 
бе не фи ци је труд ни ца и по ро ди ља. Ако ра де у при ват ном сек то ру 
до би ја ју от каз, или се за по шља ва ју уз пи сме ну из ја ву да не ће ра ђа-
ти. То је ди рект но кр ше ње основ них људ ских пра ва, ко је је у дру-
штву у тран зи ци ји уоби ча је но 

 На не по вољ не трен до ве у при род ном кре та њу ста нов ни штва 
Ср би је ука зу ју нам и по да ци из не ти у сле де ћој та бе ли.

28) У чла ни ца ма ЕУ по ро диљ ско од су ство је 2005. го ди не тра ја ло 14 не де ља (Ир ска и Не-
мач ка 14, Бел ги ја 15, Хо лан ди ја 16) с тим да по сле то га ду жи на од су ства, знат но ма ње 
пла ће ног ва ри ра ла. Нај бо љи усло ви за бри гу о бе ба ма има ле су Шве ђан ке. Оне су по-
ред 50 да на од су ства пре по ро ђа ја (отац чак 10 да на), а по сле по ро ђа ја су оста ја ле код 
ку ће 15 ме се ци! Из вор: Оли ве ра По по вић, “По ро ди те се у Швед ској”, Политика,1.
април2005, стр. 9. 

29) Док су “ста ре” чла ни це ЕУ то и по струк ту ри ста нов ни штва, са ни ском сто пом не за по-
сле но сти у Ср би ји је сто па не за по сле ност три пу та ве ћа а при вред ни раз вој успо рен. 
Иста ин сти ту ци о нал на ре ше ња су не при ме ре на за ре ша ва ње по ме ну тих про бле ма.

30) По да ци се од но се на Ср би ју без КиМ, а из по пи са су ста нов ни штва 2002. го ди не. На 
ове чи ње ни це ука зао је и Ми лош Не ма њић, “Да ли је сра мо та би ти стар?”, Политика,
24.мај2008. (http://www.po li ti ka.co.yu/)
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Таб. 2 Сто пе на та ли те та, мор та ли те та и при род ног при ра-
шта ја ста нов ни штва Ср би је 1990-2005. го ди не31)

Го ди на Жи во ро ђе ни Умр ли При род ни при ра штај
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

Из вор, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2007.

На јед ној стра ни су не за по сле не же не ко је не ма ју по сао и 
усло ве да ра ђа ју и га је де цу. Мно ге од њих су у зо ни ап со лут ног и 
ре ла тив ног си ро ма штва. У ме ри у ко јој при па да ју ни жим сло је ви-
ма, ет нич ким ма њи на ма или из бе глим и прог на ним ли ци ма њи хов 
по ло жај је крај ње те жак и не за ви дан. На са свим дру гом кра ју дру-
штве не хи је рар хи је су же не стал но за по сле не, или са мо вла сни це 
пред у зе ћа и дру гих не по крет но сти, ко је има ју ви со ке за ра де, бо ље 
по ро дич не при ли ке за ра ђа ње, га је ње и обра зо ва ње де це32).

Реформапензионогсистемаза же не је до не ла не ко ли ко но ви-
на. По ме ра ње ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње, узи ма ње у об зир 
це лог рад ног ста жа за утвр ђи ва ње осно ви це за пен зи ју, крах до тад 
је ди ног др жав ног фон да и на ста ја ње два но ва сту ба (при ват ни и 
до бро вољ ни).33)Нај ва жни је пи та ње ко је се на мет ну ло гла си: ка ко 
одр жа ти ме ђу ге не ра циј ску со ли дар ност и ство ри ти усло ве за нор-
ма лан жи вот у ста ро сти? Пре ма до са да шњим ис ку стви ма мо же се 
за кљу чи ти да мно ге др жа ве у тран зи ци ји ко ри сте го то ве за кон ске 

31) По дат ке је ди рек тор РЗС Дра ган Вук ми ро вић, об ја вље но у: Со ња Лу бар дић, “Де мо-
граф ски су но врат Ср би је”, Православље,3.март2007,стр. 8.

32) Си ро ма штво је нај ви ше по го ди ло де цу. У Ср би ји је 2006. го ди не око 155 000 де це жи-
ве ло у по ро ди ца ма ко је су днев но тро ши ле ма ње од 2,4 до ла ра, а ско ро исто то ли ко је 
жи ве ло ис под те ли ни је си ро ма штва. Из вор је сту ди ја СтањедецеуСрбији2006.го
дине–.сиромаштвоисоцијалнаискљученост, пре у зе то из: К. Ђор ђе вић, “Си ро ма шно 
сва ко пе то де те у Ср би ји”, Политика,9.фебруар2007,стр. 8.

33) Ви ди: Н. Ла лић - Јан ков, Н. Бо го вић, “Не ма ви ше де сет нај у спе шни јих”, Данас,4.но
вембар 2002. (http://www.da nas.co.yu/). Иста по ја ва ка рак те ри ше и раз ви је не зе мље. 
Узро ци и по сле ди це ре фор ме овог си сте ма у чла ни ца ма ЕУ су дру га чи ји не го у дру-
штву у тран зи ци ји.
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мо де ле, ко ја ни су при клад на за њи хо ву де мо граф ску струк ту ру. У 
ве ћи ни се по ве ћа ва ста ро сна гра ни ца од ла ска у пен зи ју. Об ра чун-
ски пе ри од не узи ма «де сет злат них» го ди на ста жа, већ цео рад ни 
стаж. Пре ла зи се на си стем ко ји по ве зу је ви си ну пен зи је са ви си-
ном упла та. Усво је ни мо дел у Ср би ји до ве шће до да љег сма ње ња 
ре ал них пен зи ја, па да ве ли ког бро ја пен зи о не ра у си ро ма штво и 
сла бље ње ме ђу ге не ра циј ске и по ро дич не со ли дар но сти. У 2005. 
го ди ни пен зи о нер ка је има ла 4000 дин ма њу пен зи ју од пен зи о-
не ра.34) Же не су има ле пен зи је за ско ро 30% ни же од му шка ра ца. 
Исту пен зи ју су ма ње ужи ва ле, а ве ли ки број је жи вео у ап со лут-
ном си ро ма штву.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ,ЖЕНЕИТРЖИШТЕРАДА
УДРУШТВУУТРАНЗИЦИЈИ

Растнезапосленостиуземљамаутранзицији је оп шта ка рак-
те ри сти ка њи хо вог раз во ја у по след њих де це ни ју и по. У пе ри о ду 
пре тран зи ци је у њи ма је по сто ја ла отво ре на и при кри ве на не за по-
сле ност. Пр ва се од но си ла на зва нич но ре ги стро ва на не за по сле на 
ли ца, а дру га на ви шак за по сле них у дру штве ном/др жав ном сек-
то ру при вре ђи ва ња и у по љо при вре ди. Ју го сла ви ја је још кра јем 
се дам де се тих има ла сто пу не за по сле но сти 8% ка ква је ка рак те ри-
стич на за зе мље ЕУ по чет ком овог ми ле ни ју ма. Пред рас пад зе-
мље то је би ла нај ви ша сто па не за по сле но сти у Евро пи - 19% ( с 
тим што се про це њи ва ла при кри ве на за по сле ност у јав ном сек то ру 
еко но ми је на 30% а у по љо при вре ди на 25%)35). Уз то су би ле из-
ра зи те ре ги о нал не не јед на ко сти. У пе ри о ду тран зи ци је раст отво-
ре не не за по сле но сти и зва нич не сто пе не за по сле но сти се у Ср би ји 
дра стич но уве ћа вао.

Ин декс ра ста не за по сле них ли ца, те њи хо во раз вр ста ва ње по 
по лу по ка зу је тренд бр жег по ра ста не за по сле не жен ске рад не сна-
ге36). За раз ли ку од со ци ја ли стич ког пе ри о да раз во ја, ка да су ста ри-
је ге не ра ци је би ле за шти ће не од гу бит ка по сла а рад на од ре ђе но 
вре ме био од се кун дар ног зна ча ја, у пе ри о ду тран зи ци је из ме ни ла 

34) А. Је кић, “Же на ма ма ње пен зи је”,Политика.13новембар2005, стр. 7.
35) Н. Но ва ко вић, (Дез)интеграцијарадничкекласедругеЈугославије,Ин сти тут дру штве-

них на у ка, Бе о град, 2008, стр. 165. 
36)  Да ља ра ци о на ли за ци ја јав них и др жав них слу жби не из бе жно ће до ве сти до ве ће 

не за по сле но сти же на. Има их до ста и у ад ми ни стра ци ји јав них пред у зе ћа. У тим фир-
ма ма се про це њу је ви шак од 50 хи ља да за по сле них, ко ји ће због при ва ти за ци је оста ти 
без по сла.
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се и струк ту ра не за по сле них. Све ве ће је уче шће љу ди ко ји су из-
гу би ли по сао, би ло због сте ча ја фир ми, при ва ти за ци је или до би-
ја ња от ка за од ста рих и но вих по сло да ва ца. са да се њи хов удео 
у укуп ној не за по сле но сти кре ће до јед не че твр ти не. Ме ду њи ма 
нај број ни је су же не37). Исти про це си ка рак те ри шу и дру ге зе мље 
у тран зи ци ји.

Таб . 3 Сто пе ак тив но сти, за по сле но сти и не за по сле но сти  
у Ср би ји ок то бра 2005.

Укуп но Му шкар ци |Жене

Ак тив ност 65,2 74,3 56,7

За по сле но сти 51,0 61,2 40,9

Не за по сле ност 21,8 17,6 27,8

Из вор: Анкетаораднојснази,октобар2005,Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
Бе о град, 2005, стр. 63.

На по ме на: сто па не за по сле но сти је ра чу на та пре ма ме то до ло ги ји ИЛО
У структури свих званично незапослених лица већину чине

жене. У пе ри о ду тран зи ци је зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе ове не јед-
на ко сти су још уве ћа не. То по твр ђу ју по да ци о по ра сту сто па за по-
сле но сти и не за по сле но сти му шка ра ца и же на. Узме ли се у об зир 
ду жи на че ка ња по сла он да се мо же ре ћи да Ср би ја да ле ко од сту па 
од зе ма ља ЕУ. Та мо је уоби ча је но да се ду го роч ном не за по сле но-
шћу сма тра тра же ње по сла ви ше од 6 ме се ци. Код нас је то го ди на 
да на, а та квих је ви се од 80% при ја вље них слу жба ма за за по шља-
ва ње. Сре ди ном 2007. го ди не На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње ре ги стро ва ла је 913.000 не за по сле них ли ца. Про сеч на ста рост 
не за по сле них би ла је 37 го ди на, а на по сао се че ка ло у про се ку 
49 ме се ци. Од свих при ја вље них 55% тра жи ло је по сао ду же од 
2 го ди не, а исто то ли ко би ло је без рад ног ис ку ства. Сто па не за-
по сле но сти би ла је 21,6, што три пу та ви ше од про се ка Евро пе. 
Ве ћу сто пу не за по сле но сти има ле су са мо Цр на Го ра, Ма ке до ни ја 
и Бо сна и Хер це го ви на. У дру гим зе мља ма у тран зи ци ји нај бли жа 
сто па не за по сле но сти је у Ма ке до ни ји. При оце ни на ве де них по-
да та ка бит но је има ти на уму да је ве ли ки број не за по сле них ли ца, 
а по себ но же на и то ни жих ква ли фи ка ци ја, «обес хра бре не» и не 
тра жи ак тив но по сао38). Мно ге од њих су у «си вој» еко но ми ји.
37) Пре ма зва нич ним по да ци ма у ок то бру 2005, од свих не за по сле них ко ји су ра ни је има ли 

по сао (437.544) 231.658 су би ле же не. Из вор, Анкетаораднојснази, Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку, Бе о град 2005, стр. 67.

38) Тај удео у укуп ној не за по сле но сти се кре ће око 3%..На ве де ни по да ци о не за по сле но-
сти у 2007. го ди ни из нео је Вла ди мир Илић, др жав ни се кре тар за за по шља ва ње у Ми-
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Незапосленостмладихје оп шта по ја ва и на За па ду и на Ис то-
ку. У зе мља ма у тран зи ци ји, а по себ но у Ср би ји, она је «пот це ње-
на». На и ме, по чет ком де ве де се тих го ди на кре нуо је та лас спољ них 
ми гра ци ја рад не сна ге. Он се ни до да нас ни је за у ста вио. Из зе мље 
је од 1991 до 1996. оти шло 20.000 ВСС струч ња ка и на уч ни ка. По 
оце ни Са ве зног ми ни стар ства за раз вој, на у ку и кул ту ру за њи хо-
во шко ло ва ње утро ше но је 2 ми ли јар де до ла ра39), Сво јим од ла ском 
они су по ре ме ти ли де мо граф ску струк ту ру ста нов ни штва и иза-
зва ли про ме не у струк ту ри рад ног кон тин ген та. Ме ђу они ма ко ји 
тра же у зе мљи по сао та ко ђе су у нај го рем по ло жа ју мла ди. Ов де 
се то не за по сле ни до 30. го ди на жи во та. Због ни ског при вред ног 
ра ста, спо рог раз во ја при ват ног сек то ра, ви со ких тро шко ва за по-
шља ва ња но ве рад не сна ге и фи скал них оп те ре ће ња за ра да они су 
при ну ђе ни да се сна ла зе ка ко мо гу и уме ју. Мо гућ но сти да спре че 
пад у си ро ма штво за ви се од кла сног по ло жа ја по ро ди це. 

Таб. 4 Сто па не за по сле но сти пре ма ИЛО у Ср би ји 2003. го ди не
Ста рост Укуп но Же не Му шкар ци

Укуп но 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

Из вор: ЖенеимушкарциуСрбији,Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 
2005, стр 47.

По ред то га др жа ва је до не ло за ко не ко ји ма су не ка да сред ства 
на ме ње на не за по сле ни ма знат но сма ње на. Са мо «ак тив но» тра же-
ње по сла под ра зу ме ва оста ја ње на ли ста ма на ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње. Јед на од по сле ди ца је сте чи ње ни ца да је дан број не-
за по сле них мла дих уоп ште ни је при ја вљен тим слу жба ма. Не ки од 
њих не мо гу то да учи не јер су из бе гли це и ин тер но ра се ље на ли ца. 
Има и не за по сле них ко ји иле гал но ра де у соп стве ним при ват ним 
рад ња ма или код дру гих по сло да ва ца. У сва ком слу ча ју ис тра жи-
ва ња не за по сле но сти и си ро ма штва по твр ђу ју да је је дан слој не за-

ни стар ству еко но ми је. Све у:Новости ис тра жу ју: “Про ђе жи вот на би роу”, Вечерње
новости,17.јун2007,стр.3.

39) Об ја вље но у Политици,18.марта1998. цит. пре у зе то из Б. Ше фер: “Со ци јал на си гур-
ност и пра ва по осно ву ра да”, у зб. Социјалнаполитикаутранзицији, (ред. М. Ми ло-
са вље вић), Бе о град, 1998, стр. 73.
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по сле них на иви ци или у ду бо ком си ро ма штву. Ме ђу њи ма че шће 
се на ла зе же не, а по себ но са мо хра не мај ке или при пад ни це ет нич-
ких ма њи на

Уоби ча је на је по ја ва да је сто па не за по сле но сти мла дих ви ша 
од не за по сле но сти уоп ште ка ко у раз ви је ним зе мља ма ЕУ та ко и 
у дру штви ма у тран зи ци ји. У оба слу ча ја же не су у не по вољ ни јем 
по ло жа ју, с тим што по сто је и ге не ра циј ске не јед на ко сти у шан са-
ма на ла же ња за по сле ња. За дру штва у тран зи ци ји бит но је то да су 
те сто пе не за по сле но сти мла дих не ко ли ко пу та ви ше не го у ЕУ. На 
при ме ру Ср би је за кљу чу је мо да су , по пра ви лу, угро же ни је же не 
ско ро свих ге не ра ци ја 

Староснаструктуранезапосленихимасвојеспецифичности
у дру штви ма у тран зи ци ји. У Ср би ји се тек од 2000. го ди не зва-
нич но по ве ћао број не за по сле них са ве ћим бро јем го ди на ста жа 
и жи во та. Ово је ди рект на по сле ди ца про ме не еко ном ске струк-
ту ре. По ред уки да ња «при нуд них од мо ра», а ко ји ни су са мо на ша 
по себ ност, на ко ји ма је у јед ном тре нут ку би ло ми ли он љу ди. На 
ред су до шли сте ча је ви, ре струк ту ри ра ње и про да ја фир ми. Ово се 
де ша ва ло не са мо у при вре ди не го и у јав ним слу жба ма. Ме ђу њи-
ма ве ли ки је про це нат же на.40) Оне су раз ли чи тих ква ли фи ка ци ја и 
мо гућ но сти да на ђу но во за по сле ње. На јед ној стра ни су же не ко је 
су ра ди ле у «гу би та ши ма», про па лим фир ма ма из обла сти тек стил-
не, ко жар ска, дрв не ин ду стри је. Њи хо во че ка ње на но ви по сао или 
од ла зак у пен зи ју је нај че шће и бор ба за пре жи вља ва ње. На дру гој 
су зва нич но не за по сле не же не из до бро сто је ћих у рас по де ла ма за-
ра да (из јав ног сек то ра. све и да ни су ма те ри јал но обез бе ђе не (со-
ци јал ни про грам и на кна де од стра не слу жби за за по шља ва ње) оне 
да ле ко бо ље жи ве. Пре ма по да ци ма Син ди ка та фи нан сиј ских ор га-
ни за ци ја Ср би је 2002. го ди не би ло је за по сле но 12000 слу жбе ни ка. 
Сла њем у сте чај че ти ри ве ли ке срп ске бан ке без по сла је оста ло 
8000, а пре ко 2800 је би ло ста ри је од 50 го ди на.41) Њи хо ве пла те 
и дру га при ма ња, а сад и «от прем ни не», би ле су ви ше стру ко ве ће 
не го тек стил них рад ни ца.

Образовна структура незапослених лица у Ср би јиима исте 
ка рак те ри сти ке као и у дру гим дру штви ма у тран зи ци ји. Ве ћи на 
не за по сле них су сред њег обра зо ва ња Же не су обра зо ва ни је од му-

40) Пре ма зва нич ним по да ци ма у ок то бру 2005, од свих не за по сле них ко ји су ра ни је има ли 
по сао (437.544) 231.658 су би ле же не. Из вор, Анкетаораднојснази, Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку, Бе о град 2005, стр 67.

41) СФОС, “Сва ки дру ги ван син ди ка та”, Синдикалниповереник,двоброј3124/218/220,24.
02.2004,стр. 16.
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шка ра ца и по сто ји струк ту рал ни не склад из ме ђу по ну де и по тра-
жње рад них ме ста42) Он је ка ко по струк ту ри ква ли фи ка ци ја та ко 
и по вр сти за ни ма ња. Ква ли фи ка ци о на струк ту ра не за по сле них у 
Ср би ји је са свим су прот на струк ту ри не за по сле них у ЕУ. Та мо су 
нај ви ше не за по сле ни НК и ПКВ рад ни ци а нај лак ше се за по шља-
ва ју ВШ и ВСС ка дро ви. Уоста лом, вре ди под се ти ти да 70% БДП 
се ства ра у сек то ру услу га, а да је зна ње нај ва жни ји фак тор при-
вред ног ра ста.

Реформаслужбизазапошљавањеудруштвуутранзицијије
утоку и још се не мо гу са гле да ти ње ни учин ци. Пре ма прав ци ма 
ре фор ми са ња ове слу жбе мо же се за па зи ти да су за кон ска ре ше ња 
пре у зе та из ЕУ. Слу жба је др жав на, а по ред ње по сто је и мо гућ-
но сти на ста ја ња при ват них аген ци ја за за по шља ва ње. То је не што 
што не по зна је ни прак са ни за кон ска ре гу ла ти ва зе ма ља ЕУ 1543). 
Мо жда ће оно у на шим усло ви ма има ти и до бре ре зул та те, али по-
сто ји и мо гућ ност и зло у по тре ба ових слу жби. Бит ни је од то га је-
сте чи ње ни ца да по сто ји по јам «ак тив ног тра же ња» по сла. Ли це 
ко је се та ко не по на ша бри ше се са ли сте еви ден ци је. То зна чи да 
мо же би ти не за по сле но, али ни је зва нич но ре ги стро ва но и са мим 
тим сма њу је зва нич но про це ње ну сто пу не за по сле но сти. 

Другадимензијапроменаовеслужбејестесмањењесредста
ва за новчане накнаде незапосленима. Узрок је не до ста так сред-
ста ва и ори јен та ци ја да се по о штре кри те ри ји за сти ца ња пра ва 
за до би ја ње ових на кна да. По ред то га ак це нат је на ак тив ним ме-
ра ма под сти ца ња за по шља ва ња. Ов де ће мо на ве сти нај ва жни је: 
пре ква ли фи ка ци ја, до пун ско обра зо ва ње, по моћ при сти ца ју по-
себ них ве шти на и зна ња, кре ди ти ра ње не за по сле них ко ји же ле да 
осну ју соп стве но пред у зе ће и др. По сто је и по себ не ме ре усме ре не 
на за по шља ва ња же на, на ро чи то ни жих ква ли фи ка ци ја, ду го роч-
но не за по сле них из по ро ди ца сла би јег ма те ри јал ног ста ња. У то ме 
на ци о нал ној слу жби по ма жу и не ке ино стра не слу жбе и фон да ци-
је ко је на тај на чин да ју до при нос раз во ју тр жи шта ра да код нас. 
Украт ко ре че но, да ље про ме не ове слу жбе иду у прав цу по о штра-
42) На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње је оба ви ла ана ли зу струк ту ре не за по сле них пре ма 

по лу и струч ној спре ми ко ја “...по ка зу је да је ве ће уче шће же на са че твр тим сте пе ном и 
из но си 63,4, за тим код ви ше струч не спре ме 60 од сто и код ви со ке та ко ђе 60 од сто, што 
зна чи да же не стек ну и ви ши сте пен струч не спре ме и опет у флук ту а ци ји на тр жи шту 
ра да до ми ни ра ју му шкар ци”, Блиц,22.август2007.(Н. Ерац,”Же не су об ра зо ва ни је, 
али се те же за по шља ва ју”)

43) Д. Ста јић је упо зо ри ла на про блем струч но сти ли ца ко ја у при ват ним аген ци ја ма про-
це њу ју спо соб но сти, ве шти не и ква ли фи ка ци је не за по сле них. Модернизацијасиндика
та?Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр. 88.
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ва ња усло ва за оста ја ње на ли сти зва нич но не за по сле них, сма ње-
ње сред ста ва на ме ње них па сив ним ме ра ма по моћ не за по сле ни ма а 
ја ча ње ак тив не по ли ти ке под сти ца ња за по шља ва ња (за ак тив не ме-
ре под сти ца ња за по шља ва ња одво је но је 2007. го ди не све га 0,06% 
БДП). По оно ме ка ко за кон де фи ни ше ове слу жбе су у функ ци ји 
да ље «флек си би ли за ци је» рад ног за ко но дав ства у дру штву у тран-
зи ци ји. Ра ни је смо на ве ли да је ин те рес ста рих и но вих по сло да-
ва ца у пр вом пла ну, а не за по сле ни ма оста је да се спре ме и из др же 
кон ку рен ци ју на тр жи шту ра да. На рав но, ме ђу «обес хра бре ни ма» 
нај ви ше је не за по сле них же на.

Незапосленеженеисиромаштвојетемакојајебиламарги
нална у ре ал-со ци ја ли стич ким дру штви ма. Да нас је то пи та ње ко је 
не ма сми сла за не ма ри ти, јер је број не за по сле них же на ко је жи ве 
у си ро ма штву или на ње го вој иви ци да ле ко ве ћи не го ра ни је. Пре-
ма Стра те ги ји за бор бу про тив си ро ма штва у Ср би ји је 2002, би ло 
10,2% си ро ма шних љу ди. Си ро ма штво је ре ги о нал но не у јед на че-
но, по га ђа љу де раз ли чи те ста ро сти и обра зо ва ња, а по себ но по ро-
ди це са де цом ко ју из др жа ва је дан ро ди тељ. По оце ни Алек сан дре 
По ша рац «про фил си ро ма шних у Ср би ји из гле дао би ова ко:нео-
бра зо ва ни, не за по сле ни, из др жа ва на ли ца, по ро ди ца са ви ше од 
пет чла но ва, се о ска до ма ћин ства у ју го и сточ ној и за пад ној Ср би ји, 
де ца и стар ци»44). Реч је о ап со лут ном си ро ма штву.

Најкраћеречено,незапосленеженеуСрбијичиневећинузва
ничнонезапосленихлица.Оне су обра зо ва ни је од му шка ра ца, али 
им то ни је пред ност у на ла же њу по сла. По ре ђе ње сто пе не за по сле-
но сти у ду жем пе ри о ду раз во ја за па жа мо да су сто пе за по шља ва ња 
же на ни же од му шка ра ца, али су сто пе не за по сле но сти же на ви ше. 
Оне су, као и у прет ход ном си сте му, ду же че ка ле на по сао не го 
њи хо ве ко ле ге. Ра ни је су се мо гле жа ли ти на на ме ште не кон кур се 
и «ве зе и по знан ства» при за по шља ва њу. Са да кон кур са уоп ште 
не ма. Не за по сле ни су оба ве зни да ак тив но тра же по сао. Ве зе и по-
знан ства ни су не што што се сма тра не ле ги тим ним. Шта ви ше, ако 
сам не на ђе по сао по је ди нац има ма ле шан се да то уме сто ње га 
учи не слу жбе ни ци на ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Они ра-
де за др жа ву и по сло дав це, а не за по сле ни мо ра да до ка зу је да је 
ствар но тра жио по сао. Бри са ње са еви ден ци је је олак ша но, а оста-
ја ње на њој до но си да ле ко ма ње ма те ри јал не на кна де. 

У по себ но те шком по ло жа ју су не за по сле ни чи је су фир ме 
про па ле или су не ста ле у сте чај ном по ступ ку. Иза њих, по сма тра-
44)  Р. Ни ко лић, “Угро жен сва ки де се ти”, Политика4.јануар2003.А7
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но по усло ви ма жи во та за вре ме не за по сле но сти су инвалидирада. 
Про це њу је се да их у Ср би ји има око 77 хи ља да. Не ка да су слу жбе 
за за по шља ва ње има ле по себ не про гра ме и нов ча ну по моћ за њих. 
Са да су тре ти ра ни, на кон ре ла тив но крат ког пе ри о да, као со ци јал-
ни слу ча је ви. За кон уоп ште ни је оба ве зао по ме ну те слу жбе да их 
об у ча ва и пре ква ли фи ку је. Све ма ње је оба ве зан да их пре по ру чу је 
по сло дав ци ма да се укљу че у свет ра да. Уоста лом, по сло да вац има 
пу ну сло бо ду из бо ра ли ца ко га за по шља ва. Ин ва ли ди има ју ма ле 
шан се да до ђу до по сла, по себ но ка да се др жа ва уз др жа ва од ве ћих 
под сти ца ја, ка да има ми ли он здра вих, све мла дих и обра зо ва них 
не за по сле них ли ца. Не тре ба ис ти ца ти да су же не ин ва ли ди у на-
ро чи то те шкој си ту а ци ји, а на то и са ме ука зу ју. Оне се че шће раз-
во де, ви ше су из ло же не по ро дич ном на си љу и го то во без при ли ке 
да на ђу од го ва ра ју ћи по сао.

У са свим дру га чи јим при ли ка ма жи ве мла ди, обра зо ва ни са 
зна њем стра них је зи ка, по зна ва њем ра чу на ра, но вим за ни ма њи ма 
ко ја им пред ста вља ју пут до по сла у но вим фир ма ма стра них и 
до ма ћих по сло да ва ца или ко ји мо гу уз фи нан сиј ску по моћ слу жби 
за за по шља ва ње от поч ну соп стве ни по сао. Охра бру ју ћа је чи ње ни-
ца да је ме ђу њи ма све ви ше же на45). У од но су на број зва нич но и 
ствар но не за по сле них ли ца то је тек кап у мо ру. Ре ше ње тре ба тра-
жи ти на дру гој стра ни - при вред ном ра сту, стра ним ди рект ним ин-
ве сти ци ја ма, убр за ној при ва ти за ци ји, под сти ца ју пред у зет ни штва, 
про ме ни си сте ма обра зо ва ња и ре фор ми јав них слу жби. То би мо-
гло да убла жи про бле ме не за по сле но сти, ство ри ма те ри јал не пред-
у сло ве за ви ше укљу чи ва ње мла дих обра зо ва них ка дро ва и же на у 
при вред не ак тив но сти и са свим дру га чи ји вред но сни си стем.

УМЕСТОЗАКЉУЧКА

Тр жи ште ра да у дру штви ма у тран зи ци ји је у фа зи на ста ја ња. 
На тем по и на чин ње го вог фор ми ра ња ве ли ки ути цај има ју про це-
си гло ба ли за ци је, про ме не у на уч но тех но ло шким до стиг ну ћи ма и 
за ни ма њи ма, све оп шта ли бе ра ли за ци ја и при ва ти за ци ја као и већ 
до стиг ну ти сте пен дру штве но-еко ном ског раз во ја. Ка ко је реч о 
при вре да ма на пу ту од ко манд но-план ских ка тр жи шним би тан је 
и ути цај спољ њег фак то ра, по себ но ЕУ. За Ср би ју се мо же ре ћи да 
она има и сво је по себ но сти. Оне се огле да ју у за ка сне лој тран зи ци-
45)  У Ср би ји је 2002. го ди не са мо 7% же на има ло при ват ну сво ји ну а ма ње од 10% је би ло 

на ру ко во де ћим ме сти ма у дру штву. Ви ди. А. Цве ти ћа нин. “Ку ва ри ца мо же, пред сед-
ни ца не мо же”, Политика,11јануар2002,стр. 10.
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ји, ре ла тив но ка сној ори јен та ци ји на при ва ти за ци ју и де ре гу ла ци ју 
(по себ но рад ног за ко но дав ства), уз све те шко ће ко је су по сле ди ца 
рат них зби ва ња на овим про сто ри ма. 

Женепредстављајувећинустановништва,алиивећинунеза
послених.лица. Њи хо ве рад не спо соб но сти су не до вољ но ис ко ри-
шће не у јав ној еко но ми ји. Је дан од огра ни ча ва ју ћих фак то ра је сте 
ни зак при вред ни раст, ко ји уз раст тра ди ци о нал них вред но сних 
ори јен та ци ја же на ма ну ди по вра так у по ро ди цу или бег у си ву еко-
но ми ју. Ка да су за по сле не у до ми нант ном сек то ру сво ји не, или код 
при ват ни ка, женесуслабијеплаћенеодмушкараца а њи хов успон 
на ле стви ци дру штве них по ло жа ја је си стем ски огра ни чен. Из ме-
ном рад ног и со ци јал ног за ко но дав ства ну де им се «флек си бил ни» 
рад ни од но си. Они у су шти ни зна че још ве ћи не си гур ност за по сле-
ња рад не сна ге. У «ати пич ним» рад ним од но си ма че шће су же не 
не го му шкар ци. То их чи ни ра њи вом гру пом ко ја се ла ко от пу шта 
са по сла, оста је без пра ва из рад ног од но са (го ди шњи од мор, ноћ-
ни рад, рад у сме на ма, про ду же ни рад). Но ви за кон о ра ду до зво-
лио је да ра де и у руд ни ци ма, али је за то ума њио све не ка да шње 
бе не фи ци је у слу ча ју бо ле сти, по ро диљ ског од су ства и оста ја ња 
без по сла. Же не су зна чај но угро же ни је од гу бит ка по сла, за ра-
де, пла ћа ња до при но са од њи хо вих ко ле га истог за ни ма ња, ква-
ли фи ка ци је, го ди на жи во та и ра да. Њи хо во тра ди ци о нал но по ље 
ак тив но сти (по ди за ње де це) озбиљ но је по гор ша но. Др жа ва не ма 
сред ста ва за до та да шњи ни во да ва ња за бри гу о де ци, мај ка ма и со-
ци јал но угро же ним чла но ви ма по ро ди це. Про ме не су за хва ти ле и 
здрав стве ни си стем и то у сми слу ма њих пра ва а ве ћих пла ћа ња ко-
ри сни ка њи хо вих услу га. Јед на од по сле ди ца је сте и по раст не ка да 
ис ко ре ње них бо ле сти и оних ко је угро жа ва ју здра вље де це и же на.

Реформасистемаобразовањајетекпочела. Ве ћи на за по сле-
них су же не. Оне су се та ко ђе при кљу чи ле гру па ци ји оних ко ји 
оста ју без по сла. Не дав но је чак 5000 про свет них рад ни ка на пу-
сти ло по сао46). Да би се укљу чи ли у европ ске то ко ве про кла му је се 
це ло жи вот но обра зо ва ње. За основ но обра зо ва ње се ка же да је оба-
ве зно. Сред ње ни је али је и у ње му от по че ла при ва ти за ци ја. Ви ше 
и ви со ко је са свим про гла ше но за ствар из бо ра и мо гућ но сти по је-
дин ца. Пре ма од ред ба ма но вог Уста ва Ср би је др жа ва це по ма га ти 
нај та лен то ва ни је сту ден те да сту ди ра ју. Оста ли ма оста је по ро ди ца 
и ње не ма те ри јал не мо гућ но сти. Ово це си гур но ути ца ти да се сма-
46) Б. Б. Па вло вић, “Од ла зи 5000 “пре ко број них”, Синдикални повереник, 26 децембар

2005, стр. 33.
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ње пред но сти де во ја ка у по ха ђа њу и за вр ша ва њу ви со ко школ ског 
обра зо ва ња у од но су на мла ди ће. Ти ме ће се сма њи ти њи хо ве шан-
се да до ђу до бо љег по сла, иако се ве ћи на њих при ста је да ра ди 
по сло ве ис под ни воа сво га обра зо ва ња. Уоста лом, ово це по ја ча ти 
кон ку рен ци ју ме ду не за по сле ни ма и они ма ко ји већ ра де у јав ној и 
«си вој» еко но ми ји.

ЗапосленаженскараднаснагајеуСрбијивишеструкофраг
ментирана. По сто је зна чај не раз ли ке у од но су на обра зо ва ње и 
за ни ма ње, сек тор сво ји не, по ло жај у про це су ру ко во ђе ња, мо гућ-
но сти про фе си о нал ног на пре до ва ња и уса вр ша ва ња, у од но су на 
го ди не ста жа и жи во та и кла сно/слој ну при пад ност. На сле ђе не не-
јед на ко сти у при ма њи ма из ме ђу му шка ра ца и же на се још ви ше 
про ду бљу ју, ви ше у „си вој“ не го јав ној еко но ми ји. Овим не јед на-
ко сти ма при дру жу ју се оне ко је ути чу на тр жи ште ра да у за ви сно-
сти од ет нич ке и ре ги о нал не при пад но сти, из ме ђу до ми цил ног и 
до се ље ног ста нов ни штва, за по сле них у до ма ћим и стра ним фир-
ма ма.

Незапосленаженскарадна снагаСрбије у значајној јемери
промењена до ла ском же на из про па лих фир ми и јав них слу жби 
(тек стил не рад ни це, тр гов ци, бан кар ски слу жбе ни ци и не за по сле-
ни про фе со ри и струч ња ци ра зних про фи ла). Ве ћи ну ипак чи не 
мла де же не ко је су због ду го трај не не за по сле но сти спре че не да за-
сну ју по ро ди цу и по ди жу де цу. Но во рад но за ко но дав ство им је до-
не ло пра во про тив дис кри ми на ци је при ли ком за по сле ња, рас по де-
ле за ра да и гу бит ка по сла. У са да шњим при ли ка ма то је са мо за кон 
ко ји не по шту ју но ви и ста ри по сло дав ци. Сто га су оне при ну ђе не 
да при ста ју на ло ши је усло ве ра да, на рад на од ре ђе но вре ме, на 
ми ни мал не за ра де, не пла ћа ње до при но са за пен зи о но и со ци јал но 
оси гу ра ње, на рад на цр но и сл. Не ки ма ће про ћи нај бо ље го ди не 
жи во та и ра да а да не ус пе ју да за сну ју стал ни рад ни од нос. Он је 
са мо иде ал ко ме се те жи, а ко ји је у по сто је ћим усло ви ма те шко 
до сти ћи.

Да све ни је та ко су мор но, по твр ђу је нам чи ње ни ца да постоји
једанслојпредузетница. Оне су ис ко ри сти ле тран зи ци ју за фор ми-
ра ње соп стве них фир ми или за на пре до ва ње у ка ри је ри до нај ви-
ших ме на џер ских по ло жа ја. По уче шћу укуп ној за по сле ној рад ној 
сна зи, по себ но ме ђу же на ма, оне су ма ло број не. Са со бом но се је-
дан нов ква ли тет и при мер да се и та квим усло ви ма мо же до ста 
по сти ћи. Тек ду бље ис тра жи ва ње њи хо вих жи вот них и рад них ка-
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ри је ра мо же да ука же на лич не, по ро дич не и си стем ске под сти ца је 
и пре пре ке њи хо вог успе ха. У сва ком слу ча ју успе шне пред у зет-
ни це су би тан фак тор про ме на и при мер ка ко се ко ри сте људ ски 
по тен ци ја ли. На рав но, њи хов број и зна чај за ви си ће од основ них 
пра ва ца про ме не дру штве но-еко ном ске струк ту ре Ср би је. У њој су 
на де лу ка ко мо дер ни за циј ски та ко и ан ти мо дер ни за циј ски трен-
до ви. Ка ко смо по ка за ли же не пред ста вља ју јед ног од до са да шњих 
тран зи ци о них гу бит ни ка. Ко ли ки су њи хо ви гу би ци (или ће би ти) 
не за ви си са мо од њих. 

Summary
Inthisarticleauthorelaboratesthepositionofwomenon
Serbianlabourmarket.Aspecialattentionisdrawntothe
positionofwomen in employmentandunemploymentfi
elds,andthepositionofwomenonlabourmarketinso
meotherssocieties in transition.Therearetwolevelsof
analyses.Thefirstlevelisnormativeanddealswithchan
gesoflaborandsociallegislative,whilethesecondlevel
exploresreallifechanges.
Themainthesisis:womeninthesocietyontransitionare
marginalizated and fragmentated. They still have to ba
lance their household obligations with their work. New
labour lowandchangesofmedical,pensionsystemand
socialsecurityleadtononstandardwomen’semployment
andlowerwages.
Thefirstpartofthepaperfocusesontheprocessofchan
ge of socioeconomical structure of societies in transi
tion.Privatizationasoneofthemostimportantfactorsof
unemploymentgrowth.Therearemanydatesofdropping
of gross domestical product (GDP), rate of formal em
ployment,leveloflifestandard,ononeside,andgrowing
rateofunemploymentofwomen,andgenerallysocialin
security,onthesecondside.
Thesecondpartisdevotedonproblemsof(un)participa
tionwomenin(un)neformallabourmarketinSerbiaand
outher societies in transition. Author writes that social
systemisthemostimportantcauseofunemploymentand
itsgrowthinSerbiansocietyintransition.Externalfactors
arenotdominantandtheirinfluenceissecondaryandonly
shapesthestructureandrateofunemploymentofwomen.
Itisprovedwithmanystatisticaldataandresultsofdome
sticandworldresearches.
The thirdpartof thepaperpresentsgeneral characteri
stics of unemployed population: gender, age and social
status, time of unemployment, rate of unemployment in
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generalespeciallyforwomen,younggenerationandol
derworkers.Themostimportantformsofsocialinequality
amongunemployedareoutlined.Oldand„new“poverty
ofthatpopulationaredescribed.
Attheend,sociologicalanalysisexploresvariousconse
quences of unemployment onpersonal, family, generati
onalandgeneral social level.Although ingeneral there
havebeenmanypositivechangesinpositionofwomenon
thelabormarketonthelongrun,espaciallyinpretransi
tionperiod,manyindicatorsshowthatitisstillmuchwor
sethanthepositionofmen:therateofeconomicactivity
andemploymentofwomenisconsiderablylower,therate
of unemployment is higher, women on the averagewait
longerforemployment,theconcentrationofwomeninso
calledtypicallywomen’sprofessionsisstillveryhigh.
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NadaNovakovic
WOMENANDLABOURMARKET
INSOCIETYINTRANSITION

Summary
Inthisarticleauthorelaboratesthepositionofwomenon
Serbianlabormarket.Aspecialattentionisdrawntothe
positionofwomen in employmentandunemploymentfi
elds,andthepositionofwomenonlabourmarketinsome
others societies in transition.Although in general there
havebeenmanypositivechangesinpositionofwomenon
thelabormarketonthelongrun,espaciallyinpretransi
tionperiod,manyindicatorsshowthatitisstillmuchwor
sethanthepositionofmen:therateofeconomicactivity
andemploymentofwomenisconsiderablylower,therate
of unemployment is higher, women on the averagewait
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longerforemployment,theconcentrationofwomeninso
calledtypicallywomen’sprofessionsisstillveryhigh.
Themainthesisisapproved:womeninthesocietyontran
sitionaremarginalizatedandfragmentated.Theystillha
vetobalancetheirhouseholdobligationswiththeirwork.
Newlabourlowandchangesofmedical,pensionsystem
and social security lead to nonstandard women’s em
ploymentandlowerwages.
Key words: women, labour market, nonstandard em
ployment,wages,transition

 Овај рад је примљен 11. јануара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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Сажетак
Овај рад, узимајући у обзир сложеност ширих дру
штвенихиисторијскихзбивања,доносисажетуана
лизумодернизацијесрпскогдруштвауконтекступо
литичкогдинамизмадеветнаестовековнихприликау
Србији.
Речједакле,опостепеномпреображајудоминантно
патријархалнеитрадиционалнеСрбијеудруштвоко
је свој развој постепено окреће новим основама, из
градњимодернихвредностииинституцијакаквеуто
времевећпостојеуЗападнојЕвропи.
УполитичкомсмислуСрбијаје,собзиромодчегасе
кренулонапочеткуXIXвека,накрајутогвеказаиста
направила импозантан модернизацијски резултат.
Устав из 1888. године, односно 1903., успоставља
формалноинституционалноустројствокаоуЗапад
нојЕвропитогвремена,такодасеиуСрбијизванич
нопотврђују:пунауторитетНароднеСкупштинеса
законодавномвлашћу,независностсудства,политич
кавласторганамеснеуправе,грађанскаправа,слобо
даштампе,непосредниизборе,тајногласања...,што
узуспоставумодернихполитичкихстранакаствара
претпоставке за даље јачање демократских инсти
туција.
Међутим,евидентнојемодернизацијауСрбијикраја
XIX века вишеимаформални него садржински и су
штинскисмисао.Наиме,заистинскуимплементацију
модерногустројствадржавепотребнајеиширепри
хваћена демократска политичка култура грађанске
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провинијенцијекаофундусмодерногдруштва–штоу
основијошзадугонећебитипостигнуто.
Удруштвуукометакодоминантнопреовладавару
ралностановништвомодернизацијаостајесуштин
ски проблематична јер традиционалне вредности и
даљенеприкосновенотрасирајусмерницеживота.
Кључнеречи:друштвеникарактер,друштвенаструк
тура, колективна свест, политичка култура, дру
штвениразвој,традиција,ауторитарност,модерни
зација,либерализам,конзервативизам,

Iако ге о граф ски у ње ном сре ди шту, ду хов не ба ри је ре од увек су 
Евро пу чи ни ле уда ље ни јом Ср би ји не го што она за пра во је сте. 

Сти ца јем ве ков них исто риј ских, ге о по ли тич ких и дру гих окол но-
сти, Ср би ја је ре ла тив но оста ја ла по стра ни од глав них то ко ва ус-
по ста вља ња европ ске по ли тич ке ми сли. У од но су на тра ди ци је ра-
не и кла сич не европ ске по ли тич ке и де мо крат ске кул ту ре, Ср би ја 
је оста ла изо ло ва на. Од са мих по че та ка европ ског ду хов ног раз-
во ја, она је би ла у за о ста ја њу. Ни хри шћан ство, те мељ европ ских 
вред но сти, ов де се ни је мо гло раз ви ти до след но мо но те и стич ки. 
Иако је, ка кво та кво ње го во уте ме ље ње ипак по стиг ну то, из ве сно 
је да је тај до мет оства рен знат ним из об ли че њем ње го ве су шти не 
- сна жним по ве зи ва њем са аутох то ним па ган ским хтон ским еле-
мен ти ма. Ути цај Ре не сан се и ње ног де мо крат ског ре пу бли ка ни зма 
био је ми ни ма лан, и на на ше про сто ре углав ном је до ла зио тек не-
знат но, пре ко тр го вач ких ка ра ва на Ду бро вач ке ре пу бли ке. Ни шта 
бо ље ни је би ло ни са дру штве ним ре флек си ја ма ре фор ма ци је, ни 
ма кар по сред ним ути ца јем про те стант ске ети ке ко ја је, се ти мо се, 
по Ве бе ро вом ми шље њу та ко им по зант но про ме ни ла Евро пу. Док 
су про све ти те љи пи са ли чу ве ну ен ци кло пе ди ју, у Ср би ји ни ко ни је 
имао ни еле мен тар не пред ста ве о иде ја ма ко ји ма она ба ра та. Зна-
чај ни ји од је ци и ути ца ји ве ли ке Фран цу ске ре во лу ци је и ве ли ких 
по ли тич ких иде ја, ко је су на ње ном те ме љу на ста ле и ка сни је уоб-
ли ча ва не: ли бе ра ли зам, ко му ни зам и на ци о на ли зам, у Ср би ји су 
сти за ли тек са ви ше де це ниј ским за ка шње њем. На ње ном тлу од 
увек је мно го ве ћа при вр же ност по кла ња на тра ди ци о на ли зму из 
ко га се од увек, па и од по чет ка  XIX ве ка ба шти нио сна жан кон-
зер ва ти ви зам. Уз то, спо ро ход но уз ра ста ње гра до ва зна чи ло је оте-
жа но про ди ра ње на пред них стре мље ња, јер је се љач ки мен та ли тет 
те шко био спре ман да при хва ти но во та ри је ка кве су за ње га би ле 
те ко ви не мо дер них европ ских др жа ва.  Евен ту ал но, био је отво рен 
за њи хо во усва ја ње са мо до ме ре у ко јој су оне ко ли ко-то ли ко би ле 
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ком па ти бил не са не ким тен ден ци ја ма у на род ној тра ди ци ји, а сна-
жно је за тва рао сво ју ре цеп ци ју пре ма све му што јој се про ти ви ло. 
Та чи ње ни ца је од увек би ла ме сто су сре та ња и ис тра ја ва ња пре-
ћут не кон зер ва тив не ко а ли ци је из ме ђу, с јед не стра не, ауто ри тар-
них вла да ра и њи хо вих би ро крат ских оли гар хи ја, и с дру ге стра не, 
се љач ке ма се свик ну те на ход по ута ба ној ста зи про ве ре них тра ди-
ци о нал них вред но сти.   

ПЕРИОДУСТАНИЧКЕСРБИЈА
ПОДВОЖДОМКАРАЂОРЂЕМПЕТРОВИЋЕМ

За да тум отпочињања развоја мо дер ни за циј ских про це са у 
срп ском дру штву, мо же се ра чу на ти из би ја ње пр вог срп ског устан-
ка из 1804. го ди не, по чев од ко га, до та да ин хе рент на, им пли цит на, 
еп ска на сто ја ња за др жав но са мо у спо ста вља ње до би ја ју све си сте-
ма тич ни ји ка рак тер кон крет ног, ма ни фест ног све на род ног прег ну-
ћа за оства ре ње иде а ла на ци о нал не сло бо де и не за ви сно сти, али и 
со ци јал не прав де. 

За хва љу ју ћи вој ним ус пе си ма ма сов ног, на род ног Пр вог срп-
ског устан ка, до шло је до осло бо ђе ња срп ских кра је ва од тур ске 
вла сти и до ус по ста вља ња но ве срп ске др жа ве. Иако је, на рав но, 
из во је ва на са мо стал ност, ор га ни зо ва њем др жа ве, од мах до не ла 
ин тен зи ван раз вој дру штве не струк ту ре, и исто та ко по лет ко лек-
тив не све сти, мо же се ре ћи да је тра ди ци о нал на дру штве на и ко-
лек тив но пси хо ло шка струк ту ра жи ла во опи ру ћи се и да ље тра ја ла, 
те су на род не ма се, у огром ној ме ри, још ду го на ста ви ле да по сто је 
(ми сле, осе ћа ју и де ла ју) на осно ва ма сна жно оп ста ју ћег тра ди-
ци о нал ног дру штве ног ка рак те ра. Ипак, про ме не су би ле огром не 
и тек су ства ра ле зна чај не прет по став ке за ве ћу ди фе рен ци ја ци ју 
дру штве не струк ту ре и зна чај ни је уве ћа ва ња ко лек тив но све сних 
са др жа ја у ко лек тив ном пси хич ком жи во ту срп ског на ро да. 

“Оп ште на род ни уста нак ши ро ких ди мен зи ја имао је све ка-
рак те ри сти ке ве ли ке со ци јал но-еко ном ске и по ли тич ко-на ци о нал-
не ре во лу ци је ... Уки да ње спа хиј ских про дук ци о них од но са (фак-
тич ки, тур ског фе у дал ног по рет ка – под ву као С. Ј.), и оза ко ње ње 
се љач ке ба шти не као сло бод ног се љач ког по се да би ли су нај зна-
чај ни ји ре зул та ти из обла сти дру штве но-еко ном ских про ме на ко је 
је уста нак до нео осло бо ђе ној Ср би ји”1). Осно ва при вре де и да ље 
1) Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српсканационалнареволуција

иобновадржавеодкрајаXVIIIвекадо1839, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, 
стр. 92-93.
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је би ла ис кљу чи во по љо при вре да, а тр го ви ном2) су се ба ви ли тек 
ма ло број ни бо га ти Ср би, и то пре ви ше из Вој во ди не на го у са мој 
Ср би ји. Уоста лом, и сам Вук Ка ра џић све до чи да је у то вре ме сав 
срп ски на род жи вео ис кљу чи во по се ли ма и да му је глав но за ни-
ма ње би ла зе мљо рад ња и сто чар ство, а да је по сто ја ла и ма њи на 
Ср ба по гра до ви ма ко ји су се ба ви ли углав ном за на ти ма, а ко ју је 
на род обич но мр зео, јер су би ли го то во пот пу но по тур че ни и од ро-
ђе ни од срп ства. 

Кру на устан ка(ре во лу ци је) у по ли ти ком и на ци о нал ном сми-
слу, би ло је устро је ње не за ви сне др жа ве. “Сам Ка ра ђор ђе као во ђа 
устан ка и го то во све уста нич ке ста ре ши не као пред став ни ци на хи-
ја, по ка зи ва ли су из ве сно раз у ме ва ње за при ме ну ис ку ста ва хри-
шћан ских др жа ва Евро пе ... Та ко је већ 1805. до шло до ства ра ња 
цен трал них ор га на упра ве, Пра ви тељ ству ју шћег со вје та (сво је вр-
сне Вла де-под ву као С. Ј.) и на хиј ских су до ва.”3) По ру ском пред ло-
гу, Ка ра ђор ђе је 1807. при хва тио на црт др жав ног уре ђе ња ко јим му 
је као кне зу Ср би је би ла до ста огра ни че на из вр шна и лич на власт. 
Ипак, овај сво је вр сни пр ви устав ни је био спро ве ден из по ли тич-
ке уз др жа но сти Ру си је у да тој по ли тич кој кон сте ла ци ји4). У свр си 
учвр шћи ва ња ор га ни за ци о не струк ту ре осло бо ђе не те ри то ри је и у 
на ме ри да се по бољ ша ефи ка сност цен трал них ор га на вла сти, али 
и да се оја ча из вр шна власт Ка ра ђор ђа, на скуп шти ни уста нич ких 
ста ре ши на 1811. био је до не сен нов устав, ко јим је осно ва но 6 по-
пе чи тељ ства (пре те ча ми ни стар ста ва) за кључ не обла сти и Ве ли ки 
зе маљ ски (на род ни) суд5). 

Са осло бо ђе њем од Ту ра ка би ли су ства ре ни усло ви за сло бо-
дан раз вој на ци о нал не кул ту ре и про све те. За пра во и пре ре во лу-
ци је, да кле, и као ње на сво је вр сна ду хов на при пре ма и прет ход ни-
ца, као кул тур на пот по ра, сна жно су де ло ва ли гра ђан ски сло је ви 
Ср ба у Вој во ди ни. С јед не стра не, срп ско гра ђан ство ко је је у мно-
гим ме сти ма Вој во ди не би ло еко ном ски на пред но и ду хов но вр ло 
ле по раз ви је но, из не дри ло је мла ду срп ску ин те ли ген ци ју по не се-
2) Сам Ка ра ђор ђе је био сит ни тр го вац.
3) Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српсканационалнареволуција

иобновадржавеодкрајаXVIIIвекадо1839, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, 
стр. 68.

4) О ово ме ви де ти у: Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли-
бри, 1997, стр. 70-71.

5) О ово ме ви де ти у: Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српскана
ционалнареволуцијаиобновадржавеодкрајаXVIIIвека до1839, Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1981, стр. 72-73.



стр:411436.

- 415 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ну иде ја ма ра ци о на ли зма и про све ти тељ ства ко ји ма је же ле ло да 
што те мељ ни је ути че на свој на род. У том ду ху, у по вољ ној кли ми 
про све ће ног ап со лу ти зма аустриј ског ца ра Јо си фа II, по чи ње све 
оштри ја кри ти ка ја ло вог ка лу ђер ског жи во та и те жи се да се на род 
про све том ле чи од пред ра су да и рђа вих на ви ка и оби ча ја. С дру ге 
стра не, сна жан ду хов ни цен тар по ста је и срп ска цр ква у Вој во ди ни 
ко ја се оку пи ла око мла дог и ак тив ног ми тро по ли та Сте ва на Стра-
ти ми ро ви ћа6) ко ји је пре у зев ши ово зва ње 1790. учи нио срп ску цр-
кву у Вој во ди ни не са мо ре ли ги ским, већ и кул тур ним сре ди штем 
срп ског на ро да. Већ 1791. у Кар лов ци ма је осно ва на пр ва срп ска 
гим на зи ја, а од тих вре ме на у срп ским ру ка ма је и соп стве на штам-
па ри ја. Ипак, нај им по зант ни ја фи гу ра срп ске на пред не ми сли то-
га вре ме на је сте До си теј Об ра до вић7). Са свим у ду ху та да шњег 
про све ће ног ра ци о на ли стич ког и ути ли та ри стич ког уче ња, по 
узо ру на за пад но е вроп ску, та да нај про гре сив ни ју, дру штве ну ми-
сао “иде ја про гре са на ро да и отаџ би не код До си те ја под ра зу ме ва 
ну жност про ме не као за ме не ста рог но вим, оним што је по ста ло 
бес ко ри сним ко ри сним,  под ра зу ме ва ра зум као вр хун ског су ди ју у 
из бо ру од ба ци ва ња ста рог и уво ђе ња но вог”8). “По ли ти ку До си теј 
по и ма као ра ци о нал но ор га ни зо ва но мо рал но де ла ње, ... са по зи-
ци ја ап со лут не и про све ће не вла сти као нај ви ше ин сти ту ци о нал не 
ум не мо ћи, а са ци љем по сти за ња оп штег до бра ко је се огле да у 
по сто ја њу сре ће и за до вољ ства појединаца (под ву као С. Ј.) ко ји чи-
не за јед ни цу, пре све га услед по стиг ну те оп ште и лич не користи 
(под ву као С. Ј.).”9) Пот пу но у вре ме ну кад се и у За пад ној Евро пи 
по чи ње раз ви ја ти дру штве на ми сао о на ци ји, До си теј раз ма тра пи-
6) Пре ма на во ди ма Владимирa Ћо ро ви ћа, за Ме тро по ли та  Стра ти ми ро ви ћа, за јед но са 

још не ким ис так ну тим Ср би ма то га вре ме на у Вој во ди ни, као што је нпр. Јо ван Јо ва-
но вић Ша ка бент, зна се да су би ли чла но ви ло же “Сло бод но зи дар ског” по кре та ко јем 
су у XVI II ве ку при па да ли сви сло бо до ум ни ду хо ви Евро пе. На ве де но пре ма: Ћо ро вић, 
Вла ди мир, Исто ри ја срп ског на ро да II, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 485-486.

7) Оста ле су упе ча тљи ве и про роч ке ре чи ко је је До си теј оста вио а про пос зна ча ја про-
све ћи ва ња и мо гућ но сти дру штве ног раз во ја у Ср би ји и оста лим кра је ви ма где жи ве 
Ср би: “Сербија,БоснаиХерцеговинаизбавићесевременомодТуракаиослободити:
алиаконародуовимземљаманепочнеотресатиодсебесујеверијеинеискорениону
древњуибогомрскувраждуимрзостназакон,онићедусамисебибитиТурцииму
читељи” – на ве де но пре ма: Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецима
либералнеполитичкемислиуСрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру-
штве ну те о ри ју; Ниш: Гра ди на, 1992, стр. 4.

8) Си ме у но вић, Дра ган, “По ли тич ка док три на здра во ра зум ског про све ти тељ ства”, у: Но
вовековнеполитичкеидејеуСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 
32.

9) Исто, стр. 35.
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та ње срп ске на ци је и при ње ном од ре ђи ва њу као по у зда ни ји иден-
ти фи ка ци о ни еле ме нат узи ма ет нич ко по ре кло као исто риј ски ста-
бил ни ји еле ме нат од прав ног и по себ но ре ли гиј ског ста ту са. Сто га 
су за ње га, ми мо и до да нас очу ва ног ет но фи ле ти зма, “Ср би сви 
они ко ји су срп ског ет нич ког по ре кла, а не са мо они ко ји су пра во-
слав не ве ре”10).  Сво је огром но зна ње и жи вот но ис ку ство до нео је 
у осло бо ђе ну уста нич ку Ср би ју и ак тив но се ста вио у слу жбу про-
све те но во у спо ста вље не др жа ве. О искре но сти ње го вих на ме ра и 
про све ти тељ ском па то су с ко јим се вра тио у Ср би ју да по мог не 
уз ди за њу тек осло бо ђе ног срп ског оте че ства, до да нас је оста ла 
да све до чи и пе сма ко ју је тим по во дом ис пе вао: “Во ста ни Сер би-
је”. Баш за хва љу ју ћи ње му, ко ји је од 1811., про гла шен и за пр вог 
по пе чи те ља (пре те ча ми ни стра) про све те, на раз ви ја ње основ ног 
школ ства11) по че ло се гле да ти као на пи та ње ши рег на род ног ин те-
ре са, по себ но у усло ви ма по тре бе за слу жбе ни ци ма у раз ви ја ју ћим 
др жав ним ин сти ту ци ја ма. Та ко је, еви дент но по сре дан ње гов зна-
чај и за отва ра ње Ве ли ке шко ле, 1808. го ди не, ко ја ће од та да има ти 
огро ман зна чај као ауто ном на ин сти ту ци ја обра зо ва ња и ко ју ће, за 
вре ме на свог осни ва ња, из ме ђу оста лих, за вр ши ти и Вук Ка ра џић, 
ка сни је глав ни ре фор ма тор срп ског пи сма и нај ве ћи са ку пљач бо-
гат ства на род ног ства ра ла штва.  

Кад је реч о ко лек тив но пси хич ком жи во ту, уста нак и је сте 
сво је вр сни из раз уз ра сле на род не све сти очи то ва не у на род ном, 
еп ском ства ра ла штву. Ве ко ви еп ских ју нач ких по бе да устан ком су 
пре то че ни у кон кре ти за ци ју бор бе за на ци о нал ну сло бо ду. На род 
је на по јен сна гом еп ске ми то ло ги је смо гао хра брост и ве ру у се бе 
да мо же да оства ри же ље но соп стве ним де ли ма, лич ним хе ро ји-
змом. За то се по сле Пр вог срп ског устан ка, по мо ме ми шље њу, мо-
же го во ри ти о ква ли та тив ном раз во ју ко лек тив не све сти, од но сно, 
о зна чај ној ре дук ци ји ко лек тив но не све сних са др жа ја у пси хич ком 
жи во ту срп ског на ро да, јер је чи ном устан ка на род пре у зео уло гу 
де лат ног исто риј ског су бјек та са мо по твр ђи ва ња до стиг ну тог ни-
воа раз ви је не све сти.

10) Исто, стр. 36.
11) О ово ме ви де ти у: Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српскана

ционалнареволуцијаиобновадржавеодкрајаXVIIIвека до1839, Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1981, стр. 75-76
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ПЕРИОДПРВЕВЛАДЕМИЛОША
ИМИХАИЛАОБРЕНОВИЋА

По про па сти пр вог, ве о ма бр зо из би ја II срп ски уста нак. Под 
вођ ством Ми ло ша Обре но ви ћа, пут срп ске ко нач не не за ви сно сти 
ишао је спо ро ход ни је, али и уз ма ње жр тве, ви ше го во ром ди пло-
ма ти је не го сна гом ору жи ја. Ипак, Ми ло ше ва вла да ви на би ла је из-
у зет но ап со лу ти стич ка и ауто ри тар на. По угле ду на тур ске па ше, а 
и за слу гом лич ног ка рак те ра, све је чи нио ка ко би са чу вао власт, па 
је био из у зет но су ров пре ма су пар ни ци ма и са мом на ро ду. Је ди но 
огра ни че ње за кне за би ла је На род на скуп шти на чи ја уло га је би ла 
са мо фор мал на, јер се ни је са сто ја ла од сло бод но иза бра них по-
сла ни ка, већ од на хиј ских ста ре ши на ко ји су за ви сли ли од Ми лош, 
јер их је он сам и по ста вљао. Кнез је, да кле, био и за кон и упра ва 
и суд. У чу ве ном пи сму Ми ло шу, с по чет ка 1830-их, Вук Ка ра џић 
му по ру чу је да је на ро ду за ње го ве вла сти го ре не го под Тур ци ма и 
чак га на зи ва “нај ве ћим ти ра ни ном и без за ко ни ком”12). По ен та по-
ру ке Ву ко вог пи сма Ми ло шу упра во раз об ли ча ва су шти ну ауто ри-
тар не Ми ло ше ве вла да ви не и Вук му чак скре ће па жњу на мо гу ће 
ре пер ку си је та квог ста ња на во де ћи “да вла да лац ко ји по да ни ци ма 
не пру жа си гур ност и сам оста је без ње, да онај ко нео гра ни чен 
ту ђим пра вом вла да, не мо же ра чу на ти ни на сво је пра во, већ се 
мо же осла ња ти са мо на си лу ко ја ни је ве чи та ни не по бе ди ва”13). И 
за и ста, као ре ак ци ја на са мо во љу и су ро вост Ми ло ше ва вла да ња, 
у Ср би ји то га вре ме на из би ја ли су мно ги устан ци и бу не, али их је 
Ми лош све до јед не, лу кав ством и си лом, у ко ре ну и кр ви су зби-
јао. Се љач ко не за до вољ ство би ло је на ро чи то и по во дом оста та ка 
фе у дал ног ре жи ма из тур ског вре ме на. Се љак ни је имао пот пу ну 
при вред ну сло бо ду и осе ћао се још јед на ко за ви сним јер је још 
увек “ку лу чио” не са мо за “оп ште на род ну пол зу” и кне зу лич но, 
већ и но во ство ре ном кру гу јав них слу жбе ни ка: ка пе та ни ма, чла но-
ви ма су да и кме то ви ма, те све ште ни ци ма. И по ред чи ње ни це да је 
за вре ме Ми ло ше ве вла да ви не Ср би ји по твр ђен ве ћи сте пен са мо-
стал но сти14), дру штве на струк ту ра мла дог срп ског дру штва чи ни 
12) На ве де но пре ма: Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералне

политичкемисли уСрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну 
те о ри ју; Ниш: Гра ди на, 1992, стр. 14.

13) Исто, стр. 15.
14) Ха ти ше ри фи ма из 1830. и 1833. Ср би ја је по твр ди ла те ко ви не (ре зул та те бор бе) I срп-

ског устан ка, што је не са мо Ми ло ше ва за слу га, већ пре, мо жда и ви ше, ре зул тат по-
ли ти ке ру ског при ти ска на Пор ту, у сми слу по твр ђи ва ња VI II тач ке ми ров ног уго во ра 
из Бу ку ре шта (1812) - О ово ме ви де ти у: Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпског
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се стаг ни ра под уда ри ма Ми ло ше вог ап со лу ти зма. До по ло ви не 30-
тих го ди на  XIX ве ка, под при ти ском јав но сти - на род них по бу на и 
опо зи ци је, Ми лош је по пу стио. У На род ној Скуп шти ни је из гла сан 
на пре дан - Сре тен ски устав15)/16), ко ји је до те ме ре чак био сло бо-
до у ман за то вре ме, да су про тив ње га од мах уста ле, по ред Тур ске, 
и Ру си ја и Аустри ја, ко ји ма је овај за ли чио као про из вод еле ме на та 
бли ских иде ја ма Фран цу ске ре во лу ци је17). И за и ста, “од фран цу-
ских кон сти ту ци ја”, овај устав “је узео спо ља шњи об лик, што се 
на ро чи то ви ди по гла ви “О оп ште на род ним пра ви ма Ср би на” ко ја 
сво јом ре дак ци јом опо ми њу на фран цу ску де кла ра ци ју о пра ви ма 
чо ве ка и гра ђа ни на”18). Тим уста вом био је уста но вљен је дан Са вет 
на род них ста ре ши на, на ко ји су пре не те го то во све кне же ве атри-
бу ци је. Са вет је био за ко но дав но те ло ко јем је кнез мо гао са мо два 
пу та од ре ћи по твр ду. Ујед но, Са вет је био и вр хов на управ на власт: 
ми ни стри су се узи ма ли ис кљу чи во из ре да са вет ни ка. Нај зад, јед-
но са вет ско оде ље ње је де ло ва ло као суд нај ви шег сте пе на. Та ко 
је Са вет у се би сје ди ња вао све три вла сти не оста вља ју ћи кне зу 
ни шта. По ред Кне за и Са ве та, устав је пред ви ђао и На род ну скуп-
шти ну са ста вље ну од на род них де пу та та и ње на свр ха је би ла да 
јед ном го ди шње рас пра вља о дан ку (по ре зу) ко ји ће се раз ре за ти 
ме ђу на ро дом. Нај зад, сва ки ку лук, сем за “оп ште на род ну пол-
зу” био је уки нут , а на род не ста ре ши не би ле су спре ча ва не у мо-
но по ли са њу из во зне тр го ви не. Као та кав, као су ви ше ли бе ра лан, 
Сре тен ски устав је под “ме ђу на род ним при ти ском”  су спен до ван 
и пре но што је ак тив но за жи вео19). 1838. го ди не до не сен је знат но 
ма ње ли бе ра лан устав (ткз. “Тур ски устав), а Ми лош је на пу стио 
Ср би ју јер се ни је мо гао сло жи ти ни са еле мен ти ма овог уста ва јер 
је и овај та ко ђе са др жа вао од ред бе о  Са ве ту као не за ви сном те ло 

народа,V1:СрпсканационалнареволуцијаиобновадржавеодкрајаXVIII века  до
1839, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, sтр. 120-125.

15) За пи сца овог на пред ног уста ва ва жи је дан од про све ће них Ср ба то га вре ме на: Ди ми-
три је Да ви до вић, пре те ча сва ког по ли тич ког ли бе ра ли зма у Ср би ји, ина че 1813. го ди не 
по кре нуо је и уре ђи вао “НовинесербскеизцарствујушћегградаВиене”, пр ви днев ни 
лист на срп ском је зи ку. Из ме ђу оста лог, та ко ђе је остао по знат као ду го го ди шњи кне-
жев се кре тар и ка сни је је дан од во де ћих ди пло ма та сво га вре ме на. Ви де ти у: Су бо тић, 
Ми лан, Срицањеслободе,СтудијеопочецималибералнеполитичкемислиуСрбији
XIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш: Гра ди на, 1992, 
стр. 17-23.

16) Ми шко вић, Ми лић (при ре дио), Сретенскиустав, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2003.
17) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 137.
18) Јо ва но вић, Сло бо дан, “По ли тич ке и прав не рас пра ве” у:  Сабранадела:томII, Бе о-

град: БИГЗ, 1990, стр. 17.
19) До нет је у фе бру а ру,а об у ста вљен је већ у мар ту 1835. го ди не
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ко је би га кон тро ли са ло и огра ни ча ва ло. Че ти ри го ди не ка сни је, из 
истих раз ло га Ср би ју је на пу стио и ње гов син, кнез Ми ха и ло.

По ми шље њу Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Устав из 1838. го ди не 
пред ста вља пре крет ни цу у др жав но-прав ној исто ри ји срп ског дру-
штва, јер је ње го вим сту па њем на сна гу Ср би ја ко нач но учи ни ла 
пр ви ко рак су штин ском при бли жа ва њу мо дер ној европ ској по ро-
ди ци на ро да у ко јој је у том пе ри о ду устав ност већ би ла рас про-
стра ње на тра ди ци ја. Ево шта он још ка же тим по во дом: “С уста вом 
од 1838 на ста је код нас мо дер но уре ђе ње др жав не вла сти. Под Ми-
ло шем, суд ство и упра ва ни су се стро го одва ја ли јед но од дру гог. 
Цен трал на упра ва би ла је усред сре ђе на у кне же вој кан це ла ри ји. 
Пи са них за ко на ни је би ло, не го су кнез и ста ре ши не упра вља ли 
по здра вом ра зу му. Све се то ме ња по сле уста ва од 1838. Суд ска и 
управ на власт одва ја ју се јед на од дру ге. Цен трал на упра ва де ли се 
на ми ни стар ства ко ји ма упра вља ју од го вор ни ми ни стри. Пи са ни 
за ко ни из да ју се у све ве ћем бро ју, и с њи ма у јав ни жи вот про ди ре 
иде ја за ко ни то сти. Као нај ви ша во ља у др жа ви не сма тра се ви ше 
лич на во ља кне же ва, не го ап стракт на во ља за ко на. По ло жај чи нов-
ни ка ме ња се из осно ва. Под Ми ло шем чи нов ни ци су би ли слу ге 
кне же ве; њи хо ва пла та, уна пре ђе ње и пен зи ја, све је то за ви си ло 
од кне же ве ми ло сти. Под уста вом из 1838., чи нов ни ци су др жав ни 
ор га ни, чи ји је по ло жај стро го утвр ђен за ко ном.”20)  

ПЕРИОДВЛАДЕУСТАВОБРАНИТЕЉА

40-их го ди на  XIX ве ка уста во бра ни тељ ска опо зи ци ја је пред-
ста вља ла ону про гре сив ну, ак тив ну сна гу ко ја ни је је ња ва ла и ко ја 
је до но си ла но ви по сте пе ни на пре дак срп ском дру штву. То ју је 
нај зад, са но вом ди на сти јом на че лу, до ве ло у при ли ку да за и ста 
оства ри из ве стан, не ве лик али ре а лан дру штве ни на пре дак у Ср би-
ји. Да кле, “де тро ни зо ва њем Ми ло ше вог ап со лу ти зма и ко нач ним 
до ла ском “Уста во бра ни те ља” на власт (1842 г.) по че ло је спо ро, 
али из ве сно пе не три ра ње мо дер них ли бе рал них иде ја и ста са ва ња 
гра ђан ског на ра шта ја као кључ ног но си о ца срп ског мо дер ни за циј-
ског по кре та.”21) “Већ 1844. до не сен је гра ђан ски за ко ник22), ... а 

20) Јо ва но вић, Сло бо дан, “По ли тич ке и прав не рас пра ве” у:  Сабранадела:томII, Бе о-
град: БИГЗ, 1990, стр. 20.

21) Ђу ре тић, Не над, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Но ви Сад: Удру же ње 
за по ли тич ке на у ке, 2004, стр. 40.

22) Ду го трај ни про цес при ре ђи ва ња гра ђан ског за ко ни ка, за пра во пре во ђе ње и при ла го-
ђа ва ње На по ле о но вог гра ђан ског за ко ни ка, при па ло је на част и зна ње Јо ва на Ха џи ћа, 
по ли ти ча ра, прав ни ка и пе сни ка ко ји је овај с мно го тру да и те шко ћа ипак оства ре ни 
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1853. за ко ник о гра ђан ском суд ском по ступ ку”23), што је био глав ни 
услов да се, на су прот још увек вла да ју ћој тур ској тра ди ци ји, ство-
ри прав на др жа ва. У то вре ме, ја вља ју се из ве сни за че ци ин ду стри-
је. Упра во пр ве фа бри ке у Ср би ји ни чу по ло ви ном  XIX ве ка и то 
су “фа бри ка пи ва у Бе о гра ду из 1850. и то по лив ни ца у Кра гу јев цу  
из 1853”24). У исто вре ме у Ср би ји се гра де пр ви (на су ти) пу те ви25), 
а тр го ви на26) је у екс пан зи ји као ни ка да до тад. По себ но се раз ви ја 
чи нов ни штво27) ко је је, без об зи ра на ве ли ке зло у по тре бе у ње го-
вим ре до ви ма, по пр ви пут еле мен тар но прав но обра зо ва но, за хва-
љу ју ћи че му др жа ва знат но лак ше функ ци о ни ше. У овом пе ри о ду 
“уста во бра ни те љи су исто та ко до ста ра ди ли на ди за њу на род не 
про све те ... за њи хо ва вре ме на отво ре но је пре ко 200 но вих шко ла,  
до но се се  за ко ни о основ ним и сред њим шко ла ма, ... а по ја вљу-
ју се и пр ви фа кул те ти”28). Ми сли ло се чак и на ин сти ту ци о на ли-
зо ва ње по ља дру штве ног жи во та од оп ште на ци о нал не кул ту ре29), 
па је нпр. дат по лет дру штву Срп ске сло ве сно сти, 1844. осно ван 
је На род ни му зеј, а 1853., На род на би бли о те ка. Или ја Га ра ша нин, 
ми ни стар уну тра шњих по сло ва, об ја вљу је “На чер та ни је”30) тј. про-
грам спољ не и уну тра шње по ли ти ке Ср би је, што је би ла сво је вр сна 
по твр да сна жног уз ра ста ња све сти о на ци о нал ним ин те ре си ма.. 
Ипак, Ср би ја је и у то вре ме, као и увек до тад, огром ном ве ћи-
ном свог ста нов ни штва, пре све га, се љач ка зе мља. Гра до ви су, да-
кле, још увек из ра зи то ма ло број ни. Ипак, од чи нов ни ка, тр го ва ца 
и чла но ва пр ве ге не ра ци је при до шлих по врат ни ка са шко ло ва ња у 
ино стран ству по ла ко се раз ви ја ју обри си бу ду ће гра ђан ске кла са, 
а са мим тим и ру ди мен тар них об ли ка гра ђан ске (са мо)све сти. Тај 
тре ну так је ујед но и род но ме сто ду бо ког со ци јал ног рас це па ко ји 
ће да ти сво је вр сни пе чат свим бу ду ћим на сто ја њи ма мо дер ни за ци-
је Ср би је. Увек ве ћин ска  ауто ри тар на и тра ди ци о нал на се љач ка 

успех, за ни мљи во је, и пе снич ки при ка зао у свом епу “Бој си ле са за ко ном” у ко јем за-
кон, на кра ју, сла во до бит но и не ми нов но три ун фу је над си лом и са мо во љом. Ви де ти у: 
Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитичкемислиу
СрбијиXIXвека,Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш: Гра ди-
на, 1992, стр. 24 –31.

23) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 143.
24) Ми ли ће вић, Јо ван, Историјасрпскогнарода,V1:Србија18391868, Бе о град: Срп ска 

књи жев на за дру га, 1981, стр. 268.
25) Исто, стр. 266.
26) Исто, стр. 267.
27) Исто, стр. 266.
28) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 145.
29) Исто
30) Исто, стр. 147-149.
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Ср би ја ис по ста ви ће се као сна жна бра на не схва та ња и пре пре ка 
свим мо дер ни за циј ским и еман ци па тор ским по ку ша ји ма по сте пе-
но ја ча ју ће гра ђан ске Ср би је.   

Ипак, знат ност дру штве них про ме на кре та ла се у прав цу по-
сте пе ног усва ја ња за пад них вред но сти ко је у Ср би ју по ло ви не  
XIX ве ка до но си пр ва ге не ра ци ја срп ске омла ди не шко ло ва не у 
ино стран ству. Иако је ма ло број на срп ска ин те ли ген ци ја, за јед но 
са јед ним бро јем чи нов ни ка и бо га тих тр го ва ца, ин си сти ра ла на 
шко ло ва њу жен ске де це, ми шље ње се љач ке Ср би је би ло је да жен-
ској де ци не тре ба шко ла јер “не ће би ти ни тр гов ци, ни по по ви”31). 
Ипак је, исте 1844 го ди не до не тим за ко ном о шко ла ма по пр ви пут 
у Ср би ји, уве де на мо гућ ност шко ло ва ња и жен ске де це (до ду ше у 
одво је ним шко ла ма). Пр ва јав на жен ска основ на шко ла осно ва на је 
у Па ра ћи ну 1845. го ди не, а дру га у Бе о гра ду, на ред не 1846. го ди не. 

Круп не про ме не су увек пра ће не кри за ма. Уз ра сло ја ва ње на 
по ли тич кој сце ни, де ло мич ну оли гар хи за ци ју све ви ше би ро крат-
ске власт и сна жну по ли тич ку кри зу, на кра ју 50-их го ди на  XIX 
ве ка кул ми ни ра ла је и те шка при вред на и дру штве на кри за ко ја се 
ма ни фе сто ва ла, пре све га, у не за до вољ ству на се лу ко ја су у том 
тре нут ку чи ни ла пре ко 90% на се ља у зе мљи. Кон крет на се љач ка 
не за до вољ ства би ла су по себ но ве ли ка кад је реч: о рас па да њу ри-
гид них тра ди ци о нал них па три јар хал них од но са на се лу32); за тим, 
о те шко ћа ма ко је су на ста ле услед све ве ћег про ди ра ња нов ча не 
при вре де у сре ди ну, до не дав но ис кљу чи во огра ни че ну на об ли ке 
на ту рал не при вре де; нај зад, по во дом те шко ћа при ла го ђа ва ња да-
љим про ме на ма ка рак те ра ме сних вла сти. Осим то га, по сто ја ло је 
оп ште не за до вољ ство не е фи ка сно шћу су до ви ма, а др жа ва је би ла 
у стал ној фи нан си ској кри зи, на пра гу бан крот ства, те шко успе-
ва ју ћи да под ми ри зах те ве већ на ра слог чи нов нич ког сло ја ко ји је 
имао све обим ни ји би ро крат ски апе тит.

ПЕРИОДДРУГЕВЛАДЕМИЛОШАИМИХАИЛА

Уста во бра ни тељ ски ре жим и са њим вла да ју ћа ди на сти ја, мо-
ра ли су устук ну ти под ова квим при ти ском, а по себ но од тре нут ка 
кад су про тив њих је дин стве но уста ле и ли бе рал на и кон зер ва тив-
на опо зи ци ја на ткз. Све то ан дриј ској скуп шти ни из 1858. го ди не. 
На власт су по но во до шли Обре но ви ћи, а то је зна чи ло ре а фир-

31) Исто, стр. 52.
32) Ов де се ми сли, пре све га, на рас пад и де о бу по ро дич них за дру га као тра ди ци о нал ног 

окви ра се о ске по ро дич не по љо при вред не ор га ни за ци је и по из вод ње
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ма ци ју ап со лу ти стич ке вла да ви не. Ми лош, по ста ре да не ни је ни 
мо гао да бу де дру га чи ји, а Ми ха и ло је др жао да ње го ва лич на вла-
да ви на тре ба да бу де про све ће ни ап со лу ти зам, што је по ње го вом 
ду бо ком уве ре њу био је ди ни на чин да се срп ска др жа ва и дру штво 
при бли же европ ској по ро ди ци раз ви је них на ро да. И ми мо, и упр-
кос њи хо вог ап со лу ти зма, овај пе ри од је Ср би ји ипак до нео из ве-
сне еман ци па циј ске ис ко ра ке у од но су на прет ход но ста ње ње ног 
дру штва и др жа ве.

Све то ан друј ска скуп шти на је зна чај на и по то ме што су на њој 
по пр ви пут у јав ном по ли тич ком жи во ту зна чај ни је на сту пи ли 
срп ски ли бе ра ли. Ову по ли тич ку кли ку чи ни ла је пр ва ге не ра ци ја 
мла дих љу ди по врат ни ка са сту ди ја у ино стран ству. Њи хов не по-
сре дан увид у раз ви је ност За па да, те те шњи кон такт са ре флек си-
ја ма ре во лу ци је из 1848-49 го ди не, има ли су зна ча јан под сти цај 
за фор ми ра ње ли бе рал не гру па ци је у Ср би ји и по ја ву пр вих гра-
ђан ских об ли ка и ак те ра. “Кар ди нал не иде је ре во лу ци је као што 
су на че ло на род ног су ве ре ни те та и иде ја де мо кра ти је при ма не су 
од стра не ма ло број не шко ло ва не омла ди не са на дом да је мо гу ће и 
срп ско дру штво уре ди ти по овим прин ци пи ма.”33) И упра во те мељ 
це ло куп не ак тив но сти ли бе рал не гру па ци је на Све то ан дреј ској 
скуп шти ни, ме ђу ко ји ма се у пр ви мах на ро чи то ис ти цао Је врем 
Гру јић34), је сте иде ја на род ног су ве ре ни те та. По ла зе ћи од ове иде-
је, по ко јој су ве ре на власт при па да на ро ду, ли бе ра ли су пред ло жи-
ли за кон о На род ној скуп шти ни као пред став нич ком те лу срп ског 
на ро да, по ко јем ова уста но ва, као ле ги тим на, не би има ло са мо 
са ве то дав ну, већ, у пу ном сми слу, за ко но дав ну функ ци ју. 

Као и у за ла га њу за на род ну су ве ре ност и пар ла мен тар ну де-
мо кра ти ју, пот пу но у ду ху оно вре ме ног мо дер ног европ ског ли бе-
ра ли зма “Гру јић је био пр ви ко ји је екс пли цит но про го во рио да 
угро же ност срп ског на ро да не до ла зи са мо спо ља, већ да је на род 
истин ски угро жен и из ну тра”35). По ње го вом ми шље њу, из не том 
ра ни је у ње го вом де лу “Об зор др жа ве”, “уну тра шњу не сло бо ду”, 
од но сно роп ски по ло жај на ро да пот по ма га ли су и учвр шћи ва ли, 
“пред став ни ци хри стјан ства” уче ћи да је сва ка власт од Бо га, те да 

33) Ђу ре тић, Не над, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Но ви Сад: Удру же ње 
за по ли тич ке на у ке, 2004, стр. 40.

34) Ви де ти у: Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитич
кемислиуСрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; 
Ниш: Гра ди на, 1992, стр. 41-47.

35) Ђу ре тић, Не над, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Но ви Сад: Удру же ње 
за по ли тич ке на у ке, 2004, стр. 48.
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“од уну тра шњег роб ства не мо же бед ни ји на род да се осло бо ди и 
ако спо ља шње стре се”36). Оту да, Гру јић у “про све ти” ви ди основ-
ну прет по став ку оства ре ња на род них пра ва и осва ја ња уну тра шње 
сло бо де: “Про све та да кле, и са мо про све та би ја ше, што чо ве ка 
уну тра шњег роп ства, јар ма вла де и ових по ма га ча осло бо ди ти мо-
га ше. Про све ћен на род има “свест се бе са мог, свест до сто јан ства и 
пра ва свог, те не ће ту ђи на ја рам да но си, ни сво ме роб да бу де”37). 

Кон се квент но у овом ду ху, од 60-тих го ди на  XIX ве ка у срп-
ском дру штву на гра ђан ској сце ни по чи ње да де лу је је дан од пр-
ва ка срп ске ли бе рал не ми сли у нас, Вла ди мир Јо ва но вић. Искре-
но на сто је ћи да до при не се мо дер ни за ци ји Ср би је, ина че је дан од 
ини ци ја то ра ства ра ња срп ске ли бе рал не стран ке, он је са сво јим 
ли бе ра ли ма пр ви у Ср би ји те о риј ски ту ма чио и прак тич но про мо-
ви сао мо дер не ли бе рал не кон цеп те: на род не су ве ре но сти, по де ле 
вла сти, пар ла мен та ри зма, сло бо де, кон ку рен ци је, прав не др жа ве, 
ја ча ња сред њих сло је ва, и ве ћег про све ћи ва ња на ро да, ре пу бли ка-
ни зма, итд.    

Оста ло је да о ње го вом ли ку и де лу све до чи да је ме ђу пр ви ма 
из ре као и за ла гао се да “обштавоља има да бу де нај ви ши за кон и 
нео гра ни че ни го спо дар, суверени прин цип ра зум ног рас по ре да и 
де о бе вла сти”38). Под ути ца јем Ми ло ве књи ге “О сло бо ди”, ко ја је 
та да би ла јед на од књи га са нај ве ћом ре цеп ци јом у ре до ви ма срп-
ске ин те лек ту ал не омла ди не, Јо ва но вић сма тра да “по на че ли ма 
на род ног су ве ре ни те та све вла сти из ви ру из на ро да и за то су све 
под чи ње не оп штој во љи ко ја вла да над сви ма и и из вор је јав ној 
вла сти”39).  По шту ју ћи тра ди ци ју соп стве ног на ро да, али би ва ју ћи 
окре нут сав ми шљу и де лом из град њи бу ду ће Ср би је по узо ру на 
зе мље За пад не Евро пе, Вла ди мир Јо ва но вић је упу ћи вао на де мо-
крат ске еле мен те народнесамоуправе40) у срп ском тра ди ци о нал-
36) Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитичкемислиу

СрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш:Гра ди на, 
1992, стр. 44. На ве де ни ори ги нал ни од лом ци из Гру ји ће вог “Об зор ја др жа ве”  

37) Исто.
38) Исто, стр. 53.
39) Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у

Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 171.
40) Знат но пре Све то за ра Мар ко ви ћа и Ни ко ле Па ши ћа, Вла ди мир Јо ва но вић је пр ви скре-

нуо па жњу на де мо крат ске еле мен те на род не са мо у пра ве у срп ском тра ди ци о нал ном 
дру штву, а ко ји би мо гли по слу жи ти и у но во ве ков ној де мо кра ти за ци ји Ср би је. У члан-
ку: “Срп ски на род и ис точ но пи та ње” у књи зи “За сло бо ду и на род”, штам па не 1868. 
го ди не он ка же да су Ср би још од пра дав них вре ме на жи ве ли у пле ме ни ма у ко ји ма је 
вла да ла де мо кра ти ја и сво је вр сни на род ни пар ла мен та ри зам: “ По гла вар је био са мо 
из вр ши тељ оно га што је сво пле ме сло жно хте ло, а сво ју во љу пле ме је из ја вљи ва ло 
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ном дру штву ко ји мо гу би ти од не ма лог зна ча ја у бу ду ћем лак шем  
при хва та њу и при ма њу пар ла мен та ри зма у Ср би ји.. “Ти за ме ци 
пар ла мен та ри зма су се одр жа ли у ра зним фор ма ма ..., сма тра Јо-
ва но вић, и у њи ма ви ди не са мо пра во срп ског на ро да на мо дер ни 
пар ла мен та ри зам” ко јег у ње го во вре ме још ни је би ло, “већ и бр жу 
мо гућ ност за ње го во при хва та ње код Ср ба не го код оних на ро да у 
ко ји ма не ма очу ва них де мо крат ских тра ди ци ја”41). 

“По ла зе ћи од кан тов ски фор му ли са не иде је сло бо де и до сто-
јан ства чо ве ка (“да Ср бин сва где и на сва ком ме сту оста не са мом 
се би цељ, а ни ка да и ниг де да не мо ра уни зи ти се до сред ства и 
ору ђа ту ђе ћу ди”, као у до та да шњем ста њу у Ср би ји, Јо ва но вић 
на гла ша ва да осо би та бри га Ве ли ке Скуп шти не мо ра би ти да се 
уста вом про гла се и ујем че сло бо де и пра ва сва ког Ср би на. Пот-
пу но у ду ху мо дер не ли бе рал не ин ди ви ду а ли стич ке фи ло зо фи је 
и по ли тич ке те о ри је то га вре ме на у За пад ној Евро пи, Вла ди мир 
Јо ва но вић ка же да “сло бо да у мо рал ном и ду хов ном по гле ду зна-
чи: моћ, спо соб ност би ра ња, спо соб ност од ре ђе ва ња са мог се бе; а 
у дру штве ним, и на ро чи то по ли тич ким од но си ма она зна чи моћ, 
спо соб ност, али ујед но и пра во би ра ња. Као дру штве на, а не са мо 
при род на ка те го ри ја, сло бо да ни је ап со лут на да сва ко ра ди шта му 
се до па да већ је оме ђе на мо ра лом ко ји љу ди ма по ста вља гра ни цу 
да чи не све што је пра вед но и до бро. Мо рал”, ис ти че Јо ва но вић, 
“сло бо ду не оста вља са мо на ни воу пра ва, већ је уз ди же до ду жно-
сти пре ма се би и дру штву”. По ње му упра во “у том спле ту сло бо де 
и мо ра ла ле жи тај на успе ха гра ђан ског дру штва јер се оно упра во 
осни ва на пра ви лу: да сва ко по шту је све и да сви по шту ју сва ко-
га”42).   

“Пот пу на сло бо да би” да кле, у ту ма че њу срп ских ли бе ра ла 
“об у хва та ла сло бо ду лич но сти, при вре де и соб стве но сти, са ве сти 
и ве ро и спо ве сти, ми сли и ре чи, на у ке и пре да ва ња, штам пе, као и 
сло бо ду са ста на ка и удру жи ва ња”43). “По ред јед на ко сти у пра ви ма 

до го во ром у ко ме је сва ки члан ње гов имао јед на ко уче шће”. Он да ље на во ди да су 
“по гла ва ри пле ме на пред ста вља ли уку пан на род и да су до го во ром во ди ли бри гу о 
на род ним ства ри ма у скуп шти ни ко ја се та да зва ла ве ће или збор”. Ци ти ра но пре ма: 
Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 127.  

41) Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 127.

42) Исто, стр. 180.
43) Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитичкемислиу

СрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш:Гра ди на, 
1992, стр. 52.
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и ду жно сти ма, љу ди тре ба да бу ду “једнакиуслободи”, тј. сло бо-
да тре ба да бу де “једнаказасвеисвакога” ... Она је мо гу ће је ди но 
ако сви гра ђа ни уче ству ју у вла сти и ако је њи хо во пра во уче шћа 
јед на ко”44). 

По све му су де ћи из гле да да су ли бе ра ли би ли и под зна чај ним 
ути ца јем дар ви ни стич ки схва ће ног про гре са у сми слу ево лу тив-
не бор бе за оп ста нак и то по себ но у све тлу кла сич ног ли бе рал ног 
ту ма че ња ком пе ти ци је и ути ли та ри стич ког гле да ња на зна чај кон-
цеп та лич не ко ри сти. “Кон ку рен ци ја или сло бо да при вре де јест, по 
на шем уве ре њу, нео п ход ни услов за уса вр ша ва ње, за на мно же ње 
до бра, и за пра вич но по де ље ње њи хо во”45), ка же Вла ди мир Јо ва-
но вић и на ста вља да у ду ху кла сич ног ли бе ра ли зма уз ди же кон ку-
рен ци ју на пи је де стал све моћ ног чи ни о ца дру штве ног про гре са. 
Око сни ца од ви ја ња сва ке кон ку рен ци је је  лич ни ин те рес и за то је 
он за ли бе ра ле пр ви и глав ни по кре тач свих по кре та ча дру штве ног 
раз во ја.   

Из овог пе ри о да оста ло је за бе ле же но да су ли бе ра ли и Јо ва-
но вић као пр ви ме ђу њи ма има ли сво је спе ци фич но гле да ње и на 
“прав ну др жа ву” и пра во. Бу ду ћи да су за њих прав да и пра во исто, 
њи хо во за ла га ње за по што ва ње уго во ра ко ји обез бе ђу је оп ста нак 
дру штва сво ди се у крај њој ли ни ју на зах тев за вла да ви ном за ко-
на, од но сно прав ном др жа вом. О ли бе рал ском ста ву по во дом овог 
пи та ња го во ри и њи хо во од ре ђе ње прав де. По њи ма: “Прав да је 
по ве за на и са сло бо дом и са мо ра лом јер је то мо рал на вр ли на ко ја 
се са сто ји у по што ва њу пра ва дру го га и при зна ва њу сва ко ме оно га 
што му при па да, а оства ру је се у скла ду са мо рал ним им пе ра ти-
вом: сва ко ме сво ја сло бо да.”46)

Јед на од нај ва жни јих ком по нен ти у уче њи ма срп ских ли бе рал-
них иде о ло га би ло је на сто ја ње да се на ђе обра зац ко јим би се пре-
ва зи шле кла сне раз ли ке и ује ди ни ле “сна ге на ро да”. Та кав је дан 
обра зац био би уки да ње свих ста ле шких по де ла и да ва ње по ли тич-
ких пра ва свим гра ђа ни ма, ка ко је то учи ни ла фран цу ска ре во лу-
ци ја. На да ље, иде ал ко ме тре ба те жи ти, по ми шље њу срп ских ли-

44) Исто, стр. 55.
45) Јо ва но вић, Вла ди мир, Политичкиречник,св.А,деоII, стр. 124. На ве де но пре ма: Си-

ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: НововековнеполитичкеидејеуСрба, 
Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 128.

46) Јо ва но вић, Вла ди мир, Заслободуинарод, стр. 3-4. На ве де но пре ма: Си ме у но вић, Дра-
ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба, Бе о град: Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 181.
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бе ра ла, је сте ка пи та ли зам ко ји под ра зу ме ва “уки да ње крај но сти у 
бо гат ству и си ро ма штву и ја ча ње сред њих дру штве них сло је ва”47). 

Нај бит ни ји услов за успе шан пре о бра жај дру штва ко ји тре ба 
да из ба ви чо ве ка из не ма шти не, не сло бо де, ду хов них и по ли тич-
ких спу та ва ња, по на вља ју и на гла ша ва ју срп ски ли бе ра ли, је сте 
стал но уна пре ђи ва ње на у ке и про све те. “Са мо уз по моћ зна ња и 
вас пи та ња мо гу се у бор бу за сло бо ду и на пре дак укљу чи ти све 
сна ге дру штва”48). У том сми слу, као оп шта ме ста иде о ло ги је срп-
ског ли бе ра ли зма, пр ви пут на ла зи мо и раз ви је ну иде ју по тре бе 
осло бо ђе ња же на49) из сте га па три јар хал ног срп ског дру штва.

Код ли бе ра ла се у нас пр ви пут ја вља и ан ти мо нар хи стич ко 
тј. про ре пу бли кан ско рас по ло же ње. По Вла ди ми ру Јо ва но ви ћу мо-
нар хи је ни су по де сне за пот пу ни раз ви так де мо кра ти је за то што је 
ауто ри тет мо нар ха у су прот но сти са су ве ре ни те том на ро да, а уз то 
ла ко мо же да од ве де у ап со лу ти зам ко ји је у пот пу ној су прот но сти 
са иде јом сло бо де и ли бе рал ног дру штва. О ово ме све до чи и чи-
ње ни ца да је “узор за бу ду ћу срп ску ре пу бли ку на ла зио у уре ђе њу 
Швај цар ске и САД”50). 

За по сте пе ност еман ци па циј ског хо да срп ског дру штва од сре-
ди не дру ге по ло ви не  XIX ве ку на ро чи то зна чај ну уло гу  има ла су и  
не ка удру же ња, за че ци срп ског ци вил ног дру штва. Го ди не 1866., у 
Но вом Са ду, осно ва но је удру же ње “Ује ди ње на омла ди на срп ска”. 
Оку пља ло је цвет срп ске ин те ли ген ци је, а иде а ли од ко јих се по ла-
зи ло би ли су на тра гу ита ли јан ског на ци о на ли сте Ма ци ни ја, и ње-
го ве те зе да су “на ци о на ли зам ко ји зна чи спо ља шњу сло бо ду, и ли-
бе ра ли зам, ко ји зна чи уну тра шњу сло бо ду, не раз двој ни и да са мо 
онај на род ко ји ужи ва уну тра шњу сло бо ду, је сте у ста њу ра ди ти на 
осло бо ђе њу оних сво јих де ло ва ко ји су под ту ђин ском вла шћу”51). 
Ово удру же ње, под вођ ством Све то за ра Ми ле ти ћа, нај круп ни јег 
ли бе рал ног па три о те то га вре ме на у Вој во ди ни, из ра зи то ро ман ти-
чар ске про ве ни јен ци је, оку пља ло је на пред ну омла ди ну, ли бе ра ле 
и со ци ја ли сте, а циљ му је, из ме ђу оста лог, био уна пре ђе ње срп ске 
47) По пов, Че до мир, Историја српскогнарода ,V1:Србија18681878, Бе о град: Срп ска 

књи жев на за дру га, 1981, стр. 313.
48) Исто.
49) Исто.
50) Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у

Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 171.
51) Јо ва но вић, Сло бо дан, “Из исто ри је и књи жев но сти”, II у: Сабрана дела, Бе о град: 

БИГЗ, 1991, стр. 549.
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кул ту ре и ње но при бли жа ва ње европ ској по ро ди ци на ро да. На ње-
го вим скуп шти на ма се та ко ђе отва ра и про блем “жен ског пи та ња”. 
У кру гу ове ин те лек ту ал не кли ме де лу ју и Дра га Де ја но вић, пр ва 
срп ска фе ми ни ски ња и Све то зар Мар ко вић52), пр ви срп ски со ци ја-
ли ста. Не по ре ци ва је њи хо ва за слу га што су у идеј не и по ли тич ке 
то ко ве у Ср би ји уве ли и ори ги нал не фе ми ни стич ке иде је, тре ти ра-
ју ћи жен ско пи та ње као не раз двој ни део де мо кра ти за ци је и осло-
ба ђа ња це ло куп ног дру штва од свих вр ста огра ни че но сти.

Еко ном ски, до кра ја 60-их го ди на  XIX ве ка, Ср би ја је још 
увек при вред но из ра зи то не раз ви је на по љо при вред на зе мља, са 
не пот пу но из гра ђе ним роб но-нов ча ним од но си ма, не до вољ но про-
дук тив ном по љо при вре дом, за о ста лим за нат ством и без мо дер не 
ин ду стри је и са о бра ћа ја, у ко јој се је ди но тр го ви на не што ин тен-
зив ни је раз ви ја. “Нај ва жни ји раз лог за о ста ја ња ин ду стри је био је 
не до ста ја ње ка пи та ла. Срп ско фи нан сиј ско тр жи ште би ло је уско 
и оскуд но; за пра во, оно се 60-их пр ви пут и ја вља у иоле ор га-
ни зо ва ном об ли ку, пр вен стве но за хва љу ју ћи на пред ку тр го ви не ... 
(сход но че му – под ву као С. Ј.) је нај зна чај ни ја по ја ва у раз ви ја њу 
ка пи та ли стич ког нов ча ног тр жи шта Ср би је би ло осни ва ње Пр ве 
срп ске бан ке  1869. го ди не”53). За то се мо же ре ћи да је тр го ви на тих 
го ди на је ди на од при вред них гра на ко ја у нај ве ћој ме ри до при но си 
раз во ју ка пи та ли зма у Ср би ји, и да глав ну сна гу гра ђан ске кла се 
пред ста вља упра во тр го вач ка бур жо а зи ја ко ја је по ста ја ла је дан од 
во де ћих и нај у ти цај ни јих сло је ва дру штва. Ма ло бро јан, али до ста 
ути ца јан гра ђан ски дру штве ни слој не до вољ но из ди фе рен ци ра не 
ка пи та ли стич ке со ци јал не струк ту ре чи ни ли су чи нов ни ци и ин-
те ли ген ци ја. Рад нич ка кла са још ни је по сто ја ла, јер ни је ни би ло 
озбиљ не ин ду стри је, а у огром ној ма си се ља ка из два ја ли су се рет-
ки бо га ти ји се о ски до ма ћи ни ко ји би као сво је вр сни узор оста ли ма 
има ли по не кад и не ма ли ути цај на ло кал но ру рал но јав но мње ње 
што су ови че сто и ко ри сти ли, нај че шће као во ђе ми шље ња (ле а-
дер опи ни он), у по ли тич ке свр хе.   
52) “Чи ни се го то во не ве ро ват ним да је спис “Пот чи ње ност же на” (Џ.С. Мил)  код нас пр ви 

пут пре ве ден још 1871. го ди не под на сло вом “Пот чи ње ност жен ски ња”, да кле, све га 
две го ди не по сле об ја вљи ва ња у Ен гле ској (1869). Сва је при ли ка да је то ком бо рав ка 
у Швај цар ској, Све то зар Мар ко вић до шао до овог тек ста И 1870. го ди не га до нео у 
Ср би ју. По у зда но је да је ини ци ја ти ва да се овај текст об ја ви би ла ње го ва” .-  под ву кла 
Да ша Ду ха чек у пред го во ру: Мил, Џон Стју арт; Мил, Хе ри је та Теј лор; Расправаојед
накостиполова, Бе о град: Фи лип Ви шњић, 1995,  стр. 16.

53) Исто, стр. 307.
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На су прот ко лек ти ви стич ком иден ти те ту срп ског се ља ка осве-
шће ног са мо до ме ре сна жног па три јар хал ног би ти са ња, дру штве-
на и ко лек тив но-пси хо ло шка кли ма на ра ста ју ћих гра до ва, мла да-
лач ком ур ба но шћу сво га ду ха на ме та ла је им пе ра тив на пред ног 
ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма, са мим тим и све сни јег и ра ци о нал-
ни јег ко лек тив ног би ти са ња, те је та ко оства ре на прет по став ка за 
низ про ме на у дру штве ној струк ту ри ко је су ре вер зи бил но по но во 
вр ши ле при ти сак на (бу ђе ње)от по чи ња ње  про це са  осве шће ње и 
све ма сов ни је уво ђе ње ра ци о нал них еле ме на та у то ко ве дру штве-
ног и ко лек тив но – пси хич ког жи во та це ле на ци је. 

ПЕРИОДВЛАДЕМИЛАНА
ИАЛЕКСАНДРАОБРЕНОВИЋА

По сле уби ства Ми ха и ла, на пре стол до ла зи Ми лан, али нај пре 
у име ње га на ме сни штво чи ја по ли ти ка је би ла део ком про ми са 
из ме ђу ли бе ра ла и кон зер ва ти ва ца. У пе ри о ду 70-их и на ру чи то 80-
их до ла зи до ја сни је ди фе рен ци ја ци је по ли тич ких оп ци ја у Ср би ји, 
те се мо же ре ћи да је у овом пе ри о ду оства ре на зна чај ни ја плу ра-
ли за ци ја по ли тич ког жи во та у Ср би ји. Исто та ко, и еко но ми ја по-
ла ко до би ја сво је фи нан сиј ске из во ре, те се пре ма то ме по кре ћу и 
но ви ка па ци те ти ин ду стриј ске про из вод ње. Све то, до при не ло је у 
овом пе ри о ду из ве сном сма њи ва њу дра стич но сти за о ста ја ња Ср-
би је за мо дер ним дру шта ви ма ка ква су у том пе ри о ду по сто ја ла у 
За пад ној Евро пи.

Го ди не 1869. ли бе ра ли, на чи је че ло се ста вља Јо ван Ри стић 
и за њим Сто јан Но ва ко вић, ула зе у вла ду са кон зер ва тив ци ма, и 
упра во као по сле ди ца тог њи хо вог ком про ми са, не прин ци пи јел но-
сти и од ри ца ња од ис тра ја ва ња на це ло ви том пр во бит ном де мо-
крат ском кор пу су ли бе рал них иде ја, до не шен је нов Устав. Он је 
био не ка вр ста на год бе кон зер ва ти ва ца и ли бе ра ла у ко јој су ли-
бе ра ли за ва ра ни обе ћа њи ма и лич ним уве ре њем да је ком про мис 
не ми но ван да би се зна чај ни је про ме не са ре ла тив но крат ком за-
др шком ипак мо гле убр зо знат но оп се жни је по кре ну ти. Та ко је но-
ви Устав до нео уме рен и огра ни чен ли бе ра ли зам са про ши ре њем 
пра ва на род ног пред став ни штва и по де лом вла сти, на спрам че га 
је још увек чвр сто ста јао вла дар и цен тра ли стич ка др жа ва са сна-
жном из вр шном вла сти. На род на скуп шти на се са сто ја ла од ¾ би-
ра них и ¼ од кне за по ста вље них по сла ни ка и у зна чај ној ме ри је 
би ла прет по ста вље на пр вен ству во ље кне за. Ипак, “мо ра се ре ћи 
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да је овај устав, (без об зи ра на кри ти ке са свих стра на – под ву као 
С. Ј.), пред ста вљао кру пан ко рак у по ли тич ком раз вит ку Ср би је 
у  XIX ве ку. Ње гов зна чај био је дво струк. Пр во, тек њи ме је пр ви 
пут у но ви јој исто ри ји Ср би је огра ни че на моћ вла да ра та ко што је 
власт по де ље на из ме ђу вла да ра и на род ног пред став ни штва. Ти ме 
је Ср би ја кон крет но кре ну ла да се раз ви ја у пар ла мен тар ну де мо-
кра ти ју за пад но е вроп ског ти па. Дру го, тек овим Уста вом Ср би ја 
јед но стра ним ак том  ко нач но оне мо гу ћи ла Сул та на да се ме ша у 
уну тра шње по сло ве”54).

Тих го ди на у Ср би ји се упра во раз ви ја сна жни је и со ци ја ли-
стич ки по крет Све то за ра Мар ко ви ћа, и ра ди кал на стран ка Ни ко ле 
Па ши ћа. 

У по зи ци о ни ра њу и фор ма ти ра њу со ци ја ли стич ке и ко му ни-
стич ке иде о ло ги је у нас, ве ли ки ути цај је оства ри ла и ру ска ми-
сао иде о ло га овог по кре та, али и ве ли ки број мла дих ин те лек ту-
а ла ца ко ји су, сту ди ра ју ћи у За пад ној Евро пи, до шли у су срет са 
та мо шњом со ци ја ли стич ком ли те ра ту ром, те са од је ци ма Па ри ске 
ко му не, I и II Ин тер на ци о на ле. Ме ђу тим, “ал фа и оме га” ус по ста-
вља ња со ци ја ли стич ке и ко му ни стич ке иде је у Ср би ји је сте лич-
ност и де ло Све то за ра Мар ко ви ћа. Он је пр ви у Ср би ју до нео иде је 
Марк са, Ба ку њи на, Чер ни шев ског, Пру до на и оста лих до а је на со-
ци ја ли стич ке ми сли то га вре ме на. Пр ви је у јав ном жи во ту Ср би је 
по чет ком 70-их го ди на  XIX ве ка за го ва рао за ла га ње за оства ре ње 
са мо у пра ве, на род ног су ве ре ни те та и не по сред не де мо кра ти је, као 
и зах тев да сва пра ва у дру штву бу ду за сно ва на на ра ду, а не на 
сво ји ни. По ње го вом ми шље њу, ове про ме не ће би ти мо гу ће  ка да 
се из вр ши на ци о на ли за ци ја ко јом би се уки ну ла при ват на сво ји-
на над зе мљом и уста но ви ла оп штин ска. Ње го ва иде ја со ци јал не 
прав де сво ди ла се на зах тев да “сва ки члан на ро да жи ви сво јим 
соп стве ним ра дом, а не на ра чун дру го га, и у исто вре ме да цео на-
род ујам чи сва ком свом чла ну обра зо ва ње и ору ђе за рад, без че га 
је не мо гућ раз ви так сви ју спо соб но сти чо ве ка”55). Ка ко у то вре ме 
у Ср би ји не ма ни ин ду стри је ни рад ни ка, он нај мно го број ни ји се-
љач ки рад ви ди као под јарм ље ни, екс плу а ти са ни, те за раз ли ку од 
Марк са, иако не ис кљу чу је рад ни ке, он ре во лу ци ју у Ср би ји ви ди 

54) По пов, Че до мир, Историја српскогнарода ,V1:Србија18681878, Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1981, стр. 337.

55) Мар ко вић, Све то зар, Сабранисписи,књ.2, стр. 43-44. На ве де но пре ма: Си ме у но вић, 
Дра ган, “Ре во лу ци ја + Пар ти ја = Фе де ра тив на др жа ва” у: Нововековнеполитичкеидеје
уСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 345.
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као ре во лу ци ју про ле те ри зо ва ног се ља штва. Рад ни ке је на сто јао 
да оку пи у стру ков на удру же ња, али не и у сво ју со ци ја ли стич-
ку гру пу, по ла зе ћи од са зна ња о ни ском сте пе ну њи хо ве све сти и 
од њи хо вог не по зна ва ња те о ри је со ци ја ли зма. И по ред за ла га ња за 
ре во лу ци ју, сма трао је да “ни је мо гу ће си лом на мет ну ти со ци ја ли-
стич ки строј”56). Он да ље на во ди: “По мо ме схва та њу си ла се мо же 
упо тре би ти са мо за не га ци ју, на оба ра ње ста рог дру штва, али ор-
га ни за ци ја но вог дру штва не мо же се оства ри ти на си љем, про тив 
во ље ве ћи не”57). За то ма њи ну со ци ја ли стич ких ин те лек ту а ла ца ви-
ди као ак ци о но је згро со ци ја ли стич ке пар ти је чи ји је за да так осве-
шћи ва ње ма са и исто риј ска ини ци ја ти ва за дру штве ни пре о бра жај, 
јер “на род не ће до тле узе ти” ре во лу ци о нар ну “ини ци ја ти ву, до кле 
год не бу де све стан: шта тре ба да ра ди, и ка ко тре ба да ра ди”58).

Што се ти че ра ди ка ла, сам Ни ко ла Па ши ћа је до не кле по ни као 
на тра гу са рад ње са Мар ко ви ћем, од ко га је и иде ја о ра ди кал ним 
ре фор ма ма пре у зе та да би се по њој на зва ла пар ти ја. Иако су се 
ра ди ка ли вр ло бр зо од ре кли сво јих со ци ја ли стич ких ко ре на и из-
ја сни ли се за ис кљу чи во пар ла мен тар не на чи не по ли тич ке бор бе, 
у њи хо вој по ли тич кој кон цеп ци ји со ци јал ни аспект увек је имао 
зна чај но ме сто. Та ко, за њих “др жа ва прав де под ра зу ме ва пра вед ну 
рас по де лу др жав них те ре та, пре све га пу тем уво ђе ња про гре сив-
них по ре за на ра чун “кла се бо га тих”59).  Ин си сти ра ју ћи да је је ди ни 
су ве рен на род и да ње му тре ба да при па да сва власт, ра ди ка ли зам 
ра ди ка ла се са сто јао упра во у за ла га њу за др жа ву у ко јој на род сам 
тре ба да упра вља. На су прот иде ји ли бе ра ла о На род ној скуп шти ни 
као пред став нич ком те лу срп ског на ро да, иде ји ко ју су по соп стве-
ном при зна њу до не кле са ми ли бе ра ли из не ве ри ли, ра ди ка ли, отво-
ре но и гла сно, у на ро ду (ме ђу се ља ци ма) ра зу мљи во, раз ви ја ју иде-
ју на род не са мо у пра ве. Из њи хо вог об ја вље ног на цр та уста ва ко ји 
је об ја вљен у јав но сти то га вре ме на, ви ди се да Ра ди кал на стран-
ка чак пот пу но пред ла же на пу шта ње си сте ма гло бал не упра ве као 
об лик по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва, сво де ћи га на си стем ло-
56) Мар ко вић, Све то зар, “Оства ре ње со ци ја ли зма” у: Стража, Но ви Сад: 1878, стр. 197. 

На ве де но пре ма: Си ме у но вић, Дра ган, “Ре во лу ци ја + Пар ти ја = Фе де ра тив на др жа ва” 
у: НововековнеполитичкеидејеуСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, 
стр. 328.

57) Исто
58) Мар ко вић, Све то зар, Сабрани списи, књ. 1, стр. 109. На ве де но пре ма: Си ме у но вић, 

Дра ган, “Ре во лу ци ја + Пар ти ја = Фе де ра тив на др жа ва” у: Нововековнеполитичкеидеје
уСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 337.  

59) Си ме у но вић, Дра ган, “Са вр ше ни др жав ник и (не)до вр ше на др жа ва” у: Нововековне
политичкеидејеуСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 480.
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кал не са мо у пра ве60). “Реч са мо у пра ва, упра во и по ста је кри ла ти-
ца но вог по кре та; тим ће се име ном на зва ти и пр ви и нај ва жни ји  
бу ду ћи ор ган стран ке”61). Њи хов глав ни по ли тич ки про грам био је 
у по ди за њу и укљу чи ва њу се ља ка у по ли тич ки жи вот, у упро шћа-
ва њу упра ве и омо гу ћа ва њу нај ши рим сло је ви ма уче шће у јав ном 
жи во ту пу тем уво ђе ња устав них од ред би о оп штин ским и дру гим 
вр ста ма на род не са мо у пра ве. За хва љу ју ћи се ља ку ра зу мљи вом по-
ли тич ком го во ру и су прот ста вља њу да љој би ро кра ти за ци ји ад ми-
ни стра тив них слу жби, већ “од 80-их го ди на  XIX ве ка, ра ди ка ли-
зам је био нај моћ ни ји чи ни лац у по ли тич ком жи во ту зе мље”62).

По ред раз во ја кла сич ног кон зер ва ти ви зма и ли бе ра ли зма,  со-
ци ја ли зма и на род њач ког ра ди ка ли зма, у Ср би ји се упо ре до са 
идеј ном ди фе рен ци ја ци јом ових иде о ло ги ја сна жно, као са став ни 
део сва ке од ње, раз ви ја ро до љу би ви на ци о на ли зам. Реч је о не по-
де ље ном је дин ству уз ра ста ју ће са мо све сти чи та вог срп ског на ро да 
о по тре би на ци о нал ног осло бо ђе ња. У том сми слу ни је би ло пре-
те ра них раз ли ка ма о ко јем од по ме ну тих иде о ло шких пра ва ца да 
се ра ди ло.    

У та квој по ли тич кој кли ми, по твр ду уз ра сле ко лек тив не све-
сти, пот пу но у ду ху ро ман ти зма, пред ста вља све сни на пор чи та вог 
на ро да у бор би за на ци о нал но осло бо ђе ње и ује ди ње ње. По сле ра-
то ва са Тур ском 1876-78. го ди не, и осло бо ђе њем де ла сво је на ци о-
нал не те ри то ри је, Ср би ји је ко нач но на Бер лин ском кон гре су 1878. 
го ди не при зна та пот пу на са мо стал ност. Због по ли тич ких при ли ка 
и пре пре ка Ве ли ких си ла, бор ба за пот пу но за о кру жи ва ње срп ског 
на ци у ма би ла је, до ве де на тек до по ла пу та, од го ђе на, али је бит но 
на по ме ну ти да је сво јом ро ман тич ном на ци о нал ном све шћу срп-
ски на ци о нал ни кор пус на по кон сна жно ин кли ни рао и ста ди ју му 
раз ви је не иде о ло ги је на ци о нал не са мо стал но сти и це ло ви то сти.    

По сле сти ца ња не за ви сно сти, мо же се ре ћи да Ср би ја и на еко-
ном ском пла ну гра би на пред, ка ин ду стри ја ли за ци ји. Иако је у том 
сми слу у огром ном за о стат ку за За пад ном Евро пом, ин ду стриј ски 
раз вој ко ји се у њој зби ва то ком по след ње две де це ни је  XIX ве ка 
за њу је из у зе тан успех, јер је до ско ро ин ду стриј ска про из вод ња 
у њој би ла пра ва рет кост. “Што се ти че рад не сна ге ко ја је не по-
сред но ра ди ла у фа бри ка ма, она се сре ди ном 90-их го ди на ра чу на 
на 6000 рад ни ка. Ме ђу тим, ако се ура чу на рад на сна га и оних при-
60) Исто, стр. 484.
61) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 233.
62) Исто, стр. 234.
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вред них гра на ко је су би ле у те сној ве зи са ин ду стри јом ... он да би 
се мо гло из ра чу на ти да је срп ска ин ду стри ја у то вре ме об у хва та ла 
око 50000 љу ди.”63) До ла зи до пр вих стра них ин ве сти ци ја, по себ но 
у ру дар ству ко је се под овим окол но сти ма на ро чи то раз ви ја. За-
хва љу ју ћи ли бе рал ни јој еко ном ској по ли ти ци и тр го ви на се у по-
след њим де це ни ја ма XX ве ка по себ но раз ви ја ла. Ра стао је про мет 
и по љо при вред них и ин ду стриј ско за нат ских про из во да, ка ко на 
уну тра шњем, та ко ђе исто и на спољ њем пла ну,  та ко да је тр го-
ви на по ста ла јед на од нај зна чај ни јих при вред них гра на у Ср би ји. 
“По раст оп ште при вред не де лат но сти, а по себ но по ве ћа ње роб ног 
про ме та, ути ца ли су по вољ но на раз вој нов ча ног тр жи шта.”64) У 
Ср би ји тих го ди на ни чу мно го број не бан ке, кре дит ни за во ди, ште-
ди о ни це, а 1883. го ди не осно ва на је и На род на Бан ка. Од 1884., 
кроз Ср би ју се гра ди мре жа ма ги страл них пру га. С дру ге стра не, 
овај пе ри од ни за се ло, ко је је још увек чи нио 95% ста нов ни штва 
це ле Ср би је, ни је био ису ви ше лош, јер ино ко сни се љак усит ње-
ног по се да, иако ни је успе вао да оса вре ме ни свој рад, успе ва да 
екс тен зив но по ве ћа по љо при вред ну про из вод њу, те је Ср би ји тих 
го ди на чак и пре о ста ја ло да део про из во да и из ве зе.

Кру на на пред ка је и пот пу но ли бе рал ни Устав из 1888. ко ји је 
на ро ду дао ши ро ке сло бо де, а На род ној Скуп шти ни пун ауто ри-
тет. Она је, из ра жа ва ју ћи пу ну на род ну во љу, по ста ла с вла да рем 
рав но прав ни по ли тич ки чи ни лац и има ла је за ко но дав ну сна гу да 
у срп ски по ли тич ки и дру штве ни жи вот уве де пун си стем од го-
вор но сти, ка ко упра вља ча ко ји вла да ју у име на ро да, та ко и на ро-
да ко ји би ра упра вља че да га ре пре зен ту је. По ми шље њу Дра гић 
Алек са, ко ји је сво је ми шље ње о овом уста ву из нео у књи зи: “Раз-
вој пар ла мен та ри зма у Ср би ји у  XIX ве ку”, “ Устав из 1888. био је 
је дан од нај ли бе рал ни јих уста ва у то вре ме у Евро пи. У су шти ни 
он је: 1) ја сно ус по ста вио пар ла мен тар ни си стем; 2) сна жно шти-
тио гра ђан ска пра ва и при знао од ре ђе ну по ли тич ку власт ор га ни-
ма ме сне упра ве. По не ким пи та њи ма ње го ви твор ци су би ли под 
ути ца јем бел гиј ског уста ва…Што се ти че гра ђан ских пра ва Устав 
је био са свим ја сан, на ро чи то по пи та њу сло бо де штам пе. За бра-
њи вао је цен зу ру или би ло ко ји дру ги на чин од ре ђи ва ња шта се 
сме штам па ти, а шта не. Та ко ђе, за бра њи вао је ад ми ни стра тив не 
опо ме не, и уоп ште сле дио је бел гиј ски при мер од го вор но сти за 
63) По пов, Че до мир, “При вре да, дру штво и по ли ти ка” у: ИсторијасрпскогнародаVI1, 

Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1983, стр. 11.
64) Исто, стр. 17.
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оно шта се штам па. По ред то га, Устав је га ран то вао не за ви сност 
суд ства и за бра нио је осни ва ње пре ких су до ва.”65) По пр ви пут, “из-
бор ни си стем уде шен је та ко ка ко ће се што бо ље спре чи ти ме-
ша ње по ли ци је: на ме сто по сред них из бо ра у окру зи ма до шли су 
не по сред ни; на ме сто јав ног гла са ња, тај но”66). Што је нај ва жни је, 
иза бра на Скуп шти на је по пр ви пут би ла на род на (се љач ка) у до-
слов ном сми слу ре чи.

Као про тив те жа ли бе ра ли зму уста ва, у пр ви мах, ауто ри тар-
ност и скло ност ка са мо во љи Обре но ви ћа би ла је ја ча, па је Устав 
су спен до ван већ 1893. го ди не. У ам би јен ту др жав ног уда ра и са мо-
вољ не лич не вла сти Алек сан дра Обре но ви ћа, до кра ја ве ка Ср би ју 
су по тре са ле сна жне уну тра шње по ли тич ке кри зе ко је су по га ђа ле 
и све дру ге обла сти дру штве ног жи во та. Тре ба ло је 10 го ди на да 
кул ми на ци ја кри зе до сег не отво ре но, кон крет но ан ти ди на стич ко 
де ло ва ње. Све оп ште не за до вољ ство кул ми ни ра ло је мај ским пре-
вра том 1903. го ди не. Ко на чен је зба чен ауто крат ски вла дар, пре сто 
је за у зе ла ста ра/но ва ди на сти ја Ка ра ђор ђе ви ћа, а пр ви знак но во у-
спо ста вља ју ћег ли бе рал но-де мок тат ског по рет ка би ло је по нов но 
сту па ње на сна гу Уста ва из 1888. го ди не.       

SasaJovancevic
MODERNIZATIONOFSERBIANSOCIETY

IN19THCENTURY
Thiswork,consideringthecomplexityofthebroaderso
cial and historical periods of development, provides a
conciseanalysisof themodernizationofSerbiansociety
inthecontextofpoliticaldynamismofsomenineteencen
turieslongprocessofpoliticalchanges.
Itistherefore,aboutgradualtransformationofthedomi
nantpatriarchalandtraditionalSerbiaintosocietythat
graduallyturnsitsdevelopmenttonewfoundations,con
structionsofmodernvaluesandinstitutionsthatalready
existinWesternEurope.
InthepoliticalsenseSerbia,consideringofthatfromwhe
rewestartedatthebeginningof19thcentury,madeatthe
endofthatcenturyreallyimpressiveresultofmoderniza
tion.Constitutionof1888,and1903,establishedaformal
institutionalstructureaswellasinWesternEuropeatthe
sametime,sothatinSerbiaofficiallyconfirmed:thefull

65) Дра гић, Алекс, РазвојпарламентаризмауСрбијиуXIXвеку, Гор њи Ми ла но вац: Де чи-
је но ви не, 1989, стр. 97.

66) Јо ва но вић, Сло бо дан, “По ли тич ке и прав не рас пра ве” у:  Сабранадела:томII, Бе о-
град: БИГЗ, 1990, стр. 36.
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authorityoftheNationalAssemblywithlegislativepower,
judicialindependence,politicalauthorityofthelocalgo
vernmentbodies,civil rights,press freedom,directelec
tion,secretvoting…aswiththeestablishmentofmodern
politicalpartiescreatesassumptionsforfurtherstrengthe
ningofdemocraticinstitutions.
However,itisevidentthatmodernizationinSerbiaatthe
endof19thcenturyhasmoreformalthansubstantialand
essentialmeaning.Namely,inordertotrulyimplementa
modernstatestructureitisrequiredandwidelyaccepted
democraticpoliticalcultureofcivicprovenanceisneeded
tobecomeanucleusofmodernsociety–thatbasicallywill
probablynotbeachievedforalongtime.
Insocietywithdominantlyprevailingruralpopulationthe
modernizationhasstaidsubstantiallyproblematicprocess
duetothefactthattraditionalvalueshadcontinuedexclu
sivedirectingoflife.
Keywords:societycharacter,socialstructure,collective
consciousness,politicalculture,socialdevelopment, tra
dition,authoritarianism,modernization, liberalism, con
servatism.
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Oд лу ка пред став ни ка ве ли ких си ла на Бер лин ском кон гре су да 
се Аустро-Угар ској до зво ли да оку пи ра Бо сну и Хер це го ви ну, 

би ла је коб на по оп ста нак мно го на ци о нал не ца ре ви не, ко ја ни је ду-
го че ка ла на спро во ђе ње од лу ка Бер лин ског кон гре са. Хаб сбур шке 
тру пе су 29. ју ла 1878 го ди не пре шле гра ни цу на не ко ли ко ме ста, 
и та да је до шло је до ве ли ких не ми ра у Бо сни и Хер це го ви ни и 
су ко ба са на сту па ју ћим је ди ни ца ма цр но – жу те ко а ли ци је пре ма 
бо сан ско хер це го вач кој те ри то ри ји. Ср би су би ли на иви ци ма сов-
ног устан ка. 

У Са ра је ву је имам Ха џи Ло јо по вео ста нов ни штво про по ве да-
ју ћи да ће цар Фра њо Јо сиф, не вер ник уни шти ти њи хо ве џа ми је. У 
Мо ста ру је до шло до на род ног устан ка. Ко ман дант хаб сбур шких 
тру па, ге не рал Јо сип Фи ли по вић фон Фи лип сберг, по ре клом Хр ват 
мо рао је да упо тре би ви ше од 200 000 вој ни ка, ко ји ни у том бро ју 
ни су ус пе ли да ''уми ре'' бо сан ско – хер це го вач ки на па ће ни на род, 
не за до во љан оку па ци јом и прав ним при па ја њем сво јих те ри то ри ја 
Аустро – Угар ској мо нар хи ји.1) У тим бор ба ма по ги ну ло је, ра ње но 
или не ста ло 5198 Аустро-Угар ских вој ни ка, од то га 178 офи ци ра, 
а гу би ци бо сан ско хер це го вач ких по бу ње ни ка ни су еви ден ти ра ни.2) 
Осве та Аустро-Угар ске вој ске на кон угу ше не по бу не би ла је не чо-
веч на. 

Ото ман ско Цар ство, са сво јим за ста ре лим фе у дал ним ин сти ту-
ци ја ма, бро ја ло је на Бал ка ну сво је по след ње са те, а ве ли ке си ле су 
се утр ки ва ле ко ја ће од њих пре у зе ти у да том мо мен ту ин герц ни је 
Стам бол ског Сул та на, иг но ри шу ћи во љу ве ков но по ро бље них на-
ро да. 

Аустро-Угар ска мо нар хи ја се до ла ском на про сто ре Бо сне и 
Хер це го ви не сво јим по на ша њем пред ста ви ла као пра ва оку па ци о-
на си ла и та ко иза зва ла ре волт на ро да, а по себ но на пред не ин те ли-
ген ци је са про сто ра Бо сне и Хер це го ви не, ко ји ма су би ла уки ну та 
људ ска пра ва и сло бо де, па су мо ра ли ор га ни зо ва ти иле гал не кул-
тур не ин сти ту ци је и по ли тич ке ор га ни за ци је, ме ђу ко ји ма ''Мла да 
Бо сна''', ко ја је из вр ши ла атен тат на аустро у гар ског пре сто ло на-
след ни ка Фран ца Фер ди нан да.

Пр во ма сов но не за до вољ ство на род БиХ ис по љио је 1906. го-
ди не кроз ге не рал ни штрајк рад ни ка у Са ра је ву, Мо ста ру и дру гим 
бо сан ско хер це го вач ким гра до ви ма. То ни је био чист кла сни по крет 
1) Вла ди мир Де ди јр, ‘’Са ра је во 1914, Про све та, Бе о град 1966, стр.106.
2) Исто. стр. 107.
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рад ни ка, већ оп шти по крет про те ста рад ни ка и се ља ка. Ге не рал ни 
штрајк зна чај но је ути цао на раз ми шља ње и по на ша ње сред њо-
школ ске омла ди не у Бо сни и Хер це го ви ни. Ме ђу срп ским ђа ци ма 
Мо стар ске гим на зи је по сто ја ло је у оно вре ме ли те рар но дру штво 
Матица и на ци о нал но-по ли тич ко дру штво Слобода. Ма ти цом су 
ру ко во ди ли Ди ми три је Ми три но вић и Дра го Пе ро вић, а Сло бо ду 
су по кре ну ли Бог дан Же ра јић и Шпи ро Сол до. Пе ро Сли јеп че вић 
и Вла ди мир Га ћи но вић, ко ји су би ли чла но ви у тим дру штви ма, 
пи шу, да су у њи ма во ђе не ди ску си је о ево лу ци ји и ре во лу ци ји.3) То 
је би ло су прот ста вља ње ре фор ми стич ког и ре во лу ци о нар ног пу та 
у бор би, ко је је ге не рал ни штрајк убр за но ста вио на днев ни ред. 

Ге не рал ни штрајк 1906. го ди не оста вио је нај ду бљи и нај трај-
ни ји ути цај ме ђу рад ни ци ма, ко ји ота да по чи њу из гра ђи ва ти сво ју 
са мо-стал ну кла сну ор га ни за ци ју. У Мо ста ру се 1907. го ди не осни-
ва ју по дру жни це стру ков них сек ци ја Глав ног рад нич ког са ве за за 
Бо сну и Хер це го ви ну, а 1908. го ди не отво рен је Рад нич ки дом, ко ји 
по ста је се ди ште син ди кал них ор га ни за ци ја и њи хов кул тур но-про-
свет ни цен тар Син ди кал не по дру жни це осни ва не су та ко ђе у Тре-
би њу и Ко њи цу, а и у дру гим ве ћим ме сти ма Бо сне и Хер це го ви не. 

Ове де мон стра ци је по ка зи ва ле су да су рад ни ци спрем ни на 
борбу не са мо за сво је кла сне ин те ре се не го и за на ци о нал но осло-
ба ђа ње. Рад нич ко не за до вољ ство је под ста кла анек си ја Бо сне и 
Хер це го ви не и ве ле и здај нич ки про цес у За гре бу, по кре нут ра ди 
ње ног оправ да ња, те Фри дун гов про цес у Бе чу. Мо стар ска сред-
њо школ ска омла ди на ди гла је глас про тив ве ле и здај нич ког про це-
са у За гре бу. У ма ју 1909. го ди не об ја вље на је у са ра јев ској Срп ској 
ри је чи ње на про тест на из ја ва под нат пи сом ''Српска и хрватска
напреднагимназијскаомладина''. Ди рек тор Мо стар ске гим на зи је 
под нио је Зе маљ ској вла ди у Са ра је ву при ја ву, да је у ста ну ап-
сол ви ра ног ђа ка гим на зи је Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа - ка сни је ле ка ра 
(ро ђак идеј ног во ђе ''Мла де Бо сне'' Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа) одр-
жа ла са ста нак ре во лу ци о нар ног ка рак те ра јед на гру па ђа ка Ср ба, 
Хр ва та и му сли ма на.4) 

Мно ги хер це го вач ки омла дин ци би ли су у пр вим ре до-
ви ма по кре та Мла де Бо сне и оп штег по кре та ју го сло вен ске 
на ци о нал но-ре во лу ци о нар не омла ди не. Бог дан Же ра јић и 
3) Пе ро Сли јеп че вић, ПрвиђачкипокретиуМостару, Но ва Евро па, За греб, I – III, 1940; 

Вла ди мир Га ћи но вић, Смртједногхероја, Бе о град, 1912, 
4) Во ји слав Бо ги ће вић,МладаБосна,Писмаиприлози, Са ра је во 

1954, стр. 264.
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Вла ди мир Га ћи но вић би ли су узор омла ди ни, је дан лич ним 
жр тво ва њем, а ду ги ре во лу ци о нар ном про па ган дом и ак ци-
јом. Му ста фа Го лу бо вић, Му ха мед Мех мед ба шић, Ђу ла га 
Бу ко вац, Ибро Фа зли но вић, Ма теј Кор дић и дру ги уче ство-
ва ли су у ору жа ним ак ци ја ма, ко је је омла ди на он да сма тра-
ла нај ја чим оруж јем у ре во лу ци о нар ној бор би.5) Про цес Пја-
нић-Љу би бра тић, по кре нут про тив ових са ра јев ских ђа ка из 
Хер це го ви не пред Окру жним су дом у Са ра је ву 1912. го ди не, 
био је пр ви по ли тич ки про цес про тив ђа ка сред њих шко ла у 
Бо сни и Хер це го ви ни. 

По чет ком XX ве ка. Са мо 30 Бо са на ца и Хер це го ва ца има ло 
је ака дем ско обра зо ва ње. 6) Ову гру пу ин те лек ту а ла ца са чи ња ва-
ла су де ца из гра да, јер су са мо бо га ти љу ди мо гли да ша љу сво је 
си но ве у Беч и на дру гим уни вер зи те ти ма. Ти мла ди ћи су би ли ве-
ћи ном кон зер ва тив ни, за до во ља ва ли су се ма њим ад ми ни стра тив-
ним по ло жа ји ма а њи хо ви по ли тич ки зах те ви ни су ишли да ље од 
ауто но ми је БиХ у окви ру Хаб сбур шке Мо нар хи је. На из ма ку XIX 
ве ка ста са ва у БиХ но ва ге не ра ци ја ин те лек ту а ла ца ко ји при сти жу 
ди рект но са се ла, ме ђу њи ма су и де ца ро ди те ља тек до се ље них у 
град. Исто риј ски усло ви до ве ли су до ве о ма спо рог раз вит ка бо-
сан ског дру штва у по ре ђе њу с дру гим кра је ви ма Евро пе. Аустро-
у гар ске вла сти су си сте мат ски по др жа ва ле ту за о ста лост и ни су 
обра ћа ле па жњу на ма сов но обра зо ва ње. По сле три де сет го ди на 
аустриј ске упра ве, 1910. го ди не у БиХ би ло је 87 од сто не пи сме-
ног ста нов ни штва и са мо пет гим на зи ја за не што ма ње од два ми-
ли о на ста нов ни ка. Ова кав од нос Аустро-Угар ске мо нар хи је пре ма 
гра ђа ни ма Бо сне и Хер це го ви не до дат но је мо ти ви сао мла де бо-
сан ско-хер це го вач ке ре во лу ци о на ре да се бо ре ка ко за по сто ја ње и 
оп ста нак, та ко и за обра зо ва ње и кул тур но уз ди за ње мла дих љу ди. 
5) Пе ро Сли јеп че вић, Мла да Бо сна, На пор Бо сне и Хер це го ви не за осло бо ђе ње и ује-

ди ње ње, Са ра је во 1929, стр. 209; Ни ко ла Три шић, Слу чај Му ха ме да, Мех мед ба ши-
ћа, Пре глед Са ра је во, Фе бру ар 1935; Бо ги ће вић, Мла да Бо сна, стр. 301-303; Др Ђу ро 
Шур мин са оп штио је у на род ној од бра ни (Бе о град) од 31. ма ја 1936, да је аустриј ски 
оку па ци о ни гу вер не ман у Бе о гра ду за ври је ме Пр вог свјет ског ра та из вр шио пре трес у 
бе о град ском ста ну Ђу ла ге Бу ков ца ко ји се на ла зио на Со лун ском фрон ту. Ме ђу ње го-
вим па пи ри ма на ђе на је из ме ђу оста лог јед на кар та Ма те ја Кор ди ћа од 10. ма ја 1912. у 
ко јој пи ше: ‘’Ми слим да ће Цу вај оти ћи’’. По што је не пун мје сец да на по сли је те кар те 
ствар но из вр шен атен тат на Цу ва ја, из вр ши лац Лу ка Ју кић са слу шан је у затвoру, гдје 
се на ла зио на из др жа ва њу ка зне, али се од ње га ни шта ни је са зна ло. Аустриј ским вла-
сти ма оста ло је не по зна то да је ову кар ту пи сао Ма теј Кор дић.

6) Н Сто ја но вић, ''О за да ци ма Бо сне'' Ле то пис ма ти це Срп ске, Но ви Сад, 1929
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Као од го вор на Аустро-Угар ски те рор, по чет ком XX ве ка осно-
ва но је до бро твор но про свет но дру штво Про све та, ко ја по чи ње 
да сти пен ди ра си ро ма шне а од лич не ђа ке. Та но ва ин те ли ген ци-
ја има ла је мно го дру га чи је по ли тич ке мо ти ве од прет ход них ге-
не ра ци ја, ко ја је на по зна тим свет ским уни вер зи те ти ма уче ћи и 
са ра ђу ју ћи са во де ћим те о ре ти ча ри ма та да шње европ ске ми сли 
сти ца ла до дат не мо ти ве за бор бу до ко нач ног осло бо ђе ња на па ће-
них на ро да сво је отаџ би не. Ве ћи на од њих ни ка да ни је пре ки ну ла 
ве зе са се лом ода кле су по ни кли. Они су и та да по твр ди ли зна чај 
ру рал не сре ди не, јер су све иде је и при пре ме за ве ли ке до га ђа је 
упра во ства ра ле у ру рал ној сре ди ни, да ле ко од вла сти ко је би их 
оме та ле у њи хо вим иде ја ма и на ме ра ма. Хаб сбур шке вла сти су 
уки ну ле све по ли тич ке сло бо де бо сан ским кме то ви ма. Осим то га, 
мла до бо сан ци су мо ра ли да ра чу на ју са за о ста ло шћу сре ди не из 
ко је су по ни кли. Иако је с про ди ра њем роб не при вре де бо сан ско 
се ло до жи вља ва ло озбиљ не про ме не, фор ме по ли тич ког от по ра у 
су шти ни се ни су ме ња ле. Та да же сто ке, спон та не по бу не иш че за-
ва ју да би по сле њих усле дио дуг пе ри од пот пу не апа ти је, пре ки-
да не са мо по не кад, по је ди нач ним не за до вољ ством због аграр ног 
те ро ра Аустро - Угар ских вла сти. На тај на чин мла до бо сан ци су 
се ко ле ба ли из ме ђу два раз ли чи та си сте ма по ли тич ке бор бе: да ли 
при ме ни ти мо дер не док три не ко је су до не ли са уни вер зи те та или 
се осло ни ти на тра ди ци ју. До га ђа ји ко ји су усле ди ли по сле ру ске 
ре во лу ци је 1905. го ди не под ста кли су ме ђу мла до бо сан ци ма ин-
те ре со ва ње не са мо за ре ше ње Аграр ног пи та ња не го и за ру ску 
ли те ра ту ру и исто ри ју. Чи та ве стра ни це из књи ге Чер ни шев ско га 
Штадасеради пре пи си ва не су да би за тим ишле од ру ке до ру ке. 
Сем Чер ни шев ско га, чи та ли су Ба ку њи на, Хер це на, До сто јев ско га, 
на ро чи то ње гов ро ман Злочиниказнаи Мак си ма Гор ког.7) Ве ли-
ку па жњу по све ћи ва ли су и ита ли јан ском и не мач ком по кре ту за 
на ци о нал но осло бо ђе ње. За мла до бо сан це је Ма ци ни био ''пра ви 
и ве ли ки чо век''.8) Ита ли јан ска ре во лу ци о нар на тра ди ци ја из пе-
ри о да ри сор ђи мен та ухва ти ла је ја ког ко ре на у Хер це го ви ни. Ка ко 
у устан ку 1861, та ко и у устан ку 1875- 78, по бу ње ни кме то ви одр-
жа ва ли су ве зе с га ри бал ди је вим при ста ли ца ма. У дру гом устан ку 
уче ство ва ли су чак и до бро вољ ци из Ита ли је. Још као пет на е сто-
го ди шњи мла дић Вла ди мир Га ћи но вић је на звао се бе ''га ри бал дин-
7) Рат ко Па ре жа нин, НеколикоречиоЖерајићПринциповомнараштају, Књижвни цен-

тар, Су бо ти ца фе бру ар, мај-јун, 1927.
8) Исто.
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цем,''9) про у ча ва ју ћи ли те ра ту ру из до ба на ци о нал ног ује ди ње ња 
Ита ли је. Чак и на зив Мла да Бо сна дат по угле ду на Ма ци ни је ву 
Мла ду Ита ли ју. Не ма сум ње да су Ма ци ни је ве иде је: да омла ди-
на мо ра би ти основ на сна га у осло ба ђа њу сво је гру де; да она мо-
ра ство ри ти љу де но во га ко ва, спрем не на нај ве ће жр тве, ути ца ле 
мно го на мла до бо сан це у пр вим го ди на ма њи хо вог ра да и ства ра-
ња про гра ма. За вре ме су ђе ња у ок то бру 1914, Га ври ло Прин цип и 
Не дељ ко Ча бри но вић по зи ва ли су се на Ма ци ни ја као на при мер 
као се тре ба бо ри ти за осло бо ђе ње и ује ди ње ње.10) Ме ђу за пле ње-
ним хар ти ја ма мла до бо сан ца М. Сто ја но ви ћа, 28. ју на 1914 го ди не 
на ђен је сле де ћи Ма ци ни јев ци тат, за пи сан не по сред но по сле атен-
та та на над вој во ду Фер ди нан да: ''Не ма на сви је ту ка ри је ре све ти је 
од ка ри је ре за вје ре ни ка, ко ји по ста је освет ник чо вје чан ства и ту-
мач вје чи тих при род них за ко на.''11)

Ме сец да на по сле Прин ци по вог атен та та до шло је до из би ја ња 
пр вог свет ског ра та, аустро у гар ским ул ти ма ту мом Ср би ји 23. ју ла 
и об ја вом ра та 28 ју ла, Не мач ком об ја вом ра та Ру си ји 1. ав гу ста, 
Франц-уској 3 ав гу ста и Бри тан ском об ја вом ра та Не мач кој 4 ав гу-
ста 1914 го ди не. Овај рат је из ме нио кар ту Евро пе ви ше не го ије-
дан до та да шњи у исто ри ји. Про па ле су че ти ри ца ре ви не, а са њи ма 
и хаб сбур шка, ро ма нов ска, хо ен цо лерн ска и ото ман ска ди на сти ја, 
ко је су њи ма до тад сто ти на ма го ди на вла да ле.

ОДГОВОРНАСИЉУХАБСБУРШКЕМОНАРХИЈЕ

Мла да Бо сна12) се бо ри ла за осло бо ђе ње БиХ и ује ди ње ње 
свих сло вен ских на ро да. С тим у ве зи, не мо же јој се, при пи са ти 
9) Вла ди мир Га ћи но вић у пи сму М. Ка ра но ви ћу (јун 1908) об ја вље ном у Огле ди и пи сма, 

стр. 185.
10) Во ји слав Бо ги ће вић, МладаБосна, Са ра је во 1954, стр. 32,63 и 84
11) Вла ди мир Де ди јер, Са ра је во 1914, Из да вач ко пред у зе ће Про све та Бе о град , 1966. стр. 

291.
12) МладаБосна, (на зив за ак тив ност бо сан ско-хер це го вач ке ре во лу ци о нар не омла ди не 

пред Пр ви свет ски рат), ни је има ла је дин стве ну ор га ни за ци ју ни из ра ђе ну иде о ло ги ју 
и про грам. Oнa је би ла скуп мно гих гру па и кру жо ка за за јед нич ким основ ним ци-
ље ви ма: по тре ба за од луч ном ак ци јом, не ги ра ње Аустри је и сва ке по ли ти ке у “окви-
ру мо нар хи је”. Иде о ло шка осно ва би ла је на ци о нал на ре во лу ци ја, али је иде о ло шка 
струк ту ра би ла скуп еле ме на та нај ра зно ли ки јих со ци јал них, по ли тич ких и еко ном ских 
по гле да::же ле ла је да ра ди пр вен стве но у ин те ре су се ља ка, за тим и рад ни ка. Пре ма 
бур жо а зи ји је има ла не га ти ван од нос. Без од ре ђе ног те о рет ског ста ва опре де ли ла се за 
етап но ре ше ње, нај пре на ци о нал но, за тим со ци јал но осло ба ђа ње, у по чет ку срп ска, а 
ка сни је пре ла зи на ши ре ју го сло вен ске по зи ци је. Из раз Мла да Бо сна пр ви је упо тре-
био Пе тар Ко чић у ли сту “Отаџ би на” 1907, а за тим Вла ди мир Га ћи но вић у “Ал ма на ху 
Про све те” 1910, у члан ку “Мла да Бо сна”. За вре ме вој них ма не ва ра БиХ је по се тио 
аустро у гар ски пред сто ло на след ник Франц Фер ди нанд и та да је Мла да Бо сна је на ње-



стр:437456.

- 443 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ни ка кав пред знак сем осло бо ди лач ки а ни ка ко не те ро ри стич ки, 
јер, као што се и да нас ту ма чи, те ро ри зам не мо же би ти ре во лу ци-
о на ран, јер про из во ди на си ље и дру ге ме ђу на род ним пра вом за-
бра ње не ак тив но сти. Сам по јам «револуционарни» значинапредан,
бунтовнички,прожетдухомреволуцијеислободе. Те ро ри змом се 
при ме њу је на си ље пре ма ле гал ним ор га ни ма вла сти и гра ђа ни ма, 
а при пад ни ци «Мла де Бо сне» бо-ри ли су се про тив Аустро у гар ске 
мо нар хи је као оку па то ра. Аустро у гар ска мо нар хи ја ни је би ла ни у 
ком слу ча ју ле гал на ни ти ле ги тим на власт. Она је би ла си лом на-
мет ну та, ни је је би рао на род БиХ. На кон оку па ци је и анек си је БиХ 
од стра не аустро у гар ске мо нар хи је пре ста ју сва пра ва и сло бо де 
гра ђа на, та да на сту па ју те шки да ни за све гра ђа не БиХ ис пу ње ни 
стра хо вла дом. Да кле, у та квим окол но сти ма, ко је су вла да ле у БиХ 
од анек си је 1908. го ди не, на ро ди БиХ до шли су у си ту а ци ју да под 
при ти ском из гу бе сво ју са мо бит ност и до сто јан ство. 

Од лу ка ма бер лин ског кон гре са Аустро у гар ска је до би ла пра во 
да оку пи ра БиХ, алинеиправодајеприпојисеби, јер је су ве ре ни-
тет БиХ остао под ин ге рен ци јом сул та на но си о ца др жав не вла сти 
у Тур ској. О зло у по тре би и кр ше њу од лу ка бер лин ског кон гре са 
од ста не Аустро у гар ске мо нар хи је на су ђе њу при пад ни ци ма Мла-
де Бо сне го во рио је адво кат др Ру долф Ци стлер, а из ме ђу оста лог 
ре као: “Збогтогајевећиначовечанства,утовреме,изражавала
симпатијепремасарајевскиматентаторима”.

Ови по но сни мла до бо сан ци су би ли све сни да су њи хо ви на ро-
ди по ро бље ни, али су од би ли да ика да при ста ну да бу ду по ко ре ни 
ма ко ли ко би ла ја ка Аустро у гар ска мо нар хи ја, јер и ме ђу на род но 
пра во одо бра ва бор бу про тив оку па то ра. Уби ство аустро у гар ског 
пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да (Franz Fer di nan da) 1914. 
го ди не у Са ра је ву тре ти ра ло се у то вре ме као и уби ство би ло ког 
пред став ни ка оку па тор ске вој ске. Тре ба ис та ћи да анек си ја БиХ 
ни је би ла при зна та од ве ћи не др жа ва јер је спро ве де на про тив во-
ље гра ђа на БиХ, као и од лу ка Бер лин ског кон гре са. Оку па ци јом 
БиХ на кон анек си је Аустро у гар ска се пре ма БиХ по на ша ла као 
пре ма свом ет нич ком про сто ру с јед не стра не, а пре ма гра ђа ни ма 
БиХ као пре ма по да ни ци ма с дру ге ст-ра не. Аустро у гар ска је спро-
во ди ла те рор пре ма сви ма: Ср би ма, Хр ва ти ма и Му сли ма ни ма, па 
су чла но ви Мла де Бо сне би ли пред став ни ци свих на ро да (Вла ди-
мир Га ћи но вић, Га ври ло Прин цип, Му ста фа Го лу бић, Му ха мед 

га ор га ни зо ва ла атен тат у Са ра је ву 28. ју на 1914. (Ма ла ен ци кло пе ди ја, изд. Про све та 
Бе о град 1986, стр. 696).
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Мех мед ба шић, Да ни ло Илић13), Не дељ ко Ча бри но вић14), Бог дан 
Же ра јић15), Трип ко Гра беж, Пе ро Сли јеп че вић, Иво Ан дрић, Тин 
Ује вић....). Мно ги су тад у све ту сма тра ли да је са ра јев ски атен тат 
био акт ре во лу ци о нар ног от по ра пре ма оку па то ру, при се ћа ју ћи се 
нпр. Ста рог за ве та ко ји на во ди слу ча је ве Аода и Ја и ља, европ ске 
тра ди ци је ти ра но у би ства ко ја се за сни ва на те о ри ја ма кла сич ног 
ре пу бли кан ства ста ре Грч ке и Ри ма.

У вре ме на стан ка пој ма, “тираноубиство” ни је тре ти ра но као 
те ро ри стич ки акт - већ као од брам бе но осло бо ди лач ка ак тив ност. 
У ста рој Грч кој и Ри му уби ство ти ра ни на сла вље но је као нај пле-
ме ни ти је људ ско де ло Ари сто тел (Ari sto te les), Пла тон (Pla ton), Ци-
це рон-Мар ко Ту ли је (Mar cus Tul li us Ci ce ro), Та цит (Cor ne li us Ta-
ci tis)…...Ка то лич ка ен ци кло пе ди ја де фи ни ше ти ра но у би ство као 
уби ство ти ра ни на од стра не по је дин ца ра ди оп штег до бра.16) Та-
да шњи ве ли ки ми сли о ци су сма тра ли да суверенавластувекпри
паданароду,аонјепреносинавладаоцепутемуговоракојисес
њимзакључује.Народсеникаданеможеодрећисувереневластиу
користвладаоцаонњеновршењеповерававладаоцусведокпро
цењуједаонтодоброради.Народ,дакле,увекзадржаваправода
владаоцазамени.

ЏонЛок(JohnLocke)први јетемељитијеформулисаотео
ријуотпора.Усвомделуограђанскојвладавини(OnCivilGovern
ment)даојеобразацзамногекаснијереволуцијеусвету.Својуте
оријуоправунапобунудовеојеувезусаучењемприродногзакона
одруштвеномуговоруидаоследећудефиницију:»Когодсеслужи
силомбезправаидоводисебеуратностањесаонимпротивко
13) ДанилоИлић (1889-1915) по за ни ма њу је био учи тељ. Из да вао је у Са ра је ву лист «Зво-

но». Био је је дан од глав них ор га ни за то ра на ци о нал но-ре во лу ци о нар не омла ди не у 
Бо сни и ви дов дан ског атен та та на аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди-
нан да. По сле атен та та осу ђен је на смрт ве ша њем и обе шен је у Са ра је ву 3.фе бру а ра 
1915.г. (Ма ла Ен ци кло пе ди ја, И том, изд. Про све та, Бе о град 1986.г., стр.867)

14) НедељкоЧабриновић (1895-1916) на ци о нал ни ре во лу ци о нар из Бо сне, по занимаwу 
ти по граф. Уче ство вао је у ти по гра ском штрај ку у Са ра је ву 1912,, због че га је био про-
те ран. На кон про те ри ва ња ра дио је у Тр сту, За гре бу и Бе о гра ду, где је 1913,. сту пио у 
ре до ве бо сан ске ре во лу ци о нар не омла ди не. Уче ство вао је у атен та ту на Фран ца Фер-
ди нан да 28.ју на 1914,. у Са ра је ву и пр ви је ба цио бом бу ко ја је по го ди ла над вој во ди ну 
пратwу.,Као ма ло лет ник је осу ђен на ро би ју на ко јој је умро у Те ре зи ну.(Исто,III том, 
стр.896)

15) БогданЖерајић (1886-1910) сту дент пра ва, ре во лу ци о нар,на ци о на лист из бо сан ско-
хер це го вач ког по кре та. По ку шао атен тат 2.ју на.1910,. на ге не ра ла Ма ри ја на Ва ре ша-
ни на по гла ва ра БиХ, али га је про ма шио. Убе ђен да је убио ге не ра ла Ва ре ша ни на из вр-
шио је са мо у би ство. Ње гов при мер имао је ве ли ки ути цај на ре во лу ци о нар ну омла ди ну 
Бо сне био је члан по кре та «Мла да Бо сна» (Ibid. I том, стр. 780)

16) The Ca to lic En cu slo pa e dia IV New Jork 1922, стр. 108.
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јихсењомеслужи,аутоместањусесверанијевезепоништавају,
сваправасегасеисвакојеуправудабранисебеипружиотпор
нападачу» 17)

Ува жа ва ју ћи ми шље ње та да шњих ис так ну тих те о ре ти ча ра о 
те о ри ји ти ра но у би ства, мо ра се ипак кон ста то ва ти датеоријати
раноубистваникаданијеималаидејуодалекосежнимдруштве
ним променама већ само замену неподобног владара подобним. 
Без пот це њи ва ња та да шњих те о рет ских ту ма че ња ти ра но у би ства 
си гур но је да твор ци ове те о ри је ни су до вољ но раз ра ђи ва ли на чин 
спро во ђе ња дру штве них про ме на на кон за ме не до та да шњег вла-
да ра, ни ти су има ли ре ше ња за дру штве не ре фор ме и из гра ђи ва ње 
људ ских пра ва и сло бо да гра ђа на. 

Сло бо дан Јо ва но вић је сма трао да је те о ри ју на род не су ве ре-
но сти пр ви си сте мат ски из ло жио Атлу зи је (Alt hu si us Jo han nes) у 
свом де лу «Po li ti co met ho di ce di ge sta et ehem plis soc ris pro fa mis». 
Слич но ми шље ње има ли су и мно ги срп ски пе сни ци у пр вој по ло-
ви ни ХIХ ве ка. Си ма Ми лу ти но вић-Са рај ли ја у сво јим уто пи ја ма 
сма тра да је књаз био са мо пр ви иза бра ни чи нов ник, а ако би пре-
кр шио устав че ка ла га је су ро ва ка зна скуп шти не и то да се жив 
за ко па. 18) Иакосутедавнетеоријеоправдавалеакттираноуби
ства,тојеполитичкимотивисаноделоиподанашњимсхвата
њимапредстављанасиље,којесавременеправнополитичкетео
ријеодбацујуазакониинкриминишу.

Мла до бо сан ци ма је у соп стве ној зе мљи би ло ус кра ће но сло-
бод но по ли тич ко из ра жа ва ње, те су они осни ва ли тај на удру жи ва-
ња чи ји је крај њи циљ био про те ри ва ње хаб збур шког оку па ци о ног 
си сте ма из БиХ и из свих ју жно сло вен ских зе ма ља. Га ври ло Прин-
цип19), Вла ди мир Га ћи но вић20) и њи хо ви дру го ви ра ди ли су у иле-
17) John Loc ke,of Ci vil Go vern mant,II gl. XIX
18) В.Не дић, Си ма Ми лу ти но вић -Са рај ли ја, Бе о град 1959. str. 176
19) ГаврилоПринцип, ро ђен 1894., у се лу Ве ли ки Об љај, оп шти на Бо сан ско Гра хо во. Умро 

1918, у зло гла сном за тво ру Те ре зин у Че хо сло вач кој. При пад ник је ре во лу ци о нар не 
омла дин ске ор га ни за ци је «Мла да Бо сна». Од 1912.,са ра ђу је са ор га ни за ци јом «Ује-
ди ње ње или смрт» у Бе о гра ду. У Са ра је ву 28.ју на 1914.. из вр шио је атен тат на аустро-
у гар ског пред сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да. На су ђе њу се др жао по но сно и 
не у стра ши во, ис ти чу ћи да се бо рио за ује ди ње ње свих Ју го сло ве на и осло ба ђа ње од 
Аустро у гар ске мо нар хи је, те да се је још 1912..за клео на гро бу Бог да на Же ра ји ћа да ће 
га осве ти ти. Осу ђен је на 20 го ди на те шке ро би је. Умро је у за тво ру, а 1918. ње го ви по-
смрт ни оста ци пре не се ни су у Са ра је во у гроб ни цу хе ро ја «Мла де Бо сне» 1921. (Вој ни 
лек си кон, ВИЗ Бе о град, 1981.,стр.1019)

20) ВладимирГаћиновић, ро ђен 1890. у се лу Ка чањ код Би ле ће. По ти че из на пред не све-
ште нич ке по ро ди це, На кон основ не шко ле у Би ле ћи, од 1901-1907, учио је гим на зи ју у 
Мо ста ру. То ком 1907. Учио је Бо го сло ви ју у Ре ље ву код Са ра је ва, а по чет ком 1908 год. 
ра дио је у мо стар ској ре дак ци ји ли ста “На род”. Би ва ухап шен 20. ок то бра 1908. Због 
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гал ним ре во лу ци о нар ним удру же њи ма омла ди на ца, ко ја су осни-
ва на у БиХ, Хр ват ској, Сло ве ни ји, Дал ма ци ји и ме ђу исе ље ни ци ма 
у САД. Сааспектанаукебилобизначајнорасветлитипроблем,
далијеПринциповагенерацијаипакбилаподложнаспољнимути
цајима.Да ли су то би ле марк си стич ке иде је о по ступ но сти или 
со ци јал де мо крат ско уче ње ко је тре ти ра бор бу про тив др жав ног 
те ро ра са ак цен том на ма сов ном по кре ту от по ра про тив те шких 
дру штев них и еко ном ских при ли ка или пак, анар хи стич ке те о ри је 
о ма сов ној при ме ни ин ди ви ду ал них ак ци ја про тив оку па то ра.

Би ло би ве о ма зна чај но ис тра жи ти по ли тич ке, дру штве не и 
еко ном ске фак то ре у БиХ у оној ме ри у ко јој су они под сти ца ли 
при пад ни ке Мла де Бо сне на од луч ну ак ци ју. У ко јој је ме ри атен-
тат про и за шао из дру штве них и по ли тич ких при ли ка ко је су вла-
да ле у зе мљи у ко јој су се ро ди ли и од ра сли при пад ни ци Мла де 
Бо сне? Тре ба, та ко ђе, ис пи та ти уза јам ни од нос со ци јал них и на ци-
о нал них мо ти ва ко ји су по кре та ли са ра јев ске атен та то ре и про це-
ни ти ко ли ко су на ру ше ни аграр ни од но си у БиХ, с јед не стра не и 
на ци о нал на угње те ност, с дру ге стра не, ути ца ли на од лу ку атен та-
то ра да из вр ше атен тат.21) 

То су ве о ма ком плек сна пи та ња ко ја се бар са исто риј ског 
аспек та мо ра ју ра све тли ти. Не ки пи сци твр де да је ор га ни за ци ја 
“Ује ди ње ње или смрт” Мла ду Бо сну по ли тич ки ин док три ни са ла, 
што се на осно ву исто риј ских чи ње ни ца ла ко де ман ту је. 

Је дан од чла но ва Мла де Бо сне Бог дан Же ра јић је по ку шао 
атен тат на ге не ра ла Ва ре ша ни на 2. ју на 1910. ка да, ор га ни за ци ја 
“Ује ди ње ње или смрт” ни је ни по сто ја ла. Мо же се твр ди ти да је 
иде ја о атен та ту ни кла ис кљу чи во у на па ће ним гру ди ма по но сних 
мла ди ћа из Бо сне и Хер це го ви не ко ји ви ше ни су мо гли под но си ти 
на си ље моћ не Аустро у гар ске мо нар хи је. 

јав ног от по ра аустро у гар ском те ро ру. На кон из ла ска из за тво ра пре ко Цр не Го ре пре ла-
зи у Ср би ју и до ја ну а ра 1909. по ха ђа ко мит ски курс у Вра њу. Го ди не 1910. ма ту ри рао 
је у Пр вој бе о град ској гим на зи ји и за по чео сту ди је књи жев но сти код Јо ва на Скер ли ћа. 
По чет ком 1911. г. на ста вља сту ди је фи ло зо фи је у Бе чу. У ле то 1912. г. од би ја да слу жи 
вој ску у Аустро у гар ској мо нар хи ји те се ви ше ни је мо гао вра ти ти у отаџ би ну. Ле та 
1917. г. за вр ша ва сту ди је у Фри бур гу ди плом ским ра дом о Ги јоу Ма ри Жа ну (Guyau 
Ma rie Je au) Је да на е стог ав гу ста 1917. у Фри бур гу уми ре под сум њи вим окол но сти ма. 
Ње го ви по смрт ни оста ци пре не ше ни су 1934.. у Са ра је во., а 2003 го ди не у ње го во род-
но ме сто Ка чањ код Би ле ће. Узро ци Вла ди ми ро ве смр ти ни су ни ка да ра све тље ни, а 
по сто је сум ње да су га отро ва ли аген ти аустриј ске тај не по ли ци је. (Опширнијевидети:
ПредрагПалавестра“КњижевностМладеБосне”,књига1изд.СветлостСарајево
1965.,споменицаВладимираГаћиновића,изд.штампаријаПетраН.ГаковићаСара
јево1921,ВладимирДедијер“Сарајево1914.”,ПросветаБеоград,1966.) 

21) В.Дедијер «Са ра је во 1914.», Про све та, Бе о град, 1966, стр. 51.
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У сво ја три есе ја о Же ра ји ћу22), Вла ди мир Га ћи но вић је ве ли-
чао жр тву као нај бо ље сред ство да се ме ђу мла до бо сан ци ма оства-
ри но ви ре ли гиј ски им пулс. Марк Ан дре је вић На тан сон23) је имао 
уде ла у фор ми ра њу ста во ва Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа о жр тви. На-
тан сон је учио Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа да је нај ви ши циљ жи во та 
жр тво ва ње чо ве чи јег би ћа и ег зи стен ци је ра ди осло ба ђа ња угње-
те них.

Мла до бо сан це је ко сов ском ми ту на ро чи то при ву кла жр тва 
јед но га од осни ва ча њи хо вог по кре та Бог да на Же ра ји ћа, ко ји је у 
ста њу оча ја ња по сле анек си је БиХ, од лу чио да уби је ца ра Фра њу 
Јо си фа, кад је по се тио Мо стар 3. ју на 1910. го ди не. Же ра јић је у 
по след њем тре нут ку про ме нио од лу ку ма да је био са мо не ко ли-
ко ко ра ка уда љен од хаб сбур шког ца ра, с ре вол ве ром у џе пу. По-
сле то га се вра тио у Са ра је во, и оног да на кад се отво рио но ви 
бо сан ски пар ла мент, Са бор, 15. ју на 1910, ис па лио је пет ме та ка 
на зе маљ ског по гла ва ра, ге не ра ла Ма ри ја на Ва ре ша ни на, а по том 
се ше стим мет ком сам убио, уве рен да је атен тат ус пео.24) Ма да је 
Же ра јић са хра њен тај но, мла до бо сан ци су от кри ли ње гов гроб и 
оки ти ли га. По сле хап ше ња, Прин цип је у свом ис ка зу ре као да 
се још 1912. го ди не за клео на Же ра ји ће вом гро бу да ће га осве ти-
ти.25)Кад је Прин цип пр ви пут по се тио Ср би ју, по нео је у Бо сну 
пре гршт ‘’сло бод не срп ске зе мље’’26) и по ло жио је на Же ра ји ћев 
гроб, а уочи 28 ју на Прин цип је са Да ни лом Или ћем и Не ђом Ча-
бри но ви ћем по след њи пут по се тио гроб Бог да на Же ра ји ћа. То ком 
про це са, 19. ок то бра 1914, про чи та на је бро шу ра Вла ди ми ра Га ћи-

22) На вест о анек си ји Бо сне и Хер це го ви не, ок то бра ме се ца 1908. го ди не, Же ра јић је, 
као мно ги мла до бо сан ци, пре бе гао у Ср би ју и сту пио у до бро во љач ке не ре гу лар не 
тру пе, ко ми те. Ко ми те је ор га ни зо ва ла Народнаодбрана при пре ма ју ћи се за рат про-
тив Аустро –Угар ске, ко ји је из гле дао не из бе жан. Де кле ра ци ја срп ске вла де од мар та 
ме се ца 1909. го ди не, ко јом је при хва ћен чин анек си је, као и па сив ност Ср ба у Бо сни 
и Хер це го ви ни, за Же ра ји ћа су би ли су ро ви удар ци. На вој ним при пре ма ма у Ср би ји 
ре као је јед ном офи ци ру да је нео п ход но осло бо ди ти се или умре ти. Ово је би ла глав на 
па ро ла под ко јом су се хер це го вач ки уста ни ци бо ри ли у ве ли кој бу ни 1875-1878, ко ја је 
по че ла у Не ве си њу, ода кле је Же ра јић био ро дом (Н Сто ја но вић, ‘’ОзадацимаБосне’’, 
Ле то пис Ма ти це срп ске, Но си Сад, 1929).

23) Марк Ан дре је вић На тан сон Бо бо ров(1850-1919) со ци ја ли ста – ре во лу ци о нар ко ји је од 
1869. го ди не играо ва жну уло гу у ру ском ре во лу ци о нар ном по кре ту. У ово вре ме жи вео 
је као еми грант у Швај цар ској, а Вла ди мир Га ћи но вић га је че сто по се ћи вао и мно го 
по што вао (Вла ди мир Га ћи но вић, ''Огле ди и пи сма'', Свје тлост, Са ра је во, 1956. го ди не, 
стр. 241).

24) Вла ди мир Де ди јер, ‘’Са ра је во 1914.”, Про све та, Бе о град 1966, стр. 390.
25) Ле бе дев, РођењеГаврилаПринципа, По ли ти ка, 28. сеп тем бар 1936.
26) Исто.
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но ви ћа о Же ра ји ћу ‘’Смртједногхероја’’, као ли те ра ту ра ко ја је, 
пре ма оп ту жби, ути ца ла на де ло оп ту же ног.

КАРАКТЕРМЛАДЕБОСНЕ

По сле анек си је БиХ бо сан ско хер це го вач ки сту ден ти су из ја-
ви ли да они ни по ко ју це ну не ће при зна ти анек си ју јер она пред-
ста вља нај о бич ни ју пљач ку, а ‘’ако Аустроугарска хоће да нас
прогутамићемојојпрогристистомак’’.27)Сви мла до бо сан ци су 
га ји ли ду бо ко ин те ре со ва ње за књи жев ност и по е зи ју, не ки од њих 
су у свом крат ком жи во ту по ста ли и да ро ви ти пе сни ци, а не ки и 
ве ли ки пи сци (Иво Ан дрић). Би ли су по себ но на дах ну ти де ли ма 
Ни чеа(Ni etzsche Fri e drich), Иб зе на (Ib sen Hen rik), Вајл да (Wil de 
Oscar), Вит ме на (Whit man Walt) и дру гих про та го ни ста ли те рар ног 
анар хи зма. 

По ред ре во лу ци о нар ног ка рак те ра Мла да Бо сна је би ла пра-
ви ра сад ник књи жев них та ле на та. Ли те ра ту ра Мла де Бо сне би ла 
је ве ли ким де лом уса гла ше на са иде ја ма про гра ма клу ба “На род-
но ује ди ње ње”, на ро чи то у про грам ским и кри тич ким тек сто ви-
ма: про па ги ра ње фи ло зо фи је на ци о на ли зма и де мо крат ских по ли-
тич ких док три на, из гра ђи ва ње на ци о нал не све сти, ства ра ње кул та 
срп ске и хр ват ске на ци о нал не енер ги је, рад на ства ра њу мо дер не 
на ци о нал не ју го сло вен ске кул ту ре на осно ву уве ре ња да је на ци-
о нал на кул ту ра не мо гу ћа без на ци о нал ног дру штва, а на ци о нал-
но дру штво без на ци о нал не др жа ве. Ја ча ње на ци о нал не све сти, 
су зби ја ње ту ђих ути ца ја, не го ва ња кул та жр тве и ви те шког ду ха, 
бор бе но га оп ти ми зма, као и ши ре ње кул та сло бо де је дин ства на ро-
да, би ли су ви до ви јед не до след но при ме њи ва не иде о ло шке ори-
јен та ци је, ко ја је Мла ду Бо сну, ка ко на ин те лек ту ал ном та ко и на 
по ли тич ком пла ну учи ни ла нај ак тив ни јим и нај бор бе ни јим де лом 
на пред не ју го сло вен ске омла ди не пре Пр вог свет ског ра та. 

Књи жев на ели та Мла де Бо сне пред ста вља ла је је дан но ви та-
лас из да на ка ко ји су ста са ли као ди во ви, да би у нај леп шим да ни ма 
сво га жи во та ве ћи на тра гич но окон ча ла свој жи вот. 

Књи жев на омла ди на Мла де Бо сне ни је сти гла да по твр ди сво-
је пра ве ства ра лач ке вред но сти. На кон са ра јев ског атен та та они су 
раз дво је ни, ра су ти по све ту, за то че ни у там ни ца ма и ло го ри ма, из-
гу бље ни у ту ђи ни где су жи ве ли те шким жи во том. При пад ни ци 

27) Исто, стр. 293.
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Мла де Бо сне не ста ја ли су у ме те жу ра та је дан за дру гим, уми ру ћи 
на ра ти шти ма и гу би ли шти ма, по ка за ма ти ма и бол ни ца ма.28) 

Си ту а ци ја ме ђу ју жним Сло ве ни ма у го ди на ма ко је су не по-
сред но прет хо ди ле 1914. г. би ла је ве о ма сло же на. Ве ћи на је те-
жи ла да из ра зи свој бунт не са мо про тив на ци о нал ног угње та ва ња 
не го и про тив свих око ва ко ји су гу ши ли жи вот у свим обла сти ма. 
Ана ли зи ра ју ћи та да шњу си ту а ци ју про сла вље ни пи сац и до бит-
ник Но бе ло ве на гра де Иво Ан дрић је за пи сао: 

“Читавонашедруштвохрченедостојно,самосуписциире
волуционарибудни”29)

При пад ни ци Мла де Бо сне би ли су ве ли ки ро до љу би. Њи хо-
ва жуд ња за сло бо дом се мо ра ин тер ди сци пли нар но по сма тра ти и 
то са пси хо ло шко-со ци о ло шког и фи ло зоф ског аспек та. Мла до бо-
сан ци су по себ но би ли ин спи ри са ни ју на штвом Ми ло ша Оби ли ћа, 
ње го вим са мо жр тво ва њем у бор би про тив ти ра ни на и ти ра ни је. Он 
је био и ос-тао сим бол срп ског ју на штва и на ње го вом при ме ру ра-
ђа ли су се сло бо дар ски иде а ли и од луч ност да се ни ка да и ни по 
ко ју це ну не при зна роп ство. Ју нач ке на род не пе сме са др жа ва ле 
су це лу ко сов ску ле ген ду на ко јој се кроз ве ко ве гра ди ла мо ти ва-
ци ја и не у стра ши вост срп ског на ро да. Ко сов ски мит раз вио је и 
култ осве те. Срп ским еп ским пе сма ма су се ди ви ли и пре во ди ли 
их на сво је је зи ке нај по зна ти ји свет ски пи сци и пе сни ци, а ме ђу 
оста ли ма Ге те Јо хан Вол фганг (Go et he Jo hann Wol fgang), Скот сер 
Вал тер (Scott Sir Wal ter), Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин, по зна ти 
аме рич ки но ви нар Џон Рид (Reed John)…

Мла до бо сан ци су за си гур но би ли нај про гре сив ни ји део ре-
во лу ци о нар ног по кре та Ју жних Сло ве на на под руч ју Хаб збур-
шке мо нар хи је. За њих је уби ство над вој во де Фран ца Фер ди нан да 
(Franz Fer di nand) зна чи ло уби ство ти ра ни на, по чи ње но ра ди оп-
штег до бра на осно ву уче ња при род ног пра ва да се сви љу ди ра ђа-
ју јед на ки и да као та кви мо гу да се по бу не про тив на си ља и оних 
ко ји на ру ша ва ју људ ска пра ва и сло бо де гра ђа на, а по себ но јер се 
Ју жни Сло ве ни на ла зе ме ђу по след њим евро пља ни ма ко ји су ус пе-
ли да ство ре сво је на ци о нал не др жа ве. 

Од са ме анек си је БиХ 1908 го ди не Аустро у гар ска мо нар хи ја 
се у кон ти ну и те ту при пре ма ла да на пад не Ср би ју. Бер хтолд Ле о-
28) Пре драг Па ла ве стра, “Књи жев ност Мла де Бо сне” књи га I и II, Све тлост, Са ра је во 

1965, стр. 98-259.
29) Иво Ан дрић, “Ви хор” бр. 5 од 1913. 
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полд (Ber chtold Le o pold) аустриј ски бур жо а ски др жав ник и ди пло-
ма та био је ве о ма агре си ван пре ма Ср би ји, а ње гов пр ви са рад ник 
гроф Фор гач (For gač) пре ма Ср би ји је га јио мр жњу и пре зир. Као 
до каз за то је и ње го во ин си сти ра ње да се у свим кан це ла ри ја ма 
аустриј ске вла де ис так не мак си ма: “Ср би ју тре ба уни шти ти (Ser-
bi ja de len da est)’’ 30) “Принциповипуцњинисуобјавилисамонадвој
водинусмрт,већчетиригодинекаснијеиуништењехабзбуршке
монархије,укључујућиисредњовековникметскисистемуБиХ”.31)

Ако мла до бо сан ци ни су би ли осло бо ђе ни спољ них ути ца ја 
он да се њи хо ве иде је мо гу до ве сти у ве зу са стре мље њи ма Ма ци-
ни је ве (Maz zi ni Gi u sep pe) “Мла де Ита ли је”, с том раз ли ком што су 
иде је мла до бо са на ца би ле плод бо сан ских усло ва жи во та, тра ди-
ци је ко сов ског ми та у вре ме ни ма ве ли ких им пе ри ја ли стич ких су-
ко ба ко ји су по тре-са ли свет по чет ком ХХ ве ка. Тре ба ипак, исти-
не ра ди, ис та ћи да је у при пре ми атен та та зна чај ну ма те ри јал ну 
по моћ мла до бо сан ци ма пру жи ла ор га ни за ци ја “Ује ди ње ње или 
смрт”32), са мо ма те ри јал ну, јер је и сам Апис 33) ка сни је био про тив 
атен та та. Га ври ло Прин цип и Не дељ ко Ча бри но вић из ја ви ли су да 
су има ли на ме ру да сво јим нов цем ку пе оруж је, али по што га ни су 
има ли до вољ но за по моћ су се обра ти ли Ми ла ну Ци га но ви ћу, а ње-
го вим по сре до ва њем и Во ји сла ву Тан ко си ћу. Ни је по зна то да ли је 
још не ко од “цр но ру ка ца” знао за атен тат, али се зна да ни је зна ла 
Вла да Ср би је ни Вр хов на ко ман да. 34) Си гур но је да се Прин цип и 
ње го ва гру па иде о ло шки раз ли ко ва ла од ор га ни за ци је “ује ди ње ње 
или смрт”. Раз ли ке су би ле не са мо у оп штој фи ло зо фи ји жи во та, 
30) Кар ло Свор ца, “Ни ко ла Па шић и ује ди ње ње Ју го сло ве на” Ко смос Бе о град 1937. стр. 

157-159.
31) Исто, стр. 97.
32) “Уједињењеилисмрт”, тај на завeреничка ор га ни за ци ја осно ва на је 9. 5. 1911. г. у Бе-

о гра ду, по зна ти ја као “Цр на ру ка”. Осно ва ла ју је гру па офи ци ра и ци ви ла уче сни ка у 
мај ском пре вра ту 1903. г. ра ди бор бе за ује ди ње ње свих Ср ба. Има ла је знат ну по ли-
тич ку и дру штве ну уло гу па се че сто су ко бља ва ла а вла дом. По чет ком 1917.. у Со лу ну 
је (Со лун ски про цес) до шло до об ра чу на из ме ђу Бе ле и Цр не ру ке. По сле су ђе ња Апи-
су и дру гим а ор га ни за ци ја се рас па ла. (Вој ни лек си кон, ВИЗ Бе о град 1981. стр. 1104).

33) ДрагутинДимитријевићАпис, ро ђен у Бе о гра ду 5.8.1876., а стре љан 1917. у Со лу-
ну. Био је глав ни ор га ни за тор офи цир ске за ве ре ко ја је 1903. до ве ла до уби ства кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа. Је дан је од осни ва ча и члан Вр хов не цен трал не упра ве тај не 
ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је “Ује ди ње ње или смрт”, по зна ти је под име ном “Цр на ру-
ка”. У Пр вом свет ском ра ту до 1915. ру ко во дио је оба ве штај ном слу жбом Вр хов не ко-
ман де, а за тим је био на чел ник шта ба Ужич ке и Ти моч ке вој ске и по моћ ник на чел ни ка 
шта ба 3. ар ми је. Ухап шен је 1916. и на ин сце ни ра ном Со лун ском про це су оп ту жен за 
ор га ни зо ва ње то бо жњег атен та та на ре ген та Алек сан да. Осу ђен је на смрт стре ља њем. 
На об но вље ном про це су у Бе о гра ду 1953. Пу ков ник Апис је ре ха би ли то ван. (Вој ни 
лек си кон, ВИЗ, Бе о град 1981. стр. 836).

34) Исто ри ја срп ског на ро да, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1994, том VI, стр. 18-22.
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не го, пре све га, у по гле ди ма на ре ша ва ње на ци о нал ног пи та ња, на 
ре ша ва њу уну тра шњих про бле ма ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, као и 
уре ђе ња но ве др жа ве по сле сло ма Аустро у гар ске мо нар хи је. 

Мно ги исто ри ча ри твр де да са ра јев ски атен тат пред ста вља 
чин од брам бе ног осло бо ди лач ког ка рак те ра чи је су се иде је тка-
ле на ре во лу ци о нар ној по ли ти ци мла дих, ре кло би се и нај на пред-
ни јих бо сан ско хер це го вач ких омла ди на ца то га вре ме на. Њи хо ва 
па три от ска свест као осно ва и фи ло зоф ска ми сао као по ли тич ка 
над град ња ко ју је за чи нио ре во лу ци о нар ни дух и по нос сва ко га од 
њих, зна чај но до при но се фор ми ра њу њи хо вих ста во ва и опре де-
ље ња за бор бу. 

МЛАДАБОСНАОСЛОБОДИЛАЧКИПОКРЕТ

Мла да Бо сна је уисти ну би ла осло бо ди лач ка омла дин ска ор га-
ни за ци ја. Ме ђу тим сам атен тат је по сле ди ца ис хи тре ног по на ша ња 
ра ди кал ног кри ла Мла де Бо сне. Вла ди мир Га ћи но вић је ве ро ват-
но под ути ца јем мо дер не европ ске ми сли и са вре ме них док три на 
у пред ве чер је атен та та по чео да се ко ле ба, ис ти цао је да атен тат 
ни је тре нут но од го ва ра ју ћи по тез. Глав ни ор га ни за тор за ве ре Да-
ни ло Илић у суд бо но сним да ни ма пред атен тат до во дио је у пи та-
ње ис прав ност фи ло зо фи је по ли тич ког уби ства, па чак и по тре бу 
уби ства Фран ца Фер ди нан да (Franz Fer di nand), али мла ђи чла но ви 
Мла де Бо сне у БиХ су већ би ли до не ли чвр сту од лу ку о уби ству 
Фран ца Фер ди нан да и та да се ви ше ни је мо гло ни шта про ме ни-
ти. Још ни је по зна то да ли су иде је Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа, Да ни-
ла Или ћа, а у пред ве чер је атен та та и Трип ка Гра бе жа35) сти гле до 
Прин ци па пре из вр ше ња атен та та. 

Или ћев и Га ћи но ви ћев став има да ле ко се жни је узро ке, на ро-
чи то фи ло зоф ске и по ли тич ке при ро де. Они су про ме ни ли свој 
став пре ма ин ди ви ду ал ним ак ци ја ма као ис кљи чи вим сред стви-
ма дру штве них про ме на, јер су би ли све сни да по је дин ци не мо гу 
из ве сти ре во лу ци ју без ши ро ких на род них ма са. То по твр ђу ју ре-
зул та ти ра да тај не Кон фе рен ци је по во дом про сла ве 60. го ди шњи це 
“Зо ре”, ко ја је одр жа на у Бе чу 28 ју на 1914 го ди не. Ова кон фе рен-

35) Трипко Грабеж (1896-1916) на ци о нал ни ре во лу ци о нар, при пад ник ре во лу ци о нар не 
ор га ни за ци је Мла да Бо сна. Као гим на зи ја лац у Бе о гра ду са Га ври лом Прин ци пом и 
дру гим ре во лу ци о на ри ма Мла де Бо сне из ра дио је план атен та та на аустро у гар ског 
пред сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да. За са у че сни штво у атен та ту осу ђен је на 
20 го ди на те шке ро би је и пост сва ког тре ћег ме се ца. Умро је у там ни ци 1916. г. Ма ла 
ен ци кло пе ди ја, Про све та, Бе о град, 1986. I том, стр. 521.
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ци ја до не ла је Ре зо лу ци ју про тив ин ди ви ду ал ног те ро ра и док је 
спе ци јал ни ко ми тет за ре зо лу ци је до ра ђи вао овај до ку мент о не-
це лис ход но сти по ли тич ких атен та та ст-игла је вест да је Прин цип 
убио аустро у гар ског над вој во ду Фран ца Фер ди нан да.36) 

Је дан број мла до бо са на ца схва тио је да се ин ди ви ду ал ном 
бор бом не мо же по сти ћи ни шта зна чај ни је, јединодруштвенепро
менемогунастатимобилисањемширокихнароднихмасаидиза
њемасовногустанкапротивокупатора.

Вла ди мир Га ћи но вић те ме љи то је ра дио на при пре ми и ор га-
ни за ци ји ма сов ног устан ка про тив Аустро у гар ске мо нар хи је. Ње-
гов основ-ни пред у слов за из во ђе ње ма сов ног устан ка у БиХ је ја-
ка и моћ на Ср би ја у вој ном и еко ном ском сми слу, јер је на вре ме 
схва тио да се ин ди ви ду ал ним ак ци ја ма не мо же по ра зи ти хаб збур-
шки оку па тор. Вла ди мир је био, ка ко је то Јо ван Скер лић го во рио 
ре ал ни на ци о на ли ста37), а на кон уби ства беч ког над вој во де Га ћи но-
вић је ре као: ‘’Ми мо же мо да до жи ви мо ве ли ку тра ге ди ју са овим 
до га ђа јем. Ср би ја ни је спрем на за рат, а Аустри ја ће га си гур но 
иза зва ти.’’ 38) 

Ме ђу тим, твр ди ти да је са ра јев ски атен тат био или основ ни 
или не по сред ни узрок ра та 1914-1918, пред ста вља ло би пре те ри-
ва ње. Под дру гим и нор мал ним ме ђу на род ним окол но сти ма тај до-
га ђај не би мо гао да иза зо ве та ко зна чај не по сле ди це.39)

С дру ге стра не то је био нео че ки ва ни дар бо га Мар са ра то-
бор ној беч кој стран ци, ко ја је још од анек си о не кри зе 1908-1909. 
го ди не тра жи ла раз лог да на пад не Ср би ју и уми ри Ју жне Сло ве-
не, про ши ру ју ћи хаб сбур шку власт до са мих вра та Со лу на. Са мо 
у том сми слу мо же се о на ци о нал ним аспи ра ци ја ма Ју жних Сло-
ве на и ко ло ни јал ним усло ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни го во ри ти 
као о јед ном од мно го број них узро ка пр во га свет ско га ра та. У том 
сми слу има мно го исти не у за кључ ци ма исто ри ча ра и еко но ми сте 
Ве се ли на Ма сле ше, да је Прин цип ‘’сво јим пи што љем хтео да за у-
ста ви Drang nach Osten.’’40)

36) Вла ди мир Де ди јер, “Са ра је во 1914,”, Про све та, Бе о град, 1966, стр. 508-514.
37) На ци о на ли зам (Na ti o na li sme), на род ња штво, ро до љу бље, дру штве но, по ли тич ко и 

култ-ур но де ло ва ње са на ци о нал ног ста но ви шта ко је се ис по ља ва у раз ли чи тим об-
ли ци ма: као дру штве но-по ли тич ки и кул тур ни по крет гра ђан ске кла се у ци љу бу ђе ња 
на ци о нал не све сти, осло ба ђа ња, ује ди ње ња и ства ра ња на ци о нал не др жа ве. Ми лан Ву-
ја кли ја “Лек си кон стра них ре чи из ра за”, Про све та, Бе о град, 1980. стр. 599.

38) Вла ди мир Де ди јер, Са ра је во 1914., “Про све та”, Бе о град ,1966. стр. 513.
39) Исто, стр. 763
40) Ве се лин Ма сле ша, Мла да Бо сна, изд. Кул ту ра, Бе о град 1945, стр. 45.
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По што је ис кљу чи ви циљ Мла де Бо сне био осло бо ђе ње БиХ и 
ује ди ње ње сло вен ских на ро да, ло гич но је што ни ком ни је па ло на 
па мет да ‘’Мла ду Бо сну’’ тре ти ра као те ро ри стич ку ор га ни за ци ји, 
јер је при род но и сва ко дру го пра во оку пи ра ног на ро да да се бо ри 
за сво ју сл-обо ду. ‘’Мла ду Бо сну’’ је по др жа ва ла ве ћи на гра ђа на 
БиХ, па ни по том осно ву ни је те ро ри стич ка. Мла до бо сан ци ни-
су има ли за циљ да сво јим ак тив но сти ма иза зи ва ју страх, зеб њу, 
де фе ти зам и па ни ку код на ро да. Уну тра шњи те ро ри зам је сте не ле-
гал на бор ба про тив вла сти, али про тив ле гал не и ле ги тим не вла сти 
сво је др жа ве, а по што Аустро у гар ска власт ни је би ла ни ле гал на 
ни ле ги тим на – већ оку па тор ска па се ни ка да са на уч ног аспек та не 
мо же го во ри ти о те ро ри стич ком ка рак те ру ‘’Мла де Бо сне’’. 

Др Во јин Ди ми три је вић ис ти че да су мла до бо сан ци по узо ру 
на ру ске на род но вољ це и њи ма бли ске бор це об у зе ти лич ном чи-
сто том, мо рал ном ис прав но шћу и спрем но шћу за жр тво ва ње, ко је 
ис кљу чу ју сва ки не ди скри ми ни са ни те ро ри зам.41) 

Сво јим ак тив но сти ма ‘’Мла да Бо сна ни је има ла за циљ иза зи-
ва ње да ле ко се жних пси хо ло шких по сле ди ца код на ро да БиХ, што 
ука зу је на бе сми сле ност иде је о ње ном те ро ри стич ком ка рак те ру. 
Да нас је не при ме ре но ре тро ак тив но ме ња ти де фи ни ци је до га ђа ја 
ко ји су се од и гра ли пре ви ше од 90 го ди на. 

Не мо гу ће је про на ћи на уч ни рад из тог вре ме на ко ји би ука зи-
вао на те ро ри стич ки ка рак тер ‘’Мла де Бо сне’’. 

Да кле, и по ред то га што је са ра јев ски атен тат био ис хи трен 
чин у по гре шно вре ме са аспек та срп ских на ци о нал них ин те ре са 
( убр зао је ма сов но стра да ње срп ског на ро да), не мо же се ока рак-
те ри са ти као те ро ри стич ки акт. По зна то је да су ме то де из во ђе ња 
те ро ри стич ких ак ци ја, кри ми нал них рад њи и оне ко ји ма се слу же 
осло бо ди лач ки по кре ти слич не, па без об зи ра на то, ове ак тив но-
сти са аспек та прав не на у ке се ни ка да не мо гу по и сто ве ћи ва ти.

Хипотезе према којима су сарајевски атентатинспирисале
тајнеслужбеРусије,ФранцускеиБританијеилисличнеоргани
зацијеуНемачкој,МађарскојиАустрији,билодиректноилиин
директнонисупотврђенеисторијскимистраживањимаипред
стављају замагљивање знаменитих историјских чињеница на
просторимаБиХувремеАустроугарскогтероранапочеткуXX
века. 

41) Во јин Ди ми три је вић, “Те ро ри зам” изд. Рад нич ка штам па Бе о град 1982. стр. 105.
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Мла до бо сан ци ни су хте ли дру гу др жа ву осим сво ју и у њој 
сло бо ду, за то се то ле ги тим но пра во увек мо ра ува жа ва ти и по што-
ва ти. На у ка не тр пи им про ви за ци је, она осу ђу је сва ки по ку шај до-
ми на ци је по ли ти ке над на у ком по пут те зе о те ро ри стич ком ка рак-
те ру ‘’Мла де Бо сне’’. Та кве те зе ни су бе за зле не, оне су зло на мер не 
и штет не, јер ис кри вљу ју уло гу срп ског на ро да у исто ри ји и до во де 
јав но мње ње у за блу ду.

RadoslavGacinovic
“MLADABOSNA”ANDSERBIANNATIONALQUESTION

Summary
YoungBosniawasageneralpeople’smovementforlibe
ration and unity of South Slavic peoples. This title was
firstly mentioned by Petar Kocic in the journal „Otad
zbina“ in1907, and thenVladimirGacinovic in thear
ticle“YoungBosnia”thatwaspublishedintheAlmanac
of “Prosveta” in 1910.Despite their natural instinct to
confrontaforcewithforce,theYoungBosniansandtheir
sharemindedcontemporariesinSerbia,CroatiaandSlo
veniaheldastrongerunderstandingofhistoricalperspec
tivethanmanyoftheircontemporariesamongtheSouth
Slavs.Theyunderstood,firstofall, anunavoidabilityof
revolutionarydestructionoftheHapsburgMonarchyand
secondlyaneed for establishmentofaYugoslav federal
associationconsistingofvariousSouthSlavicpeoplesof
same ethnic origin, but separated by history.Eachman
might havehis ownopiniononGavriloPrincipandhis
brothersinarms’battleprinciple,butitiscertainthatthe
Sarajevoassassins,due to theirpatriotism,courageand
unselfishness,havebeenconsideredastruerebelsinthe
lineofZandiandOrsini,ZasulichevaandPerovska,Co
nollyandPierce.
KeyWords:YoungBosnia,Despot,Assasination,Libera
tion,Unity,Monarchy,SouthSlavs
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Abstract
A liberationmovement “Mlada Bosna”was founded in
hardtimesforallcitizensofBosniaandHerzegovina.En
lightened intellectuals inoccupiedandunlawfullyanne
xedBosniaandHerzegovinaweresimplyobligedinfront
of themselves, theirpeoplesandhistory to rebelagainst
the forceand injustice thatovershadowed their country.
Inparticularitisnecessarytopointoutthatfoundingidea
of“MladaBosna”tookrootsstrictlyamongtheyouthof
BosniaandHerzegovina,andwithcertaintyitispossible
toconcludethattheideawasnotfoundedbysomebody’s
willoutsideofBosniaandHerzegovina.Thegunhitsof
PrincipgavethegroundforAustroHungarianmonarchy
tojustifyits(awaitedforlongtimebeforehand)waraga
instSerbia.Thesewerethebeginningsofgreatsufferingof
Serbianpeopleandleadalsotothedestructionofanother
powerfulworldmonarchywhose imperialisticambitions
were slammed inconfrontationwithbraveanddignified
Serbianmilitaryforces.
Despitethat,itisnecessarytounderlinethatwiththeas
sassinationitisnotpossibletosolveproblemsofoneor
more nations, and its consequences are uncertainty and
suffering ingeneraland in individual senseat the same
time.
By itshurry indecisionmakingabout themurderofVi
ennaGrandDuke,amongotherthings,oneyounggene
rationofBosniaHerzegovianrevolutionaries,whosehigh
levelofpatriotism,courageandunselfishnesscouldnotbe
denied,wassacrificed.
Essentially speaking,allYoungBosniansweregreatpa
triotsandrevolutionariesandtheysubmittedeverything,
includingtheirownlives,forthefutureoftheirpeopleand
liberationfromAustroHungarianslaveryandcontinuous
terroroverallcitizensofBosniaandHerzegovina.
Athesisonterroristiccharacterof“YoungBosnia”isgro
undlessanditisaconsequenceofthelackofknowledge
andrepresentsadangerousforgeryofhistory.Scienceof
20thcenturydidnotrelateto“YoungBosnia”asaterrori
sticorganization,nordiditcomprehendPrincipasater
rorist.ItwasdoneonlybyaMuslimCroatianfederation
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in Bosnia andHerzegovina after 1990 and for political
purposes.

 Овај рад је примљен 19. januara 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.



УДК: 
342.4(407.11)”18»

Прегледни  
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXII) IX, vol=23
Бр. 1 / 2010.
стр. 457-486.

- 457 -

  

- 457 -

МиодрагД.Радојевић*
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ЈЕДАНОГЛЕД
ОРАЗВОЈУСРПСКЕУСТАВНОСТИ

–НАМЕСНИЧКИУСТАВ**–
Сажетак

Ауторучланкуанализираполитичкеприликеиокол
ностикојесупретходиледоношењуУставаКнеже
винеСрбијеод1869.године,његовнормативнитекст
иутицајнаразвојдржавнихустановаиинституци
ја.Намесничкиуставјеусвојеннакон  једногоднај
бурнијихполитичкихраздобљауСрбији.Доношењем
овогуставајеманифестованафактичкасувереност
формалновазалнекнежевине.Карактеруставниход
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
кратскикарактеруставниходредби.ТакојеУставом
утврђенположајНароднескупштинекаоучесникау
вршењузаконодавневластиалинијеустановљенпар
ламентарни систем, уставно начело независности
судстванијепраћеноиодговарајућимјемствима,про
кламованајесамосталностопштинаууправиалине
илокалнасамоуправа,азајемченаправаислободесу
законимаограничавана.Упркоссвојимнедостацима,
Намесничкиуставјеомогућионастанакпретпостав
ки за развој демократских установа и институција
идоношењеУставаод1888.године.Његовзначај је

* Ис тра жи вач-са рад ник у ИПС, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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у чињеници да је суспендовао важење тзв. Турског
уставаиствориоусловеипретпоставкезапојавупо
литичкихстранакаипарламентаризма.
Кључне речи: устав, уставност, уставобранитељи,
закони,демократскеинституције,уставнареформа,
политички режим, организација власти, подела вла
сти,парламентарнисистем,законодавнавласт,пра
ваислободе,локалнасамоуправа,политичкестранке.

I.ПОЛИТИЧКЕПРИЛИКЕИОКОЛНОСТИ

Uстав Кне же ви не Ср би је од 1869. го ди не је по знат под на зи ви-
ма „На ме снич ки устав“1) или „Тро јич ки устав“.2) На ме снич ки 

устав је ва жио до до но ше ња тзв. Ра ди кал ског уста ва (1888), и у 
пе ри о ду од 1894. до 1901. го ди не. Његовa кључнa обе леж ја су да 
је то пр ви са мо стал ни и нај ду го трај ни ји срп ски устав.3) Ср би ја, 
иако ва зал на кне же ви на, ни је до зво ли ла Пор ти да уче ству је у из-
ра ди, ни ти усва ја њу овог уста ва. Устав се ре ла тив но ду го одр жао 
на сна зи, упр кос про ти вље њу Ру си је и Тур ске, али и де ла по ли тич-
ке јав но сти у Ср би ји. При ли ком ње го вог до но ше ња је по стиг нут 
ком про мис из ме ђу кон зер ва тив них и ли бе рал но усме ре них по ли-
тич ких стру ја, што је ути ца ло на сло во и дух Уста ва. Устав је утвр-
дио по ло жај На род не скуп шти не као за ко но дав ног ор га на, на ро ду 
до пу стио да уче ству је у вр ше њу нај ви ше вла сти у зе мљи и уре дио 
ње го ва пра ва и сло бо де. Ипак, ни је уста но вљен пар ла мен тар ни си-
стем, за ко но дав на власт На род не скуп шти не ни је би ла пот пу на, 
оп ште пра во гла са је би ло огра ни че но, а за шти та про кла мо ва них 
пра ва и сло бо да ни је би ла де ло твор на. Про гре си ван ка рак тер овог 
уста ва је у чи ње ни ци да је фор мал но ста вио ван сна ге Ха ти ше риф 
од 1838. го ди не и ство рио усло ве за дру штве не про ме не у јед ној 
1) Због уло ге на ме сни ка, та да ма ло лет ном пре сто ло на след ни ку Ми ла ну Обре но ви ћу, у 

до но ше њу и из ра ди овог уста ва на шој устав но и сто ри ји че сто је ко ри шће на од ред ни ца 
„На ме снич ки устав“. Ви де ти: Ж. Жи ва но вић, ПолитичкаисторијаСрбијеуXIXвеку,
Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 1923, стр. 87.

2) Устав је усво јен 29. ју на 1869. го ди не на цр кве ни пра зник Све ту тро ји цу, Си ла зак Све-
тог ду ха на апо сто ле (Ду хо ви) или Пе де сет ни цу, јер се сла ви пе де се ти дан по сле Ус кр-
са. На зив „Тро јич ки устав“ ко ри сти Сло бо дан Јо ва но вић (С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на 
Обре но ви ћа, књи га пр ва, 1868–1878“, СабранаделаСлободанаЈовановића,књига4,
БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 72).

3) Сре тењ ски устав је та ко ђе са мо стал но усво јен, али је на кон ме сец да на од до но ше ња 
су спен до ван од стра не тзв. ве ли ких си ла (Ру си је, Аустри је и Пор те). Тур ски устав је 
фор мал но ва жио од 1838. до 1869. го ди не, али је фак тич ки су спен до ван у ви ше на вра та 
по себ ним тзв. ор ган ским за ко ни ма. Упо ре ди ти: С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у 
XIX ве ку“ у: Политичкеиправнерасправе,књигаI,Са бра на де ла Сло бо да на Јо ва но-
ви ћа, књи га 2, Бе о град, 1990, стр. 28. 
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па три јар хал ној и кон зер ва тив ној ва зал ној кне же ви ни. Уло гу и зна-
чај Уста ва од 1869. го ди не, ва ља са гле да ти и у кон тек сту по ли тич-
ких окол но сти ко је су прет хо ди ле ње го вом до но ше њу.

Устав не и по ли тич ке бор бе из ме ђу кне за и Др жав ног са ве та, 
ди на стич ке сме не на пре сто лу, за ве ре и по ку ша ји др жав них уда-
ра, за ко но дав не ре фор ме, на ста нак и раз вој др жав них уста но ва и 
ин сти ту ци ја, прет ња да ће не спо ра зу ми са си зе ре ном пре ра сти у 
рат ни окр шај ве ли ких раз ме ра су зна ме ња јед ног од нај бур ни јих 
раз до бља у по ве сти Ср би је од по чет ка три де се тих до кра ја се дам-
де се тих го ди на XIX ве ка. Кли ца ових су ко ба је де лом по ти ца ла 
из же ље за ве ћим сте пе ном вла сти би ло кне за или ста ре ши на, по-
тре ба за ве ћим сте пе ном уну тра шње ауто но ми је, и оцр та ва ла се у 
не де фи ни са ном устав ном пи та њу иако је фор мал но ва жио Устав 
од 1838. го ди не. 

Тур ски устав, са сво јим не до ре че ним, не пре ци зним и опреч-
ним од ред ба ма, уса дио је раз дор из ме ђу вр хов них цен трал них 
ор га на вла сти – кне за и Др жав ног са ве та. Рав но те жа из ме ђу два 
устав на цен тра мо ћи ни је се мо гла одр жа ти, што је би ла и на ме-
ра Пор те. Књаз је на сто јао да су зби је ути цај Са ве та, а Са вет да 
огра ни чи власт кне за. У овом спо ру, Са вет је нај пре имао ви ше 
успе ха и по стао је не по крет но те ло и вр хов ни ор ган др жав не вла-
сти. Одр жи вост овог уста ва је по сле ди ца ва зал ног по ло жа ја, али и 
по ли тич ких окол но сти уну тар Ср би је. Пор та ни је до зво ља ва ла до-
но ше ње но вог уста ва, а и уну тар Ср би је по сто ја ло је не сла га ње о 
на чи ну и вр сти устав них про ме на.4) С дру ге стра не, Устав од 1838. 
го ди не је ре ви ди ран у ви ше ма хо ва по је ди ним ак ти ма, а ор ган ским 
за ко ни ма (тзв. „Пре о бра жен ским уста вом“) фак тич ки је ста вљен 
ван сна ге. 

Устав од 1838. го ди не, ко ји је не у став но из ме њен од ред ба ма 
по себ ног ак та,5) ка ко твр ди Сло бо дан Јо ва но вић, „пре нео је сву 
власт с кне за на Са вет, ко ји је вла дао зе мљом као јед на оли гар хи-
4) У овом раз до бљу при пре мље но је ви ше устав них на цр та. По зна та су нам че ти ри устав-

на на цр та ко ја се ве зу ју за име Ми лу ти на Га ра ша ни на (упор. Љ. Кан дић, „Га ра ша ни но-
ви на цр ти устав ног уре ђе ња Ср би је у XIX ве ку“, Архивзаправнеидруштвененауке,
број 2/2008, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, стр. 69–95), На црт Уста ва Јо ва-
на Ха џи ћа од 1860. го ди не и На црт Уста ва Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа од 1868. го ди не.

5) Пор та ни је ре а го ва ла на од ред бе Ус тро е ниа Са ве та Кња жев ства Срп ског од 1839. го ди-
не, као устав ни ар би тар, јер је ста ла на стра ну Са ве та. То је исто учи ни ла и Ру си ја, јер 
је ве ћи број со вјет ни ка био ру со фил ски ори јен ти сан. Текст овог за ко на пре у зет је из: 
Зборникзаконаиуредбаиуредбениуказа.I,Бе о град, 1840, стр. 16–28. Од ред ба чла на 
5. Устро је ни ја Са ве та Кња жев ства Срп ског, ме ђу тим, би ла је у са гла сно сти с Ха ти ше-
ри фом од 1830. го ди не ко ји је пред ви ђао не по крет ност др жав них со вјет ни ка.
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ја“.6) По себ ним за ко ном су про ши ре не над ле жно сти Са ве та про-
тив но устав ним од ред ба ма. По Уста ву, кнез је би рао са вет ни ке и 
по пе чи те ље (чл. 4. и 8), а по Устро је ни ју Са ве та Кња жев ства Срп-
ског, со вјет ни ке је мо гао име но ва ти са мо на осно ву ини ци ја ти ве и 
са гла сно сти со вје та (члан 3). За кон је огра ни чио и пра во кне за да 
име ну је по пе чи те ље (ми ни стре). По пе чи те љи су би ра ни из са ста-
ва со вјет ни ка, а ако би их кнез раз ре шио или би се они по ву кли 
по но во су ко ри сти ти свој пре ђа шњи ста тус (члан 8).7) То је Со вјет 
пре о бра ти ло у јед ну за тво ре ну, оли гар хиј ску ин сти ту ци ју. Кнез 
ви ше ни је мо гао да на ме ће сво ју во љу Др жав ном со вје ту, већ је 
пре мо рао да се са њим до го ва ра од но сно да по шту је ње го ве од-
лу ке. По сле ди ца при ме не ових од ред би је аб ди ка ци ја кне за Ми ло-
ша Обре но ви ћа8) и ус по ста вља ње тзв. уста во бра ни тељ ског ре жи ма 
(1838–1858).9)

Огра ни че ње кне же ве са мо во ље, по што ва ње за ко ни то сти, за-
шти та прав не си гур но сти и при ват них пра ва су основ не по ли тич ке 
иде је уста во бра ни те ља. Уста во бра ни те љи су утвр ди ли те ме ље др-
жав них ин сти ту ци ја, пред у зе ли зна чај не ко ра ке у раз во ју про све те 
и обра зов них уста но ва, пра во суд ног си сте ма и др жав не упра ве, до-
не ли низ за ко на од ко јих је нај зна чај ни ји Гра ђан ски за ко ник (1844). 
Уста во бра ни тељ ски ре жим је имао низ сла бо сти. Са вет ни је имао 
ја сну по ли тич ку иде о ло ги ју или на ци о нал ни про грам. Иза ве ли ких 
уста во бра ни тељ ских иде ја скри ва ла се на ме ра да се оства ре уско-
гру ди ин те ре си моћ них ста ре ши на. Њи хо ва по тај на же ља је би ла 
по вра так на је дан си стем фе у дал них од но са са сла бим вла да ром.10) 
Пра ва и сло бо де су по треб не уто ли ко да јам че и не угро жа ва ју по-
ло жај уста во бра ни те ља. Сто га су у на ци о нал ној по ли ти ци би ли за 
6) С. Јо ва но вић, „По ли тич ке и прав не рас пра ве, пр ва све ска“, Сабрана делаСлобода

наЈовановића, књига2, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1990, стр. 22.

7) Ви де ти: члан 3. Ус тро е ниа Со вје та Кња жев ства Срб ског.
8) На вик нут да вла да ауто крат ски а не да де ли власт, у не мо гућ но сти да се су прот ста ви 

Со вје ту и у бо ја зни за лич ну без бед ност, кнез Ми лош Обре но вић је аб ди ци рао 1839. 
го ди не. Ми лош је пре аб ди ка ци је, по све му су де ћи, био ин спи ра тор не у спе шне за ве ре 
про тив Др жав ног са ве та. Упо ре ди ти: Ј. Про да но вић, Уставниразвитакиуставнебор
беуСрбији,стр. 98–99.

9) О уста во бра ни те љи ма по сто ји из вр сна сту ди ја Сло бо да на Јо ва но ви ћа (С. Јо ва но вић, 
„Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, 1838–1858“,СабранаделаСлободанаЈовановића, 
књига3, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990).

10) Код уста во бра ни те ља је по сто ја ло уве ре ње да про тив те жа кне зу ни је мо гла би ти На-
род на скуп шти на, због сво је по ли тич ке нео бра зо ва но сти и спо соб но сти већ ис кљу чи во 
Са вет са ста вљен од углед них пред став ни ка на хи ја и ад ми ни стра ци је. С. Јо ва но вић, 
„Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838–1858)“, стр. 27–28.  
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statusquo,јер им је то га ран то ва ло и по др шку Пор те а у уну тра-
шњој по ли ти ци, на ме сто ауто ри тар ног ре жи ма кне за, про во ди ли 
су вла да ви ну „ад ми ни стра тив ног де спо ти зма“ (С. Јо ва но вић). Са-
вет је, с дру ге стра не, био по де љен на фрак ци је, што је сла би ло 
ње го ву моћ да оства ри по ли тич ке, ад ми ни стра тив не и еко ном ске 
про ме не а ну ди ло при ли ку кња зу да му се су прот ста ви.11) 

Кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић (1842–1858), по пут сво јих 
прет ход ни ка, ни је се за до во ља вао це ре мо ни јал ном уло гом у си сте-
му вла сти. У том сми слу, он је по но во по кре нуо пи та ње не у став но-
сти устрој ства Са ве та (1855), под нео је сул та ну на црт но вог уста-
ва12) и са мо стал но је по ста вљао са вет ни ке и ми ни стре.13) На кон тзв. 
Тен ки не за ве ре, ка да су че тво ри ца са вет ни ка ухап ше на и осу ђе на 
на смрт а ше сто ри ца под не ла остав ке због на вод не уло ге у по ку-
ша ју уби ства Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, за о штре ни су од но си из-
ме ђу Са ве та и кне за. По ли тич ко на си ље уста во бра ни те ља, ви со ка 
це на по ли тич ких ре фор ми па и огра ни че ни до ме ти мо дер ни за ци је, 
као и на чин вла да ви не Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа су кри ти ко ва ни 
од на ро да и ли бе рал не опо зи ци је.14) Ли бе рал но на стро је ни ин те-
лек ту ал ци и сим па ти зе ри Ми ло ша Обре но ви ћа ис ти ца ли су зах те-
ве за са зи ва ње На род не скуп шти не, по вра так ди на сти је Обре но ви-
ћа и за јем ча ва ње основ них пра ва и сло бо да.15) Устав но пи та ње је 
из но ва на днев ном ре ду.

Ка ко би се са зва ла На род на скуп шти на, до нет је по се бан за-
кон, јед на вр ста lexspecialisa.16) Ње го ва устав ност је спор на, јер 
11) Упо ре ди ти: С. Јо ва но вић, „Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838–1858)“, стр. 63.
12) У вре ме уста во бра ни те ља из ра ђе но је ви ше на цр та устав ног уре ђе ња. О на цр ти ма Ма-

ти је Ба на (1846) и Фра ње За ха ви де ти: Љ. Кан дић, „Нео бја вље ни на цр ти уста ва у Ср-
би ји у пр вој по ло ви ни XIX ве ка“, стр. 778–785.

13) М. Сте ва но вић, Кнез Александар Карађорђевић, ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 
2008, стр. 129 и да ље.

14) Не по ти зам и кро ни зам су обе леж ја по зне фа зе вла да ви не Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви-
ћа. Кнез је за ми ни стре и са вет ни ке по ста вљао сво је ро ђа ке и чла но ве род би не сво је 
су пру ге. Та ко је за ми ни стра уну тра шњих по сло ва име но вао свог зе та, а за са вет ни ке 
стри ца кне ги ње Пер си де. При ли ком њи хо вог име но ва ња ни је тра жио са гла сност Со-
вје та. 

15) Упо ре ди ти: Ј. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 117–124.
16) Пр ви за кон о На род ној скуп шти ни ни је био оп штег ка рак те ра, већ је до нет је са мо 

за по себ ну при ли ку – Све то ан дреј ску скуп шти ну. По За ко ну, На род на скуп шти на је 
би ла јед но дом на и по са ста ву ве о ма гло ма зна − са 439 по сла ни ка, не по сред но иза-
бра них и по сла ни ка по по ло жа ју. Не по сред но иза бра ни по сла ни ци су се би ра ли по 
гра до ви ма (ва ро ши ма), и то по је дан по сла ник на пет сто ти на по ре ских гла ва. Дру гу 
гру пу, по сла ни ка по по ло жа ју су чи ни ли: пред сед ни ци су до ва, упра ви тељ Бе о гра да, 
окру жни на чел ни ци, окру жни про то је ре ји и управ ни ци („на сто ја те љи“) ма на сти ра из 
сва ке епар хи је. У број ча ном од но су, они су ма ло број ни ји. По кне же вом зах те ву је при-
хва ће на иде ја о по сла ни ци ма по по ло жа ју, јер је сма трао да на тај на чин оси гу ра ва 



- 462 -

ЈЕДАНОГЛЕДОРАЗВОЈУСРПСКЕУСТАВНОСТИ...МиодрагД.Радојевић

по Тур ском уста ву, ин сти ту ци ја На род не скуп шти не ни је би ла 
пред ви ђе на. На из бо ри ма за На род ну скуп шти ну по бе ду су од не ле 
при ста ли це обре но ви ће ва ца. На род на скуп шти на је са зва на 30. но-
вем бра 1858. го ди не, на др жав ни пра зник, на Све тог Ан дре ју Пр-
во зва ног (Све то ан дреј ска скуп шти на) и ње на нај зна чај ни ја од лу ка 
је да се Ми лош про гла си за кња за („Дру га вла да Ми ло ша Обре но-
ви ћа“). Све то ан дреј ском скуп шти ном из вр ше на је, по ре чи ма Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа, „нај мир ни ја ре во лу ци ја у на шој исто ри ји“.17) 
Ср би ја је би ла на иви ци гра ђан ског ра та, а Све то ан дреј ском скуп-
шти ном је из вр шен др жав ни удар где ни је са мо по ли тич ки стра дао 
кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, већ и Др жав ни са вет ко ји је из гу-
био ути цај и од оли гар хиј ског је пре о бра ћен у чи нов нич ко те ло. 
Та ко је окон ча но раз до бље вла да ви не уста во бра ни те ља. 

Исто риј ски зна чај Све то ан дреј ске скуп шти не је и да је На род-
на скуп шти на по ста ла не за о би ла зан устав ни чи ни лац. Ме ђу тим, 
она је тек три де це ни је доц ни је до би ла пот пу ну за ко но дав ну власт. 
С не у спе хом се за вр шио по ку шај да се дру гим и тре ћим за ко ном 
о На род ној скуп шти ни (од 5. и 14. ја ну а ра 1859. го ди не) уста но ви 
за ко но дав но пра во На род не скуп шти не. На род на скуп шти на се, у 
овом пе ри о ду, са ста ја ла на три го ди не и ње на власт је би ла са ве то-
дав ног ка рак те ра. 

Ми лош Обре но вић из но ва по кре ће устав ну ини ци ја ти ву код 
Пор те, али не ду го вла да.18) На кон ње го ве смр ти („Дру га вла да Ми-
ло ша Обре но ви ћа“, 1858–1860), власт по но во пре у зи ма ње гов син 
Ми ха и ло. Кнез Ми ха и ло Обре но вић је имао пле ме ни те ци ље ве, 
али је за то иза брао рђа ва сред ства. Ње го ва по ли тич ка фи ло зо фи ја 
мо же се син те ти зо ва ти у не ко ли ко основ них пре ми са. Кнез Ми-

ути цај ну по ли тич ку пар ла мен тар ну гру пу ко ја би кон тро ли са ла На род ну скуп шти ну. 
Чи нов ни ци ни су има ли па сив но би рач ко пра во, а раз лог је био про за и чан ка ко би се 
по је ди ним чла но ви ма Др жав ног са ве та (пре свих, Т. Ву чи ћу Пе ри ши ћу) оне мо гу ћио 
по сла нич ки ста тус. На род на скуп шти на ни је има ла за ко но дав ну власт и пра во за ко но-
дав не ини ци ја ти ве. Она је „мо гла са мо из ја вљи ва ти же ље“ и „да ва ла ми шље ње о оним 
пред ме ти ма ко је би вла да на шла за по треб но да из не се пред њу“. „Власт Скуп шти не 
ни је би ла ни ка ква“, за кљу чу је Сло бо дан  Јо ва но вић. (С. Јо ва но вић, „Уста во бра ни те љи 
и њи хо ва вла да, 1838–1858“, стр. 214)

17) С. Јо ва но вић, „Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838–1858)“, стр. 259.
18) Ми лош Обре но вић је по слао у ма ју 1860. го ди не јед ну де ле га ци ју у Ца ри град с ци-

љем да од си зе ре на из деј ству је три мол бе: пра во кне жев ског на сле ђа, да Тур ци на пу сте 
гра до ве и да Ср би ја са мо стал но из ра ди нов устав. При то ме, Ми лош се по зи вао на 
не са гла сно сти из ме ђу Уста ва и Ус тро е ни ја Са ве та, на ро чи то чла на 17, ко ји на ру ша ва 
ауто но ми ју Ср би је. Исто вре ме но, те као је рад на из ра ди на цр та но вог уста ва (На црт 
Је вре ма Гру ји ћа), на ко ји Ми лош ни је имао за мер ки. Ме ђу тим, Пор та ни је озбиљ но 
раз ма тра ла већ је од би ла ове мол бе.
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хај ло је био при ста ли ца по што ва ња за ко на,19) али кон зер ва тив них 
по ли тич ких на че ла. Сма трао је да не у ком, нео бра зо ва ном срп ском 
на ро ду пре ви ше сло бо де мо же ви ше шко ди ти не го ко ри сти ти. Раз-
во ју де мо кра ти је тре ба да прет хо ди на ци о нал но осло бо ђе ње. За 
ова кав ва жан за да так, у усло ви ма јед не за о ста ле па три јар хал не Ср-
би је, нео п ход но је по ли тич ко је дин ство и ја ка вла да лач ка власт.20) 
Став Ми ха и ла Обре но ви ћа пре ма на ци о нал ном и устав ном пи та-
њу био је не дво сми слен. У во ђе њу на ци о нал не по ли ти ке, Ср би ја 
се мо ра ру ко во ди ти по тре бом за сти ца њем не за ви сно сти, па и по 
це ну ору жа ног су ко ба с Тур ском ако то по ли тич ке при ли ке до зво-
ле. С дру ге стра не, нео др жи во је ва же ње Уста ва од 1838. го ди не 
јер до зво ља ва Пор ти да ути че на уну тра шње при ли ке у зе мљи и 
спу та ва ства ра ње сна жне из вр шне вла сти усред сре ђе не код кне за 
и из град њу др жав них ин сти ту ци ја.

Устав на ре фор ма је от по че ла на кон сту па ња на власт кне за 
Ми ха и ла Обре но ви ћа. Нај пре је усво јен За кон о на сле ђу кне жев-
ског пре сто ла (1860),21) а по том исте го ди не при пре мљен и На црт 
уста ва.22) Од до но ше ња но вог уста ва се од у ста ло, јер се за то ни-
су сте кле по вољ не по ли тич ке окол но сти. Тур ска је сво ју по др шку 
пру жа ла је ди но под усло вом да се но ви устав до не се у фор ми ха ти-
ше ри фа, па је кнез Ми ха и ло при хва тио са вет Фран цу ске и Ру си је 
да ор ган ским за ко ни ма обе сна жи Устав од 1838. го ди не.23) Ор ган-
ским за ко ни ма о на сле ђу, о Скуп шти ни, о Др жав ном со вје ту и о 
19) По сту па њу на пре сто, кнез Ми хај ло је из ја вио да је „за кон нај ви ша во ља у Ср би ји, ко-

јој се сва ки без раз ли ке мо ра по ко ри ти“, Ј. Про да но вић, Уставниразвитакиуставне
борбеуСрбији,стр. 139.

20) Кнез Ми ха и ло Обре но вић на сто јао да „по сле па три ар хал ног де спо ти зма свог оца учи-
ни по ку шај с про све ће ним де спо ти змом“. С. Јо ва но вић, „По ли тич ке и прав не рас пра-
ве“, пр ва све ска, стр. 27. Сло бо дан Јо ва но вић сма тра да је кнез Ми хај ло Обре но вић 
уста но вио је дан лич ни ре жим, и да је вла дао као ап со лу ти ста. На по је ди ним ме сти ма 
у сво јим де ли ма, он ис ти че да овај вла дар ни је имао ве ли ких спо соб но сти и да ни је 
до ра стао ци ље ви ма ко је је по ста вио (С. Јо ва но вић „Дру га вла да Ми ло ша и Ми хај ла“, 
СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 3, стр. 399), док на дру гом ме сту хва ли 
ње го ве ре форм ске про јек те и твр ди да је он „вр ло ве ли ки вла да оц“ (С. Јо ва но вић, нав. 
де ло, стр. 509).

21) За кон ни је не у ста ван јер је пра во кне жев ског на сле ђа за по ро ди цу Обре но вић би ло 
пред ви ђе но и у чла ну 1. Тур ског уста ва. Ме ђу тим, ова устав на од ред ба ни је по што ва на 
у прак си (1842. го ди не).

22) На цр те тзв. „Сто ја ко ви ће вог уста ва“ об ја вио и ко мен та ри сао Или ја А. Пр жић. Ви де ти: 
И. А. Пр жић,  „Два устав на про јек та за вре ме вла де кне за Ми ха и ла“, Архивзаправнеи
друштвененауке,број 1/1924, стр. 42–48. Кра ћи при каз овог на цр та уста ва да је и Ј. М. 
Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 140–142. Ви де ти и С. 
Јо ва но вић, „Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла“, стр. 520–522.

23) Ви де ти: Ј. М. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији, стр. 140; С. 
Јо ва но вић, „Дру га вла да Ми ло ша и Ми хај ла“, стр. 358.
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цен трал ној упра ви „Устав је био, у ства ри, уки нут“.24) Пор та ни је 
мо гла да ути че на до но ше ње ових за ко на, јер је Ср би ји би ла за јем-
че на за ко но дав на ауто но ми ја. У на шој те о ри ји је при сут но и ста-
но ви ште да по ме ну ти ор ган ски за ко ни пред ста вља ју но ви устав ни 
ре жим, од но сно не ко ди фи ко ва ни устав ни акт и на зи ва ју се „Пре о-
бра жен ски устав“.25)

Пре о бра жен ским уста вом уста но вље на су два но ва др жав на 
ор га на и из ме њен је од нос из ме ђу кња за и Со вје та. Кнез је по стао 
над мо ћан устав ни чи ни лац у си сте му вла сти.  Пре о бра жен ски 
устав чи не че ти ри устав на за ко на. По ЗаконуоДржавномсовјету
од 1861. го ди не, књаз би ра и раз ре ша ва со вјет ни ке. Др жав ни со вјет 
ви ше ни је оли гар хиј ско те ло, по што со вјет ни ци има ју ста тус обич-
них чи нов ни ка. Со вјет је за др жао за ко но дав ну над ле жност, али је 
књаз имао пра во ап со лут ног за ко но дав ног ве та. ЗаконоУстроје
ниуцентралнедржавнеуправе од 1862. го ди не уре ђу је ин сти ту-
ци ју вла де. Ми ни стар ски са вет чи ни ли су ми ни стри, чи ји је број 
са че ти ри по ве ћан на се дам. Књаз би ра и раз ре ша ва ми ни стре и 
пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та. Ми ни стар ски са вет ру ко во ди 
упра вом и има са ве то дав ну уло гу у вр ше њу за ко но дав не вла сти, 
јер вла да све пред ло ге за ко на и уред би и све ва жне ме ре и на ред бе 
прет ход но раз ма тра и ре ша ва. За кон, уме сто из ра за „по пе чи тељ“, 
ко ри сти по пр ви пут тер мин – ми ни стар. Ми ни стри се ви ше ни-
су мо ра ли име но ва ти са мо из ре да не по крет них са вет ни ка, ка ко 
је то уре дио Тур ски устав. Вла да се, на тај на чин, ор га ни за ци о но 
оса мо ста љу је у од но су на Др жав ни са вет. Вла да, од но сно ми ни-
стри, од го ва ра ју са мо кња зу а не и пар ла мен ту. ЗаконоНародној
скупштини (1861) пред ви ђа обичнуи великународнускупштину.
24) С. Јо ва но вић, „По ли тич ке и прав не рас пра ве“, пр ва све ска, стр. 27.
25) Мар ко Па вло вић је за устав не ак те до не те у вре ме кнез Ми ха и ла на На род ној скуп шти-

ни 1861. го ди не упо тре био на зив „Пре о бра жен ски устав“. Пре ма ње го вом ми шље њу, 
по ме ну те за ко не пре ма на чи ну до но ше ња и зна ча ју ма те ри је ко ја је уре ђе на тре ба ква-
ли фи ко ва ти као не ко ди фи ко ван устав. Устав ни за ко ни усво је ни су од стра не Скуп шти-
не, кне за и Со вје та, у вре ме скуп штин ског за се да ња, што им је да ло ве ћу прав ну сна гу 
од обич них за ко на. Овим за ко ни ма је ство рен нов прав ни по ре дак, „од тзв. Тур ског 
уста ва за др жан је са мо рам у ко ји је ста вље на но ва су шти на“ (стр. 245). У ужем ма те-
ри јал ном сми слу, Пре о бра жен ски устав чи не за ко ни о На род ној скуп шти ни и Др жав-
ном са ве ту, а у ши рем сми слу он об у хва та и за ко не о чи нов ни ци ма, цен трал ној др-
жав ној упра ви, о су до ви ма, о оп шти на ма и од ред бе Кри вич ног за ко ни ка. До но ше њем 
Пре о бра жен ског уста ва Ср би ја је сте кла и нај ва жни је обе леж је су ве ре но сти – уста во-
твор ну власт. Ви де ти: М. Па вло вић, УставнозаконодавствокнезаМихаила,док тор ска 
ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 1989, стр. 256–272 и 
354–358. Та кво гле ди ште при хва та ју и Б. Ми ло са вље вић и Д. М. По по вић (Б. Ми ло са-
вље вић, Д. М. По по вић, Уставноправо,трећеизмењеноидопуњеноиздање,Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та Уни он, Бе о град, 2009, стр. 87).
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На род на скуп шти на је би ла са ве то дав ни ор ган у вр ше њу за ко но-
дав не вла сти. Ве ли ка на род на скуп шти на је има ла че ти ри пу та ви-
ше по сла ни ка од обич не и са ста ја ла се у слу ча ју: из бо ра но вог кне-
за, одо бре ња усво је ња пре сто ло на след ни ка кад не би би ло му шког 
по том ства и са ци љем од ре ђи ва ња на ме сни ка за вре ме кне же вог 
ма ло лет ства. Ми хај ло је те жио да ума њи зна чај На род не скуп шти-
не, па је по ве ћан имо вин ски цен зус за ужи ва ње па сив ног би рач-
ког пра ва и уку пан број по сла ни ка ума њен за че твр ти ну у од но су 
на са зив Све то ан дреј ске скуп шти не. Законоустројствуопштина
иопштинскихвласти(1866) уре ђу је ор га ни за ци ју оп штин ске са-
мо у пра ве, и је дан је од „нај ва жни јих за ко на кнез Ми ха и ло вог до-
ба“.26) За кон има из ра зи то цен тра ли стич ку ори јен та ци ју, пред ви ђа 
стро ги над зор др жа ве над ло кал ним ор га ни ма вла сти и скро ман 
круг над ле жно сти оп шти на.27) У том сми слу, он се кон цеп циј ски 
ни је уда љио од уста во бра ни тељ ског за ко на о оп шти на ма. Упр кос 
сво јим не до ста ци ма и кри ти ка ма опо зи ци је, За кон о оп шти на ма је 
ва жио до 1888. го ди не, а по том од 1894. го ди не до 1903. го ди не. 

Кнез Ми ха и ло Обре но вић је, по чет ком 1868. го ди не, пред у зео 
ко ра ке и на при пре ми ко ди фи ко ва ног уста ва. Та ко је на стао На-
црт уста ва Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа по чет ком 1868. го ди не.28) Из ме ђу 
овог устав ног на цр та и Уста ва од 1869. го ди не по сто је слич но сти 
у ни зу устав них ре ше ња, пре све га у оним од ред ба ма ко је се ти чу 
при ро де вла да лач ке вла сти, ка рак те ра др жав ног уре ђе ња, гра ђан-
ских пра ва и сло бо да.29) 

26) Упо ре ди ти: М. Свир че вић, ЛокалнасамоуправауСрбијииБугарској(1878–1914),стр. 
53.

27) „За кон од 1866. схва тио је оп шти ну по гла ви то као не по сред ну по ли циј ску власт, као 
под руч ни ор ган сре ског на чел ни ка, пре ко ко га он из вр шу је за ко не и одр жа ва ред у 
зе мљи.“ (С. Јо ва но вић, Дру га вла да Ми ло ша и Ми ха и ла“, стр. 375) У овом раз до бљу, 
усво јен је и Законотоме,којасуместауСрбијиокружневароши,варошице,акоја
села од 1866. го ди не. За кон је од ре дио те ри то ри ју на се ље них ме ста ко ја чи не оп шти ну. 
Кнез Ми ха и ло је за др жао на сна зи Законоустројствуокружнихначелставаиглавним
дужностимасрескихначелника(1839). Овај за кон је од го ва рао по тре ба ма хи је рар хи-
зо ва не би ро крат ске кон тро ле управ них ор га на. Упо ре ди ти: Д. Јев тић, Д. По по вић, На
роднаправнаисторија,четвртоиздање, стр. 142; М. Свир че вић, Локалнасамоуправа
уСрбијииБугарској(1878–1914),стр. 50–55.

28) Ра ди во је Ми лој ко вић је у вре ме из ра де свог устав ног на цр та оба вљао ду жност пред-
сед ни ка Апе ла ци о ног су да. Ка сни је је укљу чен у Ко ми си ју за из ра ду На ме снич ког 
уста ва и оба вљао је ду жност пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та (1869–1872) и ми ни-
стра уну тра шњих по сло ва. О Устав ном на цр ту Ра ди во ја Ми лој ко ви ћа ви де ти: И. А. 
Пр жић, „Два устав на про јек та за дру ге вла де кне за Ми ха и ла“, Архивзаправнеидру
штвененауке,број 3/1925, стр. 207–219 и број 4/1925, стр. 295–303; Ј. Про да но вић, 
УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији, стр. 150–163.

29) За раз ли ку од На ме снич ког уста ва, Устав ни на црт пред ви ђа би ка ме рал ну струк ту ру 
На род не скуп шти не. Гор њи дом („стал ни дом“) чи не две гру пе по сла ни ка – они ко је 
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На кон атен та та на Ми хај ла Обре но ви ћа (1868), име но ва-
но је при вре ме но На ме сни штво у са ста ву: пред сед ник Др-
жав ног са ве та, ми ни стар прав де и пред сед ник Ка са ци о ног 
су да. При вре ме но на ме сни штво је рас пи са ло из бо ре за Ве ли-
ку на род ну скуп шти ну са за дат ком да име ну је кне за у скла ду 
са за кон ским про пи си ма. Вој ска је, ме ђу тим, пред у хи три ла 
На род ну скуп шти ну и за кне за иза бра ла Ми ла на, уну ка Је-
вре ма Обре но ви ћа. То је школ ски при мер др жав ног уда ра. 
На кнад ни ле ги ти ми тет је доц ни је при ба вљен. Ве ли ка на род-
на скуп шти на је, под при ти ском вој ске, по твр ди ла на след но 
кне жев ско пра во Ми ла ну Обре но ви ћу. По ста вље но је но во 
на ме сни штво, да упра вља зе мљом до сти ца ња пу но лет ства 
пре сто ло на след ни ка. На ме сни штво је убр зо об зна ни ло да ће 
по кре ну ти по сту пак за до но ше ње но вог уста ва. Мо ти ви На-
ме сни штва би ли су ви ше стру ки и по ли тич ки праг ма тич ни.

Но ви по ли тич ки ре жим, на кон уби ства кне за Ми ха и ла Обре-
но ви ћа, био је не ста би лан. Тур ска је об ја ви ла на ме ру да име ну је 
свог пред став ни ка у Бе о гра ду, као вр хов ног го спо да ра у Ср би ји.30) 
По сто ја ла је и опа сност од но вог др жав ног уда ра, овог пу та од 
стра не кон зер ва ти ва ца и ка ра ђор ђе ви ће ва ца. Устав ним про ме на ма 
за шти ти ли би се ин те ре си ди на сти је Обре но ви ћа и оја чао кне жев 
устав ни по ло жај. Од го вор ност уме сто кне за, у но вом уста ву, пре-
у зи ма ли би сво јим пре ма пот пи сом ми ни стри. На тај на чин, пред у-
пре ди ла би се мо гућ ност су ко ба из ме ђу кне за и Др жав ног са ве та. 
Са вет је тре ба ло раз вла сти ти, а ње го ва за ко но дав на овла шће ња по-
ве ри ти На род ној скуп шти ни. 

На ме сни ци ни су има ли ши ру по др шку јав но сти, па су ко ри-
сти ли устав ну ре фор му, да за до би ју по ве ре ње на ро да, уме ре них 
кон зер ва ти ва ца и ли бе ра ла.31) Они су има ли још је дан раз лог за 
до но ше ње уста ва. Ка ко је За кон о на сле ђу кне жев ског пре сто ла 
огра ни чио тра ја ње њи хо вог ман да та на три го ди не без мо гућ но сти 
ре и збо ра, устав ном нор мом су обез бе ди ли стал ност свог по ло жа ја 

по ста вља књаз и они ко ји сти чу по сла нич ки ста тус док вр ше од ре ђе на зва ња. У сре-
зо ви ма је по сре дан из бор, за раз ли ку од из бо ра у ва ро ши ма у ко ји ма су не по сред ни 
из бо ри. Ман дат иза бра них по сла ни ка је три го ди не, с тим што се на сва ке три го ди не 
оба вља ју из бо ри за тре ћи ну иза бра них по сла ни ка. Устав ни на црт је пред ви ђао бла же 
усло ве у по гле ду имо вин ског цен зу са за би рач ко пра во.

30) Д. Ме кен зи, ЈованРистић–европскидржавник,стр. 80.
31) Упо ре ди ти: Д. Јев тић, Д. М. По по вић, Народна правна историја, стр. 148; Ч. По-

пов, „Дру штве но по ли тич ке при ли ке у Ср би ји у вре ме до но ше ња Уста ва од 1869“, у: 
УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,СА НУ, Бе о град, 1990, стр. 91.
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до сти ца ња пу но лет ства Ми ла на Обре но ви ћа (члан 17). На ме сни-
штво, ко је је упра вља ло вла дом, би ло је чвр сто ре ше но да по сва ку 
це ну на мет не но ви устав.

По од лу ци На ме сни штва је обра зо ванустав ни од бор („Све то-
ни кољ ски од бор“), кра јем 1868. го ди не,32) са за дат ком да рас пра ви 
спор на устав на пи та ња. Устав ни од бор ни је по сти гао са гла сност о 
свим устав ним пи та њи ма, али и сви уса гла ше ни пред ло зи Устав-
ног од бо ра ни су при хва ће ни као осно ва за из ра ду на цр та но вог 
уста ва. И На ме сни штво је од у ста ло од по је ди них основ них на че-
ла (дво дом ни си стем, ми ни стар ска од го вор ност), пред ста вље них у 
бе се ди на ме сни ка Јо ва на Ри сти ћа ко јом је отво ре на пр ва сед ни ца 
устав ног од бо ра. Вла дин На црт уста ва је са од ре ђе ним из ме на ма 
при хва ти ла Ве ли ка на род на скуп шти на. На ме сни ци су сво јим пот-
пи сом по твр ди ли сту па ње на сна гу Уста ва Кне же ви не Ср би је од 
1869. го ди не.  

II.УСТАВНЕОДРЕДБЕ

Устав је усво јен на на чин и по про це ду ри су прот но ва же ћим 
устав ним и за кон ским про пи си ма, па и ва зал ном ста ту су Ср би је. 
Сход но ме ђу на род ним уго во ри ма, Ср би ја ни је има ла пу ну уста-
во твор ну власт и без одо бре ња тзв. га рант них си ла и Пор те ни је 
мо гла да усво ји но ви устав. Дру го, по Тур ском уста ву, о про ме ни 
уста ва је од лу чи вао Др жав ни са вет, док је по за кон ским нор ма ма 
ово пра во по ве ре но На род ној скуп шти ни.33) Вла да је ус кра ти ла Др-
жав ном са ве ту да раз ма тра и од лу чу је о На цр ту но вог уста ва.34) По-
том, За кон о на сле ђу пре сто ла ни је до зво ља вао про ме ну уста ва за 
вре ме ма ло лет ства пре сто ло на след ни ка. Про тив но за кон ским про-
пи си ма, вла да и На ме сни штво су до не ли од лу ку да уме сто Обич не 
на род не скуп шти не, Ве ли ка на род на скуп шти на усво ји но ви устав. 

Устав не од ред бе су гру пи са не у де сет оде ља ка, с рас по ре дом 
ко ји сле ди си сте ма ти ку уоби ча је ну за са вре ме не уста ве. Та ко пр ви 
оде љак са др жи основ не устав не прин ци пе, дру ги ре гу ли ше пра ва 
32) Од бор је одр жао пр ву сед ни цу 6. де цем бра (по ста ром ка лен да ру се пра зно вао Све ти 

Ни ко ла) 1868. го ди не, и де ба та је тра ја ла на ред них де сет да на. На Устав ном од бо ру, 
ве ћи на опреч них ста но ви шта ни је уса гла ше на. Оп шир ни је о ра ду устав ног од бо ра: Ј. 
Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 163–177.

33) Ви де ти: С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва (1868–1878)“, Сабрана
делаСлободанаЈовановића,књи га 4, стр. 71. 

34) Са вет је био про тив про ме не Уста ва и са зи ва ње Ве ли ке скуп шти не. На ин си сти ра ње 
на род них по сла ни ка, Вла да је упу ти ла На црт уста ва Др жав ном са ве ту. Др жав ни са вет 
је про ме нио сво је ми шље ње на кон при ти ска вла де.
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и сло бо де, од че твр тог до сед мог је уре ђе на ор га ни за ци ја вла сти, 
осми оде љак је по све ћен по ло жа ју цр ка ва, шко ла и до бро твор них 
уста но ва („бла го да тел них за во да“), де ве ти по ло жа ју оп шти на и 
прав них ли ца, док је у де се том пред ви ђен по сту пак про ме не уста-
ва и по том сле де пре ла зне и за вр шне од ред бе. 

Основ ни устав ни прин ци пи, у нај ве ћој ме ри, уре ђу ју по ло жај 
кња за. Устав про кла му је мо нар хиј ско на че ло (члан 1), на на чин на 
ко је де фи ни сан и у уста ви ма од 1888, 1901. и 1903. го ди не. По том 
сле ди на че ло не по вре ди во сти др жав не гра ни це и ин те гри те та др-
жав не те ри то ри је (члан 2). Устав ко ри сти из раз „др жав на област“, 
чи ме се пре ју ди ци ра и фор мал ни су ве ре ни тет али не са др жи од-
ред бе о др жав ним сим бо ли ма (гр бу, за ста ви и хим ни). Не ја сно је 
да ли је то про пуст уста во твор ца или бо ја зан да би то мо гло иза зва-
ти ре ак ци ју стра них си ла, пре све га Ру си је и Тур ске.35) 

Утвр ђе но је на след ство кња жев ског до сто јан ства у ди на сти-
ји Обре но ви ћа (члан 10). На сле ђу ју се му шки по том ци по на че лу 
при мо ге ни ту ре у пра вој ли ни ји, а ако не ма та квих − он да у по боч-
ној ли ни ји. Ако ни та квих не ма, он да на сле ђу ју му шки по том ци 
Ми ло ше вих кће ри. Ова бе зо бал на од ред ба о на сле ђи ва њу кне жев-
ског по ло жа ја је шти ти ла ин те ре се ди на сти је у слу ча ју да Ми лан 
Обре но вић не бу де у мо гућ но сти да сту пи на пре сто или ако не ма 
му шких по то ма ка. У ис тој функ ци ји је био и став 4. овог чла на ко-
ји је оне мо гу ћа вао да би ло ко ји по то мак по ро ди це Ка ра ђор ђе ви ћа 
сту пи на пре сто. У слу ча ју кне же вог ма ло лет ства, власт оба вља 
ми ни стар ски са вет док Ве ли ка на род на скуп шти на не иза бе ре но-
вог кња за или име ну је на ме сни штво у слу ча ју ње го вог ма ло лет-
ства (члан 10. став 8. и члан 13). 

Књаз је цен трал ни устав ни ор ган вла сти. Он је „по гла вар др-
жа ве“ и „ње го ва је лич ност не при ко сно ве на и нео д го вор на“ (члан 
3). Од го вор ност за ње го ве ак те пре у зи ма над ле жни ми ни стар пре-
ма пот пи сом (члан 99. став 3). У име Кне за се из ри чу суд ске од-
лу ке (члан 109), он је „за штит ник сви ју ве ро и спо ве ди у др жа ви 
при зна тих“ (члан 120) а по сла ни ци по ла жу за кле тву да ће у свом 
ра ду во ди ти ра чу на и о ње го вом „оп штем до бру“ (члан 52). Осим 
тра ди ци о нал них пре ро га ти ва, као што су за сту па ње зе мље у од-
но си ма са ино стран ством, ко ман до ва ње вој ском (члан 7), пра ва на 
про мул га ци ју за ко на и на по ми ло ва ње (члан 118), он има и дру ге 
35) Бо је на за ста ви утвр ђе не су сул та но вим фер ма ном, убр зо на кон су спен до ва ња Сре тењ-

ског уста ва. Оне су по ре ђа не сле де ћим хо ри зон тал ним ре до сле дом: цр ве на-пла ва-бе ла, 
од о зго на до ле.
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над ле жно сти не ти пич не за вла да ра у пар ла мен тар ним устав ним 
мо нар хи ја ма.  

Књаз по ста вља све др жав не чи нов ни ке и за кљу чу је уго во ре са 
стра ним др жа ва ма (члан 8). По ло жај кне за је из ра зи то над мо ћан у 
од но су на вла ду (ми ни стар ски са вет) и скуп шти ну. С об зи ром на 
то да би ра и раз ре ша ва ми ни стре, ми ни стар ски са вет или вла да је 
прак тич но ње гов ка би нет па је и ка рак тер из вр шне вла сти мо но це-
фа лан. Књаз име ну је и че твр ти ну од укуп ног бро ја по сла ни ка (тзв. 
кне же ви по сла ни ци), али и по ве ре ни ке ко ји мо гу при су ство ва ти 
сед ни ца ма пар ла мен та и ра ду пар ла мен тар них од бо ра а при то ме 
мо гу да да ју оба ве ште ња и об ја шње ња. Кнез у вр ше њу за ко но дав-
не вла сти рас по ла же пра вом да са мо стал но или по сред ством свог 
пу но моћ ни ка са зо ве скуп шти ну, од ре ђу је вре ме за се да ња скуп-
шти не (члан 76), има пра во устав не и за кон ске ини ци ја ти ве и ап-
со лут ног за кон ског ве та,36) и до но ше ња за ко на у слу ча ју ван ред ног 
ста ња (члан 56). 

На ме снич ки устав из ри чи то не про кла му је на че ло по де ле вла-
сти, али из устав них од ред би сле ди да га при хва та, до ду ше у де-
фор ми са ном об ли ку. За ко но дав на власт је де кла ра тив но по де ље на 
из ме ђу Кња за и На род не скуп шти не (чл. 4. и 54), но си лац из вр-
шне вла сти је књаз ко ји је вр ши по сред ством вла де (чл. 55. и 99), 
а суд ска власт при па да су до ви ма (члан 110). Устав не уво ди пар ла-
мен тар ни си стем. Пре све га, На ме снич ки устав не по зна је на че ло 
пар ла мен тар не ми ни стар ске од го вор но сти јер кнез, ка ко смо већ 
на ве ли, од лу чу је о из бо ру и раз ре ше њу ми ни ста ра (члан 99). На-
род на скуп шти на са мо по кре ће по сту пак за утвр ђи ва ње кри вич не 
од го вор но сти ми ни стра (чл. 100–104). Ми ни стри, да кле, ни су би-
ли по ли тич ки од го вор ни На род ној скуп шти ни. Та кав мо дел од но-
са из ме ђу кне за, вла де и На род не скуп шти не пре у зет је из уста ва 
не мач ких кне же ви на.

У дру гом одељ ку су уре ђе на гра ђан ска пра ва и сло бо де. Устав 
од 1869. го ди не уво ди но ва по ли тич ка пра ва (би рач ко пра во и 
сло бо ду ми шље ња),  али и про ши ру је пра ва и сло бо де за јем че-
не Тур ским уста вом.37) Устав про кла му је јед на кост пред за ко ном 
(члан 23), пра во на јед на ку до ступ ност др жав них зва ња (члан 24), 
36) Ви де ти члан 5. став 2. Уста ва.
37) Ана ли зом устав них од ред би мо же се утвр ди ти ути цај Бел гиј ског уста ва од 1831. го-

ди не и Уста ва Лук сем бур га од 1861. го ди не, као у Уста ва САД на од ред бе о пра ви ма и 
сло бо да ма у На ме снич ком уста ву. Упо ре ди ти: П. Ни ко лић, „Де кла ра ци ја пра ва чо ве ка 
и гра ђа ни на од 1789. и пра ва и сло бо де у срп ским уста ви ма у XIX ве ку“.
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пра ва из тзв. habeascorpusacta (чл. 26. и 27), пра во на сло бо ду 
при ват не сво ји не (чл. 25. и 28). За бра ње на је кон фи ска ци ја имо ви-
не, осим уко ли ко је имо ви на сте че на кри вич ним де лом (члан 29). 
Екс про при ја ци ја не по крет но сти је до зво ље на са мо уз на кна ду и 
уз са гла сност вла сни ка не по крет но сти и у за ко ном пред ви ђе ним 
слу ча је ви ма (члан 30). Устав уста но вља ва пра во на сло бо ду ми сли 
и штам пе (члан 30),38) али не и на сло бо ду по ли тич ког ор га ни зо ва-
ња.39) Уво ди се пра во на од бра ну и не при ко сно ве ност (не по вре ди-
вост) ста на. Оба ве за пла ћа ња дан ка, од ко је су из у зе ти са мо кнез 
и пре сто ло на след ник, и слу же ња вој ног ро ка су основ не гра ђан ске 
ду жно сти. С дру ге стра не, Устав не по зна је по је ди на пра ва ко ја су 
по сто ја ла у Сре тењ ском уста ву (пра ва ко ја се од но се на ду жи ну 
при тво ра, на че ло nebisinidem,нео д го вор ност де це и срод ни ка). 
Ина че, осо бе ност овог уста ва и ујед но ње гов не до ста так је че сто 
по зи ва ње на за кон ску енон си ја ци ју у ма те ри ји уре ђи ва ња пра ва и 
сло бо да. Та кве „ка у чук од ред бе“ ни су по год не, јер се за кон ским 
про пи сом мо же обе сми сли ти устав на ин тен ци ја за за шти том пра ва 
и сло бо да. У прак си, мно га уста вом про кла мо ва на пра ва и сло бо де 
има ла су па пир на ти ка рак тер. 

Устав по зна је и ин сти тут ван ред ног ста ња, па је у слу ча ју ње-
го вог про гла ше ња Вла ди до зво ље но да су спен ду је по је ди на пра-
ва и сло бо де (не по вре ди вост при ват не сво ји не, сло бо ду го во ра и 
штам пе) и из ме ни над ле жност су до ва (члан 38). Устав ни је огра-
ни чио тра ја ње ван ред ног ста ња, ни ти је дао мо гућ ност На род ној 
скуп шти ни да се из ја сни о ме ра ма ко је су пред у зе те. Вла да је ко-
ри сти ла ове устав не мо гућ но сти, по себ но у вре ме срп ско-тур ских 
ра то ва, зло у по тре бља ва ју ћи ин сти тут ван ред ног ста ња.40) 

Ср би ја је и по Уста ву од 1869. го ди не се ку лар на др жа ва, али је 
Срп ска пра во слав на цр ква има ла по се бан ста тус др жав не цр кве.41) 
38) За ко ном о штам пи (1881) би ла је уки ну та цен зу ра пред ви ђе на За ко ном о пе чат њи 

(1870), али је три го ди не ка сни је (1884) но вим за ко ном по но во до ступ на.
39) Пра во на по ли тич ко ор га ни зо ва ње би ло је уре ђе но тек За ко ном о удру же њи ма и збо-

ро ви ма од 1881. го ди не. До та да, рад по ли тич ких удру же ња и стра на ка по ли ци ја је 
за бра њи ва ла. Сва ки об лик по ли тич ког ор га ни зо ва ња по сма тра ла је као акт упе рен про-
тив јав ног по рет ка. О то ме: С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа – књи га дру га 
(1878–1889)“, СабранаделаСлободанаЈовановића,књи га 5, Бе о град, 1990, стр. 70–71.

40) „Ка ко је про стра на и без раз ло жна, а у исто вре ме и ру жна и не мо рал на, упо тре ба чи-
ње на од то га пра ва, по ка зу је чи та ва се ри ја ван ред них ста ња и пре ких су до ва у вре ме ну 
тра ја ња овог уста ва, чи је су жр тве би ли то ли ки че сти ти и ум ни др жав ни ци, по ли ти ча-
ри и ро до љу би срп ски“. М. Ж. Ми ло ва но вић, Државноправоидругеуставноправне
студије,ЈП „Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 1997, стр. 309.

41) Ста тус др жав не цр кве имао је и не га тив не по сле ди це по Срп ску пра во слав ну цр кву. 
Др жа ва је ути ца ла на цр кве не по сло ве, што је кул ми ни ра ло сме ном ми тро по ли та Ми-
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За раз ли ку од Сре тењ ског и Тур ског уста ва, На ме снич ки устав не 
са др жи од ред бе ко је се од но се на уну тра шњу ор га ни за ци ју Срп-
ске пра во слав не цр кве. Нај пре, у де лу ко ји се од но си на пра ва и 
сло бо де гра ђа на, Устав од 1869. го ди не уре ђу је да је пра во слав на 
ве ра „вла да ју ћа“ у Ср би ји, а да је „сло бод на и сва ка дру га при зна-
та ве ра“ (члан 31). Сло бо да ве ро и спо ве сти за шти ће на је и за ко ном, 
и под над зо ром је др жав не вла сти од но сно ми ни стра ве ра (ми ни-
стра цр кве них по сло ва). По се бан ста тус Срп ске пра во слав не цр кве 
огле дао се и у од ред би ко јом је за бра њен про зе ли ти зам (члан 31. 
став 3).42) Кнез је пра во слав не ве ре, а у са ста ву скуп шти не по по ло-
жа ју мо гли су би ти име но ва ни и све ште ни ци Срп ске пра во слав не 
цр кве.

Вој ска има по се бан устав ни по ло жај. Она се „не мо же уки ну ти 
или сма њи ва ти“ (члан 35). Вој на оба ве за је гра ђан ска ду жност. Ове 
од ред бе би ле су сво је вр сна га ран ци ја про тив Пор те у слу ча ју да 
по кре не про цес де ми ли та ри за ци је Ср би је. Устав је раз ли ко вао ста-
ја ћу (про фе си о нал ни са став) и на род ну вој ску (ре зер вни са став). У 
на ме ри да се спре чи по ли ти за ци ја вој ске, ко ја је у срп ској по ве сти 
има ла зна чај ну уло гу у др жав ним пре вра ти ма, за ње не при пад ни ке 
је за бра ње на сло бо да удру жи ва ња и оку пља ња или, ка ко устав ка-
же, „вој ска се не сме до го во ра ти“, а вој ни ци ста ја ће вој ске не ма ју 
би рач ко пра во (члан 36). 

На род на скуп шти на је по ста ла устав ни ор ган вла сти са скром-
ним уче шћем у вр ше њу за ко но дав ства, али је то био на пре дак у 
од но су на за кон ске про пи се по ко ји ма је има ла са мо са ве то дав ну 
уло гу. По За ко ну од 1861. го ди не, за се да ња На род не скуп шти не 
су одр жа ва на пе ри о дич но на три го ди не. На Пре о бра жен ској скуп-
шти ни (1861) се рас пра вља ло о но вим устав ним за ко ни ма, на Ве-
ли ко го спо јин ској скуп шти ни раз ма тра не су по ли тич ке ини ци ја ти-
ве за до но ше ње за ко на о ми ни стар ској од го вор но сти и за ко на о 
штам пи, као и на Ми хољ ској скуп шти ни на ко јој је пред ло же но 

ха и ла од стра не кне за Ми ла на Обре но ви ћа у ок то бру 1881. го ди не. По вод је био про-
тест ми тро по ли та про тив За ко на о так са ма (1881) ко јим је уве де на так са на ру ко по ла-
га ње, хи ро то ни ју, хи ро те си ју и мо на шки по стриг. На ред не го ди не, др жа ва је фор мал но 
уве ла „це за ро па пи зам“, усво јен је Законоизменамаидопунамаузаконуоцрквеним
властимаправославневере ко јим је омо гу ће но не све тов ним ли ци ма да уче ству ју у из-
бо ру ми тро по ли та. Из бор ми тро по ли та је по твр ђи вао краљ. Др жа ва је сме ни ла и сва 
три епи ско па ко ја су се по бу ни ла про тив из ме на За ко на. Ви де ти: С. Мар ко вић, „Цр ква 
и по ли ти ка, Срп ска пра во слав на цр ква у Ср би ји и др жа ва: кле ри ка ли за ци ја или це за-
ро па пи зам“, http://www.nspm.org.yu/De ba te/2005_CP_slmar ko vic_kle ri ka.htm (до ступ но 
16.12.2009); Д. Но ва ко вић, „Став На пред њач ке стран ке пре ма Срп ској пра во слав ној 
цр кви“, Политикологијарелигије,2/2007, стр. 67–68.

42) Ова кву нор му су сре ће мо и са вре ме ним уста ви ма (члан 13. грч ког уста ва).
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и до но ше ње но вог уста ва (1867). У ње ном са ста ву ни је би ло чи-
нов ни ка, јер они ни су мо гли би ти по сла ни ци. Пред сед ни ка и се-
кре та ре На род не скуп шти не име но ва ла је вла да, а по сла ни ци ни су 
има ли иму ни тет. 

На ме снич ки устав раз ли ку је обич ну и ве ли ку на род ну скуп-
шти ну. Обе су јед но дом не. Ве ли ка на род на скуп шти на има ла је че-
ти ри пу та ви ше по сла ни ка од бро ја иза бра них на род них по сла ни ка 
у На род ној скуп шти ни. По сла ни ци Ве ли ке на род не скуп шти не би-
ра ли су се на не по сред ним из бо ри ма. Ве ли ка на род на скуп шти на 
је од лу чи ва ла о: из бо ру но вог кне за, из бо ру на ме сни ка, про ме ни 
уста ва и др жав не те ри то ри је и са ве то ва ла је кне за о пи та њи ма од 
ве ће ва жно сти у слу ча ју ка да он то зах те ва (члан 89). Ве ли ка на род-
на скуп шти на ни је има ла ка рак тер устав не скуп шти не,43) јер ни је 
мо гла су ве ре но да од лу чу је о про ме ни уста ва, већ је одо бра ва ла 
пред лог из ме на и до пу на уста ва (члан 131. став 3). Она је иза бра ла 
но вог кне за на кон уби ства Ми ха и ла Обре но ви ћа, на ред не го ди не је 
усво ји ла Устав, по твр ди ла је Уго вор о ми ру с Тур ском 1877. го ди-
не, а 1888. го ди не је уче ство ва ла у усва ја њу но вог уста ва.

Устав је уре дио да је Обич на на род на скуп шти на пред став-
нич ки ор ган вла сти и да се са сто ји од иза бра них и по ста вље них 
по сла ни ка. И то је јед на од но ви на, ко ја ни је по зна та у та да шњем 
ком па ра тив ном пра ву. Иза бра ни по сла ни ци су би ра ни на из бо ри-
ма, а по ста вље не је име но вао Књаз (чл. 41–44). Број по сла ни ка у 
На род ној скуп шти ни ни је био фик сно утвр ђен (numerusclausus),
већ се утвр ђи вао пре ма бро ју по ре ских об ве зни ка.44) По сто ја ле су 
три вр сте из бор них је ди ни ца: сре зо ви, ва ро ши и град Бе о град. Бе-
о град је би рао два по сла ни ка, а по јед ног по сла ни ка – срез и окру-
жне ва ро ши до че ти ри и по хи ља де по ре ских гла ва.45) Ако је број 
по ре ских об ве зни ка пре ла зио овај број, сре зо ви и окру жне ва ро ши 
су има ле пра во на из бор још јед ног по сла ни ка (члан 44). На сва-
ка три иза бра на по сла ни ка, Књаз је по ста вљао јед ног (ви рил ног) 
по сла ни ка. Устав је вла дар ско пра во огра ни чио усло вом по ко јем 
су се име но ва ла ли ца ко ја се „од ли ку ју на у ком или ис ку ством у 

43) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности,1804–1918, стр. 41.
44) Из у зев по Уста ву од 1901. го ди не ко ји је не по сред но утвр дио број по сла ни ка у На-

род ној скуп шти ни (130), број на род них по сла ни ка се утвр ђи вао уочи пар ла мен тар них 
из бо ра пре ма бро ју по ре ских гла ва, од но сно пре ма бро ју ста нов ни ка. 

45) Из бор ни за кон скуп штин ски је усво јен 1870. го ди не и ре гу ли сао је да се ре дов ни пар-
ла мен тар ни из бо ри одр жа ва ју на че ти ри го ди не. Гла са ње је би ло јав но, па су би ра-
чи че сто би ли из ло же ни при ти сци ма вла сти. Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправна
историја,стр. 151.
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на род ним по сло ви ма“, али је оста вљао и мо гућ ност ма ни пу ла ци је, 
бу ду ћи да, ка ко ка же, овај број ни је ко на чан. Ова од ред ба је јем чи-
ла да ће у скуп шти ну ући и пред став ни ци ин те ли ген ци је,46) али с 
дру ге стра не то је и зна чи ло, има ју ћи у ви ду ши ро ко по ста вље ну 
пар ла мен тар ну ин ком па ти бил ност, да ће вла да њи ма упра вља ти 
(члан 45).47) 

Би рач ко пра во је пр ви пут уре ђе но Уста вом од 1869. го ди не. 
По угле ду на За кон о На род ној скуп шти ни од 1858. го ди не, Устав 
пред ви ђа три оп шта усло ва за ужи ва ње би рач ког пра ва: др жа-
вљан ство, пу но лет ство и пла ћа ње по ре за (члан 46). Ко ри шће ње 
па сив ног би рач ког пра ва, пра ва да бу де иза бран за по сла ни ка на 
не по сред ним из бо ри ма, би ло је огра ни че но ста ро сним цен зу сом 
и ви си ном по ре за. Та ко је кан ди дат за по сла ни ка мо рао да бу де 
стар нај ма ње 30 го ди на и да пла ћа др жав ни по рез од нај ма ње шест 
та ли ра го ди шње (члан 47). Па сив но би рач ко пра во би ло је не до-
ступ но за чи нов ни ке, пен зи о не ре, адво ка те и при пад ни ке ре дов-
не вој ске („ста ја ће“), као и за ли ца ко ја при ма ју „из др жа ва ња из 
др жав не ка се“ (члан 48).48) Устав је ка у чук од ред бом до пу штао да 
се из бор ним за ко ном пред ви де и до дат ни усло ви за огра ни че ње 
па сив ног би рач ког пра ва. Кнез ни је био огра ни чен овим нор ма ма 
при ли ком име но ва ња ви рил них по сла ни ка. Устав је за бра нио ко-
ри шће ње плу рал ног во ту ма на не по сред ним из бо ри ма (члан 49), 
али ни је про кла мо вао тај ност гла са ња ка ко би се би ра чи за шти ти-
ли од при ти ска вла сти. 

У скла ду с на че лом на род не су ве ре но сти, Устав про кла му је 
сло бо дан по сла нич ки ман дат (члан 51). По сла ни ци има ју иму ни-

46) Д. Ме кен зи, ЈованМариновић–европскидржавник,Цен тар за уна пре ђи ва ње прав них 
сту ди ја, Бе о град, 2004, стр. 85.

47) Сло бо дан Јо ва но вић, вр стан по зна ва лац срп ске устав не исто ри је XIX ве ка, то об ја-
шња ва на сле де ћи на чин: „Вла ди ни по сла ни ци од го ва ра ли су тач но же љи На ме сни-
штва да ин те ли ген ци ја уђе у за ко но дав но те ло, и да опет за то не бу де не за ви сна од 
вла де. Вла ди не по сла ни ке вла да је има ла у џе пу. Не са мо да их је по ста вља ла, не го, ако 
би њи хо вим ра дом би ла не за до вољ на, она је мо гла и да их укло ни из Скуп шти не. Јер 
сва ка про ме на њи хо во га слу жбе ног по ло жа ја по вла чи ла је со бом гу би так ман да та – а 
да ли ће они про ме ни ти слу жбе ни по ло жај за ви си ло је од вла де.“ (С. Јо ва но вић, „Вла-
да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва 1868–1878“, СабранаделаСлободанаЈовановића, 
књига4, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 74).

48) У вре ме до но ше ња На ме снич ког уста ва, а и ка сни је, ни је би ло Уста ва у Евро пи ко ји је 
са др жа вао про пис по ко ме је адво ка ти ма био оне мо гу ће но да бу ду иза бра ни за на род не 
по сла ни ке. Ви де ти: Ј. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,
књигаI,Про све та, Бе о град, 1947, стр. 318. Од ред ба ко јом се адво ка ти ма оне мо гу ћа ва 
ко ри шће ње би рач ког пра ва уне та је у На црт уста ва на пред лог скуп штин ског од бо ра. 
Адво ка ти ни су би ли оми ље ни у на род ним ма са ма, пре све га због зло у по тре ба при ли-
ком за сту па ња стра на ка. Из тог пе ри о да по ти че и пе жо ра тив ни на зив „др ве ни адво кат“.
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тет од кри вич ног го ње ња (чл. 72–74), али не и иму ни тет за ми шље-
ње или глас у На род ној скуп шти ни. Њи хо ва нео д го вор ност или 
про фе си о нал ни иму ни тет (иму ни тет нео д го вор но сти) утвр ђе ни су 
у де фор ми са ном об ли ку. Устав са мо де кла ра тив но шти ти нео д го-
вор ност по сла ни ка за глас у скуп шти ни, јер он мо же би ти за не ко 
вре ме ис кљу чен из скуп шти не или кри вич но од го ва ра ти „ако би 
ње го ви из ра зи са др жа ва ли на па да ње на лич ност кне за, кне же ву 
фа ми ли ју, на ме сни ке кња жев ског до сто јан ства, скуп шти ну, или 
по је ди не чла но ве ње не“ (члан 71). Та ква устав на од ред ба спу та ва 
пар ла мен тар ну кри ти ку из вр шне вла сти, јер се по сла ни ци на ла-
зе под прет њом да за сва ко из не то ми шље ње или глас у На род ној 
скуп шти ни од го ва ра ју. Ка ко твр ди Ја ша Про да но вић „иму ни тет 
по сла нич ки за го во ре у скуп шти ни ста вља скуп штин ску ма њи ну 
под ги љо ти ну ве ћи не“.49) Вла да је, ка ко је то и прак са по ка за ла, 
ко ри сти ла мањ ка вост устав ног уре ђи ва ња ин сти ту ци је пар ла мен-
тар ног иму ни те та ра ди „ди сци пли но ва ња по сла ни ка“.50) 

У вр ше њу за ко но дав не вла сти, пра ва На род не скуп шти не су 
огра ни че на. Она не ма пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, већ из ра-
жа ва са мо на ме ру („же љу“) да се усво ји за кон.51) О ње ним аманд-
ма ни ма на пред ло ге за ко на од лу чу је вла да. У слу ча ју да На род на 
скуп шти на не усво ји за кон, вла да је има ла пра во да по ву че пред лог 
за ко на или да до ста ви но ви из ме ње ни пред лог за ко на (чл. 61–63).  
Вла да је пред лог за ко на мо гла да по ву че у сва ко до ба до ко нач ног 
усва ја ња у На род ној скуп шти ни, као и да зах те ва да Скуп шти на 
ре ша ва о ње ном пред ло гу за ко на као це ли ни, да кле да о ње му од-
лу чу је без из ме на и до пу на по пут „теланемихиз фран цу ског Уста-
ва Кон зу ла та.“52) Од на че ла да „ни ка кав за кон не мо же би ти без 
при стан ка на род не скуп шти не из дат, уки нут, из ме њен или про ту-
ма чен“ (члан 55. став 1), из у зе так по сто ји у слу ча ју тзв. ван ред ног 
ста ња. Ка да је угро же на јав на без бед ност, а скуп шти на ни је у мо-
гућ но сти да се са зо ве, кнез мо же по пред ло гу Ми ни стар ског са ве та 
до не ти или из ме ни ти за ко не (члан 56). По пре стан ку ових окол но-
сти, од но сно ка да Скуп шти на бу де у мо гућ но сти да се са ста не, она 
одо бра ва усво је не за ко не. Пра во за ко но дав не санк ци је при па да 
49) Ј. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,књига1,Про све та, 

Бе о град, 1947, стр. 321.
50) Упо ре ди ти: Д. Јев тић, Д. По по вић, Народнаправнаисторија,стр. 152.
51) На род на скуп шти на је све де на на др жав ни ор ган „про стог из ја вљи ва ња же ља и по тре-

ба на род них“. Ж. Жи ва но вић, ПолитичкаисторијаСрбијеуXIXвеку,1923, стр. 87.
52) Р. Мар ко вић, Уставноправо,тринаестоосавремењеноиздање,Прав ни фа кул тет Уни-

вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009, стр. 97.
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кне зу (члан 5), и ово ње го во пра во или ве то је ап со лут но. У прак-
си је, при ме ра ра ди, упо тре бље но 1884. го ди не, ка да краљ Ми лан 
Обре но вић ни је дао са гла сност за За кон о оп шти на ма. Ипак, оно 
ни је че сто ко ри шће но јер је вла да уна пред зна ла за кне же ва ста но-
ви шта, и ни је му про тив ре чи ла.

Скуп шти на одо бра ва по ре зе и бу џет. Устав по дроб но и по пр-
ви пут у раз во ју срп ске устав но сти уре ђу је и на чин до но ше ња бу-
џе та. По прет ход ном уста ву, бу џет ско пра во је при па да ло Др жав-
ном со вје ту (члан 12), док је Сре тењ ски устав са мо уре ђи вао пра во 
На род не скуп шти не да уре ђу је ви си ну дан ка (члан 86). У вр ше њу 
бу џет ског пра ва, ње го вом до но ше њу и усва ја њу бу џе та уче ству-
ју из вр шна и за ко но дав на власт. Пред лог бу џе та под но си вла да 
(члан 58). На род на скуп шти на је, пре ма ин тен ци ји уста во твор ца, 
ду жна да о пред ло гу бу џе та рас пра вља по хит ном по ступ ку (члан 
59) и мо же са мо да га усво ји или од би је. Усво је ни бу џет се под но си 
Кња зу (члан 63. став 1). Бу џет ва жи са мо за бу џет ску го ди ну. Ако 
пред лог бу џе та не усво ји На род на скуп шти на, мо же се про ду жи ти 
ње го во ва же ње (члан 65). Ин сти ту ци ја глав не кон тро ле („ра чун ски 
суд“), као ор ган над зо ра над јав ним фи нан си ја ма пред ви ђен Сре-
тењ ским и Тур ским уста вом, ни је устав но об ли ко ва на.53)

Кнез је до но сио од лу ку о рас пу шта њу На род не скуп шти не, 
од лу чи вао о вре ме ну са зи ва ња На род не скуп шти не, мо гао је од ло-
жи ти са зва ну скуп шти ну и до шест ме се ци (чл. 76–79). Он је овим 
сво јим пра ви ма био го спо дар за ко но дав не ак ци је. Зна ча јан по мак 
у раз во ју пар ла мен та ри зма је устав на од ред ба по ко јој се ре дов но 
за се да ње На род не скуп шти не одр жа ва ло нај ма ње јед ном го ди шње 
(члан 75), а по сто ја ла је и мо гућ ност ван ред них за се да ња. Ипак, 
ауто но ми ја На род не скуп шти не је су же на, што се огле да и у чи ње-
ни ци да је кнез име но вао пред сед ни ка и пот пред сед ни ка обич не 
на род не скуп шти не, с ли сте од шест пред ло же них кан ди да та (члан 
53, став 1). За кон ска од ред ба, у ци љу ве ће не за ви сно сти пар ла мен-
та од из вр шне вла сти, по ко јој ми ни стри ни су има ли пра во при сту-
па На род ној скуп шти ни, Уста вом је ста вље на ван сна ге (члан 69). 
Ми ни стри или уме сто њих по ве ре ни ци ко је име ну је кнез има ју 
пра во да узму уче шћа на сед ни ца ма На род не скуп шти не „кад год 
зах те ва ју“. 

Кво рум при сут них у На род ној скуп шти ни је био не у о би ча је но 
ви сок – три че твр ти не од укуп ног бро ја по сла ни ка (члан 81). За 

53) Она је по ме ну та у чла ну 90. став 1. тач ка 13. Уста ва.
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до но ше ње од лу ка је по треб на про ста ве ћи на при сут них по сла ни ка 
и је дан ви ше (члан 82), што је по го до ва ло опо зи ци ји. Исто ри ја пар-
ла мен та ри зма у Ср би ји по ка зу је да је пар ла мен тар на оп струк ци ја 
че сто ко ри шће на,54) што је уста во твор ци ма ка сни је био пу то каз да 
пред ви де јед но став ни ја пра ви ла у по гле ду по треб не пар ла мен тар-
не ве ћи не за од лу чи ва ње.

Устав је са др жа вао и од ред бе ко је мо гу пред ста вља ти и ис кљу-
чи ву ма те ри ју по слов ни ка На род не скуп шти не. По сла ни ци гла са ју 
лич но и јав но (члан 83), скуп штин ске сед ни це су јав не (85), за бра-
ње но је уно ше ње на о ру жа ња у скуп шти ну (86), а по сла ни ци ко ји 
не жи ве у ме сту одр жа ва ња скуп штин ских сед ни ца има ју пра во 
на од ре ђе ну нов ча ну на док на ду (члан 87). Јав ност скуп штин ских 
сед ни ца је устав на но ви на, у вре ме ка да је скуп шти на ма хом у тај-
но сти од лу чи ва ла. То ли бе рал но на че ло омо гу ћа ва ло је на ро ду да 
бу де бо ље упо знат са зби ва њи ма у На род ној скуп шти ни. 

Ми ни стар ски са вет је ор ган из вр шне вла сти, под ре ђен кне зу. 
Кнез је би рао и раз ре ша вао ми ни стре и пред сед ни ка ми ни стар ског 
са ве та. Устав уво ди ин сти ту ци ју пре ма пот пи са (члан 100). Ме-
ђу тим, она је без пра вог пар ла мен тар ног зна ча ја јер ни је по сто-
ја ло на че ло ми ни стар ске од го вор но сти. На род на скуп шти на са мо 
по кре ће по сту пак оп ту же ња ми ни стра, у слу ча ју ка да они учи не 
кри вич но де ло: из да је, ми та, по вре де уста ва и „оште те др жа ву из 
ко ри сто љу бља“ (члан 101). О кри ви ци ми ни стра, На род на скуп-
шти на је од лу чи ва ла дво тре ћин ском ве ћи ном. Ми ни стри ма је су-
дио над ле жни суд.55) Слу чај ка да је пред сед ник вла де Јо ван Ма-
ри но вић под нео остав ку На род ној скуп шти ни 1874. го ди не (јер је 
вла дин пред лог адре се вла да о цу до био са мо три по сла нич ка гла са 
ви ше) ни је до био ка рак тер „пре се да на за бу дућ ност“. С рет ким из-
у зе ци ма, вла де су до 1903. го ди не, а и ка сни је, „па да ле у дво ру, а не 
у Скуп шти ни, њих је ме њао вла да лац без об зи ра на рас по ло же ње 
скуп штин ске ве ћи не“.56)

По На ме снич ком уста ву, Др жав ни са вет је ор ган дру го ра зред-
ног зна ча ја, ка ко у по гле ду над ле жно сти, та ко и свог по ло жа ја. Он 
54) Ви де ти: М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности,1804–1918, стр. 107.
55) По За ко ну о ми ни стар ској од го вор но сти (1870), ми ни стри ма је су дио по се бан суд, чи ји 

су се чла но ви би ра ли на кон ба ца ња коц ке из са ста ва су ди ја Ка са ци о ног и апе ла ци о ног 
су да и по сла ни ка На род не скуп шти не. Суд ни је из ри цао кри вич не санк ци је, већ је мо-
гао ми ни стре да ли ши зва ња или да их про гла си не спо соб ним за слу жбу. Пр ви пут је 
су ђе но бив шем ми ни стру вој ске Јо ва ну Бе ли мар ко ви ћу ко ји је из бе гао од го вор ност. О 
то ме ви ше: Д. Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемократије–политичкестранкеу
СрбијиXIXвека,стр. 184.  

56) Исто.
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је из гу био за ко но дав ну и бу џет ску функ ци ју, ко ју је вр шио од 1835. 
до 1861. го ди не. По Уста ву од 1835. го ди не, он је био нај ви ша власт 
у зе мљи до кња за, а Тур ским уста вом ње гов по ло жај је оја чан. На-
ме снич ки устав је над ле жност Др жав ног са ве та уре дио ме то дом 
ену ме ра ци је. Раз ли ку је мо три гру пе ње го вих овла шће ња:

а) са ве то дав на овла шће ња. Др жав ни со вјет на по зив и пред-
лог вла де да је ми шље ње о од ре ђе ним пред ло зи ма и за кон ским и 
ад ми ни стра тив ним про јек ти ма, од но сно из ра ђу је за кон ске и ад ми-
ни стра тив не про јек те и са ве ту је на ме сни штво (чл. 13, 16, 21. и 90. 
тач. 1–2);

б) ре ша ва ње управ них спо ро ва. Др жав ни са вет је управ ни суд 
ко ји раз ма тра и ре ша ва су ко бе из ме ђу ад ми ни стра тив них вла сти 
и ре ша ва о жал ба ма про тив ми ни стар ских ре ше ња (члан 90. тач. 
3–4). То је ва жна устав на но ви на, јер је уве де на суд ска кон тро ла 
упра ве по угле ду на фран цу ски Con seil d’Etat.57) Ова устав на од-
ред ба је „по твр ђе на и раз ра ђе на“ у За ко ну о по слов ном ре ду у Др-
жав ном са ве ту од 1870. го ди не. Др жав ни са вет „за др жа ва по зи ци ју 
устав ног су да“ и у ка сни јим срп ским уста ви ма;58) 

в) по твр ђи ва ње, од но сно одо бра ва ње и ре ша ва ње у од ре ђе ним 
пи та њи ма ко ја се ти чу сту па ња у др жа вљан ство, раз ре зи ва ња ло-
кал них по ре за, др жав них зај мо ва и кре ди та и за ду жи ва ње зе мље, 
екс про при ја ци је, др жав них ком пен за ци о них по сло ва (члан 90. тач. 
5–14).

Чла но ве Др жав ног са ве та, ко јих ни је мо гло би ти ма ње од 11 а 
ви ше од 15, њи хо вог пред сед ни ка и пот пред сед ни ка би ра и раз ре-
ша ва кнез. За др жав ног со вјет ни ка мо же би ти по ста вље но ли це с 
на вр ше них 35 го ди на жи во та и де сет го ди на ис ку ства у др жав ној 
слу жби и ко је по се ду је не по крет но има ње у Ср би ји и има (члан 
92).

Устав не уре ђу је по дроб но ор га ни за ци ју суд ства, за раз ли ку од 
Сре тењ ског и Тур ског уста ва, већ са мо про кла му је ви ше сте пе ност 
ор га ни за ци је су до ва.59) Су до ви су не за ви сни, али Устав не уре ђу је 
57) M. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 302.
58) Упо ре ди ти: З. Р. То мић, Општеуправноправо,пето,скраћеноиосавремењеноиздање,

Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009, стр. 343.
59) По На ме снич ком уста ву, Др жав ни са вет је вр шио суд ску кон тро лу управ не вла сти а 

Ка са ци о ни суд је од лу чи вао о кри вич но прав ном иму ни те ту су ди ја (члан 105. став 2). 
Уре ђе ње суд ства је би ло пред ви ђе но За ко ном о устрој ству су до ва окру жних, Апе ла ци о-
них и Ка са ци о ног од 1865. го ди не. У истом сте пе ну као окру жни су до ви, по сто ја ли су и 
Суд ва ро ши Бе о гра да и тр го вач ки суд. По ред на ве де них, по сто ја ли су и оп штин ски су-
до ви. Ка са ци о ни суд је суд нај ви шег сте пе на, ко ји је, по ред ка си ра ња, ре ша вао су ко бе 
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и ме ха ни зме за шти те овог на че ла (не по крет ност и стал ност су ди-
ја).60) Устав уво ди на че ло по рот ног су ђе ња.

При ли ком уре ђи ва ња ло кал не са мо у пра ве, Устав се др жао од-
ред би ри гид ног За ко на о устрој ству оп шти на и оп штин ских вла сти 
(члан 126–130). Оп шти не су „са мо стал не у сво јој упра ви“, али за-
кон ски про пи си ову ауто но ми ју де за ву и шу. Из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о устрој ству оп шти на и оп штин ских вла сти (1881) оти шло 
се и ко рак да ље у цен тра ли за ци ји, јер је за ко но да вац по о штрио 
усло ве за при зна ње ста ту са оп шти на и пред ви део до дат не ме ха ни-
зме над зо ра над оп штин ском вла шћу. 

Пра во да по кре ну по сту пак про ме не уста ва има ли су кнез и 
обич на скуп шти на. О про ме ни уста ва од лу чи ва ла је Ве ли ка на род-
на скуп шти на, али је кнез по твр ђи вао ње не за кључ ке (члан 131). 

На ме снич ким уста вом ни су би ле за до вољ не Ру си ја и Пор та. 
Ру си ја је сма тра ла да је Устав од ви ше ли бе ра лан, да ће иза зва ти 
уну тра шње те шко ће и да ће Ср би ју спу та ва ти у во ђе њу спољ не 
по ли ти ке.61) Пор та се по зи ва ла на по вре ду сво јих си зе ре них пра ва, 
али ни је има ла ди пло мат ску сна гу да их за шти ти. Аустри ја је по-
др жа ла устав ну ре фор му на ла зе ћи у то ме за до во ље ње сво јих ин-
те ре са.62) 

Устав је на кон об на ро до ва ња био оштро кри ти ко ван у до ма-
ћој јав но сти. Осим вла ди них при ста ли ца, Устав ни је за до во љио ни 
сло бо до ум но ори јен ти са ну ин те ли ген ци ју, али ни кон зер ва тив не 

над ле жно сти из ме ђу раз ли чи тих су до ва, вр шио и ин тер пре та ци ју за кон ских про пи са 
„об ја шња ва ју ћи рас пи си“.

60) Ви де ти члан 110. Суд ство је у прак си би ло под кон тро лом управ не вла сти. Про цес 
еман ци по ва ња од по ли тич ког ути ца ја и над зо ра из вр шне вла сти је ду го тра јао. Тек је 
За ко ном о су ди ја ма од 1881. го ди не ус по ста вље на стал ност и не по крет ност су ди ја.

61) Д. Ме кен зи, ЈованРистић–европскидржавник,стр. 87.
62) У днев ни ку ди пло ма те Бе ња ми на Ка ла ја на и ла зи мо на об ја шње ње ста во ва Аустро-

Угар ске да за шти те пра во Ср би је да до не се устав. Став Аустри је је да: 1) Ср би ја је 
има ла сте че на пра ва на са мо стал ност и до но ше ње уста ва. Ра ни је за кон ске про ме не су 
спро ве де не упр кос про ти вље њу Пор те; 2) овим уста вом се не до во ди у пи та ње си зе-
рен ство Тур ске, јер се њи ме ре гу ли шу са мо уну тра шња пра ва; 3) од ла га ње до но ше ња 
уста ва иза зва ло би не ми ре у Ср би ји, што би до ве ло до на пе то сти на Бал ка ну; 4) Уста-
вом се су зби ја ру ски ути цај у Ср би ји. На ме снич ким уста вом је ста вљен ван сна ге Устав 
од 1838. го ди не, ко ји је усво јен под ути ца јем Ру си је, и огра ни че на је устав на уло га 
ру со фил ског на стро је ног Др жав ног са ве та; 5) но ви устав пред ви ђа на сле ђе кне жев ског 
пре сто ла и по жен ској ли ни ји, што је „по вољ на окол ност“ јер су две кће ри Ми ло ша 
Обре но ви ћа би ле уда те за угар ске по да ни ке; 6) Устав до зво ља ва на ста нак по ли тич ких 
стра на ка, што би осла би ло по ли тич ко је дин ство Ср би је; 7) Устав је оце њен као „те ко-
ви на сло бод ног пар ла мен та ри зма под на ме сни штвом“ и зна ча јан на пре дак у од но су на 
прет ход ни. Ви де ти: А. Ра де нић, „На по ме не, ко мен та ри, при ло зи“, ен. 186, у: Дневник
БењаминаКалаја,„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град, 2002, стр. 710–711.
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по ли тич ке кру го ве.63) При мед бе су се од но си ле на са став На род не 
скуп шти не и на на чин до но ше ња Уста ва, огра ни че ну уста во твор-
ну власт и бу џет ско пра во На род не скуп шти не, не по сто ја ње по ли-
тич ке од го вор но сти ми ни ста ра и на чин и обим уре ђи ва ња сло бо да 
и пра ва.64) Кон зер ва тив ци су оспо ра ва ли ле гал ност и ле ги тим ност 
до но ше ња уста ва и ква ли тет ње го вих устав них ре ше ња. Њи хо ви 
зах те ви ти ца ли су се по ку ша ја да се Др жав ном со вје ту вра ти део 
овла шће ња, пре свих у вр ше њу фи нан сиј ске и бу џет ске вла сти, али 
се део њи хо вих кри ти ка по кла пао са иде ја ма ли бе ра ла.65) Ка сни је, 
с на стан ком по ли тич ких пар ти ја, про ме на уста ва је по ста ла „пр ва 
тач ка“ њи хо вих про гра ма.66)  

 ЗАКЉУЧАК

За кљу чу ју ћи рас пра ву о На ме снич ком уста ву, на сто ја ће мо да 
на ве де мо и об ја сни мо ње го ве основ не сла бо сти и вр ли не. По ве-
сни зна чај На ме снич ког уста ва је у чи ње ни ци да је то пр ви са мо-
стал ни срп ски устав.67) Већ у пре ам бу ли, за раз ли ку од Уста ва од 
1838. го ди не, из ра жа ва се еле мент су ве ре но сти јер се Устав до но си 
у име срп ског кне за, а не као да ро ва ни акт у фор ми ха ти ше ри фа. 
На тај на чин, по твр ђе но је пра во срп ског на ро да да ми мо Пор те 
до но си сво је основ не и нај ви ше за ко не (члан 131. Уста ва), а ти ме и 
уре ђу је уну тра шњу ауто но ми ју. Устав је ма ни фе сто вао ствар ну су-
ве ре ност Ср би је, ме ђу на род но при зна ту де це ни ју ка сни је, и фор-
мал но је „са хра нио“ Тур ски устав ко ји је већ ор ган ским за ко ни ма 
ста вљен ван сна ге. Не до ста так Уста ва од 1869. го ди не је скром ни 
де мо крат ски ка рак тер ис по љен у по ступ ку ње го вог до но ше ња.68) 

63) С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва (1868–1878)“, стр. 81–82.
64) Упо ре ди ти: Љ. Кр кљуш, „Све то зар Ми ле тић о Уста ву кне же ви не Ср би је од 1869“, стр. 

144.
65) Упо ре ди ти: Ј. Про да но вић, УставниразвитакиуставнеборбеуСрбији,стр. 231, 235–

236.
66) Ви де ти: Д. Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемократије,стр. 308, 
67) Р. Мар ко вић, „Пи та ње др жав но сти Ср би је то ком ње ног устав ног раз вит ка“, у: М. Јо ви-

чић (ур.), УставниразвитакСрбијеуXIXипочеткомXXвека,СА НУ, Бе о град, 1990, 
стр. 52; Д. К. Ни ко лић, „Устав од 1869. го ди не – На ме снич ки устав“, у: М. Јо ви чић 
(ур.), УставикнежевинеикраљевинеСрбије1835–1903,СА НУ, Бе о град, 1988, стр. 87; 
М. Вла ди са вље вић, РазвојуставностиуСрбији,Из да вач ка за дру га „По ли ти ка и дру-
штво“, Бе о град, 1938, стр. 51.

68) „И ов де је у пи та њу про кла мо ва ње у фор ми нај ви шег прав но-по ли тич ког ак та зе мље 
– уста ва, во ље вла да ра, у овом слу ча ју на ме сни ка, и уског кру га не ко ли ци не чла но ва 
вла де, и ско ро пот пу ног иг но ри са ња на род не во ље ко ју су тре ба ли да из ра зе на род ни 
пред став ни ци.“ О. Ву чић, Променаитрајањеустава,„До си је“, Бе о град, 2005, стр. 
161.
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Уло га На род не скуп шти не је би ла сим бо лич на, упр кос уче шћу у 
уста во твор ној рас пра ви и усва ја њу Пред ло га уста ва. На ме сни ци 
су Пред лог уста ва на мет ну ли Др жав ном са ве ту и На род ној скуп-
шти ни и доц ни је сво јим пот пи си ма по твр ди ли сту па ње Уста ва на 
сна гу. 

Устав од 1869. го ди не у ма њој ме ри па ти од прав но тех нич-
ких бољ ки не го ње го ви прет ход ни ци (Сре тењ ски устав и Тур ски 
устав, прим. Р. М.). Устав ни текст је осло бо ђен ар ха и за ма и ту ђи-
ца, ије кав шти не и пи сан Ву ко вим је зи ком. Си сте ма ти ка гру пи са ња 
устав них од ред би је бли ска са вре ме ним уста ви ма.69) Уста во твор-
ци се ни су по во ди ли за стра ним ре ше њи ма и по ку ша ва ли да тран-
сплан ти ра ју ту ђа ис ку ства,70) већ су на сто ја ли да про на ђу устав не 
фор му ле при ме ре не на шим окол но сти ма. То је, за пра во, би ла и јед-
на од основ них за ми сли уме ре них ли бе ра ла у из град њи устав них 
ин сти ту ци ја и уста но ва.71) Ипак, прав но тех нич ка ре дак ци ја ни је 
ва ља но из ве де на, па та ко, при ме ра ра ди, Устав ко ри сти по јам „вла-
да“, а на дру гом ме сту за исти ор ган упо тре бља ва на зив „ми ни-
стар ски са вет“. Текст по је ди них од ред би је до слов но ко ри шћен на 
ви ше ме ста (нпр. ви де ти чл. 4. и 54. став 1), ка ко би се на гла сио 
њи хов зна чај. Уме сто прав но тех нич ких тер ми на, уста во тво рац ко-
ри сти опи сна од ре ђе ња (ре ци мо за екс про при ја ци ју), јер сма тра да 
устав ни текст мо ра би ти што ја сни ји. 

При го во ри устав ној кон цеп ци ји пра ва и сло бо де су ви ше стру-
ки. Нај пре, устав не по зна је по је ди на по ли тич ка пра ва и сло бо де, 
за тим не ре гу ли ше ме ха ни зме за шти те по твр ђе них пра ва и сло бо да, 
од но сно не пру жа га ран ци је да она не ће би ти узур пи ра на. Од ли ка 
овог уста ва је ко ри шће ње ка у чук од ред би, пре ма ко ји ма се устав не 
про кла ма ци је о сло бо да ма и пра ви ма пре ци зи ра ју, од но сно бли же 
уре ђу ју за ко ном.72) У прак си, под овим уста вом, пра ва и сло бо де су 
че сто под вр га ва на огра ни че њи ма у за кон ским од ред ба ма. 

По де ла вла сти уре ђе на је у ру ди мен тар ном об ли ку. Устав по-
зна је за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт, али не и њи хо ву уза-
69) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 303.
70) Стра них ути ца ја је би ло, пре све га, уста ва не мач ких кне же ви на у из бо ру мо де ла ор га-

ни за ци је вла сти, али и уста ва по је ди них европ ских др жа ва при ли ком кре и ра ња устав-
них нор ми о пра ви ма и сло бо да ма.

71) „Ма лим зе мља ма је те же упра вља ти не го ве ли ким. Ср би ја је по пут ча ше во де ко ју мо-
же да уз бур ка и трун ка пра ши не...“ сма трао је Јо ван Ри стић,  

72) Ј. Про да но вић, ИсторијаполитичкихстранакаиструјауСрбији,књигаI,Про све та, 
Бе о град, 1947, стр. 318; М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 304; 
Љ. Кр кљуш, „Све то зар Ми ле тић о Уста ву Kнежевине Ср би је од 1869“, Истраживања,
број 16/2005, Но ви Сад, стр. 144.
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јам ну рав но те жу. Та ко мо ћи из вр шне вла сти да рас пу сти На род ну 
скуп шти ну ни је су прот ста вље но пра во пар ла мен та да по ста ви пи-
та ње по ли тич ке од го вор но сти ми ни ста ра и да раз ре ши вла ду. На-
род на скуп шти на ни је рас по ла га ла за ко но дав ном ини ци ја ти вом и 
бу џет ским пра вом. Суд ству ни је за јем че но очу ва ње уста вом про-
кла мо ва не не за ви сно сти, а вр ше ње управ ног су до ва ња је по ве ре но 
Др жав ном са ве ту. Оп шти на ма је да та „са мо стал ност у сво јој упра-
ви“, али ни је про кла мо ва на ло кал на са мо у пра ва. Ова кав устав ни 
кон цепт про и за шао је из на ме ре да власт бу де кон цен три са на у ру-
ка ма кне за и вла де, а по мо де лу ка кав је у то вре ме по сто јао у не-
мач ким кне же ви на ма.

На ме снич ки устав, са свим вр ли на ма и не до ста ци ма, био је у 
вре ме свог до но ше ња по го дан за је дан пре ла зан об лик огра ни че-
не устав не мо нар хи је. Устав је пред ви део сна жну из вр шну власт, 
по треб ну у пе ри о ду по ли тич ких кри за и ре ша ва ња ва жних др жав-
них пи та ња. Уочи до но ше ња овог уста ва, ви сио је о кон цу др жав-
ни удар и рат с Тур ци ма, а оче ки ва ли су се и по ли тич ки не ми ри. 
Дру штво је би ло па три јар хал ног ка рак те ра, с ве ли ким про цен том 
не пи сме ног ста нов ни штва ко је се углав ном ба ви ло зе мљо рад њом, 
и вр ло ма ло ин те ли ген ци је. Др жав не уста но ве и ин сти ту ци је ни-
су би ле раз ви је не, по ли тич ке стран ке, у пра вом сми слу те ре чи, 
ни су ни по сто ја ле. Не до ста ја ла је од го ва ра ју ћа ин фра струк ту ра за 
раз вој де мо кра ти је и при сут на је опа сност од об на вља ња де спот-
ске вла да ви не и(ли) ано ми је. Ли бе рал ни ја фор ма устав не вла да ви-
не, ка ко је и та да ту ма че но, би ла би лек за по гре шног бо ле сни ка 
али и трн у оку ве ли ких си ла. Под овим уста вом, Ср би ја је до би ла 
не за ви сност (1878) и про гла ше на је кра ље ви ном (1882). У ме ђу-
вре ме ну, во ђе ни су ра то ви – с Тур ском (1876–1877) и Бу гар ском 
(1885). Ипак, под На ме снич ким уста вом ни је оства ре на по ли тич ка 
ста бил ност. То је би ло вре ме оштрих по ли тич ких су ко ба и не ста-
бил них вла да. 

По ве сна зби ља по зна је су ро ве при ме ре по сту па ња по ли циј ске 
др жа ве под Уста вом од 1869. го ди не. По ли ци ја је су ге ри са ла на ро-
ду ко га да би ра за по сла ни ке, а вла да скуп шти ни ка ко да гла са.73) 
Власт је би ла спрем на и да кра де на из бо ри ма, по ни шта ва ре зул та-
те ле гал них из бо ра, хап си и пре би ја кан ди да те за на род не по сла ни-
ке и рас пу шта „не по слу шну“ На род ну скуп шти ну. Кнез, а доц ни је 
краљ Ми лан Обре но вић че сто и хи ро ви то је ме њао вла де, по свом 

73) С. Јо ва но вић, „На ше устав но пи та ње у XIX ве ку“, стр. 31.
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на хо ђе њу. Ка ко се срп ско дру штво у ме ђу вре ме ну по ли тич ки опи-
сме ња ва ло, по ста ја ло све сно да је из вор вла сти и да су ње го ва пра-
ва нео ту ђи ва, Устав се не ми нов но мо рао про ме ни ти. 

Устав од 1869. го ди не има, и по ред свих ма на, по зи тив но ме-
сто у раз во ју срп ске устав но сти. Он је че до јед ног вре ме на и по-
ли тич ких окол но сти, и пред ста вља „ве ли ки ко рак на пред у од но су 
на прет ход но ста ње.“74) Пре ма Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, На ме снич ки 
устав је кро јен по ме ри „би ро кра ти је“,75) као ре зул тат ком про ми-
са из ме ђу на род них же ља за ве ћим сте пе ном сло бо де и ин те ре са 
вла да ју ћег ре жи ма.76) На род је по пр ви пут до био основ на пра ва и 
сло бо де и уче ство вао је у вр ше њу нај ви ше вла сти по сред ством На-
род не скуп шти не, до ду ше са огра ни че ним пра вом гла са и ути ца ја 
на из вр шну власт, а кнез и вла да да упра вља ју зе мљом. По сред на 
по сле ди ца овог уста ва је на ста нак пр вих по ли тич ких стра на ка, као 
за го вор ни ка про ме не уста ва и бор бе за пар ла мен та ри зам. На ве де-
не прет по став ке до ве ле су до до но ше ња Уста ва од 1888. го ди не. 

MiodragD.Radojevic
ANESSAYONDEVELOPMENTOFSERBIANCONSTITUTI

ONALITY
THECONSTITUTIONOFREGENCY–

Summary
Inthistextauthoranalyzedpoliticalbackgroundandcir
cumstancesthatleadtoproclamationoftheConstitution
ofPrincipalityofSerbiain1869throughtheanalysisof
itsnormativetextandinfluenceondevelopmentofthesta
teinstitutesandinstitutions.TheConstitutionofRegency
hadbeenadoptedafteroneofthemostturbulentpolitical
periodsinSerbia.ByproclamationofthisConstitutiona
factual sovereignty of formally vassalstatewasmanife
sted.Characterofconstitutionalprovisionswasaconse
quenceof“thespiritof times”duringwhichtherecame
also a political compromise between governing burea
ucratic structuresand liberallyorientedopposition.The
politicalcompromise influenced limitationofdemocratic

74) М. Јо ви чић, Лексиконсрпскеуставности1804–1918,стр. 149.
75) С. Јо ва но вић, „Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва (1868–1878)“, Сабрана дела

СлободанаЈовановића, књига4, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 1990, стр. 86.

76) Већ на ред не го ди не (1870) усво је ни су: За кон о из бо ри ма за На род ну скуп шти ну, За кон 
о по слов ном ре ду у На род ној скуп шти ни, За кон о ми ни стар ској од го вор но сти, За кон о 
сло бод ној штам пи, као и За кон о Др жав ном са ве ту. О ути ца ји ма На ме снич ког уста ва 
на по ја ву по ли тич ких стра на ка ви де ти: Д. Јан ко вић, Рађањепарламентарнедемокра
тије–политичкестранеуСрбијиXIXвека,стр. 130–138.
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character of the constitutional provisions. Thus by the
Constitution therewas determined the status of theNa
tionalAssemblyasaparticipantinpracticinglegislative
power,buttheparliamentarysystemwasnotestablished
yet, norwas constitutional principle of independence of
jurisdiction secured with appropriated guaranties, and
independenceofadministrationwasproclaimedinmuni
cipalities,butnotinlocalselfgovernments,andguaran
teedrightsandfreedomswerelimitedbylaws.Despiteits
shortages, theConstitutionofRegencyhadprovided for
foundationofpreconditionsfordevelopmentofdemocra
ticinstitutesandinstitutionsandproclamationoftheCon
stitution in 1888. Its significance is reflected in the fact
thatitsuspendedsocalledTurkishConstitutionthathad
beenineffectbeforethatandthatitalsocreatedprecon
ditionsandprecedentsforappearanceofpoliticalparties
andparliamentarysystem.
KeyWords:Constitution,constitutionality,constitutiona
lists,laws,democraticinstitutions,constitutionalreform,
politicalregime,organizationofpower,divisionofpower,
parliamentarysystem,legislativegovernment,rightsand
freedoms,localselfgovernment,politicalparties
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Abstract
There isaspecialplaceandrole for theConstitutionof
Regency in development of Serbian constitutionality in
19thcentury.TheConstitutionofthePrincipalityofSerbia
in1869wasinuseuntilproclamationoftheConstitution
in1888andalsointheperiodfrom1894to1901.Itwasa
firstindependentandmostcontinualSerbianConstitution.
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Serbia,althoughitusedtobeavassalprincipality,didnot
askPortaforparticipationincreationandproclamation
of thisConstitution. By its proclamation factual sovere
igntyofthisformallyvassalprincipalitywasmanifested.
LegitimatebasisforproclamationofthisConstitutionand
reachingcompromisebetweenbureaucraticstructuresof
governmentandregency,liberallyorientedoppositionand
thepeoplewasaneedforprotectionofinterestofthesta
teandObrenovicdynasty.Compromisingcharacterofthe
Constitutionhadimpactonboththewayofitsproclama
tion and the quality of its constitutional formulation. In
caseoftheproclamationoftheConstitutionconstitutional
and legalprocedurewas infringedand thepeople’swill
reflectedintheformofNationalAssemblywasneglected.
TheConstitutionestablishedNationalAssemblyasconsti
tutionalbody,withnumerouslimitationsinitsrepresenta
tivecharacterand functions.TheAssemblydidnotgain
legislativepower,legislativeinitiativenordiditgaincom
pletebudgetrights.TheConstitutiondidtakeintoaccount
existenceoflegislative,executiveandjudicialpower,butit
didnotprovideestablishmentofparliamentarysystemand
divisionofgovernment.TheGovernmentwastheholderof
executiveandlegislativepoweranditwassubmissiveto
thePrinceRegent.ThePrinceRegenthadrighttoselect
anddismissministries,nameonequarteroftotalnumber
ofnationaldeputiesanddecideontimeofconveningand
timerunningoftheNationalAssemblysessions.TheCon
stitution lacked elements of regulating of constitutional
norms regarding rights and freedoms, selfgoverning of
municipalitiesandindependenceofjurisdiction.
Despiteallitsshortages,the1869Constitutionhasbeena
positiveexamplewithindevelopmentofSerbianconstitu
tionality.Itisareflectionofonetimeandpoliticalcircum
stancesandaresultofcompromisebetweenthepeople’s
wish forgreater levelof freedomandinterestsofburea
ucracy that was reflected in the government takingmo
nopolyovergovernance.TheConstitutionsatupthepath
forestablishmentanddevelopmentofpoliticalpartiesand
parliamentarysystem.Theabovementionedpreconditions
providedforproclamationofliberalConstitutionin1888.

 Овај рад је примљен 01. фебруara 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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Ана Јо ва ше вић
Бе о град

ЕВРОПСКИКУЛТУРНИИДЕНТИТЕТ
Бра ни мир Стој ко вић: Европ ски кул тур ни иден ти тет, 

Бе о град, Слу жбе ни гла сник, 2008, стр. 181.
У из да њу ре но ми ра не из да вач ке ку ће „Слу жбе ни гла сник“ из 

Бе о гра да се не та ко дав но по ја ви ла књи га Бра ни ми ра Стој ко ви ћа 
под на сло вом „Европ ски кул тур ни иден ти тет“ ко ја је иза зва ла ве-
ли ко ин те ре со ва ње не са мо струч ња ка из обла сти кул ту ро ло ги је и 
европ ских ин те гра ци ја, већ и па жњу ши ре јав но сти на што ука зу ју 
и два ти ра жа у крат ком вре ме ну. Реч је о књи зи ко ја да је пре глед 
основ них и нај зна чај ни јих пи та ња ве за них за про блем кул тур ног 
иден ти те та у ре а ли за ци ји иде је „ује ди ње не Евро пе“. Свест о нео п-
ход но сти уте ме ље ња европ ског кул тур ног иден ти те та под ра зу ме ва 
исто вре ме но свест и осе ћа ње при пад но сти истом – европ ском дру-
штву, „Евро пи без гра ни ца“ – као про сто ру сло бо де, без бед но сти, 
прав де и са рад ње, ко ја је да нас до би ла сво је ожи во тво ре ње као ни-
ка да пре то га.

На стао на тлу Евро пе где су, за пра во, и на ста ле пр ве мо дер-
не на ци је у раз ли чи тим и ис пре пле те ним ме ђу соб ним од но си ма 
европ ских др жа ва, као ме та на ци о нал на (а не над на ци о нал на) ка-
те го ри ја, европ ски кул тур ни иден ти тет се ја вља као ин те гри шу ћи 
на чин   за пре ва зи ла же ње по је ди них на ци о нал них иден ти те та. Ње-
го во се уте ме ље ње на ла зи у исто риј ском иден ти те ту Евро пе ко ја 
се тран сфор ми ше и про јек ту је у за јед нич ку иде ју европ ске бу дућ-
но сти. Та ко је иде ја Вик то ра Игоа (пред се да ва ју ћег на Европ ском 
ми ров ном кон гре су у Па ри зу 1849. го ди не) „да ће све зе мље кон-
ти нен та (ми сле ћи на Евро пу) без гу бље ња сво јих раз ли чи тих осо-
бе но сти и слав не ин ди ви ду ал но сти по ста ти бли ске и здру жи ти се 
у европ ско брат ство“ по ста ла ре ал ност, по себ но по сле сту па ња на 
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сна гу Ли са бон ског спо ра зу ма де цем бра 2009. го ди не ко ја је до ве ла 
до ра ди кал не и ква ли тет но но ве уло ге и тран сфор ма ци је Европ ске 
уни је као нај зна чај ни је ре ги о нал не по ли тич ке, еко ном ске и без бед-
но сне ор га ни за ци је на све ту. 

Европ ски кул тур ни иден ти тет је аутор из ло жио у че ти ри 
основ на по гла вља, по ред уво да, за кључ ка и при ло га (Ре ги стра 
име на и Ре ги стра пој мо ва) ко ји се ло гич но на ста вља ју и пред ста-
вља ју је дин стве ну це ли ну у по ку ша ју да по ну ди од го во ре на пи та-
ња: по сто ји ли европ ски кул тур ни иден ти тет, из че га се он са сто ји, 
ко је су ње го ве основ не ка рак те ри сти ке, ка ква је уло га умет нич ког 
ства ра ла штва и кул ту ре у ње го вом на ста ја њу и раз во ју, ко ји чи ни-
о ци де лу ју у том прав цу и др. 

У по ку ша ју да ва ња од го во ра на ова и број на дру га пи та ња, 
аутор је, као што је то  уоби ча је но за мо но граф ске ра до ве ове вр-
сте, у пр вом по гла вљу под на зи вом „Од ред ни це европ ског кул тур-
ног иден ти те та“‘ нај пре  при сту пио де фи ни са њу сре ди шњег пој ма 
- а то је по јам кул тур ног иден ти те та уоп ште, по ла зе ћи од ана ли зе 
са др жа ја два ње го ва еле мен та. То су: а) иден ти тет у сми слу озна ча-
ва ња ко лек тив не све сти, при па да ња (лич ни, со ци јал ни, по ли тич ки 
или кул тур ни) ана ли зи ра ју ћи га са по ли тич ког, со ци о ло шког, пси-
хо ло шког и ан тро по ло шког аспек та и б) кул ту ра у сми слу чо ве ко-
вог про из во да ко ји је на стао то ком исто риј ског раз во ја ра дом ви ше 
ге не ра ци ја и ко је но ви на ра шта ји усва ја ју и пре ра ђу ју.

По сле пре глед не и ис црп не ана ли зе по је ди них те о риј ских 
схва та ња пој ма и зна ча ја иден ти те та, аутор под тим под ра зу ме ва: 
а) иден ти тет ко ји је исто вре ме но и ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни 
фе но мен, б) иден ти тет ко ји је од ре ђен при па да њем, али и по се до-
ва њем од ре ђе них од ли ка, в) од ли ке ко је чи не иден ти тет мо гу би-
ти те ри то ри јал не и со ци о кул тур не, г) иден ти тет је исто вре ме но и 
си стем и про цес и д) иден ти тет је на стао пред ста вља њем се бе ко је 
је стал но при ла го ђе но и дру ги ма. По ред ин ди ви ду ал ног, по се бан 
зна чај има и груп ни иден ти тет ко ји пред ста вља исто вре ме но афир-
ма ци ју, али и не га ци ју од ли ка ко је при па да ју по је дин цу. И на кра-
ју, аутор кул ту ру (као ци ви ли за циј ску  те ко ви ну) до во ди у ве зу са 
иден ти те том ства ра ју ћи ко ва ни цу – кул тур ни иден ти тет. Под овим 
пој мом он под ра зу ме ва са мо свест при пад ни ка гру пе ко ја исто риј-
ски на ста је и раз ви ја се у за ви сно сти од кри те ри ју ма ко је та гру па 
ус по ста вља у од но си ма са дру гим гру па ма. 
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Да би ар гу мен то вао сво је ста во ве, аутор је у овом по гла вљу 
из ло жио и кра так исто риј ски раз вој и на ста нак пој ма иден ти те та 
(по чев од ан тич ких ми сли ла ца Ари сто те ла и Пла то на пре ко раз-
ми шља ња  Хју ма, Ерик со на, Гоф ма на, Ку ли ја, Бер ге ра, Лук ма на 
и др.), као и раз ли чи те кон тек сте ње го ве упо тре бе од фи ло зо фи је, 
пси хо ло ги је, со ци о ло ги је, кул ту ро ло ги је и по ли ти ке, да би по том 
при сту пио де фи ни са њу пој ма кул тур ни иден ти тет, ана ли зи ње го-
вих осо би на и ка рак те ри сти ка, те ин ден ти фи ка то ра као ње го вих 
опе ра ци о нал них но си ла ца. По сред ством ових иден ти фи ка то ра 
се и опе ра ци о на ли зу је кул тур ни иден ти тет. Ти иден ти фи ка то ри 
пред ста вља ју обе леж ја из ко јих дру штве не гру пе кон сти ту и шу 
вла сти ти иден ти тет, али и ра за зна ју и при пи су ју иден ти тет дру-
гим дру штве ним гру па ма бу ду ћи да им при да ју од ре ђе но кул тур но 
усло вље но зна че ње.

У том сми слу је по себ но де таљ но и ар гу мен то ва но ис тра жен 
про цес ен кул ту ра ци је (или со ци ја ли за ци је). То је, за пра во, про цес 
раз во ја кул тур ног иден ти те та (и ње му при ме ре ни ен кул ту ра циј ски 
ме ха ни зми) то ком ко јег се на ин ди ви ду ал ном ни воу усва ја кул тур-
ни иден ти тет, а чо век као је дин ка по ста је лич ност ко ја је об ли ко ва-
на кул ту ром ко ју усва ја. Да кле, то је про цес то ком ко јег би о ло шка 
је дин ка усва ја кул ту ру дру штва у ко ме је ро ђе на и уну тар ко га то-
ком од ра ста ња по ста је лич ност. Или дру гим ре чи ма, ов де се ра ди 
о про це су кул тур не тран сми си је из ме ђу свих ра ни јих ге не ра ци ја и 
оне ко ја се на ла зи у про це су ен кул ту ра ци је.

Аутор је по себ ну па жњу по све тио ана ли зи основ них еле-
ме на та про це са об ли ко ва ња европ ског кул тур ног иден ти те та на 
ин ди ви ду ал ном и груп ном ни воу ука зу ју ћи на сло же ност и про-
ти ву реч ност овог про це са. Ов де се ра ди о фа зи ан ти ци па тив не ен-
кул ту ра ци је пу тем ко је се вр ши кул тур на адап та ци ја на си ту а ци ју 
ко ја још ни је ак ту ел на, али се ње но на ста ја ње оче ку је (оно ре ал но 
пред сто ји). По ред ен кул ту ра ци је, са вре ме не дру штве не про це се 
ка рак те ри шу још и сле де ће по ја ве: а) акул ту ра ци ја – про цес у ко ме 
др жа ве у на ста ја њу (бив ше ко ло ни је) при хва та ју кул тур не мо де ле 
ко ји по ти чу из њи хо вих бив ших ме тро по ла и по сред ством ко јих 
оства ру ју до ми на ци ју над це ло куп ним ста нов ни штвом, б) на ти ви-
зам – дру штве ни по крет ко ји је усме рен на ре а фир ма ци ју из вор-
них кул ту ра и пред ста вља об лик ре ак ци је на стрес ко ји је иза зван 
кул ту ра ци јом и в)  ана кул ту ра ци ја - про цес обр ну те акул ту ра ци је 
по сред ством ко га се  по је дин ци или чи та ва гру па вра ћа ју из вор ној 
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кул ту ри сво јих пре да ка, при че му је аутор по сле од ре ђи ва ња пој ма 
и ка рак те ри сти ка сва ког од ових про це са, ука зао на њи хов ме ђу-
соб ни од нос, ути цај и по ве за ност.

Дру го по гла вље „Основ не де тер ми нан те европ ског со ци о кул-
тур ног про сто ра“ се ба ви про бле мом од ре ђи ва ња де тер ми нан ти 
европ ског кул тур ног про сто ра ко ји пред ста вља не за о би ла зну прет-
по став ку европ ског кул тур ног иден ти те та. На осно ву из ло же них 
исто риј ских, со ци о ло шких и кул ту ро ло шких са зна ња, Евро па се 
од ре ђу је као „то ком исто риј ског про це са на ста ла ме ша ви на ци ви-
ли за ци ја и кул ту ра“. На по чет ку из ла га ња у окви ру овог по гла вља 
је ука за но да и по ред раз ли чи тих при сту па схва та њу и ин тер пре та-
ци ји пој мо ва ци ви ли за ци је и кул ту ре, они ипак не ис кљу чу ју мо-
гућ ност по сто ја ња уни вер зал не ци ви ли за ци је, од но сно по ве за но-
сти кул ту ре за дух на ро да и ње го ву не у по тре би вост и не сво ди вост 
на дру ге кул ту ре. Као основ ни кри те ри јум ко ји раз два ја ова два 
пој ма нај че шће се узи ма „дух на ро да“ (Volk sge ist).

Под ци ви ли за ци јом аутор под ра зу ме ва скуп вред но сти ко је 
чо ве чан ство у свом раз во ју оства ру је на бес ко нач ном пу ту сво га 
про гре са. Прак тич но ци ви ли за ци ја са зре ва и раз ви ја се у про сто ру 
ко ји је про жет кул ту ром јед ног на ро да у ду гом исто риј ском раз во-
ју. Али би то би ло ње но јед но стра но од ре ђе ње ако не би ува жа ва ло 
ути ца је са стра не, ути ца је дру гих ци ви ли за ци ја. На и ме, за кљу чу је 
аутор, не ма аутох то не ци ви ли за ци је у сми слу ‘’мо но кул ту ре’’, већ 
она пред ста вља те ко ви ну ви ше на ро да у исто риј ским раз во ју. Та ко 
се и до ла зи до за јед нич ке европ ске ци ви ли за ци је (или за јед нич ке 
европ ске кул ту ре) ко ја је уте ме ље на на ску пу за јед нич ких вред но-
сти европ ских на ро да на ста лих у њи хо вом исто риј ском раз во ју и 
са зре ва њу.

У том сми слу су на ро чи то зна чај на са зна ња кул тур не ан тро-
по ло ги је ко ја го во ре о по сто ја њу је дин стве ног европ ског кул тур-
ног про сто ра (и то од нај ста ри јих вре ме на из пе ри о да исто риј ских 
се о ба на ро да и ди фу зи је основ них кул тур них те ко ви на), као и на 
осно ву ана ли зе и уви да у од ли ке са вре ме ног жи во та и са вре ме не  
кул тур не про дук ци је и на чи на жи во та гра ђа на Евро пе. Ту је по себ-
но ме сто по све ће но ана ли зи ути ца ја За пад не Евро пе у  про це си ма 
на ста ја ња и раз во ја европ ског кул тур ног про сто ра где су су о че ни и 
кри тич ки и ар гу мен то ва но са гле да ни ре зул та ти ви ше ис тра жи ва ња 
ко ја су  спро ве де на по след њих де це ни ја 20. ве ка о ак ту ел ном трен-
ду на ста ја ња европ ског дру штва ко је пред ста вља со ци о е ко ном ску 
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осно ву уте ме ље ња са вре ме ног европ ског кул тур ног иден ти те та 
без об зи ра на ин ди ви ду ал не раз ли ке ко је по сто је из ме ђу по је ди них 
на ци о нал них кул ту ра (кул ту ра по је ди них на ро да), од но сно раз ли-
ке ко је по сто је из ме ђу За пад не, Ис точ не и Сред ње Евро пе.   

Та ко са гле да но из ла га ње је по шло од твр дог је згра на ста ја ња 
европ ског кул тур ног иден ти те та у окви ру и под окри љем Европ ске 
еко ном ске за јед ни це и ње ног на сто ја ња на фор ми ра њу је дин стве-
ног европ ског еко ном ског, со ци јал ног и кул тур ног про сто ра. Сто га 
се че сто про стор Евро пе иден ти фи ку је са про сто ром др жа ва чла-
ни ца Европ ске еко ном ске за јед ни це (да нас Европ ске уни је). То је, 
за пра во, про јек ци ја европ ске ци ви ли за ци је, а не тре нут ног ста ња 
27 др жа ва чла ни ца Европ ске Уни је. И ов де аутор по ку ша ва да од-
ре ди ко је су то од ли ке и ка рак те ри сти ке ко је од ре ђу ју европ ски 
кул тур ни про стор, од но сно шта је то што чи ни Евро пља не бли-
ским ме ђу со бом, од но сно то ли ко раз ли чи тим од дру гих (у пр вом 
ре ду од др жа вља на САД и Ја па на).

При то ме је аутор у сво јој пом ној ана ли зи ука зао да се, за пра-
во, окви ри Европ ске еко ном ске за јед ни це у нај ве ћој ме ри и отва-
ра ју пре ма сво јој европ ској око ли ни (по себ но пре ма др жа ва ма Ис-
точ не Евро пе). Та ко до ла зи до из ра жа ја де ло ва ње дру ге европ ске 
ре ги о нал не ор га ни за ци је – а то је Са вет Евро пе ко ји аутор на зи ва 
„ла бо ра то ри јом европ ских иде ја“. Са вет Евро пе оку пља кул тур не 
ства ра о це, ми сли о це и на уч ни ке чи је ак тив но сти до би ја ју ожи во-
тво ре ње кроз Ко ми си ју за кул тур ну са рад њу Са ве та Евро пе где се 
оства ру ју кул тур ни, на уч ни и обра зо ва ни са др жа ји ове ре ги о нал не 
европ ске ор га ни за ци је. На тај на чин кул ту ра она ко ка ко је од ре ђу је 
Са вет Евро пе као „мо гућ ност по је дин ца да се од ре ди у од но су на 
свет - дру штво и у од но су на род ну ба шти ну ка ко би схва тио свој 
тре нут ни по ло жај у ци љу ње го ве мо гу ће из ме не и на прет ка“ до би-
ја по себ но на зна ча ју. 

Та ко од ре ђе на кул ту ра и европ ски кул тур ни про стор, од но сно 
ње го ве де тер ми нан те пред ста вља ју осно ву за на ста ја ње „европ-
ског дру штва“ ко је под ра зу ме ва европ ске оби ча је, европ ско на ви-
ке, јав но мње ње, европ ско пра во, европ ску јав ну власт итд. По ред 
овог, по сто је и дру га схва та ња, ко ја аутор та ко ђе из ла же у свом 
мо но граф ском ра ду ко ја твр де да не ма европ ског дру штва у сми слу 
„ње го вих по себ них ка рак те ри сти ка“ јер Евро па ни је ни дру штво, 
ни др жа ва, ни ти за јед ни ца, па се о њој мо же го во ри ти са мо као о 
гло бал ном дру штву, со ци јал ном ен ти те ту ко ји по се ду је за јед нич ку 
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кул ту ру. Ка ко за кљу чу ју по бор ни ци овог схва та ња Евро па не ма ни 
со ци о ло шку, ни кон сти ту тив ну, ни на ци о нал ну ди мен зи ју. 

Тре ће по гла вље ове мо но граф ске сту ди је под на зи вом „Евро па 
на ци ја и европ ски кул тур ни иден ти тет“ го во ри о европ ском кул-
тур ном кор пу су или кор пу су европ ске кул тур не по ли ти ке. Ње на се 
осно ва на ла зи у про јек ти ма и ак тив но сти ма Са ве та Евро пе у ци-
љу ства ра ња европ ског дру штва чи ји вред но сни си стем  пред ста-
вља на сле ђе за јед нич ке европ ске кул ту ре. За пра во, аутор по ла зи од 
уко ре ње но сти европ ских др жа ва у на ци о нал ном иден ти те ту (др-
жа ва – на ци ја) чи ју ле ги ти ма циј ску осно ву пред ста вља ју кул ту ра, 
је зик, на ци о нал на свест и исто ри ја, па се тек по том окре ће пре ма 
еко но ми ји. 

По чев од Рим ских уго во ра ко ји ма је уте ме ље на Европ ска еко-
ном ска за јед ни ца (где кул ту ра уоп ште ни је ни по ме ну та), „европ-
ска иде ја“ је по сте пе но до би ја ла на зна ча ју и та ко је до ве ла до 
ин те гра ци је при вре де и за јед нич ког тр жи шта (сло бод не раз ме не 
нов ца, ро бе и љу ди). Све је то вре ме ном до ве ло и до кул тур них по-
сле ди ца јер је до шло и до ства ра ња европ ског тр жи шта кул тур них 
до ба ра. А кул тур на по ли ти ка Евро пе се, по ла зе ћи од ре ги о нал них 
спе ци фич но сти и ре ги о нал ног иден ти те та (ре ги о на ли зма на су прот 
на ци о на ли зму) об ли ку је пре ма спољ ним иза зо ви ма (у пр вом ре ду 
иза зо ви ма САД и Ја па на).  При то ме је че сто ис ти че тран сна ци о-
нал но уте ме ље ње ре ги о на за сно ва но на за јед нич кој кул тур ној ба-
шти ни о че му го во ри и при мер Сред ње Евро пе. Та ко с вре ме ном и 
на ста је мул ти кул ту рал ној дру штво у ко ме рав но прав но ко ег зи сти-
ра ју раз ли чи те кул ту ре европ ских на ро да и ре ги о на.

По след ње по гла вље но си на зив „Евро па и ре ги о нал ни кул-
тур ни иден ти тет“. Из ло же на су ин те ре сант на схва та ња о уло зи и 
зна ча ју ре ги о на за европ ски кул тур ни иден ти тет, што има по се бан 
зна чај за са гле да ва ње ме ста и уло ге ре ги о на ју го и сточ не Евро пе 
(где спа да и на ша зе мља) у европ ском дру штву уоп ште, а па ти ме и 
у европ ском кул тур ном иден ти те ту. Као вр стан по зна ва лац ме то до-
ло ги је на уч ног про ми шља ња, аутор и на овом ме сту пр во по ла зи од 
по јам ног од ре ђе ња ре ги о на ко ри сте ћи и су бјек ти ви стич ки и објек-
ти ви стич ки при ступ при че му од ре ђу је еле мен те и ка рак те ри сти-
ке ре ги о на, да би по том на вео и ти пич не кла си фи ка ци је ре ги о на 
пре ма њи хо вим спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма. Та ко се нај че шће 
раз ли ку ју сле де ћи ре ги о ни: ет нич ки (кул тур ни), ин ду стриј ски (ур-
ба ни), то по граф ски (кли мат ски), еко ном ски (спе ци ја ли зо ва ни), ад-
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ми ни стра тив ни, су пра на ци о нал ни по ли тич ко-еко ном ски ре ги он и 
др. уоча ва ју ћи да се по јам, од ре ђе ње и ка рак те ри сти ке ре ги о на у 
Евро пи схва та ју на дру га чи ји на чин не го што је то слу чај са од ре-
ђе њем ре ги о на нпр. у Ла тин ској или Се вер ној Аме ри ци.

По јам ре ги о на ну жно пра те још два пој ма: ре ги о нал на свест 
и  ре ги о на ли зам. Упра во бо гат ство и раз ли чи тост ре ги о на и ме-
ђу ре ги о нал на са рад ња да ју по се бан ква ли тет европ ском тлу ка ко 
за кљу чу је аутор. Они пред ста вља ју осно ву за ре ги о нал на по ве зи-
ва ња ко ја су да нас то ли ко мно го број на и ра зно ли ка да је упра во 
то по себ на спе ци фич ност европ ског кон ти нен та (где су по себ но 
ис так ну ти при ме ри ре ги о на Ал за са ко ји је спо на по ве зи ва ња не-
мач ке и фран цу ске кул ту ре и ре ги о на Сред ње Евро пе). Европ ски 
ре ги о на ли зам ка рак те ри ше низ про це са о ко ји ма ис црп но го во ри 
ова сту ди ја, а ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу: а) офи ци јел на са-
рад ња ре ги о на у Евро пи, б) под сти ца ње ре ги о нал ног раз во ја, в) 
раз вој ис тра жи вач ких де лат но сти и при ме на но вих тех но ло ги ја, г) 
раз ме на ин фор ма ци ја, ко му ни ка ци ја и са рад ња ре ги о на, д) раз вој 
ре ги о нал них кул тур них иден ти те та и ђ) раз ви ја ње со ли дар но сти 
европ ских ре ги о на са спољ ним све том.

Зна чај ова кве сту ди је је још ве ћи за на шу др жа ву ко ја се на-
ла зи на пу ту евро а тлант ских ин те гра ци ја јер она го во ри са мо о 
јед ном, до ду ше све зна чај ни јем, аспек ту европ ских ин те гра ци ја, о 
„европ ском кул тур ном иден ти те ту“ ко јем др жа ве са вре ме не Евро-
пе   те же. На овај на чин је до ма ћа кул ту ро ло шка, по ли ти ко ло шка, 
со ци о ло шка, пси хо ло шка, ди пло мат ска, ме ђу на род на, као и прав на 
ли те ра ту ра до би ла вред но де ло ко је ће пред ста вља ти не за о би ла-
зно шти во свим по сле ни ци ма, ка ко у обла сти кул ту ре, ме наџ мен та 
кул ту ре, кул тур не по ли ти ке, та ко и у обла сти ме ђу на род них од но-
са и европ ских ин те гра ци ја. 

Иако је ова књи га на ме ње на пр вен стве но чи та о ци ма у обла-
сти кул ту ре,  ме ђу на род них од но са и европ ских ин те гра ци ја, она 
сва ка ко пред ста вља и ко ри стан при руч ник и из вор нео п ход них са-
зна ња сви ма ко ји се у про це су шко ло ва ња и спе ци ја ли за ци је су-
сре ћу са овом об ла шћу, али и сви ма ко ји се у сва ко днев ном ра ду у 
раз ли чи тим кул тур но-обра зо ва ним са др жа ји ма су сре ћу са „европ-
ском ком по нен том кул ту ре“. На тај на чин је упо тре бљи вост и ко-
ри сност из да ња ове вр сте по диг ну та на нај ви ши ни во упра во због 
оби ља зна чај них ин фор ма ци ја ко је чи та о цу сто је на рас по ла га њу 
у обла сти са вре ме не европ ске кул тур не по ли ти ке. Та кав из вор са-
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зна ња мо же да бу де ко ри сно упут ство и за кон ци пи ра ње, во ђе ње и 
уна пре ђе ње кул тур не по ли ти ке Ср би је, и то ка ко пре ма др жа ва ма 
у окру же њу, та ко и пре ма др жа ва ма чла ни ца ма Европ ске уни је, чи-
јем члан ству и на ша др жа ва те жи, по себ но по сле сту па ња на сна гу 
Ли са бон ског спо ра зу ма кра јем 2009. го ди не.  

Овом ци љу је аутор под ре дио на чин, пред мет, ме тод, стил и 
са др жи ну из ла га ња по сма тра не ма те ри је. У из ла га њу ове обим не и 
сло же не ма те ри је ко ја за ди ре у раз ли чи те обла сти од пси хо ло ги је, 
со ци о ло ги је, фи ло зо фи је, по ли ти ко ло ги је до кул ту ре и ме ђу на род-
них од но са, аутор је ве што ко ри стио сву рас по ло жи ву до ма ћу и 
ино стра ну ли те ра ту ру и из во ре по да та ка. Ове од ли ке ука зу ју да се 
ра ди о ана ли тич ко-син те тич ком ра ду ко ји има ве ли ку пе да го шку, 
али и прак тич ну и упо треб ну вред ност. Об ја вљи ва њем ове мо но-
граф ске сту ди је чи та о ци у Ср би ји су до би ли рет ку и је дин стве ну 
при ли ку да се упо зна ју са основ ним пој мо ви ма и ка те го ри ја ма ко је 
об у хва та „европ ски кул тур ни иден ти тет“  и тен ден ци ја ма у са вре-
ме ној кул ту ри, што ће им сва ка ко би ти од ко ри сти за успе шни је 
укљу чи ва ње у раз ли чи те об ли ке ме ђу на род не кул тур не, обра зов не 
и умет нич ке раз ме не.  

Иако је сту ди ја у пр вом ре ду усме ре на на са зна ва ње са вре-
ме не ди мен зи је европ ског кул тур ног иден ти те та, она је мо ра ла 
да иден ти фи ку је и про шле, исто риј ске об ли ке европ ске кул тур не 
све сти. У том сми слу, аутор је по шао од  кул тур ног плу ра ли зма у 
европ ском про сто ру при сту па ју ћи Евро пи као мо за и ку кул тур них 
ми кро про сто ра ко ју чи ни мно штво на ци о нал них, ре ги о нал них, 
кла сних, ге не ра циј ских и пол них кул ту ра и суб кул ту ра ко је све за-
јед но пред ста вља ју осно ве ства ра ња ком плек са европ ског кул тур-
ног иден ти те та. При то ме је по себ но ука за но на зна чај умет нич ког 
ства ра ла штва (књи жев ност, ли ков на, драм ска, филм ска и му зич ка 
и дру ги об ли ци умет но сти), ме ди ји њи хо вог вред но ва ња и ин сти-
ту ци о нал ни си стем ди фу зи је, од но сно по сре до ва ња за афир ма ци ју 
европ ског кул тур ног иден ти те та. 

На кра ју аутор за кљу чу је да је мо гућ по зи ти ван од го вор на 
пи та ње да ли по сто ји Евро пља нин. То је „ли це ко је по ред на ци о-
нал ног и ре ги о нал ног иден ти те та по се ду је и та кве од ли ке ко је му 
омо гу ћу ју да сву да у Евро пи бу де као код сво је ку ће, од но сно да 
Евро пља нин не мо же да бу де у из гнан ству ниг де у Евро пи“. 
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УВОД У ПО ЛИ ТИЧ КУ ТЕ О РИ ЈУ
Др Дра ган Си ме у но вић, Уводуполитичкутеорију, Бе-

о град,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2009.

Но ва књи га Дра га на Си ме у но ви ћа Уводуполитичкутеорију 
на ста ла је као плод ви ше де це ниј ског ис тра жи ва ња у по љу по ли-
тич ке те о ри је и по мно го че му пред ста вља из у зет ну на уч ну мо-
но гра фи ју у обла сти по ли ти ко ло ги је. Пре по зна тљи вим сти лом и 
брит ким ана ли тич ко-ис тра жи вач ким пе ром аутор је ус пео да ура-
ди оно што ма ло ко ме по ла зи за ру ком, а то је да од јед не ком плек-
сне те ме пу не ин ди стинк ци ја на пра ви де ло за по тре бе сту де на та 
по ли тич ких на у ка ко је је ујед но вред но на уч ног по што ва ња свих,  
али и де ло ко је је дар за по кло ни ке ле пе пи са не ре чи. Уводуполи
тичкутеорију је при мер ка ко тре ба да из гле да фа кул тет ски уџ бе-
ник – ја сан, ко хе рен тан, са до бро осми шље ним  са др жа јем, а у исто 
вре ме објек ти ван са  на уч но-кри тич ким ка рак те ром. Кон зи стент-
ност ми сли ко јом пи сац по сте пе но чи та о це уво ди у нај скри ве ни је 
ду би не по ли тич ких на у ка све до чи да се ра ди о озбиљ ном на уч ном 
по ду хва ту.  

Дра ган Си ме у но вић је ге не ра ци ја ма сту де на та на сво јим чу ве-
ним и ве о ма по се ће ним пре да ва њи ма по ка зи вао да по се ду је им по-
зант но зна ње из те о ри је по ли ти ке ко је са да као ис ку ство вр ло ла ко 
пре но си и на чи та лач ку пу бли ку. Оту да је ова књи га про пе де у тич-
ког ка рак те ра и упу ћу је на те о риј ску увер ти ру са основ ним по ли-
тич ким пој мо ви ма и ка те го ри ја ма. Све то по твр ђу је ње ну увод но-
об ја шња ва ју ћу функ ци ју у све ту по ли тич ких на у ка. Ла ко је пи са ти 
о по ли тич кој ми сли са де скрип тив ног ста но ви шта, али да би се 
об ја сни ла из у зет но сло же на ко ре ла ци ја од но са ме ђу по ли тич ким 
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фе но ме ни ма по тре бан је не са мо кре а тив ни на бој и ства ра лач ки 
по лет већ и phronesis. Дра ган Си ме у но вић одр жа ва кроз цео текст 
све на ве де не кри те ри ју ме и за то је ње го ва књи га не са мо дра го це на 
као те о риј ско шти во, већ је и по себ но ва жна као узор мла ђим на уч-
ним на ра шта ји ма, а као це ли на јед ног и дру гог пред ста вља ве ли ки 
до при нос по ли тич кој на у ци.

Књи га је оби ма 187 стра на и по де ље на је на два ве ли ка сег мен-
та. У пр вом де лу се об ра ђу је исто риј ски раз вој по ли тич ко-на уч не 
ми сли, за сно ва ност на у ке о по ли ти ци, од нос по ли тич ке те о ри је и 
те о ри је по ли ти ке, као и мно га фи ло зоф ско-те о риј ска пи та ња, док 
је дру ги део по све ћен по ли ти ко ло шким ка те го ри ја ма. Циљ ауто-
ра је очи глед но био да књи га ре а ли зу је не са мо екс пли ка тив но-де-
скрип тив ни циљ, већ и да оства ри мо жда нај зна чај ни ју функ ци ју 
у дру штву а то је еду ка ци ја. На мно го ме ста ње го во де ло иси ја ва 
чи сту на уч ну ми сао ко ја не са мо што от кри ва су шти ну по ли ти ке и 
по ли тич ког већ и под у ча ва. 

На са мом по чет ку аутор ис тра жу је осно ва ност на у ке о по ли ти-
ци и ар гу мен то ва но твр ди да по ли ти ко ло ги ја или ти на у ка о по ли-
ти ци има свој соп стве ни пред мет и ме тод што за пра во јед ну на у ку 
и чи ни на у ком, опо ни ра ју ћи Јир ге ну фон Кемпском ко ји је сма трао 
да по ли ти ко ло ги ја „чу па пер је дру гих на уч них обла сти да би се 
њи ме ки ти ла“. Мно ги су, утвр ђу је Си ме у но вић,  не ги ра ли по сто ја-
ње по ли тич ких на у ка, у по чет ку дру ге дру штве не на у ке из раз ло-
га ком пе ти ци је, а по том и ре ал со ци ја ли стич ки по ли тич ки ре жи ми 
за то јер су у по ли ти ко ло ги ји ви де ли опа сност ко ја се гра ни чи ла са 
иде о ло шком је ре си и пре ти ла „ка пи та ли стич ком за стра њи ва њу“. 
Скеп ти ци зму око по сто ја ња по ли ти ке као на у ке су у ве ли кој ме ри 
до при но си ли и по ли ти ча ри ко ји „ма ги ју“ по ли ти ке ни су же ле ли да 
де ле са дру ги ма, па би ли они и на уч ни ци. Па ипак, до ка зу је аутор, 
на у ка о по ли ти ци по сто ји и тра је још од вре ме на го ро ста са ан тич ке 
ми сли ка да се и пр ви пут ис про фи ли са ла као кра љев ска на у ка (epi
stemebasilike) што је по мно ги ма оста ла и да нас. Аутор са при по-
ве дач ком ла ко ћом об ја шња ва и по ја ву праполитике тј. прет по ли-
ти ке ко ја алу ди ра на прин цип ор га ни за ци је, хи је рар хи је и од но са 
мо ћи ко ји се ја вља још пре људ ског дру штва, а свој ствен је све ту 
жи во ти ња. 

У пле ја ди ве ли ких ми сли ла ца Дра ган Си ме у но вић не за бо ра-
вља ни оне на ма нај бли же ко ји су не пра вед но за по ста вље ни а ко ји 
су оста ви ли зна ча јан пе чат у до ма ћој по ли тич кој ми сли – ра ди се о 
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срп ским те о ре ти ча ри ма ме ђу ко ји ма он из два ја До си те ја Об ра до-
ви ћа, Ни ко лу Па ши ћа, Јо ва на Ри сти ћа, Све то за ра Мар ко ви ћа, Јо-
ва на Скер ли ћа и Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа ко ји је пр ви у нас у де вет-
на е стом ве ку дао не са мо де фи ни ци ју по ли ти ке већ и по ли тич ких 
на у ка. Ево лу тив ним при сту пом од ан тич ке Грч ке пре ко сред њег и 
но вог ве ка, аутор књи ге до ла зи и до кри зе у по ли тич ким на у ка ма 
два де се тог ве ка ко ја на ста је услед не по сто ја ња ве ли ких те о риј ских 
ми сли ла ца и ве ли ких те о риј ских си сте ма. Раз лог то ме он на ла зи у 
ма сов ном уво ђе њу по ли ти ко ло ги је на уни вер зи те те. Тек крај два-
де се тог и по че так два де сет и пр вог ве ка вра ћа ју по ли тич ку те о ри ју 
на њен пи је де стал сла ве да ју ћи јој по ча сно ме сто, ко је уоста лом 
она и за слу жу је.

Је дан од кру ци јал них раз ло га за што је ство ре на по ли ти ка је сте 
чо ве ко ва те жња ка сре ћи, сма тра Дра ган Си ме у но вић и до да је да 
она при па да ро ду apeiron,тј. бес ко нач ном. За то се и по ли тич ко де-
ла ње од ре ђу је као „све сно ор га ни зо ва на, свр сис ход на и си сте мат-
ска, ум на и прак тич на, ра ци о нал на ак тив ност ра ди по сти за ња оп-
штег до бра и бо љег жи во та у за јед ни ци“. Ка да је реч о се ман ти ци, 
аутор ис ти че да је нај ре ле вант ни ји на зив на у ка о по ли ти ци или по-
ли ти ко ло ги ја, ко ји је као из раз нај пре упо тре бљен у Хо лан ди ји где 
је ина че и отво рен пр ви фа кул тет по ли тич ких на у ка 1613. го ди не. 

По се бан до при нос у овој про пе де у тич кој сту ди ји аутор оства-
ру је да ју ћи раз ја шње ње од но са из ме ђу по ли тич ке те о ри је и те о ри-
је по ли ти ке, те ис ти че да је би тан део сва ке на у ке те о ри ја и на во ди 
три су штин ска раз ло га за ус по ста вља њем те о ри је: жуд ња за зна-
њем – да би се оства ри ла сре ћа, по тре ба са зна ња ра ди одр жа ња 
жи во та и ње го вог уна пре ђе ња; и ра до зна лост ко ја те жи са зна њу 
све га но вог и не ис тра же ног. Дра го цен је и за кљу чак да код те о ри је 
про на ла зи мо не са мо еле мен те чи ње нич ног већ и еле мен те фан-
та зи је што са по себ ном на дах ну то шћу аутор опи су је у сег мен ту 
ко ји но си на зив „По ли ти ка као умет ност илу зи је“, ко ји се ба зи ра 
на Хе ге ло вом по и ма њу есте ти ке. Пра ви се и ди стинк ци ја на по љу 
од но са из ме ђу те о ри је по ли ти ке и  по ли тич ке фи ло зо фи је. Док се 
те о ри ја по ли ти ке за сни ва на чи ње ни ца ма, а тек он да и на хи по те-
за ма, по ли тич ка фи ло зо фи ја по чи ва на мо рал ним, ре ли гиј ским, и 
ме та фи зич ким вред но сти ма ко је се на ла зе из ван по ли тич ке ре ал-
но сти. Си ме у но вић ис ти че да по ли тич ку на у ку пра ти сен фи ло зо-
фи је као пре део ње ног ро ђе ња. Та ко је би ло у ста рој ан ти ци, та ко 
је и у мо дер ном до бу. Та ко ђе се на ла зи ко ре ла ци ја из ме ђу по ли ти ке 
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и фи ло зо фи је уз по моћ две спо не: по ли тич ке те о ри је и по ли тич ке 
фи ло зо фи је. 

Дру ги део књи ге је по све ћен об ра ди по ли ти ко ло шких ка те го-
ри ја, па се у том кон тек сту об ра ђу је по јам по ли тич ке за јед ни це као 
глав но по ље ан тич ке по ли ти ке. Због то га је пр во за јед нич ко до бро 
био осе ћај си гур но сти  ко ји про из и ла зи из за јед ни штва. Из у ча ва-
ју ћи про бле ме у кла си фи ка ци ји и од ре ђе њу по ли ти ке и по ли тич ког 
аутор ис ти че су бјек тив ност ко ја је по себ но свој стве на дру штве ним 
на у ка ма. На осно ву то га је мо гу ће за ко ра чи ти у сфе ру спе ку ла ци је 
ко ја ре зул ти ра из во ђе њем сле де ћег за кључ ка: на у ка о по ли ти ци је 
би ла и оста ла слу шки ња по ли ти ке. Ов де под по ли тич ком на у ком 
Си ме у но вић под ра зу ме ва фе но мен episteme ко ји те жи ка веч ној 
исти ни и да је ис ка зе о оно ме што по сто ји у чо ве ко вој ствар но сти. 
Та кон ста та ци ја нас под се ћа на Хе ге ло ву ми сао о то ме да је свој-
ство на у ке је ди но исти на и да је ван исти не бес пред мет но ела бо ри-
ра ти по јам на уч ног. 

Иако је сво је пр ве ко ра ке у исто ри ји чо ве чан ства по ли ти ка на-
пра ви ла ја ко дав но, она је као на у ка че сто оспо ра ва на упра во због 
то га што ка сно ула зи на вра та уни вер зи те та.  Ана лог но са раз во јем 
свет ске на у ке, аутор пом но пра ти и ево лу тив ни раз вој по ли ти ке у 
нас, ис ти чу ћи ка ко је тек по зни два де се ти век от шкри нуо  уни вер-
зи тет ска вра та по ли тич ким на у ка ма у Ср би ји.

Про блем де фи ни са ња је свој ствен не са мо по ли тич ким, већ и 
свим дру штве ним на у ка ма. У том по љу се нај че шће пра ве две гре-
шке, до бро за па жа аутор. Пр ва је из во ђе ње де фи ни ци ја из са ме ем-
пи ри је, а дру га кон сти ту и са ње де фи ни ци ја на осно ву те о риј ских 
ста во ва. Ре ше ње је у ко о пе ра ци ји из ме ђу те о ри је и прак се што им-
пли ци ра за кљу чак да су нај бо ље де дук тив не де фи ни ци је, јер се та-
да у пот пу но сти по шту је пра ви ло уса гла ше но сти де фи ни ци је са  
по ја вом. Си ме у но вић пра ви за ни мљи ву и не сва ки да шњу па ра ле лу 
из ме ђу по ли ти ко ло ги је и ме те о ро ло ги је ис ти чу ћи ка ко се за обе на-
у ке ин те ре су ју сви, јер се и ти чу свих, али да им је за јед нич ко и то 
што је и је зик ко јим се ко ри сте че сто не ја сан и ро го ба тан.

У об ја шња ва њу ка те го ри ја на пра вљен је ве ли ки по мак у кла-
си фи ка ци ји по ли тич ког, што се у нај ве ћој ме ри од но си на по јам 
др жа ве ко ји се раз ма тра кроз фун да мен тал не ле ги ти ми зи ра ју ће 
кон цеп те. Моћ, власт, си ла и на си ље су мар кант на обе леж ја по-
ли ти ке од вај ка да, та ко да је по себ на па жња по све ће на њи хо вом 
про фи ли са њу. При ли ком  од ре ђе ња ових фе но ме на аутор пра ви 
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су штин ску де мар ка ци ју из ме ђу мо ћи, си ле и на си ља на ла кон ски 
на чин: си ла је сред ство оства ре ња и одр жа ња мо ћи, а на си ље је 
на чин по ка зи ва ња и спро во ђе ња мо ћи. Овај од нос на пр ви по глед 
слич них, а опет раз ли чи тих фе но ме на је би тан за пра вил но по ста-
вља ње пој мо ва у по ли тич ким на у ка ма. 

Дра ган Си ме у но вић је по још не че му ову књи гу учи нио по себ-
ном. На и ме, он је кон тро верз ни по јам по ли тич ке за ве ре из а на ли-
зи рао на вр стан на чин ис ти чу ћи ду а ли стич ки од нос чо ве ка пре ма 
пре ма тај ни ко ја је не из о став ни еле мент за ве ре - свитежедасачу
вајусвојетајнеидаоткријутуђе. И не са мо то: он је де фи ни сао 
по не ки ма не де фин љи ве фе но ме не (по пут по ме ну те по ли тич ке за-
ве ре), што раз би ја сте ре о тип ност и уоби ча је ну ушто гље ност ко је 
углав ном пра те пи са ње уџ бе ни ка, што  да је још ве ћи зна чај ње го-
вом Уводууполитичкутеорију. 

У де лу књи ге по све ће ном иде о ло ги ји да та је  по ред њи хо вог 
за ни мљи вог од ре ђе ња и ја сна си сте ма ти за ци ја по прин ци пу по де-
ле на оп ште и пар ти ку лар не. Ли бе рал на, кон зер ва тив на, со ци ја ли-
стич ка и на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја ула зе по Си ме у но ви ћу у кор-
пус оп штих иде о ло ги ја док под пар ти ку лар не иде о ло ги је под во ди 
фе ми ни зам, еко ло ги зам, ка то ли ци зам, џи ха ди зам и гло ба ли зам. 

Дра ган Си ме у но вић је ела бо ри рао све фун да мен тал не по ли-
тич ке ка те го ри је али  и оне на о ко ма ње бит не, ме ђу ко ји ма тре ба 
не из о став но спо ме ну ти ње го во од ре ђе ње по ли тич ке кул ту ре и сти-
ла. За ње га по ли тич ка кул ту ра пред ста вља дво стру ку вр сту „ори-
јен та ци о ног од но ше ња“ пре ма по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и вред-
но сти ма ко је су од ли ка јед ног дру штве ног си сте ма. За по ли тич ки 
стил ко ји ва жи као не што не у хва тљи во, он ка же да се ипак мо же 
де фи ни са ти као „стал ни на чин де ла ња по је дин ца, ко лек ти ви те та 
или ин сти ту ци је у по ли ти ци ко ји је је дин ствен или до вољ но раз-
ли чит од уоби ча је ног да би се мо гао при сва ком по на вља њу пре по-
зна ти као исти. У по ли ти ци“, твр ди Си ме у но вић, „стил има ви ше 
по јав но, естет ско и ко му ни ка ци о но не го вре мен ско зна че ње“. 

По себ но ме сто у књи зи је по све ће но фе но ме ну де мо кра ти је 
ко ја по Си ме у но ви ћу иде у па ру са сло бо дом. Иако чо век це лог 
жи во та стре ми сло бо ди, те шко је пре по зна је, али је још те же за др-
жа ва. Упра во због то га се ис ти чу пет усло ва сло бо де: ал тер на ти ва, 
свест о по сто је ћим мо гућ но сти ма, ауто ном ни из бор, де лат ност по 
ауто ном ном из бо ру и на кра ју од су ство кон тро ле и при ну де. 
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Гло ба ли за ци ја и но ви свет ски по ре дак  су те ме ко ји ма Си ме у-
но вић за вр ша ва упо зна ва ње пу бли ке са све том по ли тич ке те о ри је. 
Ње гов ис тан чан на уч ни дух по ка зу је сми сао за де таљ ну ана ли зу 
фе но ме на те ис ти че да је гло ба ли за ци ја - про цес, гло ба ли зам – иде-
о ло ги ја, док је „но ви свет ски по ре дак“ – си стем. Ова кво пој мов но 
пре ци зи ра ње ове три ве о ма срод не по ја ве  је одав но би ло по треб но  
да би се из бе гло њи хо во, ина че че сто по и сто ве ћи ва ње услед не по-
зна ва ња гра ни ца ко ји ма се јед на по ја ва одва ја од дру ге. 

На уч на мо но гра фи ја Уводуполитичкутеоријује  ори ги нал но 
де ло ко је има ши ру еду ка тив ну функ ци ју. Она сво јим но вим при-
сту пом и аутен тич ним ми са о ним за хва ти ма ре де фи ни ше мно ге фе-
но ме не и ко ри гу је на ше зна ње у обла сти по ли тич ких на у ка, јер су 
оне као и све дру ге дру штве не на у ке ва ри ја бил ног ка рак те ра.  Сто-
га ова књи га има и про све ти тељ ску функ ци ју. Ње ним чи та њем ла-
ко ула зи мо у свет по ли ти ко ло шких фе но ме на, от кри ва мо пре гршт 
пот пу но ра зу мљи вих де фи ни ци ја, ја сно уоча ва мо узроч но-по сле-
дич не ве зе ме ђу ра зним по ли ти ко ло шким ка те го ри ја ма, и оно што 
је нај зна чај ни је, уз по моћ аутен тич не на уч не ми сли Дра га на Си ме-
у но ви ћа обо га ћу је мо и опле ме њу је мо дух са зна ња. 



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 Кључнеречи 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,кључнеречиирезиме 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 – Refer-
ence – 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
питањеданас, 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‘‘, Српскаполитичкамисао, 
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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