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Уводник
Пред вама се налази 27. по реду тематски број часописа По
литичка ревија. Овај број часописа је испуњен радовима који су
окренути новом Пројекту истраживања: Демократски и национал
ни капацитети политичких институција Србије у процесу међуна
родних интеграција. Главна тема овог броја је посвећена теориј
ско-методолошким приступима и националном капацитету Србије
и испуњена је великим бројем еминентних аутора. У њој Драган
Суботић пише о теоријско-методолошким оквирима демократских
и националних капацитета Србије, док се Зоран Милошевић бави
демократијом и капацитетом политичких институција. У овој ру
брици можете наћи и радове Момчила Суботића и Мише Стојади
новића који у фокус своје анализе стављају питање националног
идентитета.
У делу огледи и студије се налази велики број значајних ра
дова. Александра Мировић нам даје још једну анализу грађанске
непослушности на коју треба обратити пажњу, а Слободан Орло
вић се бави елитизмом и популизмом у Србији. Овде можете виде
ти и пледоаје за обнову критичке и хуманистичке улоге савремене
социологије настао као резултат једне исцрпне анализе Љубише
Митровића.
Свакако треба поменути и радове у оквиру рубрике ,,Актуел
но’’. Срђан Словић разматра питање Косова и Метохије са историј
ско-политиколошког и међународноправног аспекта. Поред овог
веома интересантног рада ту су и радови Милована Радаковића,
који истражује политичке и војне аспекте неутралности.
И овог пута можете наћи добре и садржајне радове у сталној
рубрици Европске интеграције који се баве либералном теоријом
међувладиних односа у изучавању процеса европске интеграције,
политиком тржишта рада Европске уније, али и политиком запо
шљавања.
Позивамо сараднике да пошаљу своје радове за наредни, дру
ги, број Политичке ревије у овој години најкасније до 01. маја 2011.
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и да се притом строго придржавају упутства за ауторе које могу на
ћи на крају часописа, јер ће у супротном бити враћени.

Београд, 20 април 2011.
				
Главни и одговорни уредник
				
Проф. др Драган Суботић,
				
научни саветник

Радови сарадника Института за политичке студије
реализовани су у оквиру пројекта 179009
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ 
ПОЛИТИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
НАЦИОНАЛНОГ И ДЕМОКРАТСКОГ 
КАПАЦИТЕТА ПОЛИТИЧКИХ 
ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ**
Сажетак
Аутор пише о методолошким оквирима истражива
ња у политикологији, с посебним освртом на тему:
Демократски и политички капацитет политичких
институција Србије у процесу међународних инте
грација. Дефинише појам теоријских и емпиријских
истраживања у методологији, идентификује индика
торе истраживања, уз низ практичних примера де
мократског и националног капацитета политичких
институција Србије, имајући у виду актуелни трену
так политичког живота Србије на почетку 21. века
који је пред нама. Свакако, предмет истраживања су
политички актери, субјекти, а пре свега кључне поли
тичке институције које детерминишу политички ка
пацитет институција Србије.
Кључне речи: капацитет, институције...

*
**

Научни саветник Института за политичке студије, Београд
Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
граду, а финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

-1-

Драган Суботић

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ  ...

1. ОПШТИ ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПОЛИ
ТИКОЛОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА1)

N

аучна методологија критички истражује и валоризује цело
купну научну праксу. Она се јавља и као својеврсна метанаука.
Задатак је методологије да аналитички оквир једне науке подвргне
систематском критичком испитивању и да стално подстиче на ње
гово даље развијање. Она, такође, треба да помогне утврђивању
научне стратегије у датој области сазнања. Наиме, полазећи од ста
ња у коме се једна наука налази, она треба да укаже на најважније
правце у којима треба усмерити даљи развој науке и на најважнија
средства која на том путу треба употребити.2)
Позитивистичка метода се везује за Огиста Конта, утемељи
вача позитивизма, односно учења која се заснива на чињеницама
научног сазнања. Огист Конт је заправо најзначајнији због ствара
ња науке о друштву, које се до тада изучавало само у оквирима фи
лозофије. То је учинио у свом делу „Курс позитивне филозофије“
када је направио класификацију наука. Савремени неопозитивизам
полази од емпиријске чињенице, а захваљујући повезивању емпи
ријских добијених резултата и теоријским и аналитичко-логичким
математичким сазнањима, постиже се јасност и прецизност тео
ријских и емпиријских сазнања.3)
Метода разумевања се утемељује на филозофској вредности.
Суштина ове методе је разумевање и откривање значења људског
понашања. Присталице ове методе су сматрали да је предмет дру
штвених наука људска активност која се одликује свешћу и сми
саоношћу. Макс Вебер под појмом „смисаоне радње“ подразумева
следеће елементе: смисао или значење (при чему разликује актив
но-конкретно значење и теоријски схваћен чист тип субјективног
значења) и разумевање и интерпретацију (при чему разликује акту
елно разумевање и идеално-типско разумевање). Ова метода под
разумева да се разумевање једне друштвене појаве остварује схва
тањем суштине и значења те појаве.
1)
2)
3)

Реч је о политиколошком пројекту: Демократски и национални капацитет политичких
институција Србије.
Др Драган Суботић, „Методе научног и емпиријског истраживања“, Политичка ревија,
бр. 2, Београд, 2009, стр. 304.
Др Драган Суботић, „Теоријски оквири методолошких истраживања“, Политичка ре
вија, бр. 2, Београд, 2008, стр. 1487-1497.
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Метода идеалних типова се заснива на Веберовој идеји да је
социологија апстрактна и у складу са тиме идеално типски модел
је посебан теоријски, рационалан и разумљив модел. Вебер у сво
јим каснијим радовима за идеалне типове сматра да је реч о синте
тичкој апстрактној конструкцији која наглашава својства одређене
друштвене појаве. Ради се о апстрактном и теоријском моделу од
ређене друштвене појаве коју стављамо у центар научног интере
совања и емпиријског истраживања у области политичких наука.
Структурално-функционална метода истражује односе међу
појавама у виду структуре истраживане појаве. Ова метода плази
од идеје да се свака друштвена појава сагледава у њеној узрочнопоследичној повезаности са другим друштвеним појавама које са
ме по себи имају неку функцију. Улога друштвене појаве је у одр
жавању постојећег поретка путем функционално-структуралних
императива који омогућавају одржавање поретка као функционал
ног система. Реч је о схватању функционализма Талкота Парсонса,
који је сматрао да је основна друштвена појава социјална акција
(појединац, акција, ситуац
 ија), док је друштвена акција понашање.
У теоријско-методолошкој литератури дефинишемо метод као
начин истраживања који се примењује у некој науци а методоло
гија је логичка дисциплина која проучава метод и развија његова
логичка начела и систематизује и оцењује истраживачко искуство
једне науке. Методологија је најпотребнија када метод није довољ
но јасан и подесан за успешно решавање научних проблема и када
у научној пракси искрсну неке потешкоће. Методологија је логич
ко критичка анализа методских поступака и читавог стања једне
науке.4)
Демократски и национални капацитет Србије полази од па
радигме да у уобличавању научно-истраживачке теме, у научном
трагању, у својеврсној дилеми: научни метод – истраживачка тех
ника – истраживачки поступак, полазна претпоставка гласи: „На
учни метод би се у најопштијем значењу могао одредити као начин
на који трагамо за истинитом или истинитијим знањем и који је
заснован на логичким принципима и правилима. Међутим, назив
научни метод се користи у различитим значењима и могу се из
двојити најмање четири. Заправо, метод је „пут, начин тражења,
сврсисходни плански поступак, који се примењује ради постиза
4)

Др Драган Суботић, „Теоријски оквир методолошких истраживања“, Политичка реви
ја, бр. 4, Београд, 2008, стр. 1488.
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ња неког циља. Метод сваке науке, састоји се од три структурна
елемента који су међусобно нераздвојно повезани, јер један другог
условљавају. То су условно речено, теорија, логика и техника на
учног истраживања.“5) Техника истраживања односи се на одгова
рајуће практичне радње које се предузимају у различитим етапама
истраживања, нарочито у фази искуственог проверавања хипотеза.
Тако се разликују технике: 1) прикупљање података (посматрање,
разговор, анкета); 2) сређивање и приказивање података (класифи
кација, мерење и статистички методи) као и 3) за тумачење пода
така (упоредни метод, мултиваријантна анализа).6) Заправо, Коен
и Нејгел за научни метод сматрају да је циљ да „открије шта су
стварно чињенице, а у примени метода можемо се руководити тим
откривеним чињеницама. Можемо рећи да је научни метод сазнај
но-истраживачки поступак у оквиру кога се предузимањем одго
варајућих теоријских, практичних и логичких активности долази
до сазнајних исказа кроз које се реализује теоријска полазишта и
епистемолошка начела научног мишљења“.7)
Врсте истраживања од значаја за нашу тему, обухватају: а) Те
мељна истраживања чији су циљеви: 1) развој општег знања; 2)
одговор на једно (одабрано) питање; и 3) откривање статистички
важних веза. б) Апликативна истраживања подразумевају: 1) разу
мевање или решавање проблема; 2) одговор на више питања – ре
алног околиша; 3) откривање практички важних различитих чини
оца истраживане појаве.
5)
6)
7)

Др Драган Суботић, „Методе научног и емпиријског истраживања“, Политичка ревија,
бр. 1, Београд, 2009, стр. 299.
Исто, стр. 299.
Нав. према: др Драган Суботић, „Фазе истраживања у примењеној методологији“, По
литичка ревија, бр. 1, Београд, стр. 282. Војин Милић у делу „Социолошки метод“,
разликује три саставна дела методологије: 1) Логички; 2) Технички; и 3) Научно-стра
тегијски. Такође, треба истаћи да свака разумна методолошка замисао мора ове логич
ке, техничке и научно-стратегијске проблеме, сагледати у нераздвојном јединству. Код
метода поједине научне дисциплине разликујемо три дела: а) логички део (који обу
хвата правила и норме истинитог мишљења); б) научно-теоријски или епистемолошки
део (који обухвата основна научно-теоријска сазнања категоријално-појмовни оквир
од значаја за предмет истраживања); и в) методско-технички део који обухвата мето
де (посматрање, експеримент, индуктивно истраживање узрока, теорија доказивања и
оповргавања), технике (инструменти и технике односно поступке у истраживању) као
и низ радњи на организовању и реализацији истраживања. Заправо, разликујемо сле
деће елементе методологије: 1) општи део усмерен на дефинисању основних појмова,
хипотеза, судова, морала научног закључивања, уз истраживање ваљаности и исти
нитости појединих ставова. 2) Посебни део методологије усмерен је ка истраживању
метода за разумевање предмета. Методе се користе за израду теоријско-хипотетичког
оквира и закључивања на основу прикупљених података уз коришћење поступака и
техника истраживања.
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Употреба метода и техника у истраживачком процесу, на при
меру демократског и политичког капацитета политичких институ
ција обухвата следеће поступке: а) утврђивање проблема и хипо
тезе; б) стратегија и план истраживања (стратегијска и оператив
на димензија); в) реализовање истраживања; г) анализа података,
проверавање хипотеза; д) извештавање о резултатима истражива
ња. Примењени истраживачки процес обухвата следеће фазе ис
траживачког процеса: а) утврђивање проблема, б) релевантну ли
тературу истраживања, в) дефинисање, г) избор методе и технике,
д) квалитативна и квантитативна анализа података, ђ) доказивање
хипотеза, е) закључци и допринос научном сазнању.
Емпиријско истраживање (gr. emperia – искуство) је врста на
учног истраживања које подразумева посматрање искуствених,
објективно постојећих чињеница. Емпиријско истраживање се
заснива на прикупљању искуствених података конкретних истра
живачким техникама као што су посматрање (у ужем смислу), ис
питивање, мерење, статистика, експеримент. Истраживања о де
мократском и националном капацитету политичких институција
подразумева и емпиријску димензију. Полазећи од теоријске пара
дигме до анализа садржаја итд. Емпиријско истраживање које не
полази од чврстог теоријско-хипотетичког оквира остаје на нивоу
баналног описа постојећих чињеница.8)
Научно истраживање је у ствари „систематско прикупљање
и компетентно коришћење постојећих знања у циљу стицања но
вих знања. Наравно, научно истраживање је континуиран сазнај
ни процес, који је заснован на одређеним методама, поступцима и
процедурама“. Основни структурални елементи или фаза (са одго
варајућим подфазама) научног истраживања су: 1) Утврђивање и
формулисање проблема; 2) Одређивање појмовног оквира истра
живања и постављање прелиминарних хипотеза; 3) Утврђивање,
прикупљање и сређивање чињеница; 4) Проверавање (верифика
ција) хипотеза и евентуална практична примена добијеног реше
ња проблема. Најзад, резултати научног истраживања, откривене и
објашњене чињенице, теорије и закони (научне истине), презенти
рају се посредством логички коректног научног излагања.
Следећи структурни елемент науке, поред предмета циља,
епистемолошког одређења и сазнајног фонда, којем се у литерату
ри поклања доста пажње, је „развијена специфична методологија.
8)

Др Драган Суботић, „Методе научног и емпиријског истраживања“, Политичка ревија,
бр. 2, Београд, 2009, стр. 310.
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Под тим појмом подразумева се скуп метода, техника и инструме
ната који се примењују приликом планирања истраживања, а за
тим и приликом прикупљања, обраде и интерпретације резултата“.
(Коларић, 2002, стр. 155). Структура истраживања у развијеном
облику од значаја за дефинисање студије случаја изгледа овако: 1)
Уочавање проблема: а) запажање проблема, б) тачно формулисање
проблема; 2) Постављање хипотезе: а) постављање прелиминарне
хипотезе, б) мисаоно разматрање хипотезе, в) тачно формулирање
хипотезе; 3) Проверавање хипотезе и решење проблема: а) извође
ње консеквенција из хипотезе, б) проверавање тих консеквенција,
в) решење проблема; 4) Практична примена добијеног решења.
Методологија је посебна наука која проучава и развија логич
ке оквире научног сазнања као и истраживачка средства и поступ
ке који се примењују у истраживањима. Емпиријско истраживање
се заснива на прикупљању искуствених података конкретним ис
траживачким техникама као што су посматрање (у ужем смислу),
испитивање, мерење, статистика, експеримент, анализа садржаја
итд. Емпиријско истраживање које не полази од чврстог теориј
ско-хипотетичког оквира остаје на нивоу баналног описа посто
јећих чињеница, што је главна карактеристика тзв. дескриптивне
социологије.9) Истраживање треба схватити као системски, кри
тички, контролисани и поновљиви процес стицања нових знања,
неопходних за идентификовање, одређивање и решавање научних
(теоријских и емпиријских) проблема. Постоје многобројна и раз
личита научна истраживања, а најчешћа је подела истраживања на:
1) теоријска и емпиријска (по природи): ако су и проблем који се
решава истраживањем и сведочанство теоријске природе, односно
ако су оба емпиријске природе, онда нема ничег спорног. Емпириј
ска истраживања могу да утичу на општи тренд у развоју теорије,
нарочито захваљујући проналажењу нових истраживачких посту
пака, а онда доприносе и појмовној чистоћи теорије, јер захтевају
да значења употребљених израза буду јасно одређена. 2) фунда
ментална и примењена (према циљу): примењена истраживања се
предузимају ради стицања нових знања и информација неопход
них за решавање одређених практичних проблема у некој области.
Примењена истраживања имају непосредну практичну усмере
ност, а фундаментална немају, али то не значи да је практична при
менљивост налаза стечених фундаменталних истраживања мања
9)

Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 208.
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од налаза промењених истраживања. 3) експлоративна и усмерена
проверавана хипотеза (према функцији) Експлоративна истражи
вања се предузимају у почетним проучавањима неке области која
садржи веома много непознатог. Основни проблем који се овде ис
пољава је идентификација и одређење проблема истраживања. 10)
Теоријски карактер истраживања у области политичких на
ука полази од темељних претпоставки фундаменталног основ
ног базичног или чистог истраживања које представља теоријски
или експериментални рад, којим се повећава општи фонд научног
знања и која, по правилу, немају непосредну практичну вредност.
Појављује се у облику усмерених и неусмерених (слободних) ис
траживања. У првом случају одређена научна институција ангажу
је истраживаче и усмерава њихов рад према дефинисаном циљу
у оквиру одређеног научног подручја. Односе се обично на тзв.
методолошка истраживања, која могу бити применљива у пракси.
Неусмерена или слободна фундаментална истраживања баве се
открићем научних истина, које задовољавају радозналост истра
живача и тренутно немају никакву практичну вредност. У ствари,
тешко је, готово немогуће повући границу до које се простире фун
даментална наука, а од које почиње примењена наука. Но, радни
ци имају за циљ научно сазнање или, пак, примену резултата свог
истраживања. У случају када је објектив и научног истраживања
уперен на расветљавање одређеног научног проблема, без обзира
на практичне друштвене потребе, онда се каже да је реч о фунда
менталним или теоретским наукама, односно о фундаменталним
истраживањима. По правилу, фундаменталном науком баве се пре
тежно научно-истраживачки институти у оквиру универзитета и
академија наука. Ваља, макар успут, поменути да су фундаментал
на истраживања многих научника корисно употребљена за развој
технике.11)
Примењено или апликативно истраживање је теоријски или
експерименталан научни рад који доноси нова сазнања, усмере
на на решавање неког практичног проблема. Предузима се ради
сагледавања могућности за примену резултата фундаменталних
истраживања или утврђивања нових метода за остварење поста
вљеног циља. Уврежено је мишљење да су примењена истражива
ња усмерена ка материјалној производњи (увођење нових техноло
10) Др Драган Суботић, Увод у методологију научног истраживања, Београд, 2010, стр.
94.
11) Др Драгољуб Стојадиновић, Основи научног рада, Београд, 2003, стр. 81-83.
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шких процеса и поступака, израда нових, квалитетних производа,
проналажење изума и сл.).12)
Основна метода фундаменталних, сматрају Банђур и Потко
њак, „теоријских и метатеоријских, на пример, у области педаго
шких истраживања проучавања јесте метода теоријске анализе.
Повезали смо те врсте педагошких проучавања и заједно их разма
трамо, пре свега, због методолошке повезаности (користе се истом
методом проучавања), а затим и због одређене садржинске (пред
метне) повезаности. Има педагога који чак мисле да су ти називи
синоними. Ми смо их задржали пошто сматрамо да се ни методо
лошки ни предметно таква проучавања не могу сводити једна на
другу без остатка.13)
Роберт Мертон наводи да су „током задњих деценија емпири
чари и теоретичари научили да раде заједно. Штавише, научили су
да разговарају у току процеса. Повремено ово само значи да је со
циолог научио да говори сам са собом, јер се све чешће исти човек
прихвата и теорије и истраживања. Специјализација и интеграција
су се развијале заједнички. Све ово довело је не само до схвата
ња да теорија и истраживање треба да буду у интеракцији, већ до
резултата да су они заиста у интеракцији. Као последице овога,
постоји смањена потреба за приказима односа између теорије и
истраживања који су по карактеру потпуно програмски. Пораст
теоријски оријентисаног истраживања ствара прогресивну могућ
ност/конструктивне дискусије односа између ово двоје. И, као што
сви знамо, овакве дискусије нису ретке. Часописи обилују њима.
Оне се обично усредсређују на улогу теорије у истраживању, пока
зујући, често са јасноћом вредном дивљења, функције теорије при
иницирању, конструкцији и спровођењу емпиријског истражива
ња. Али с обзиром да ово није једносмеран однос, јер су то двоје
у интеракцији, било би корисно испитати и други правац односа:
улогу емпиријског истраживања у развоју друштвене теорије.14)
12) Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Методолошки записи, књ. 8, Бео
град, 2011, стр. 64.
13) Др Вељко Банђур, др Никола Поткоњак, Методологија педагогије, Београд, 1999, стр.
119-127.
14) Исто, стр. 67. Са неколико очитих изузетака, савремене социолошке дискусије су при
писивале само једну главну функцију емпиријском истраживању: тестирање или вери
фикацију хипотеза. Модел за исправан начин извођења ове функције је исто толико по
знат колико је и јасан. Истраживач почиње са слутњом, или хипотезом, из којих извла
чи различите закључке, а ове су затим подвргнуте емпиријској провери која потврђује
или оповргава хипотезу. Али ово је логички модел, који, наравно, не успева да опише
много до онога што се стварно појављује у плодном истраживању. Он представља скуп
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1.2. Формулисање проблема и предмет истраживања
1.2.1. Дефинисање проблема истраживања
Фаза дефинисања је прва група посла која је „повезана с про
јектом. То је скуп активности чији је циљ да се дође до договора
око тога шта би пројектом требало да се постигне, закључивање
шта ће подразумевати реализација пројекта и, дакле, постизање
споразума да ли је пројекат вредно реализовати. Претпоставићемо
да овај процес укључује сачињавање и одобравање документа ко
јим се започиње пројекат (ДЗП).
Све пројекте требало би добро дефинисати пре него што се
очне с било каквим радом. То би морало да буде очигледно, али
изненађује колико је пројеката осудило себе на пропаст пре него
што су и започети, јер је на почетку пропуштено да се одреди шта
је неопходно да се учини. Независно од техничке области вашег
пројекта и без обзира на то колико се његова структура може раз
ликовати од стандардног животног дефинисања је увек потребна.
За велике пројекте могу да буду потребне недеље, па и месеци
рада на креирању плана који би на прави начин довео у равнотежу
трошкове, трајање, ризике и жељене резултате. У том случају, за
фазу дефинисања је неопходно доделити стварне ресурсе како би
тим могао на прави начин да се посвети раду. Уобичајено је да се
ово коришћење ресурса ауторизује као да се ради о малом пројекту.
Отуда, иако се опис ове фазе који следи заснива на претпоставци
да је фаза дефинисања једна група послова, у великим пројектима
може да постоји прелиминарна „почетна“ фаза која служи за тачан
опис фазе дефинисања. Почетна фаза следи исту структуру као и
фаза дефинисања, али њен циљ је само да опише фазу дефинисања
а не да тачно опише цео пројекат.15)
Аналогно наведеним нивоима формулисања операционалног
одређења формулише се и систем хипотеза. Ако је реч о три нивоа
логичких норми, не опис истраживачког искуства. А приликом пречишћавања иску
ства, логички модел га може искривити, чега су логичари одавно свесни. Као и други
модели, страхује из временског следа догађаја. Он пренаглашава креативну улогу екс
плицитне теорије, као што занемарује креативну улогу посматрања. Јер, истраживање
није само логика помешана са посматрањем. Поред логичких оно има и психолошке
димензије, мада се то тешко може закључити из ригорозног логичког следа у коме се о
истраживању обично извештава.
15) Sebastijan Nouks, Ijan Mejdžor, Alan Grinvud, Dominik Alen i Mark Gudman, Upravljanje
projektima: Kako završiti posao na vreme i u skladu sa budžetom, Klio, Београд, 2005, стр.
166.
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општости, онда је општа хипотеза на нивоу наслова, посебне – на
нивоу сегмената и појединачне – на нивоу елементарних садржаја.
Четврти ниво су индикатори. Када је реч о два нивоа општости, он
да је заснивајућа (општа) хипотеза на нивоу наслова, а разрађујуће
– на нивоу елементарних садржаја. Трећи ниво су индикатори. Ако
предмет, по обиму и садржају, има више нивоа општости од наве
дена три, онда се реализује макропројектовање.16) Под просторним
одређењем подразумева се утврђивање места предмета и истражи
вања (борбеног дејства) у физичком и друштвеном (нематеријал
ном) простору.
Предмет истраживања се одређује у физичком смислу када ње
гов садржај чине материјални елементи. Тако се, на пример, свако
борбено дејство припрема и води у физичком простору – зони или
правцу дејства чије су границе у теорији у начелу дате, а у прак
си конкретно одређене. Тај простор се може дефинисати у ужем и
ширем смислу. У ужем смислу се под просторним одређењем под
разумева онај простор на коме је предмет истраживања физички
распоређен.17) Под временским одређењем подразумева се утврђи
вање границе времена у којем се предмет истраживања испоља
ва. прецизније речено, то је утврђивање временских димензија у
којима се предмет налази у процесу истраживања. Операционално
одређење представља таксативно набрајање систематизованих са
држаја који су претходно захваћени и дефинисани у теоријском од
ређењу предмета истраживања. Тим одређењем добија се коначан
одговор на питање – шта се истражује.
Ниједан део научне замисли, ни читавог процеса истражива
ња није изложен таквим критикама и теоријским расправама као
операционално одређење предмета истраживања. Бојећи се већ
критикованог операционализма многи истакнути методолози из
бегавају да спомену појам операционализација или операционална
дефиниција. Уместо тих служе се појмовима концептуализација,
реконцептуализација, спецификација, респецификација, конкрети
зација и слично. Реч је, заправо, о замени термина, мање или више
сужавање, односно, проширивање појма операционализација. Без
обзира на слабости операционализма као примарно позитивистич
ког приступа истраживању, у пракси емпиријског сазнања не може
се избећи операционално одређење предмета истраживања, зато
16) Др Момчило Сакан, Методологија војних наука, Београд, 2006, стр. 443-444.
17) Исто, стр. 445.
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што се: (1) прелиминарним и теоријским одређењем не може дати
експлицитан одговор на питање: шта се истражује; (2) проверљиве
хипотезе могу се извести само за конкретне садржаје предмета ис
траживања; (3) операционалним одређењем омогућава се егзакт
нији приступ, а онемогућава произвољан избор садржаја предмета
истраживања.
У методолошкој теорији нема јединственог схватања о са
држају операционалног одређења предмета истраживања. Неки
аутори операционално одређење идентификују са радним, опера
цион
 алним дефиницијама; неки сматрају да је постављање опе
рационалне дефиниције само део операционализације, неки опет
изостављају операционалне дефиниције па и индикаторе, а усме
равају се на садржај појаве (и одговарајућих појмова) која се ис
тражује.
Методолошки је коректно да се предмет операционализује
деловима сопственог садржаја. То су релативно самостални и по
општости систематизовани делови појаве (целине) као предмета
истраживања. Садржаји предмета истраживања су својство (карак
теристике) појаве, објекти, субјекти, радње (операције) итд., одно
сно појмови различитог нивоа општости, а исказују се одговара
јућим терминима и симболима. Пошто се у теоријском одређењу
бирају (утврђују) и дефинишу садржаји предмета истраживања
(њихови појмови), то је у операционалном одређењу потребно те
садржаје предузети и одредити као посебне делове (сегменте). Ако
у теоријском одређењу није до краја развијен појмовни систем (са
држај), ако нису изведени конкретни (појединачни садржаји), тада
је у операционалном одређењу потребно посебне садржаје (сег
менте) разложити на конкретне (елементарне) садржаје.
Шири садржаји се разлажу аналитичко-дедуктивним методом.
Притом је неопходно да се конкретни садржаји селективно издва
јају и, у операционалном одређењу предмета истраживања, задр
жавају само они битни. Остали садржаји, без којих шири садржај
(појам) задржава идентитет, изостављају се из операционалног од
ређења.
Операционално одређење предмета истраживања састоји се од
таксативно наведених и систематизованих делова садржаја (појмо
ва). У моделу могу бити три или два степена општости. Степено
вање је условљено врстама хипотеза по општости. Пошто не може
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бити више од три степена општости хипотеза (опште, посебне, по
јединачне), то не може бити ни више од три степена садржаја на
које се ове хипотезе односе.18)
Наведену шему теоријског и оперативног одређења предмета
истраживања, обухвата политичку интеракцију државе и друштва,
као и политичка поља која указују на операционализацију датог
предмета истраживања.

Дефинисање проблема истраживања на тему:
Капацитет политичких институција
(појам, структура, функција и значај)
Када је реч о пројекту полази се од става да демократски и на
ционални капацитети у процесу неопходне демократске трансфор
мације политичке заједнице Србије изградња и развој квалитетних
и одговорних политичких институција има дугорочни значај како
за стабилност унутрашњих прилика и односа ентитета политич
ког система, тако и за процес, пре свега, европских и других ме
ђународних интеграција. Стабилност и функционисање наведених
политичких институција зависи од одговорне, демократски опре
дељене јавности са дефинисаним друштвеним, односно нацио
налним државним и духовним идентитетом. То значи нови систем
друштвених вредности, изградњу нове политичке културе и дере
гулацију постојећег политичког система. Деструкција, дезограни
18) Др Новак Милошевић, мр Саша Милојевић, Основи методологије безбедносних наука,
Београд, 2001, стр. 116.
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зација и дезоријентисаност у протеклом веку у Србији је обухвати
ла читав спектар различитих друштвених сегмената, али и обичног
човека, његов социјални идентитет. Управо зато предмет овог про
јекта су демократски и национални капацитети политичких инсти
туција као и демократске, транспарентне и одговорне јавности у
Србији. Имајући у виду да је идентификација са групама нужна за
опстанак појединца у друштву, прецизно дефинисан национални
идентитет је од пресудне важности за стабилност политичких ин
ституција и система у целини.
Политички капацитет политичких институција обухвата: 1)
могућност супротног политичког планирања свеукупног друштве
ног и политичког развоја; 2) капацитет политичког управљања и
одлучивања; 3) флексибилност политичког организовања; 4) спо
собност политичког одлучивања и управљања на макро и микро
плану; 5) способност промене и иновативног развоја система.
Могућности подизања капацитета зависе од три најважнија де
ла: 1) демократски капацитети институција; 2) политичке субјекте,
процесе и цивилни сектор, и 3) националне и грађанске капацитете
културе и духовности у Србији. Под институцијама као једним ен
титетом сложеног политичког система анализираће се: парламент,
председник републике, влада, уставни суд, локална самоуправа,
политичке странке (председник републике). Капацитети наведе
них институција, односно обим, структура, квалитет, ефикасност
и компетентност сваке наведене институције политичког система
у остваривању њихових примарних функција су примарни циље
ви у односу на потребе државе и грађана. Други део обухвата ре
дефинисање значаја политичких партија, афирмацију друштвених
покрета и јачање обима цивилног сектора у друштву. Посебан сег
мент представља сама јавност Србије, идентификација национал
них и грађанско демократских и духовних капацитета те јавности.
Модернизација постојећег, у основи традиционалног националног
и грађанског идентитета јавности Србије, представља фактор де
мократизације целог друштва. Посебно ће се разматрати схватање
националног идентитета, и трансформација од примордијалног ка
инструменталном (грађанском) схватању.
Пројекат би обухватио у првој фази емпиријског дела истражи
вање појма, структуре и значења националног идентитета грађана
Србије, квантитативном методом (истраживање на репрезентатив
ном узорку грађана Србије старијих од 18 година), испитиваће се
ставови и поверење грађана према државним институцијама, ми
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шљење грађана о реалној снази важних политичких институција
и њиховим капацитетима и потенцијалима. Капацитети политич
ких институција биће анализирани квалитативним методама (ду
бински интервјуи и delphi метод) којима ће се испитати мишљења
особа у државној управи и доносиоцима стратегија и креаторима
политике о важним питањима везаним за развијање капацитета др
жавних институција и схватању националног идентитета.
На основу наведеног, дефинишемо друштвени значај овог про
јекта који произилази из чињенице да су најновија теоријска са
знања и упоредна истраживања указала да су у демократској тран
зицији била најуспешнија друштва која су успела да развију ста
билан и ефикасан институционалан оквир, пре свега са ојачаним
капацитетом државних а уз ове и осталих институција у јавном
сектору. Потреба за унапређењем теоријских сазнања као основе
за модернизацију и реформу политичких институција види се и у
томе што водећи неолиберални теоретичари у својим новијим ра
довима указују и на неопходност (рехабилитације) ревалоризације
и јачању капацитета функције државе у економском и друштвеном
аспекту.
Дакле, наша основна дилема гласи: Да ли је Србија не само
демократска (и)ли недемократска „довршена“ и(ли) „недовршена“
национална држава? Из тог уставно правног оквира произилази и
њена демократска конституција. Јер, појединац није суверен ако
целина народног бића, заправо нације није суверена. Овај систем
спојених судова који се наслања на немачку правно-политичку тра
дицију, може бити и јесте један од могућих фактора нестабилности
и функционалности политичког система. Пошто је Србија мулти
национална, мултиконфензонална, сложена, држава са израженим
процесом регионализације и даљег цепања територијалне цело
купности, државност већинске нације јесте један од важних услова
њеног конституисања као довршене, односно потпуније државе у
путном национ
 алном капацитету. У недовршеној држави он је нео
пходан услов њене политичке, економске, духовне и друге инте
грације, не само националних мањина и етничких групација, кроз
националне савете, већ и као суверених, равноправних грађана.

1.2.2. Формулација проблема истраживања
Формулисање проблема истраживања представља концептуа
лизацију проблема истраживања путем „троструког приступа: а)
идентификација основних хипотетичких ставова о предмету ис
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траживања; б) дефинисању значаја истраживања; и в) консултова
њу резултата претходних истраживања. Заправо, хипотетички ста
вови су основне мисаоне претпоставке о предмету истраживања у
целини, његовим чиниоцима, особинама, односима и везама, ситу
ацији, димензијама, о суштини садржини, облику и форми. Тако,
хипотеза поседује три значајне функције: а) проширује постојеће
сазнање; б) превазилази недостатке претходно стеченог сазнања;
в) намеће методолошки захтев за сталним проверавањем валидно
сти већ стеченог сазнања. Значај истраживања се односи на истра
живање појма значајности посматраног предмета у научном и дру
штвеном смислу. Одређење предмета истраживања се заснива на
теоријском и операционалном одређењу предмета истраживања.
Прво се односи на дефинисање и употребу категоријално-појмов
ног апарата а други на конкретизацију и специјализацију истражи
вачког проблема. Основна су правила дефинисања: 1. дефинисање
мора да изрази суштину онога што се дефинише; 2. дефиниција не
сме бити циркуларна; 3. дефиниција не сме бити изражена нега
тивним терминима ако може да се изрази позитивним терминима;
4. дефиниција не сме да буде изражена нејасним или фигуратив
ним језиком.
Као што је познато у теорији методологије, циљеви истражи
вања се могу поделити на теоријске и емпиријске, као и на фунда
менталне и примењене. У научном истраживању разликујемо на
учне и друштвене циљеве. Први су усмерени ка процесу научног
сазнања, а други на друштвену средину у којој се реализује ис
траживање. Научним објашњењем и разумевањем, као и научним
предвиђањем научно откриће чини једну недељиву целину. То се
може илустровати овако:
Научно откриће

→

Научно објашњење и разумевање
↓
Научно предвиђање
Хипотетички оквир истраживања је значајан из неколико раз
лога: прецизније се дефинише предмет истраживања; доприноси
се конкретизацији предмета истраживања; откривају се нове ди
мензије предмета истраживања, и, ревалоризују се дотадашња на
учна сазнања. Хипотезе у зависности од предмета истраживања
могу бити теоријске и емпиријске, док њихова логичка природа
указује на двоструку природу: од импликационих, индуктивно-де
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дуктивних до могућих, вероватних и случајних. Научна хипотеза
као сазнајна научна претпоставка полази од научних сазнања нео
пходних не само за научно објашњење и разумевање, већ и научно
предвиђање.
Основне фазе примењених истраживања су: 1. Пројектовање
истраживања; 2. Предистраживање; 3. Прикупљање података; 4.
Сређивање и обрада података; 5. Анализа података и закључива
ње; 6. Извештај о истраживању.
Научни истраживачки програми морају се осматрати у исто
ријској перспективи јер њихове саставне теорије смењују једна
другу у одређеном историјском раздобљу управо због тога да би
теоријско језгро око којег су усредсређене заштитиле од аномали
ја, али и зато да би побољшале предиктивну моћ целог програма.
Нека ad hoc постављена теорија је прихватљива ако се појављу
је у склопу плодног или доминантног истраживачког програма. У
том смислу теорија и не представља јединицу процењивања, већ је
то увек цео програм. Другим речима, прихватљивост једне теори
је зависиће од тога како је процењен одговарајући истраживачки
програм.
Да бисмо потврдили наведену тврдњу, подсетићемо се Лако
тошевих идеја. Он своју методологију предочава као нешто што
„само процењује потпуно артикулисане теорије (или истраживачке
програме), али не даје себи слободу да научницима саветује како
да дођу до добре теорије, нити их чак саветује о томе на коме од два
супарничка програма треба да раде“. Тако он тврди да његова „ме
тодолошка правила“ (која сам ставља под наводнике) „објашњава
ју разлог прихватања Einsteinove насупрот Newtonove теорије, али
нити наређују нити саветују научнику да ради у оквиру Einsteino
vog а не Newtonovog истраживачког програма“. Никада се не може
знати да ли је неки програм до те мере дегенерисан да уопште не
би могао бити рехабилитован, па се стога не може ни рећи да би
настављање рада на било ком програму било нерационално. Лака
тошева методологија напушта класичну концепцију методологије,
односно она није замишљена као скуп канона или упутстава које
би научници требало слепо да следе. За њу се може рећи да при
пада „модерним методологијама“ или „логикама открића“ које су
сачињене само од скупа, чак не ни чврсто повезаних, а поготово не
механичких правила за процењивање довршених артикулисаних
теорија. Често се ова правила или системи и процењивања теорија
схватају и као „теорије научне рационалности“, „критерији демо
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крације“ или „дефиниције науке“. Методологија није нормативна
зато што научницима прописује правила понашања, већ зато што
одређује услове које један научни истраживачки програм треба да
задовољи да би се могло рећи да је бољи од неког другог истражи
вачког програма. Разуме се, да би се одредила правила за проце
њивање теорија неопходно је размотрити читав низ проблема који
управо због тога чине саставни део методологије: од одређивања
јединице процене, преко структуре теорије и програма, њиховог
односа према искуству, природе самог искуства, па до испитивања
начина оправдавања методолошког искуства. На овом месту још
треба истаћи да се у оквиру ове концепције брише разлика између
методологије и филозофије науке. Ипак, ужи смисао који Лакатош
приписује речи методологија јесте теорија рационалности“.19)
Критикујући Лакатошову методологију „Larry Laudan тврди
да јој се може упутити бар шест озбиљних и суштински важних
приговора. Ове критичке приговоре он износи следећим редом: 1)
Лакатошово схватање научног прогреса искључиво је емпиријски
усмерено. Наиме, прогресивним модификацијама унутар теорија
сматрају се само оне модификације које повећавају домен њихових
емпиријских ставова. Лаудан замера целокупној традицији којој
припада Лакатош то што занемарује појмовне проблеме у науци,
односно околност да решавање ове врсте проблема представља не
што што се стално јавља и одвија у науци.20)
Светозар Синђелић, „Методологија истраживања програма“, Филозофске студије, 13:
Филозофија науке и стварности, Београд, 1986, стр. 91.
20) (2) Врсте промена које Лакатош сматра допуштеним у оквиру „мини-теорија“ које
конституишу истраживачке програме крајње су ограниченог карактера. У суштини,
Лакатош само допушта такав однос између старе и нове теорије унутар истог истра
живачког програма који се своди на додавање нових претпоставки или на семантичку
реинтерпретацију термина старе теорије. Поред тога, по Лакатошу две теорије се могу
налазити у истом истраживачком програму ако једна од њих логички повлачи другу.
Насупрот Лакатошу, Лаудан тврди да унутар истог истраживачког програма често до
лази до стриктног елиминисања „минитеорија“, а да се ретко дешава да две теорије
унутар програма стоје у таквом односу да једна логички повлачи другу. (3) Кобним
недостатком Лакатошевог појма научног истраживачког програма Лаудан сматра окол
ност да он суштински зависи од Tarski-Popperovog схватања оног што чини логички и
емпиријски садржај теорије. „Сви Лакатошови методи за мерење прогреса захтевају
упоређивање емпиријског садржаја сваког члана у низу теорија које конституишу неки
истраживачки програм. Као што су Grunbaum и други уверљиво показали, покушај да
се спецификује метод за мерење садржаја неке научне теорије крајње је проблемати
чан, ако не и дословно немогућ. (4) Лаудан замера Лакатошу на начину на који схвата
критеријуме за прихватање научних теорија. Наиме, мада један истраживачки програм
може бити прогресивнији од неког другог, по Лакатошу из те чињенице не следи ни
шта о његовој прихватљивости или предности коју ће имати приликом нашег коначног
избора. Према томе, промене које се тичу прогресивности истраживачког програма не
могу да се претворе у упутства за когнитивну акцију. (5) Лакатошово тврђење да умно
жавање аномалија унутар неког научног истраживачког програма не утиче на његово

19)
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Када се у целини посматрају критички приговори који се у
оквиру филозофије науке упућују Лакатошевој методолошкој кон
цепцији, може се рећи да се отприлике добија следећа слика: 1)
сумња се у снагу његових мерила или стандарда рационалности; 2)
ставља се под знак питања идеја да различите методологије могу
бити тестиране позивањем на историју науке, бар на начин на који
то Лакатош чини; 3) критикује се његова методолошка позиција са
становишта тезе о несамерљивости научних теорија; 4) замера му
се да се одређена његова методолошка решења не слажу са ствар
ном историјом науке; 5) критикује се са становишта посебних ме
тодолошких позиција које указују на одређену ограниченост Лака
тошеве науке.21)
Проблем истраживања, сматра Р. Гаћиновић је најкреативнији
део истраживања, битан за „даљњи рад, где треба дати одговор на
следећа питања: како је и због чега дошло до избора баш те теме,
да ли због актуелности и атрактивности теме, релевантних дру
штвених потреба, захтева и праксе, професионалног научног ин
тереса и радозналости, личних разлога (поседовања специфичних
знања и искуства располагања са емпиријским подацима, високе
мотивације). За избор проблема истраживања морају се уважити
следећи критерији: да ли се замишљени проблем може истражити
(не постојање података трошкови истраживања, тајност података и
сл.), да ли истраживање доноси нешто ново или је то понављање
већ познатог и колико је то истраживање примењиво у пракси и
сл. Формулисање проблема истраживања изражава се декларатив
ном реченицом, која проверава неко стање или однос, или питање.
Проблем не сме бити прешироко постављен, треба га строго пре
цизирати и конкретизовати: образложити због чега је потребно то
истраживање; каква се практична и теоретска решења могу очеки
вати од тог истраживања и слично.22)
Из формулисаног проблема истраживања изводи се предмет,
и он је централни и преломни део сваког пројекта. Њиме се кон
кретизује оно што ће се стварно истраживати и разграничава се са
другим појавама истраживачке области. Од предмета истражива
процењивање историја науке у великој мери оповргава. (6) Најзад, Лакатошова идеја о
постојању чврстог језгра унутар неког научног истраживачког програма сувише је кру
та у том смислу да не допушта никакве фундаменталне промене самог истраживачког
програма. Исто,
21) Светозар Синђелић, „Методологија истраживања програма“, Филозофске студије, 13:
Филозофија науке и стварности, Београд, 1986, стр. 91-92.
22) др Радослав Гаћиновић, „Како написати научно-истраживачки рад из области полити
кологије“, Политичка ревија, бр. 1, Београд, 2009, стр. 359.
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ња, на непосредан или посредан начин, зависе сви остали делови
пројекта: циљеви, хипотезе, начини истраживања. Самим насло
вом истраживања, његовом темом, прелиминарно је одређен пред
мет истраживања. Наслов истраживања не садржи све потребне
чињенице неопходне потпуном дефинисању предмета. Потпуно
дефинисање предмета истраживања захтева: теоријско одређење
предмета истраживања, и операционално одређење предмета ис
траживања.23)
Теоријско одређење предмета истраживања усмерено је ка
епистемолошкој димензији истраживане појаве. Њиме се одређује
прави садржај онога што се жели истраживати. Тај садржај може
се конструисати дедукцијом из научног сазнања које није довољно
проверено, обрађено, или из кога се дају претпоставити одређене
појаве. То је, у суштини, анализа теоријских сазнања о истражива
ној појави и издвајање: научно-истраживачких и верификованих
чињеница; научно сазнатих, али недовољно проверених чињени
ца; оног што се искуствено опажа, али није довољно научно об
рађено и оног што се на основу научно сазнатог и опаженог може
претпоставити.24)
2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖ ИВАЊА
ТЕОРИЈСКО ПОРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА
Анализа теоријских сазнања
Издвајање чињеница/сазнања
ОПЕРАЦ ИОН АЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА
Чиниоци сад ржаја предмета
Временско димензионисање предмета
Просторно одређење предмета
Дисцип линарно одређење предмета
Слика: Предмет истраживања
23) Др Добривоје Михаил овић, Методологија научног истраживања, Беог рад, 1999, стр.
88-89.
24) Исто, стр. 26.
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Теоријско одређење предмета истраживања захтева познава
ње „научне области и теорије којој припада истраживана појава.
Поред познавања теоријске основе, конструкција предмета захте
ва поседовање имагинације и интуиције“.25) Под теоријском пер
спективом подразумевамо скуп теорија или барем уверења који су,
скоро по правилу, базирани на неком филозофском правцу. Пошто
се називи филозофских праваца и теоријских перспектива врло
често завршавају на „изам“, и ове перспективе понекад називамо
„измима“. У литератури се могу срести и други изрази, као што су
правац, школа, филозофска претпоставка, епистемологија, па чак и
дефиниције као што су „онтологија“ или “широко схваћена истра
живачка методологија“.26)
Демократски капацитет политичких институција и национал
ни идентитет су темељи општедруштвене политичко-правне, еко
номске и духовне модернизације Србије у 21. веку. Иновативни,
развојни, динамички политички образац овако дефинисане модер
низације проистиче из европских интеграција Србије у Европској
Унији. То подразумева стратешко дефинисање националних, др
жавних и духовних интереса у заједници европских народа, др
жава и друштва. Капацитет демократских политичких институција
захтева њихов уставно-правни и политички реинжињеринг уну
тар политичког система у чијем средишту је грађанин, одговорна
правна и социјална држава и грађанско друштво. То је по много
чему, особена стратегија одрживог политичког развоја својствена
друштвима у транзицији и захтева одговорну јавну политику, пре
цизно дефинисање јавног, државног и националног интереса, као
и одговоран процес политичке (де)регулације у хоризонталној и
вертикалној равни друштва.
Неопходна је политичка евалуација и преиспитивање легити
мизације постојећег поретка, идентификовање основа, инструме
ната и образаца политичке облигације, као и преиспитивање влада
јуће глобалне (нео)либералне идеологије. Редизанирање темељних
начела, вредности као и институција политичког система, постоје
ћих политичких процедура, децентрализације и регионализације
државе, у функцији је очувања светосавске духовности, национал
ног идентитета, државне суверености Републике Србије и Косова
25) Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић, Методолошки записи, књ. 8, Бео
град, 2010, стр. 100-101.
26) Исто
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и Метохије као њеног неотуђивог дела, и као равноправне чланице
европске и међународне заједнице.
Пример: Константе модерног националног и мултинационалног
идентитета
Политичке
области
1) Д
 емок ратски
капацитет и
полит ичк их
инстит уција
2) Н
 ационалн и
капацитет и
полит ичк их
инстит уција

Пол ит ичке
инстит уц ије
(процеси)
1. Парламент и
парламента
ризам
2.
3.

3) К
 ад ровски
капацитет и

1. Националн и
карактер пол.
инсти.
2. Национ. ин
терес
3.

4) И нстит уци
онална улога
полит ичк их
актера

1. Соц ијалн и
ресурси
2. и нтелект уа л
ни кап итал
3. људски ре
сурси

5) Обрасци
инстит у
ционалн их
оквира
грађанске
политичке
културе

1. Традици
оналн и и
постмодерни
оквир пол.
инстит уц ија
2.

Политички
субјекти
1) Пол ит ичке
странке

2) Друш твени
пок рет и

3) Синдикат и

4) Пол ит ичке
елите

Политички
актери

Остало

1) Грађани

1. Невладине
организа
ције

2) Нац и
оналне
мањине

2. И нтересне
групе

3) Социјал
ни слојеви

4. Тајк ун и

3. Групе за
прит исак

5. И ностран и
фактори

4)

5) Привредне
корпорацијске
елите

Реформе постојећег модела друштва и политичких институци
ја обухвата следећа три важна аспекта који се посматрају у светлу
упоредног метода.

1.3. Проблем истраживања
1.3.1. Проблем истраживања (општи теоријски оквири)
Назив „проблем“ служи за означавање „нерешеног питања ко
је се може решавати само научним методом. У ширем смислу упо
требљава се за означавање сваког спорног питања, које је тешко
објаснити или решити. Данас се тај назив често употребљава, чак
и злоупотребљава, за сва питања која су мало сложенија и теже се
решавају. Зато, кад овде говоримо о проблему, мислимо искључиво
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на онај први случај, на проблем као предмет научног истражива
ња, на научни проблем.
Горња дефиниција подразумева две основне димензије про
блема: нерешено питање, које се може решавати научним методом.
Да би нешто било проблем мора постојати експлицитно као пи
тање које није решено, а треба га решавати. Без те свести о по
стојању нерешеног питања оно не постоји као проблем. Друга је
димензија проблема, која га чини научним, његова рационалност
или подобност да се приступи његовом решавању научним мето
дом истраживања. Ако се на основу свести о постојању неког про
блема, постави хипотеза коју тај проблем имплицира и приступи
њеном проверавању научним методама истраживања, онда тек мо
жемо говорити о научном проблему. Кад о некој појави у природи
или друштву постоје контрадикторни резултати или су сазнања де
фектна, кад је таква појава недовољно осветљена или непотпуно
објашњена, добар познавалац уочава проблем. Да би га уочио мора
да буде добар познавалац неког домена науке, што значи да мора
имати одређени квантум знања. Осим тога, мора да увиди да по
стоје контрадикције или дефекти у сазнањима, па да закључи да се
ради о научном проблему. Према томе, два су основна предуслова
за уочавање проблема: треба знати и треба критички расуђивати.27)
За избор научног проблема „треба, наиме, изабрати оно што
вреди и што се може истраживати. Први критеријум био би ва
жност проблема. То је, без сумње, највећа контроверзија: како одре
дити што је важно, важније и најважније, а шта уопште није важно
за истраживање? На први поглед, мање значајан, али, за успех ис
траживања, често врло значајан је критеријум личног интересова
ња и склоности научног радника сагледати. Најзад, техничка изво
дљивост је често пресудан критеријум за избор научног проблема.
Најшире узев, проблеми који се расположивом техником не могу
истраживати, у датом моменту, не спадају у домен научног истра
живања. У ужој пак средини, техничка изводљивост је условљена
низом локалних околности, које се могу доста тачно сагледати, бар
најважније од њих. То су: материјални трошкови: средства су увек
ограничена, без обзира на величину целокупних улагања у науку, и
она налажу приоритет у избору; лабораторијска и друга опрема: на
27)

Група аутора, Методологија научноистраживачког рада у медицинско-биолошким на
укама, Београд, 1977, стр. 38-39.
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основу ње, данас се и врши подела на тзв. „велику науку“ и малу
науку, неки уређаји се налазе само на неколико места у свету.
Истраживање као функционални модел може имати „више фа
за. Један модел који се најчешће среће у пракси дат је на слици.

Ово истраживање, поготову када доспе у фазу реализације, мо
же да отвори и појам – образац узгредног открића, што итекако
може да оптерети полазну претпоставку и истраживање. Наиме,
под одређеним условима, истраживачки налаз изазива „појаву дру
штвене теорије. У претходном тексту, то је укратко било изражено
на следећи начин: „плодно емпиријско истраживање не само што
проверава теоријски изведене хипотезе; оно такође ствара нове хи
потезе. Ово се може назвати компонентом „узгредног открића“ у
истраживању тј., откриће проницљивошћу или случајношћу, ваља
них резултата за којима се није трагало.28)
28)

Образац „узгредно откриће“ се односи на прилично чест случај опажања неприхваће
ног, неправилног и стратегијског податка који остаје прилика за развијање нове теорије
или проширење постојеће теорије. Сваки од елемената овог обрасца може се лако опи
сати. Податак је, пре свега, неприхваћен. Нав. према: др Драган Суботић, др Живојин
Ђурић, Методолошки записи, књ. 8, Београд, 2011, стр. 68.
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Исто тако, када је реч о објашњењу, подсећамо да се поједи
начне појаве објашњавају „откривањем њихове генезе, њихових
узрочно-последичних односа са другим појавама, њиховим сме
штањем у неку ширу структурну целину, откривањем њихових
функција или потреба да задовољавају у оквиру неког система,
њиховим довођењем у везу са одређеним индивидуалним или ко
лективним циљевима и сврхама, итд.
Најважнији предуслови научног објашњења неке појединачне
појаве јесу тачан опис њеног стања (почетних услова) и постојање
довољно одређених и проверених теоријских ставова који се од
носе на ту област. Добро теоријски заснована и конкретно методо
лошки вођена објашњења имају и знатну прогностичку вредност.
Постоје четири основне и комплементарне врсте и научног об
јашњења у социологији: узрочно, генетичко, структурал-функци
онално и теолошко. Највећу вредност у свакој науци има узрочно
објашњење, будући да оно открива не само најбитније услове под
којима се нека појава дешава, већ и начине на које се она може
произвести или практично контролисати. Као ужи део ширег ску
па услова, узроци претходе настанку неке појаве, производећи је
активно као нужни и довољни услови.

1.4. Предмет истраживања
Отуда интересовање стручне и шире научне јавности, пого
тово у земљама у транзицији, и не баш случајно у бившим постсоцијалистичким земљама за феномен националног идентитета?
Отуда интересовање у неким земљама Европске уније, не за европ
ски идентитет, него управо за национални идентитет? Можда је
решење ове дилеме у процесу глобализације подстакнуте актуел
ном светском, економском кризом која ствара услове за повратак
националном, уместо грађанском идентитету, концепту мултикул
туралности који у неким водећим европским земљама доживљава
крах, или пак, повратак хришћанској Европи – за који је можда
прекасно?
Зашто у научној заједници Србије наједном окренутост теориј
ском концепту, превладала теоријска (и)или дилеми националног
идентитета? Зар није познато у историји, да се народи у моралној,
духовној, политичкој, биолошкој и свакој другој кризи – окрећу на
ционалном идентитету, ретрадиционализацији (чак и свакодневног
живота) и духовној култури за коренима бивствовања – или је то
нови концепт постмодерне и друштва у 21. веку? Одговори су број
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ни почев од дискурса постмодерне до пост-информатичког, „вир
туалног“ друштва које тражи идентитет можда на рачун губитка
или пренаглашавања националног – ка виртуелној стварности и
њој иманентном етничком идентитету који се више него икада до
тада, везује за процес глобализације?
Хипотеза: Демократски и национални капацитет политичких
институција (интеракција)
Демократски капацитет политичких институција претпоста
вља мултинационални (или пак, мултикултурни, односно, тради
ционални концепт) идентитет заједнице, друштва и исходи нацио
нални капацитет државе Србије и њених политичких институција.
Национални капацитет државе Србије обухвата: а) државне инсти
туције, јавну управу и политичке субјекте у друштву; б) национал
ни интерес; в) националне институције (политичког, економског и
духовног значаја).
1) Национални капацитет обухвата стратегијску димензију
(демографског, духовног, националног, демократског) поли
тичког развоја уз прецизирање практичних елемената: оп
станак државе и народа, територија, очување националног и
државног суверенитета, међународног субјективитета, Ко
сова и Метохије у саставу Републике Србије.
2) Динамичко развојни образац демократског и националног
капацитета политичких институција је неопходан за дру
штва у транзицији, на преласку из предмодерних, традици
оналних у модерна, отворена и постиндустријска друштва.
3) Национални капацитет је политичка, идеолошка и духов
на противтежа процесу глобализације. За државу Србију је
неопходна политичка формула трансформације друштвених
и политичких институција на миран, еволутиван начин који
искључује друштвене, политичке, социјалне и духовне суко
бе у подељеном друштву.
Основне су следеће претпоставке капацитета политичких ин
ституција:
1. Јачање капацитета политичких институција подразумева
развој дијагностичких метода да би се идентификовале институ
ционалне и друштвено-политичке детерминанте развоја једне др
жаве. 2. У јачању капацитета влада и држава, посебна пажња се
мора посветити оним областима које су од интереса, а да се не
залази у непотребне. 3. Редефинисање државне улоге захтева да
капацитети влада буду измењени иновацијама и креативношћу у
циљу јачања ресурса људи. У демократији, морамо дизајнирати и
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унапређивати стратегије како би влада могла боље да одговори на
потребе грађана и омогући бољу комуникацију међу њима. 4. У
демократији владавина такође захтева поштење и видљивост, ефи
касну употребу ресурса, сталну професионализацију и тренинг,
интелигентну и одговорну дерегулацију, употребу нових техноло
гија које доприносе бољитку грађана и тоталну посвећеност ква
литету активности јавног сектора. Демократска влада би требало
да промовише децентрализацију моћи и да се заложи за грађанску
партиципацију. 5. Од изузетног значаја је да се ради на едукацији,
зарад ширења цивилног капитала и грађанских врлина, да ви се
створило друштво одговорних грађана. У том смислу улога јавног
сектора се огледа у стварању капацитета којима би се поспешиле
могућности за интеракције и везе међу појединцима. 6. Урачунљи
вост, транспарентност и интегритет су кључни елементи за пра
вилан развој институција и рационално усмеравање политичких
процеса. Ово се не односи само на политичке институције већ и на
приватни сектор и организације цивилног друштва. Кључни пој
мови: институционални капацитет, јавни сектор, ефикасност, тран
спарентност, грађански капацитет, грађанске врлине, едукација и
информисаност.
Једна од важнијих политичких интеракција националног ка
пацитета политичких институција у политичком систему Србије
тиче се релације: нација – држава у макро и микро димензији. Наи
ме, хоризонтална и вертикална организација власти, уз међусобно
укрштање карактера, структуре, функције и нивоа једне и друге
димензије очитава се у виду динамичко-развојног модела наци
оналних капацитета политичких институција и то у троструком
виду: нормативном, вредносном и политичко-апликативном-при
мењеном виду – у области примењене политике, на пример, у сва
кодневном политичком животу Србије на почетку 21. века.
Прилог: Нација и држава
Нација

Држава

1. Већ инска нација

Национална (органска) држава

2. Националне мањине

Регионална држава

3. Суверени грађанин

Грађанска држава
Нови светски поредак: Србија и глобали
зација

4. Глобална држава
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Прилог: Национални капацитет политичких институција

Предмет истраживања су демократски и национални капаци
тети политичких институција Србије у процесу међународних ин
теграција. Анализа ће бити усмерена на функционисање политич
ког система и друштвених институција, односно на истраживање
друштвених, политичких, експертских, реформских и модерниза
цијских детерминанти и капацитета политичких институција. У
стратешком смислу Србија је усмерена ка укључивању у процесе
међународних, а пре свега европских (ре)интеграција и асоција
ција. Њене кључне политичке институције, носиоци законодавне
и извршне власти: парламент и влада, односно, јавни сектор, суо
чени су са неодговарајућим квалитетом, обимом и нивоом инсти
туционалних капацитета. Да би се наведени стратешки циљ Срби
је могао реализовати на ефикасан и дугорочно политички одржив
начин, питање континуираног унапређења капацитета политичких
институција и њиховог конституционалног редизајна је од кључ
ног значаја. Стабилност и функционисање политичких институци
ја у директној су вези са инпутима и очекивањима која грађани Ср
бије и креатори јавног мњења – демократска јавност, постављају
као циљ целокупне трансформације друштва и разумевања личног
и националног идентитета. То указује на потребу редефинисања и
креирања новог, продемократског и прореформског система дру
штвених вредности, ревалоризацију традиционалних и промоцију
модернизацијских образаца политичке културе. Дезинтегративни
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процеси у протеклом веку у Србији имали су деструктивне по
следице о грађански и национални идентитет. Стога је неопходно
континуирано изучавати врсту и степен идентификације грађана
са постулатима и вредностима изградње модерног националног и
мултинационалног идентитета. Ово је од посебне важности за ста
билност политичког система, и државе у целини. Зато је демократ
ски и национални капацитет политичких институција – не циљ
– него инструмент демократизације и међународних интеграција.
Реч је о начину, моделу и техникама политичке рационализације до
које води ка Србији као довршеној држави, демократском друштву
и чланици Европске заједнице народа.
Предмет истраживања јесу капацитети и дефицити политич
ких институција у Србији у процесу међународних интеграција.
Пројекат има за циљ мониторинг перформанса кључних институ
ција политичког система: парламента, владе и других институци
ја јавне и локалне (само)управе, политичких актера као значајних
креатора политике.
Упоредна анализа капацитета политичких институција захте
ва и поређење и стандардима Европске Уније и тражи одговор на
следеће истраживачке циљеве: 1. национално-наднационално-ко
мунитарно; 2. Европско-регионално; 3. национални-наднационал
ни-суверенитет; 4. Светска држава – европска држава – национал
на држава; 5. грађанско – европско – национално – наднационално.
Демократски и национални капацитети политичких институ
ција Србије важан су елемент у процесу међународних интеграци
ја државе и народа Србије. Држава и њене политичке институције
услед евидентне кризе (нео)либералног концепта главне су теме
политичке теорије и пажња је усмерена на истраживање друштве
них, политичких, духовних детерминанти и подизања капацитета
политичких институција у складу са демократским начелима прав
не, грађанске и социјалне државе. Статистички циљ Србије – ње
них политичких, економских и културних институција усмерен је
на процес међународних, пре свега европских (ре)интеграција и
асоцијација. Њене темељне политичке институције, носиоци зако
нодавне и извршне власти парламент и влада, односно, јавни сек
тор, суочени су са неодговарајућим квалитетом, обимом и нивоом
институционалних капацитета да би се наведени стратешки циљ
Србије могао реализовати на ефикасан и дугорочно политички
одржив начин. Подизање капацитета политичких институција, као
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основни предмет истраживања, има стратешки значај за ефикасан,
оптималан и рационалан политички систем, као и редефинисање
актуелне политичке отворености Србије.
Национални и демократски капацитет(и) Србије су нераскиди
во повезани, чине динамички систем (feed back) подложан проме
нама и развоју.

1.4.1.  Индикатори – показатељи истраживања
Истраживачке варијабле и индикатори су модернизацијски и
реформски капацитети политичких институција, политичких су
бјеката и елита у формулисању јавне политике, обрасци партици
пативне и националне политичке културе грађана Србије, као и
њихови цивилни капацитети. У фокусу анализе је функционисање
ових кључних актера у циљу континуираног редизајнирања поли
тичких институција и јавне политике у Србији, како би се консо
лидовала демократија и јачали интеграцијски капацитети земље
на националном и међународном плану. Истраживање политичких
институција обухвата корелације конституционалне и редистрибу
тивне политике, као и компатибилност креирања националног и
државног идентитета Србије у регионалним и међународним инте
грацијама. Резултати биће приказани у више аналитичких упоред
них теоријских и апликативних студија, које ће пружити практичне
смернице, савете и подршку модернизацији политичких институ
ција Србије у складу са принципима ефикасне, транспарентне и
легитимне владавине као и прилагођавање демократским стандар
дима развијених друштава.

1.4.2. Макро димензија истраживања националног 
и демократског капацитета
1. Национални идентитет; Глобализација; Нови светски поре
дак; Национални и државни интереси Србије; Европски и наци
онални идентитет Србије; Национално, националистичко-шови
нистичко; Регионализација, концепт регионализације насупрот је
динственој националној држави Србији; Редефинисање и стварање
нових регионалних у ствари, националних идентитета на „рачун“
националног и духовног бића јединственог српског народа; Локал
на самоуправа као предуслов демократизације друштва. Грађанско
(цивилно) друштво – демократско национално друштво – економ
ско, предузетничко друштво.
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1.1. Дуализам грађанског националног идентитета и саборне
политичке заједнице у Србији.
1.2. Национализам, политички идентитет, национални иденти
тет, и неолиберална идеологија Новог светског поретка. Глобали
зација и национални суверенитет. Нација као политичка, етничка,
језичка, културолошка, саборна и конфесионална демократска за
једница.
1.3. Очување државног територијалног суверенитета, дефини
сање националних и државних интереса као и њихова реализација
у пракси, као основ постојања српске државе, народа и духовно
сти.
1.4. Одржавање државног, територијалног и националног су
веренитета у чијем је темељу суверенитет грађанина Републике
Србије, прецизирање националних државних интереса – јесте и
биће предуслов биолошког опстанка народа у 21. веку.
1.5. Национални идентитет као основ управљања могућим по
литичким сукобима у Србији, на пример, у делу њене суверене и
неотуђиве територије.
Dragan Subotic
THEORETICAL-METHODOLOGICAL FRAMES OF 
POLITICOLOGICAL RESEARCH OF NATIONAL AND 
DEMOCRATIC CAPACITIES OF POLITICAL INSTITUTIONS
IN SERBIA
Summary
In this paper author wrote about methodological frames
of research in the field of politicology, paying special at
tention to the following theme: Democratic and political
capacity of political institutions of Serbia in the process
of international integrations. The author defined a notion
of theoretic and empirical research in methodology and
identified indicators of the research, along with a line of
practical examples of democratic and national capacity
of political institutions in Serbia, considering current mo
ment of political life in Serbian in the beginning of 21st
century. Certainly, the subject of the research are political
participants (political factors), political subjects, and be
fore all the key political institutions that have been deter
mining political capacity of institutions in Serbia.
Key Words: capacity, institutions…
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ДЕМОКРАТИЈА И КАПАЦИТЕТ
ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА?**

„Аутократија – то је када само један човек
има своје мишљење. Аристократија – када
своје мишљење има мала група људи.
Демократија – када своје мишљење нема нико“.
Силја Грин
„Владати државом морају најбољи људи земље,
а народ често не бира најбоље,
већ ласкавце који му угађају и несавесне
демагоге који га подижу на бунт.“
Иван А. Иљин
Сажетак
У раду се проблематизује питање капацитета демо
кратије да мења друштвени поредак, односно поли
тичке институције. Аутор је мишљења да док се не
укроти капитал, демократија неће имати капаците
та да изводи промене, а сви политички избори биће
заправо „избори истог“.
Да би се постојеће стање превазишло аутор, поред
анализа недостатака демократије, даје и предлоге за
превазилажење постојећег стања уз уважавање со
цијалних обавеза капитала, циклично приватизовање
и национализовање најважнијих природних богатста
*
**

Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
граду, а финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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ва и компанија, као и мере за духовну (вредносну) обно
ву на етичком пољу.
Кључне речи: Демократија, капацитет, политичке
институције, модернизација, Србија, интеграције
ктуелна криза намеће питање могућих решења за превазила
жење проблема, односно доводи до појаве анализирања де
мократије као узрочника кризе и њених могућности (капацитета)
да повећа способност политичких институција у свом раду. У том
смислу можемо рећи да је демократија већ циклично у кризи, од
носно да она, мање или више, никада није ни престајала. Познати
руски мислилац Иван А. Иљин је већ некако током Другог светског
рата, а посебно после њега указивао на недостатке демократије и
потребу да се изгради одговарајући програм и идеологија за нову,
пост-совјетску Русију. Тако у есеју „О демократији“ (1939–1941)
пише да демократија од нас тражи стваралачки, заједнички дух.
Демократија није само правни поредак, него више од тога – она је
духовни напор смер који можемо определити као социјалност или
спремност на жртве.1) Рекло би се да данас у нашем схватању де
мократије тога нема. Имамо заправо ситуацију да се такви људи
који су спремни на жртве извргавају подсмеху.
У другим чланцима Иљин је оставио вредна сведочења, ве
ома поучна и актуелна и данас. Наиме, у чланцима посвећеним
демократији током 1948–1954. године, Иљин бележи да је „демо
кратија“ и пре Другог рата била „знамење живота“, а сад је поста
ла „свети догмат“, критеријум добра и зла, заветни идеал... Она је
људима постала замена за изгубљену религију, спасење за све „не
демократске“ државе. Ко прихвата ову веру (у демократију) сматра
се „градитељем будућности“, њему се отварају сва врата, салони,
новине, штампају књиге... Но, ко нема веру у демократију биће
безочно оклеветан, изолован и демократски кажњен (системом
организованог „прећуткивања“.2) Тако се долази до непријатног
сазнања да постоји „демократска инквизиција“ која штити веру у
демократију и кажњава оне који у њу сумњају.
Демократија држави доноси раслојавање, нову идеју класне
борбе, партијску нетрпељивост. Демократија хоће све да изгради

A

1)
2)

Иван А. Ильин, «О демократии 1939–1941», у: Сабрана дела, књига: Справедливость
или равенство?, Православный свято-тихоновский гуманитарный университет, Мо
сква, 2006, стр. 328.
Иван А. Ильин, Наши задачи, Статьи 1948–1954 гг., Книга 2, Руская кига, Москва,
1993, стр. 193.
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на „о-рук“ - управо као и онај систем који је називан "држав
ни социјализам"- а истовремено, у својој либералној варијан
ти, урушава централну власт. Овакво схватање демократије не
жели снажну државну власт и гуши јаке и аутентичне личности.3)
Демократија све увлачи у политику, подстичући, истовремено и
често, код људи најружније особине, попут частољубља, похлепе,
властољубља... Демократска политика, пре или касније добија од
лике беспринципијелности, лукавства, преваре, демагогије, интри
ге и трговине. Она троши људима време и енергију и омаловажава
њихове интересе.4) Демократија са великом муком ствара државно
јединство, презире начело ауторитета, стручности, субординације,
вођства и принуде и не схвата да тиме у себи гаји семе револуције
и анархије.
У демократији се на изборима најчешће на власт изаберу људи
који нису нити добри људи, нити стручни за тај посао, већ обични
преваранти, лажљивци, демагози, похлепници, властољубци и ча
стољупци.5) Демократија се формира механизмом избора. Тај меха
низам се заснива на „слободи мисли“ и „погледа“ и због тога она у
државним пословима свакоме даје право на простоту, сваком глу
паку право на затуцаност, свакоме право да се прода, да некажњено
износи интриге...6)
Партијски рад захтева да кадрови буду частољубиви, власто
љубиви и да имају новац. То значи да демократија у народу развија
снаге које народ воде у зависности од капитала и транс-национал
них корпорација. Наивно је веровање да партије обезбеђују сред
ства за свој рад на легалан начин, односно од прилога, чланарине
и државе. Новац долази иза кулиса, од крупног капитала. У сваком
случају, историја је утврдила као непорециву чињеницу да демо
кратски избори захтевају много новца, а извор тог новца је у ме
ђународним корпорацијским маглама.7) Отуда лојалност и патри
отизам домаћих политичара није усмерен ка народу и држави већ
онима који им дају новац.
3)
4)

5)
6)
7)

Исто, стр. 194.
Џон Стјуарт Мил је хвалећи демократију истицао да она не допушта никакву тирани
ју, па ни тиранију већине, али је заборавио да укаже да дозвољава тиранију капитала.
Види: Слободан Јовановић, Примери политичке социологије, Сабрана дела, БИГЗ / Ју
гославија публик / СКЗ, Београд, 1990.
Иван А. Ильин, Наши задачи, стр. 195.
Исто, стр. 195-196.
Исто, стр. 196.
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Овакав став према демократији, који деле још неки руски ми
слиоци, веома је присутан, како у царско, совјетско, тако и дана
шње време. Он се данас многима може не допасти, али да ли га
због тога треба у стручном и научном смислу забацити? Наиме,
стиче се утисак да је време више потврђивало критички однос ру
ских мислилаца према демократији, него што је ишло на руку за
говорницима демократије. Тако млађи руски истраживач, Михаил
Јамбајев, даје преглед односа према демократији код неколико ру
ских мислилаца, па можемо сазнати да је познати чувени филозоф,
К. П. Победоносцев био убеђен да на демократију позивају либе
рали и интелигенција који су се одвојили од корена и који по сваку
цену теже да преуреде поредак народног живота који је формиран
вековима. По мишљењу Победоносцева, они не виде да гурају зе
мљу у пропаст. Њима се чини разумним да тако организују власт,
да народ сам бира оне који ће управљати њима. Услед тога, бирачи
ће кренути за примамљивим паролама. Изабрани представници су
жртве сопственог егоизма и знају само за личне интересе. После
дица је хаос, из којег ће се родити тиранија.8)
Један значајан црквени мислилац, његово преосвештенство
Јован, митрополит Санкт-Петербуршки и ладошки износи још
оштрији суд сматрајући да је у самом термину „демократија“ са
здана лаж. „Реч се преводи на руски језик као 'власт народа' или
'народна управа', мада ни у једној од држава, које се сматрају де
мократским, народ у ствари не управља. Заветни плод државне
власти је увек у рукама уског слоја, малобројне и затворене кор
порације људи, чији је занат – политика, а професија – сурова и
беспоштедна борба за ту власт.
Штавише, током целокупне историје човечанства није позната
ниједна држава где би у стварности био реализован принцип на
родне управе. Стара Грчка, Стари Рим су земље где је демократија
рођена, а њени класични представници – истовремено су били кла
сични робовласнички прождрљивци, код којих су се сами термини
„народ“, „грађани“ односили само на елитни круг људи, који је из
носио занемарљив проценат свеукупног становишта земље.
Преци су наши, пише митрополит Јован, били веома паметни
и далеководи људи. Вековима, из покољења у покољење, градећи
државу, која је требала да буде поуздан темељ мирног и одуховље
8)

Михаил Јамбајев, «Критика демократије у руској националној мисли XIX–XX века», у
зборнику: Демократија и саборност, приредио: Зоран Милошевић, Институт за поли
тичке студије, Београд, 2010, стр. 50.
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ног живота без побуна (не инструмент задовољавања властољуби
вих страсти и политичких амбиција), они су се свесно чували од
саблазни демократске заразе и друге упозоравали на такву лудост.9)
Демократија, познато је, има велико поверење у снагу кван
титета. То за митрополита Јована означава власт квантитета над
квалитетом, власт неуке гомиле којом се вешто управља иза ку
лиса, над вишевековним народним идеалом, стварајући апсурдну
ситуацију у којој појмови истине и правичности, добра и зла, по
кушавају да се одреде или утврде аритметичком већином гласова.
Колико-толико осмишљено постојање народа, које је свесно
својих религијских и етичких смерница, у постојању државне оп
ште-националне идеје и узвишеног циља свога саборног бића –
претпоставља одступање од механичког принципа превасходства
квантитета у корист квалитета, духовног начела. другим речима,
ми се поново враћамо саборности, а она нема ништа заједничко са
демократијом.10)
За митрополита Јована економска основа демократије је фи
нансијски, шпекулантски капитал. Њиме је конституисана савре
мена „технолошка цивилизација“ без духа, у којој се човек лишава
последњих остатака свести и духовног здравља, претварајући се
у полуживотињу, полумеханизам. безлични завртањ у гигантској
машини, који има једини циљ који све гута: новац, новац, новац.11)
На крају Јамбајев закључује: „Либерално-демократска идеја и
служи за то, тачније говорећи, да поткопава, слаби начела чврстог,
традиционалног друштвеног уређења, да разруши његове духовне,
религијске основе, разложи националне државе и – постепено, не
приметно, неосетно да друштво ошамућено демократским хаосом
– преда управљачке узде над њима транс-националним 'светским
закулисним управљачима', тим лукавим политичким механичари
ма, на које је упозоравао Победоносцев“.12)
На овом критичком трагу према демократији је свакако и Алек
сандар Зиновјев, социолог са великим радним стажом на запад
ним универзитетима. Он, такође, попут Победоносцева, сматра да
у социјално-политичкој сфери Запад тежи јачању недемократског
аспекта власти и управљања, јачању улоге државности, увођењу
9) Исто, стр. 53.
10) Исто, стр. 53-54.
11) Исто, стр. 55.
12) Исто.
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недемократских елемената у систем власти и преображају демо
кратије у средство за манипулисање масама и њеном коришћењу
као камуфлаже за тоталитаризам.13)
За Зиновјева демократија није научни, већ идеолошки тер
мин. „Једном речју, термин 'демократија' није научни термин услед
аморфности његовог смисла, и вишесмислености која се сусреће
чак и у делима једних те истих аутора. То је идеолошки термин“.14)
Односно, ова реч се употребљава за означавање неког скупа осо
бина у комунитарности западњаштва, које су тенденциозно иза
бране с одређеним идеолошким циљем – пише Зиновјев. „Ја ни
када нисам сусрео такву дефиницију демократије у којој би се као
њене особине помињали затвори, корупција, закулисни договори,
свесна обмана бирача, насиље и друге особине западног система
власти које јој нису ништа мање органски својствене, него оне које
се обично помињу. Међу карактеристике демократије обично се
увршћују само оне, које повољно карактеришу западни систем ко
мунитарности у поређењу с другим типовима“.15)
Ако је, дакле, судити по овим наводима, онда није чуд(н)о да
су актуелне руске елите увеле у употребу појам „суверена демокра
тија“16), која би требало да означава радикално другачију праксу од
оне у класичној демократији. Наравно, и западни аутори (на таласу
сазнања да са садашњом демократијом нешто није у реду)17) трага
ју за новим формама демократије и све више заговарају „консоци
јативну демократију и самоуправно друштво“.18)
Иљин је много и квалитетно размишљао о уређењу будуће,
посткомунистичке Русије и у тим приликама изнео је предлоге ко
је је искористио Владимир Путин. Иљин прво каже да Русија, ако
жели да изађе из кризе мора да одбаци хипнозу политичких фор
мула и парола. „Препустимо 'верујућим' демократама – да верују
13) Александар Зиновјев, Запад, феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002, стр. 7.
14) Исто, стр. 140-141.
15) Исто, стр. 141. Овде треба додати да су и појмови „грађанин“ и „грађанско друштво,
као и већина појмова из друштвених наука, нејасан и вишесмислен.
16) Види: Иерей Никола Гаврич, «Путин – как последователь Ивана Ильина», у зборнику:
Путинзм – взгляд из Сербии, Степь-инфо, Николаев, 2010, стр. 7-16. Зоран Милоше
вич, Путинзм – современная идеология Российской федерации, у зборнику: Путинзм
– взгляд из Сербии, Степь-инфо, Николаев, 2010, стр. 17-40.
17) Види: Зоран Милошевић, «Шта није у реду са демократијом?», у зборнику радова: Де
мократија и саборност, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 33-43.
18) Види: Петер Ковачич Першин, «Криза западне демократије», у зборнику: Демократија
и саборност, Приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке студије, Београд,
2010, стр. 28-31.
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у неопходност и 'месијанску' улогу таквог режима и ослободимо
себе ради непристрасног праћења и дубљег истраживања“.19) Први
услов изградње нове Русије, а тиме и сваке друге државе, (можемо
ли рећи и Србије?) био би одустајање од вере у такву демократију.
„Владати државом“, каже Иљин, „морају најбољи људи земље, а
народ често не бира најбоље, већ ласкавце који му угађају и неса
весне демагоге који га подижу на бунт. Владати државом морају
дословце најбољи, а они неретко произилазе из државних школа
и из поколења образованих слојева народа. Демократија заслужу
је признање и подршку само уколико остварује истинску аристо
кратију (то јест, издваја ка врху најбоље људе): а аристократија се
не изрођује и не штети држави једино уколико у њен састав улазе
истински најбоље силе народа“.20)
Да би народом и државом владали најбољи мора се створити
систем препознавања таквих људи, а демократија очигледно није
такав систем. Најбољи људи нису само из једног социјалног сло
ја, класе или партије. Важне човекове одлике су његова политичка
вредност и његова политичка воља; неважни су његово порекло,
његова професија, његова класна и партијска припадност. Важни
су његови природни и умни ресурси, а не његови преци; важна је
верност Отаџбини, суштинско усмерење његове воље, а не његова
партијска књижица.21) Управо овде препознајемо да ови квалите
ти нису одлучујући код данашњих демократа. Корупција, лични
интереси, партија изнад свега, распродаја националних богатстава
и државних интереса. - то су одлике демократског политичара, ма
кар већине, на државном и локалном нивоу.
Иљин овде предлаже да се задрже избори, али не са учешћем
партија („народ треба ослободити безначајних партија“). Увође
ње гласања по окрузима – општинама са истицањем персоналних,
лично свима познатих кандидата и, основно, израда својеврсног
конкурентског сарадништва државног центра са бирачима.
Демократски избори су само условно целисходно средство за
безусловно праведан циљ (избор најбољих). Ако такав циљ и таква
средства почињу да се сукобљавају, онда условно средство мора
уступити место безусловном циљу. Захтев да владају најбољи од
носи се на саму природу, на саму идеју државе; уређење при ко
19) Иван А. Иљин, У потрази за праведношћу, Хришћанско-политички есеји о историји,
друштву и кутлури, Светигора, Цетиње, 2001, стр. 85.
20) Исто, стр. 85-86.
21) Исто, стр. 87.
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јем се на власт успињу најгори, биће осуђено од стране живота и
срушиће се пре или касније, са већом или мањом срамотом. Свака
држава позвана је да буде аристократска у (да ли је ово цитат?
Нигде га нема, па онда не може "нашем!") нашем смислу речи; и
монархија и диктатура и демократија. Могло би се са сигурношћу
речи: кад би историјски закони државе били на политичкој висини,
они би издвајали истински најбоље људе из свих слојева станов
ништва. Тада професионални револуционари не би имали шта да
раде на свету.22)
Зато је питање „народних избора“ (по четворогодишњој фор
мули – свеопште, једнако, директно и тајно бирачко право) питање
средства, а не вишег необоривог циља или догме. То средство у
једној држави и у једној епоси може да се покаже целисходним, а у
другој земљи и епохи мањкавим. Иљин овде саветује да се питање
постави другачије: какав народ, и када, у држави каквих размера,
на ком нивоу религиозности, моралности, правне свести, образова
ња и богатства, уз какав изборни систем, у спокојном или бурном
периоду живота – одиста може тај задатак успешно да реши?23)
О кризи западне демократије имамо и веома поучно сведочење
словеначког аутора Петера Ковачича. Он једноставно констатује у
једном свом раду да досадашњи стубови Запада, веза капитализма,
демократије и политичке слободе почињу да еродирају, да се ру
ше.24)
„Криза демократије и достигнутих стандарда, слободе и права
се шири. Политички дискурс још увек се заклиње у основне вред
ности западног друштва, иако их у пракси крши, пошто у оквиру
постојеће политичко-економске парадигме не може више да обез
беђује достигнуте стандарде својим грађанима. За достизање нове
друштвене равнотеже је потребна коренита реформа целокупног
друштвеног поретка, а она би се заснивала на целовитом схватању
човека и друштва, тј. на промењеној свести савременог западног
човека“.25)
Ковачич, такође, даје и свој суд и анализу (западне) демокра
тије, која је, морамо констатовати, блиска већ напред цитираним
22) Исто, стр. 88.
23) Исто. У руским условима, сматра Иљин, избори не могу да буду ни општи, ни дирек
тини.
24) Петер Ковачич Першин, Криза западне демократије, стр. 10.
25) Исто, стр. 10.

- 40 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

стр: 33-49.

руским ауторима. Данашња представничка демократија западног
типа утемељена је на општем изборном праву које омогућује бира
чима-грађанима да бирају, иако у начелу и сами могу бити изабра
ни, тј. само теоријски. Другим речима, могућност да буду изабрани
имају само они иза којих стоји моћ капитала.26)
Отпора оваквој „демократској“ пракси нема, а ако и постоји
више је дефетистички, него стваралачки. Грађани су свесни да иза
брани представници не заступају њихове интересе, нити интересе
друштва као целине, већ уске интересе капиталистичких и поли
тичких елита, што је разлог све веће апстиненције од избора (али и
продаје гласова за ситне услуге или новац). Јасно је, дакле, да апе
ли познатих људи да се изађе не изборе (у условима неслободних
медија, недостатка капитала за подршку опозиционим идејама...)
не може зауставити тренд успостављања ауторитаризма. Потребна
је јасна и добро осмишљена друштвена реформа.

КАПАЦИТЕТИ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА И
ПОЗИТИВНЕ РЕФОРМЕ
Криза разара све што јој се нађе на путу, од институција до
народа. Но, ако један народ жели да се сачува од пропадања, он
да је кључ његовог опстанка у институцијама. Другим речима, ин
ституције које створи одређена заједница имају обавезу да је (ре)
продукују. У историји српског народа позната је чињеница да је
за време вишевековне турске окупације, народ опстао захваљују
ћи деловању само једне институције – Српске православне цркве.
Вишевековном борбом српском народу је пошло за руком да обно
ви најважнију институцију – државу, али начела на којима је она
грађена су били током последња два века радикално различита, а
највећу слабост српске институције некако доживљавају у време
неолибералне демократије. Тако се речи напред цитираних аутора:
Иљина, Победоносцева, митрополита Јована и Зиновјева, чини се
са становишта постојеће демократије у Србији, показују као исти
ните.
26) Исто, стр. 13. Ковачич овде констатује: „У основи, овде се ради о једном од најважни
јих проблема капитализма. Наиме, ради се о томе да капиталистички систем занема
рује основну оријентацију да капитал не може да следи искључиво своје интересе, већ
мора да делује у интересу целокупног друштва. (...) Због тога ни један део друштвеног
живота не може бити изузет из регулативне етике. Начело да власништво има социјал
не дужности је познато“. Петер Ковачич – Першин, нав. дело, стр. 19.
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„Традиционална или класична политичка теорија се бавила
природом доброг живота, институцијама које би биле нужне за на
предак људских бића, за задовољавање њихових потреба или за
реализацију њихових рационалних способности“.27) Цитиране ре
чи говоре о томе да је задатак политикологије да проучава инсти
туције и њихове капацитете како би се обезбедио добар живот.
Данас, очигледно је, српске институције немају капацитета за ре
форме и промене у циљу напретка заједнице која их је формирала.
Оне само, и неуспешно, парафразирају одавно пређене етапе
демократије и капитализма.
Криза која је наступила, дакле, говори да је криза институција
дубља од свих досадашњих и да решење треба тражити не само у
реформи институција, већ и у сфери духа – духовној обнови, што
би, потом, дало принципе и вредности за реформу и поновно дава
ње смисла раду државних институција. Духовна обнова, свакако,
у себи садржи и обнову кадрова, али не на тзв. демократским, већ
новим основама.28) Овде се поставља једно стратешко питање: ко
ће водити духовну обнову – религијски или световни људи? Ми
слим да би одговор морао бити комплексан, јер ако кажемо Црква
каква је сада, онда то и није решење. Ситуација са српским поли
тичким институцијама је таква да не промовишу српски интерес,
посебно институције културе, што је апсурдно, већ отуђених цен
тара моћи. То значи да је потребна и кадровска обнова, а она није
могућа без духовне у којој би патриотско осећање било важније од
профита.
Свакако једно од важнијих питања које се морају решити, је
сте питање праведности друштвеног поретка. Када Аристотел хва
ли праведност као најважнију врлину политичког живота, даје нам
могућност да наслутимо да у заједници где недостаје практичан
договор у погледу схватања праведности, недостаје заправо основа
за политичку заједницу.29)
Јасно је да постојећи друштвеним поредак, тзв. демократски
није праведан. Он осцилира, тј. није једнако неправедан, али је,
рецимо, у Србији изразито неправедан. Од 2000. године када је на
27) Raymond Plant, Suvremena politička misao, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb, 2002, str. 3-4.
28) Види: Will Kymlicka, Sodobna politična filozofija, Druga izdaja, Krtina, Ljubljana, 2005.
29) Alasdair Macintyre, «Pravičnost kot vrlina: spreminjanje pojmovanj», u zborniku: Komuni
tarizem in individualizam, ur.: Shlomo Avineri in Avner de-Shalt, Založba Sophia, Ljubljana,
2004, str. 49. Упор.: Зоран Милошевић, Увод у социологију, Слобомир П Универзитет,
Бијељина, 2009, стр. 14-15.
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таласу тзв. демократске револуције измењен друштвени поредак,
Србија је у овој, 2011. години доспела до историјске границе не
запослености својих грађана30) (близу 1.500.000), уз то признаје се
да постоји десет посто грађана изузетно сиромашних, док синди
калне и научне прогнозе говоре о 17 посто сиромашних. Само то
ком две и по последње године отпуштено је 250.000 радника. Кад
овоме додамо да приватна предузећа и стране компаније не упла
ћују реалне доприносе на плате (у значајном делу фирми плата се
добија тако што се гарантована зарада уплаћује на рачун, а остатак
се добија «на руке», избегавајући тиме да плате порезе). Ово на
ше друштво све снажније вуче ка некадашњем јужно-америчком
обрасцу до појаве социјалситичких влада, где су стране компа
није избегле да уплате социјално осигурање и доприносе за своје
раднике (као и порез држави), а уплате су се кретале на нивоу од
17 посто.31) Слично је било и у Ирану до 1979. године, тачније до
исламске револуције. Западне компаније (пре свега америчке, бри
танске и немачке) Ирану су враћале само два посто од извученог
профита. Оваква друштвена пракса «западних демократија» изази
ва само револуционарно расположење код народа.
За српску стварност релевантан је следећи цитат: „Ако се свет
икада врати у нормално стање, слом српске економије ће се у еко
номским уџбеницима изучавати као класични пример механизма
за разарање привреде једне државе. Уместо 'српског економског
чуда' и 'балканског економског тигра', Србија ће у економске уџбе
нике ући под називом 'српска економска деструкција'.32)
Српске демократске власти су направиле низ грешака, а да их
демократија у томе није спречила. После “демократских промена”
усвојена је идеја да држава није добар привредник и да целокуп
ну привреду треба приватизовати, и то по принципу: што пре – то
боље. Идеја, као идеја, сама по себи, није ни добра ни лоша, али
постаје лоша када се у обзир узме усвојени образац приватизације.
Када би домаћа акумулација новца била на довољно високом нивоу
да обезбеди приватизацију, онда би све било једноставно и лако
изводљиво, али како извршити приватизацију када нема домаћег
новца? Одговор је уследио веома брзо: “фабрике остају тамо где
30) Blic, 21. јануар 2011, стр. 4-5.
31) Види: Зоран Милошевић, Откривање државе, Институт за политичке студије, Бео
град, 2010, стр. 90.
32) Радивоје Огњановић, Механизам деструкције, http://www.slobodanjovanovic.
org/2010/12/06/radivoje-ognjanovic-ekonomska-depresija/?lang=lat
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јесу, тако да је потпуно свеједно да ли је купац домаћа или страна
компанија, домаће или страно физичко лице”.33)
Огњановић констатује: „Уз свесрдну помоћ српских економ
ских власти, домаћи банкарски сектор је разорен, а простор за ула
зак страних банака широм отворен.
Да ли их држава и НБС спречавају у томе? Не, држава и НБС
им свесрдно помажу у том процесу. Држава "страним" банкама
омогућава да овде оснују банке под именом који асоцира на велике
стране банке, уз додатке називу као што су: Србија, Београд, итд,
тј. дозвољава им се да обману клијенте у смислу стварања утиска
да за њихове штедне улоге гарантују “матичне банке”. Након ло
шег искуства из блиске прошлости, било је веома битно створити
утисак да су “нове банке” озбиљне банке и да су штедни улози гра
ђана на сигурном месту. О томе колико су улози сигурни, видели
смо крајем 2008. када је систем био на ивици пуцања, а држава у
покушају спречавања панике преузела на себе гаранцију за штедне
улоге. Питање је само једно: откуд држави новац да гарантује за
било шта када је практично банкротирала?“34)
И тако у недоглед. Међутим, поставља се питање зашто де
мократија, односно успостављени „демократски механизми“ нису
спречили уништавање домаће привреде, државе и народа? Где су
биле надлежне институције – полиција, тужилаштво, министар
ства...? Поставља се логичко питање да ли је уназађивање народне
привреде, односно онога што је народ створио демократски посту
пак?
Наравно, овде долазимо поново до већ изложених података да
постојећи систем не омогућава контролу над капиталом, већ над
људима и институцијама које он успостави, чиме се онемогућава
ју промене, тј. друштвене реформе. Корупцијом политичких пар
тија и политичке елите капитал одржава постојеће стање, у којем
се задовољавају интереси мале групе људи. На тај начин морамо
констатовати да постојеће институције и поредак немају потребан
капацитет да друштво поведу га праведном уређењу, те да демор
катија, оваква каква је код нас, служи експлоатацији и угњетавању
становништва и води поделама са несагледивим последицама.
33) Исто.
34) Исто.
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Добре предлоге за реформу постојећег капиталистичког, демо
кратског уређења дао је Петер Ковачич35) (а ми ћемо их још допу
нити и нашим предлозима):
– Системске реформе морале би почети код теорије капита
листичког друштвеног уређења, а једно од кључних, најва
жнијих питања су, свакако, социјалне обавезе капитала, које
нео-либерална идеологија не признаје;
– Један од путева обнове демократије био би уважавање ње
них начела, односно, како се каже, уважавање етичких кри
теријума у политици. Сетимо се само како је код нас један
актуелни министар обмањивао о подели 1000 евра акција
становништву пред изборе, а таквих примера има на стоти
не хиљада широм света;
– Одустати од безусловне вере у овакву демократију и потра
жити нове начине избора политичких представника,
– Обновити праксу (и идеју) солидарности (кроз различите
форме). Од задругарског, синдикалног, „еснафског“ итд.;
– Ограничити власништво. Демократска држава мора развити
начине за одговорну прерасподелу власништва (у том сми
слу потребно је циклично национализовати, односно прива
тизовати одређене компаније). Затим, држава мора ограни
чити до сада ничим зауздана права капиталиста која су при
својили само зато што су власници над великом имовином;
– Мора се зауставити тзв. експорт (извоз) демократије.36) Де
мократија не може бити наметнута споља, већ освојена из
нутра. У том смислу, досадашња западна пракса организо
вања тзв. демократских револуција мора престати;
– Покренути опширну акцију духовне (самим тим и вредно
сне) обнове. То значи не само раскид са образовањем „по
болоњском принципу“, већ и одстрањивање корумпираних
кадрова, обнову институција, а посебно давање веће улоге
верским заједницама да на моралном плану благотоворно
35) Види: Петер Ковачич – Першин, нав. дело, стр. 20-26.
36) „Данас је демократија, поред осталог, глобална роба, мит планетарних размера. Оно
што се сматра теоријским мишљењем демократије претежно се бави процедурама до
ношења одлука, изборним системом, њеним ширењем, а не њеним квалитетом. Неоп
ходна су нова осветљења неких, наизглед решених питања, када је реч о њеној садржи
ни, подлози, субјектима, институционализацији и, пре свега, смислу“. Zoran Vidojević,
Demokratija na zalasku, Institut društvenih nauka, Službeni glasnik, Beograd, 2010, str. 7.
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раде са становништвом, наравно у сарадњи са свим осталим
субјектима, посебно цивилним сектором у друштву.
Zoran Milosevic
DEMOCRACY AND CAPACITY OF POLITICAL 
INSTITUTIONS
Summary
In this paper author presented some issue regarding ca
pacity of democracy to change social order or political in
stitutions. The author thinks that until the capital is disci
plined democracy will not have capacity to make changes
and all political elections will be “elections of the same
old ones”.
   In line with an analysis of shortcomings of democracy,
the author made some proposals for overcoming of such
situation, along with consideration of social obligations of
the capital, such as cyclic privatization and nationaliza
tion of most important natural resources and companies
and the measure for spiritual revival (revival of the values)
in the field of ethics
Key Words: democracy, capacity, political institutions,
modernization, Serbia, integrations
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Resume
If this world ever returns into its previous normal state, the
breakdown of Serbian economy will be described in the
textbooks of economy as a classical example of a mecha
nism for destroying of economy of one state. Instead of
“Serbian economic miracle” and “Balkan economic ti
ger”, Serbia will enter the textbooks in economy under a
title “Serbian economic destruction”.
    However, there is one question that needs to be asked:
Why democracy or the established “democratic mecha
nisms” have not prevented destroying of domestic econ
omy, state and people? Where have been institutional
authorities in charge – the police, the state prosecutors,
ministries?
   Of course, here we return again to previously mentioned
data that this existing system not only that it does not pro
vide control over the capital, but also it does not provide
control over the people and institutions that it installed
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itself, and in this way it obstructs changes, in other words,
it obstructs social reforms. By the corruption of political
parties and political elite the capital maintains the exist
ing state in which interests of a small group of people is
satisfied. In this way it is necessary to make conclusion
that the existing institutions and order do not have neces
sary capacity to bring justly (fair) order to society and that
democracy in our society serves for exploitation and op
pression of the people and leads to division with immense
consequences.
    In order to overcome such situation in our opinion it is
necessary to do following things:
-	 To start the system reforms from the theory of capitalistic
social order. One of the key, most important questions cer
tainly is social obligation of the capita, which neo-liberal
ideology does not recognize.
-	 To give up (leave) believing in this democracy and search
for new solutions for selection of political representatives
of the people;
-	 One of the ways for revival of democracy could be respect
of its postulates, that is, respect ethic criterion in politics.
It is necessary to recall how one of our current ministers
deceived us regarding distribution of one thousand of euro
stocks to the people before elections, and there are hun
dred of thousands of such examples worldwide;
-	 To revive the practice (and the idea) of solidarity
(through various forms). From cooperatives movement,
unions, guilds, etc.;
-	 To limit the proprietorship. A democratic state should
develop measures for a responsible redistribution of pro
prietary (proprietorship) – in this sense it is necessary to
nationalize in a cyclic way, that is, to privatize certain com
panies. Following this, the state should limit unrestrained
rights of capitalists that they appropriated to themselves
just on the basis of their ownership over a great amount of
property;
-	 To stop so-called export of democracy. Democracy can
not be imposed from outside, but it has to be gained from
inside. In this sense, Western practice of organizing socalled democratic revolutions up to now needs to stop;
-	 To make a wide-range action of spiritual revival (that is,
the revival of values). This means not only the breakdown
with education based on “Bologna principles”, but also
removal of corrupted cadre, the revival of institutions and
in particular giving greater role to religious communities
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to (re)educate the people in the field of morality, of course
in cooperation with all other subjects in society.

Овај рад је примљен 18. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16.
марта 2011. године.
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ИЗБОР И ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА
ИСТРАЖИВАЊА**
Човек би могао учинити више дела
када их не би сматрао немогућим.
Malherbe
Сажетак
Научни рад је сложена активност која је заснована
на принципима логике, а спроводи се су помоћ науч
ног мишљења, нивоа теоријске оријентације и нивоа
емпиријско-методских поступака. Научни радови су
они радови који се темеље на спроведеном научном ис
траживању и део су научно-истраживачке делатно
сти. Научни рад карактерише оригиналност (да није
преписан нечији рад, да нису коришћене туђе идеје...)
и објективност (одражава утемељеност на рацио
налном логичком приступу, али је рад сваког појединца
ограничен његовим личним сазнањима и искуствима
насталим у одговарајућем друштвеном окружењу, ко
је је деловало на његове укупне вредносне ставове). У
истраживачком процесу избор и дефинисање пробле
ма истраживања је од највеће важности, јер без про
блема истраживања не може ни доћи до истражива
ња. Значајно истраживање се не може спровести на
незначајном проблему. Зато је у научном истражива
њу изузетно важно знати препознати проблем, тако
да из већег броја проблема истраживач може изабра

*
**

Научни саветник Института за политичке студије, Београд
Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
граду, а финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

- 51 -

Радослав Гаћиновић

U

ИЗБОР И ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА ИСТРАЖИВАЊA

ти онај који је релевантан за одређени истраживачки
процес.
Кључне речи: Наук а, истраживање, научни рад, ис
траживач, проблем истраживања, методе истра
живања

очавање процеса у природи без истовременог постављања пи
тања о узроцима, развоју, трајању, ефектима и последицама
значило би стицање импресије (утиска) о природи и природним
процесима. Постављањем питања о суштини (природи) природних
процеса и појава (феномена) почетак је дефинисања проблема као
елемента (корака) научне методе. Ово имплицира да је знатиже
ља, тј. жеља за знањем темељ научног рада и темељна одредница
научника и науке уопште. Да би питања која се постављају у вези
с неким природним феноменом могла бити почетак научног истра
живања феномена она морају бити релевантна (значајна у односу
на запажање) и одговор на њих мора бити могућ. Сам поступак
постављања релевантних питања и постизање могућих одговора
најважнији је корак научне методе.1)

ИЗБОР ПРОБЛЕМА У НАУЧНОМ ИСТРАЖИВАЊУ
Ако се у научном истраживању приоритет да индукцији, ис
траживање започиње прикупљањем чињеница. Међутим, започети
индукцијом значило би сакупљати чињенице пре него што је по
знато које би међу неодређеним бројем чињеница у требало при
купити. Исто тако започети истраживање дедукцијом значило би
прихватити непоуздана и вероватно традиционална нагађања пре
него што се утврди карактер проблема.2) Дакле, истраживање не
почиње ни индукцијом ни дедукцијом, већ проблемом који изази
ва тешкоће у практичној или теоријској ситуацији. Истраживање,
према томе почиње проблемом истраживања. Човек се сусреће и
решава велики број проблема, али само су неки од њих проблеми
истраживања. Чак се могу спроводити истраживања а да нису под
стакнута проблемом истраживања. На пример, истраживања која
су везана уз израду дипломског, магистарског рада или докторске
тезе више су везана уз решавање статусног проблема кандидата
1)
2)

Радослав Гаћиновић, “Како написати научно-истраживачки рад, из области
политикологије”, Политичка ревија 1/2009, ИПС, Београд, стр. 258.
Ф. С. Ц. Нортроп, Логика природних и друштвених наук а, Обод, Цетиње, 1968, стр. 29.
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него што су истраживачки проблем.3) Проблем истраживања је спе
цифичан проблем. Он се заснива на знатижељи, а настаје ако ис
траживач о нечему нема довољно знања. Ако се знатижеља може
задовољити учењем онда то још није проблем истраживања. Тек
ако се учећи и студирајући не може доћи до жељених знања о
нечему то може бити проблем истраживања. Тешко је повући
оштру границу између проблема учења, студирања и истраживања.
Ако се учећи и студирајући не могу наћи експлицитни одговори на
питање које истраживача интересује можда ће наћи имплицитне
одговоре које ће задовољити његову знатижељу. Ако се знатижеља
истраживача није могла задовољити учењем и студирањем, онда
оно што он жели знати може бити проблем истраживања. Према
томе проблем истраживања се не може решити учењем и студи
рањем, већ је потребно спровести истраживање како би се дошло
до нових сазнања.4) Та сазнања нису нова само за истраживача који
спроводи истраживање, она требају бити и нов прилог науци. Про
блем истраживања произилази из незнања или недовољног знања.
Међутим, незнање или недовољно знање није аутоматски проблем
истраживања, јер је наше незнање толико велико да га наука никад
неће решити.
Развитком науке повећава се знање код истраживача, али се
повећава и знање о незнању па се тако и повећава и број проблема
у науци. Незнање које је познато истраживачу није исто што и про
блем истраживања, јер једно конкретно истраживање може обухва
тити само мали део онога што се не зна. Почетници не мисле тако
па за проблем истраживања узимају прешироку област. Међутим,
навођењем широке области коју је потребно истражити није могу
ће одредили проблем истраживања. Истраживач ће погрешити и
ако одреди преуско подручје као проблем истраживања, јер у том
случају сазнања до којих се долази могу бити без теоријске или
практичне вредности.
Стварни проблем у науци који није преширок ни преузак може
бити неприкладан за истраживача. Према томе ни њега истражи
вач неће узети за проблем истраживања. Све што може бити про
блем истраживања не мора бити проблем актуелног-планираног
истраживања већ ће истраживач одабрати оне проблеме за које има
највише изгледа да ће их с успехом решити. Према томе при избо
3)
4)

Мирослав Вујевић, Увођење у знанствени рад у подручју друштвених наука, Информа
тор, Загреб, 1988, стр. 39.
Исто
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ру проблема истраживачки тим неће водити рачуна само о научној
проблематици, него и о прикладности проблема истраживања оно
ме ко ће истраживање спровести.
Без дефинисаног проблема истраживања нема ни истражива
ња. Због тога је уочавање проблема један од најкреативнијих до
приноса у истраживању, јер само уочавање важних проблема до
води до значајних истраживачких открића. ‘’Формирање проблема
је често много битније од његовог решења, које може бити ствар
неке математичке или експерименталне вештине. Поставити но
ва питања, открити нове могућности, сагледати стварне проблеме
из новог угла захтева стваралачку имагинацију и означава стварни
напредак науке.’’5) Међутим, младе људе (неискусне истраживаче)
често обележава ‘’слепило за проблеме’’. Што се мање зна, теже се
увиђају празнине у сопственом знању. Открићем се објашњавају
постојеће непознанице, али откривају и нове. Открићем законито
сти у периодном систему елемената, откривено је да постоје еле
менти који нам још нису познати. Те непознанице били су пробле
ми даљих истраживања.
‘’Слепило за проблеме’’ јаче је изражено у подручју друштве
них него у подручју природних наука. Разлог томе су идеолошки
утицаји који нарочито долазе до изражаја у одгоју и образовању
младих генерација.
Извори проблема истраживања могу бити различити. Пре све
га треба бити усмерен на проблеме и бележити идеје које се истра
живачу чине потицајне за истраживање. Специјализација допри
носи темељитијем препознавању проблема, јер уочавањем дубин
ских димензија неког подручја, омогућава бољи увид у оно што
је истраживачу непознато. Објављене расправе такође могу бити
извор проблема, јер се у њима даје, поред добијених резултата, и
предлог за даље и још темељитије осветљавање проблема који је
истраживан. Слично је и са рецензијама и приказима. Симпозији и
саветовања чешће доприносе кристализацији одређених проблема
него што дају одговор на постављена питања. Упознавање са ори
гиналним научним истраживањима може истраживачу дати иде
ју да проведе слично истраживање у другим условима, с другим
средствима, и у другој области.
Друштвена пракса је неисцрпни извор проблема стручних и
научних истраживања. Стручно решавање практичних проблема
5)

Абрахам Х. Маслов, Мотивација и личност, Нолит, Београд, 1982, стр. 78.
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може бити основа за уопштавање и уочавање нових научних от
крића. Могућа су и понављања или проширивања претходних ис
траживања. Чак у току разраде и спровођења неког истраживања,
истраживач треба бити усмерен на уочавање нових проблема. У
току истраживања може доћи до ‘’гранања’’ истраживања које до
води до сасвим других сазнања од оних која су очекивана. Пастер
је на пример у недостатку здравих пилића у истраживању утицаја
микроба колере користио оболеле и дошао до принципа имуниза
ције.6)
Значајно истраживање се не може извести на незначајном
проблему. Зато је у научном истраживању врло важно имати сми
сла за избор проблеме, како би се из већег броја проблема иза
брао онај који је значајнији. При избору проблема истраживач
треба уважавати већи број критерија. Посебно важан критериј је
новина, јер при избору проблема треба избегавати непотребна по
нављања истраживања. Зато пре коначне одлуке о провођењу неког
истраживања треба консултовати одговарајућу литературу, како би
се сазнало да ли је можда такво истраживање већ проведено. Ако
такво истраживање није проведено релевантна литература даће
мноштво информација које су важне за провођење истраживања
проблема истраживања. Пре свега, на основу литературе истражи
вач треба спецификовати у чему се састоји новина у истраживању
проблема којег намерава истражити. Могуће је да се истраживач
одлучи за истраживање које је већ проведено. Новина би могла би
ти у томе да се утврди да ли закључци до којих се пре дошло, вреде
још и сада. Таква су истраживања потребна у друштвеним наука
ма, нарочито након значајних друштвених промена (револуција).
Међутим, треба разликовати потребна и намерна понављања
истраживања од непотребних и ненамерних. Немаран однос према
литератури често доводи до непотребних понављања. Тако уместо
да посебно прате научну литературу многи ‘’истраживачи’’ је ети
кетирају као националистичку, грађанску, догматску и слично како
је не би морали консултовати. Истраживач не мора прихватити за
кључке својих претходника, али с њима мора бити упознат. Ако не
што не прихвата он је дужан дати образложење, због чега. А ако то
не чини, и сам ће учинити грешку од које се дистанцира. Истражи
вач се треба чувати непотребних понављања, јер су истраживања
6)

Мирослав Вујевић, Увођење у знанствени рад у подручју друштвених наука, Информа
тор, Загреб, 1988, стр. 39-45.
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врло скупа, а неистражених је проблема врло много. При избору
проблема истраживања треба водити рачуна о његовој важности
и примењивости резултата у пракси. Сви проблеми нису једнако
важни. Неки су мање, а неки су више важни у одређеном времену
и простору. Бирајући важније проблеме истраживања, истраживач
даје већи прилог и тако повећава вероватноћу да ће друштво помо
ћи у извођењу истраживања изабраног проблема.
Радозналост и интереси важан су критериј при избору про
блема, јер знатижеља подстиче људски дух на истраживање. Љу
ди се разликују по знатижељи, а и они знатижељнији нису једнако
знатижељни за све. Зато у почетку треба утврдити да ли је истра
живач довољно знатижељан како се не би догодило да га и мања
препрека заустави у истраживању. У сваком истраживању јављају
се тешкоће, зато у почетку треба размислити да ли ће у истражива
њу одређеног проблема знатижеља надвладати евентуалне тешко
ће. Мотив за истраживање може бити и инструментална вредност
сазнања. Истраживати се може са жељом да се реши одређени про
блем, због материјалних и статусних разлога. Међутим, истражи
вања која нису заснована на знатижељи ређе доводе до сазнања,
а чешће до ‘’открића’’ која погодују материјалном и друштвеном
статусу истраживача.
Важан критериј при избору проблема је и стручност истра
живача. Нормално је да истраживач изабере проблем истражива
ња из подручја своје струке. Међутим, то не значи да неко не може
бити стварно стручан у подручју изван своје струке да би морао
одустати, али се у новом подручју треба понашати као почетник.
Знатижеља може довести до веће стручности од било које формал
не квалификације. Проблеми истраживања у друштвеним наукама
често захтевају интердисциплинарни приступ. То, међутим, не зна
чи да такво истраживање треба спроводити интердисциплинарно
оспособљени истраживач, али зато у истраживачком тиму треба
обезбедити сарадњу стручњака сваке дисциплине с чијег ће аспек
та проблем бити анализиран.
Код избора одређеног проблема треба водити рачуна да ли
истраживачки тим располаже с одговарајућом опремом и услови
ма рада. Ако нема минимум опреме и услова рада за спровођење
одређеног истраживања, треба одустати од таквог истраживања.
Наука се у истраживању користи мноштвом различитих инстру
мената, па недостатак таквих инструмената многе обесхрабрује.
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Међутим, ипак треба имати на уму да је најважнији инструмент у
сваком научном истраживању човеков ум и да га не могу замени
ти никакви други инструменти. На срећу, умних способности има
довољно и тамо где још нема довољно инструмената. Тиме је обез
беђен основни предуслов истраживања.
Покровитељство и сарадња центара одлучивања важан је
критериј при избору проблема. Ако није обезбеђена сагласност
оних који могу ометати спровођење одређеног истраживања тре
ба одустати од таквог проблема док се не обезбеди сарадња. Ма
гистарска радња и докторска дисертација пре израде морају би
ти прихваћене од одговарајућих наставно-научних тела. Теренско
спровођење истраживања зависи од средине у којој се планира
спроводити, па ако та средина не дозвољава извођење таквог ис
траживања боље је на време одустати.
Трошкови истраживања често су већи од предвиђених па се
мора прекинути истраживање. Због тога при избору проблема о
томе треба водити рачуна. Мало је истраживања која имају обез
беђена довољна финансијска средства, па ако се не одустане због
тога, често истраживачки тим се мора ограничавати у истражива
њу изабраног проблема.
Ризик, опасност и тешкоће могу омести провођење истражи
вања одређеног проблема па код самог избора треба водити рачуна
о томе. Знатижеља често истраживаче доводи у заблуду, па не уоче
на време ризике и опасности који се односе на спровођење одре
ђеног истраживања. Ти ризици и опасности могу бити врло раз
личити и могу се односити како на истраживача тако и на остале
учеснике истраживања.
За свако истраживање потребно је одређено време, па се о то
ме мора водити рачуна при избору проблема. Као што је немогуће
присилити некога да нешто открије исто тако није могуће захтева
ти да то чини брже. ‘’Истраживач може бити присиљен да станује
у изби, да живи од коре хлеба и да носи похабано одело, може бити
лишен друштвеног признања али, ако има времена, он се може пот
пуно посветити науц
 и. Одузмите му слободно време, и он ће бити
сасвим онеспособљен да било шта допринесе људској спознаји.’’7)
Мисли се да су наставне обавезе универзитетских професора мале
и да их треба повећати. Заборавља се да су они и научни радници и
7)

Good V. Carter – Douglas E. States: Методе истраживања у педагогији, психологији и
социологији, Отокар Кершовани, Ријека, 1967, стр. 68
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да им је за научни рад потребно много времена. Има наравно уни
верзитетских свеучилишних који мало раде. Међутим, то је после
дица лошег избора која се не може поправити принудом да више
раде. Принуда може само онеспособити оне који стварно раде.8)
Актуелност резултата истраживања је такође, значајан кри
териј. Некад истраживање неког проблема траје толико дуго да ре
зултати који су њиме добивени нису више актуелни. Бесмислено
би било одлучити се за истраживање ставова грађана према неком
закону који ће се кроз неколико дана мењати, а да истраживање о
томе траје неколико месеци.
Могућност решења неког проблема помоћу истраживања та
кође треба бити критериј избора. Неке проблеме је заиста могуће
решити научним истраживањем, јер друштвени проблем није исто
што и научни проблем. На основу резултата истраживања могу се
решавати друштвени проблеми, али само истраживање те пробле
ме не решава. Ако су се открили узроци младалачке деликвенције,
нису се тиме решили ти проблеми. Такви проблеми се могу реши
ти ако након истраживања уследи друштвена акција која ће откло
нити те узроке. Због тога настају чести неспоразуми између нару
чиоца истраживања и истраживача. Наручиоц је заинтересован за
решавање друштвених проблема, а истраживач му може пружити
само сазнајну услугу. Инструментална вредност сазнања је потен
цијална, па је потребно спровести стручну или друштвену актив
ност да би се претворила у стварну вредност. Међутим, то више
није проблем науке.
Дакле, код избора проблема треба имати на уму сваки од ових
критерија, нарочито са аспекта контраиндикације. Ако неки кри
териј доводи у питање извођење истраживања треба одустати од
таквог истраживања. Међутим, при избору проблема истраживања
тешко се може у потпуности удовољити сваком критерију. Истра
живачки тим никад неће имати довољно новаца, времена, струч
них сарадника и слично, па ако критерији не елиминишу проблем
увек ће га ограничавати.
Истраживач никад неће моћи обезбедити све потребне услове
за провођење истраживања одређеног проблема, па треба насто
јати да обезбедити истраживање у стварним условима. У избору
и разради проблема истраживање не сме ићи од идеалних, већ од
реалних услова. Према томе наведени критерији не јављају се само
8)

Исто, стр. 50-69
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као критерији избора, већ и као критерији разраде проблема, па се
у истраживању треба више усмерити на оне аспекте проблема за
које истраживач има боље могућности да их истраживањем захва
ти. Зато избор и дефинисање проблема треба схватити као процес
који се наставља све до разраде емпиријског дела пројекта истра
живања.

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА ИСТРАЖИВАЊА
Приликом дефинисања проблема истраживања треба знати
сврху којој истраживање треба да служи. Је ли циљ често сазнајни,
у ужем смислу, или прагматичмни (решавање неког конкретног
проблема у пракси) или пак њихова комбинација. Ако је проблем
истраживања комплексан и обухвата више парцијалних сазнајних
циљева или укључује и прагматичне циљеве, онда треба говорити
о истраживачком програму. Истраживачки програм укључују више
парцијалних истраживачких задатака и најчешће имају наслов ко
ји упућује на шире проблемско подручје у ком ће се истраживати
и покушати решити неки практични друштвени проблем. Поједи
начне истраживачке проблеме треба схватати уже, специфичније
које је најпогодније формулисати упитном реченицом која преци
зно упућује на смер трагања за одговором. Након што је проблем
одабран треба приступити његовом образложењу које има сврху
његовог прецизнијег анализирања. Зависно од тога да ли је про
блем лоциран у друштвеној пракси или у теорији, образлаже се
потреба и евентуална научна или практична корист од његовог ис
траживања. Образложење проблема довест ће до идентификације
кључних појмова који су повезан ис њим. Прелиминарни попис
кључних појмова којима се означавају делови садржаја проблема
служи као водич у трагању за стручном научном литературом.
Дефинисање научног проблема је најтежи корак у процесу на
учног истраживања, а препознавање могућности промене на боље
је најкреативнији корак у процесу научног истраживања и приме
ни научне методе.
Да би се могло одговорити на постављена питања у поступку
дефинисања проблема неопходно је у процесу закључивања (од
говарања на питања) прибавити потребне информације којима се
могу дефинисати одговори. Прибављање информација се може
извршити мерењима, разговорима, проучавањем литературе, оби
ласком музеја, претраживањем интернета, али најважнији извори
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информација су експерименти и запажања као поновљиве појаве и
као темељ стварања базе података, сазнања, знања, информација,
потребних за дефинисање одговора. Корак прикупљања информа
ција и корак дефинисање проблема се, врло често, и скоро увек, ис
преплићу на начин да ново прибављане информације мерења или
знања изазивају редефинисање проблема па тиме и редефиниса
ње питања. Информације добивене запажањима принципијелно се
могу поделити на кванититативна опажања (могу се описати не
ким бројчаним вредностима) и квалитативна опажања (дају нам
описне информације о проблему). Ова подела је само условна јер
је тешко замислити квантитативни податак који нема свој квали
тативни опис (бројчана бездимензионална величина). У реалном
научном истраживању информације добивене запажањима се деле
на оне које су и квалитативне и квантитативне и на оне које су само
квалитативне. Под квалитативним информацијама, у смислу науч
ног истраживања, прихватају се и подразумевају оне чија је квали
тативна природа прихватљива са становишта циља истраживачког
пројекта, чије је квантификовање тешко спроводиво, непоуздано,
прескупо за одређени степен и дубину истраживања или непотреб
но с обзиром на постављени циљ истраживања.
Формулација проблема истраживања је посебан задатак у раз
ради пројекта истраживања. Међутим, пракса показује да се томе
не посвећује довољна пажња па се задовољава уопштеним називом
истраживања. Наслов истраживања је једно а проблем истражива
ња је друго. Наслов рада је обично краћи и уопштени, а проблем
истраживања мора бити формулисан што је могуће прецизни
је. Под једним насловом могуће је истраживати више различитих
проблема, па сваком истраживању треба дати посебно јасну фор
мулацију проблема истраживања. Истраживање је тражење правог
одговора на питање и његово проверавање, а не потврђивање одго
вора који се истраживачу свиђа. Хипотеза је могући, а не једини
одговор на питање, па истраживање мора бити проверавање, а не
доказивање хипотезе. Због тога и формулацијом проблема треба
подстицати критичност у истраживању.
Ако истраживача на истраживање подстиче знатижеља, то зна
чи да њему нешто није познато. Ако се жели нешто сазнати што
није познато, природно је да се о томе размишља. Човек се пре пи
та да би добио одговор. Зато се проблем истраживања треба поста
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вити у облику питања, а истраживање треба бити тражење правог
одговора на то питање.
Велику пажњу треба посветити формулацији и дефинисању
проблема, јер је добро постављено питање пола одговора. Зато
формулацију проблема и његово дефинисање треба схватити као
процес у којем се знатижеља истраживача сусреће с друштвено
познатим у вези с његовим проблемом и то се доводи с реалним
могућностима за предвођење истраживања. На основу тога одре
ђује се ширина и дубина истраживачког проблема која мора бити
видљива у његовој формулацији и спецификацији.
Проблем истраживања треба формулисати у облику упитне ре
ченице. То, међутим не значи да се у једном истраживачком поду
хвату не може трагати за више одговора, па у једном истраживању
може се формулисати више проблема у више упитних реченица.
Међутим, треба имати на уму да сваки од њих треба бити посеб
но разрађен и да се може обухватити планираним истраживачким
процесом. Разрада једног проблема не вреди аутоматски и за други
проблем. То нарочито вреди за теоријски део процеса истражива
ња док се заједнички може разрадити теренски део. Теренски део
истраживања обично је и најскупљи, па у истраживању треба во
дити рачуна о уштедама.
Иако се уз помоћ упитне реченице у одређеној мери проблем
спецификује истраживач се не сме зауставити само на томе. Због
тога проблем који је изабрао треба довести у везу с другим слич
ним истраживањима. На основу информација о сличним истра
живањима истраживач ће своју активност усмерит на оно што је
најслабије обрађено. Исто тако, истраживач ће изабрани проблем
довести у везу са другим проблемима тог подручја и образложити
зашто се одлучио управо за изабрани проблем..
Након тога потребно је одредити просторни обухват проблема
истраживања. С обзиром на разлоге због којих др истраживање
спроводи, донет ће се одлука о величини територије на којој ће се
истраживање спровести. Исто тако треба се одредити временски
период истраживања.
Обухват истраживања се одређује у складу с мотивима који су
истраживача подстакли на истраживање и могућностима за спро
вођење истраживања. Према томе, треба трагати за што је могуће
већим бројем информација које ће помоћи у истраживању одабра
ног проблема, јер на пример лакше ће се наћи изгубљено дете ако
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се зна његова старост, пол, дан нестанка, место нестанка, дужина
и боја косе, врста и боја гардеробе коју је носило и слично. Тешко
ће се пронаћи изгубљено дете ако се зна само то да се изгубило, а
никако се неће наћи ако се и не зна да се изгубило.9)
Дефинисање проблема је први, почетни део нацрта научне за
мисли.10) Њом се успоставља однос између реалне друштвене по
јаве, проблема који се јављају у вези са том појавом, научног и
другог сазнања о тој појави, односно проблема и предмета истра
живања. Основне функције формулације проблема у нацрту науч
не замисли су: издавање делова, димензија и својстава појаве који
се могу одредити као проблем који треба решавати; утврђивање
основних хипотетичких ставова о проблему на основу постојећих
сазнања, из којих ће се моћи издвојити и одредити предмет истра
живања; рангирање по степену значаја издвојеног проблема и ње
гових делова и усмеравање на постојеће резултате претходних ис
траживања који се у разматрању овог проблема могу користити са
већим или мањим степеном непосредности.
Истраживања, без обзира на врсту и обухват, никада не обу
хватају појаву у целини - све чиниоце њене структуре, функција,
веза и односа, сва својства појаве у свим временима и на свим про
сторима. Један од битних принципа научног сазнања је принцип
даљег и дубљег сазнања. Сагласно том принципу, свака појава се
сазнаје постепено, нужно полазећи од форме и од просторно и
временски најближег, крећући се ка суштини и ка просторно и
временски удаљенијем. Ово опште правило у конкретној пракси са
знања има изузетака, али њихово проучавање доказује да они ово
опште правило не нарушавају. То постаје нарочито очевидно када
се поменуто правило примењује у оквирима принципа развојности
на укупном друштвеном плану.
Основне функције формулисања проблема остварују се кроз
три основна дела која се могу назвати: хипотетички ставови о
проблему; значај истраживања и резултати претходних истра
живања.11)
Мирослав Вујевић, Увођење у знанствени рад у подручју друштвених наука, Информа
тор, Загреб, 1988, стр. 44-45.
10) Good V. Carter – Douglas E. States: Методе истраживања у педагогији, психологији и
социологији, Отокар Кершовани, Ријека, 1967, стр. 37-93.
11) Др Славомир Милосављевић – Др Иван Радослављевић, Основи методологије поли
тичких наука (треће измењено и допуњено издање), Службени гласник, Београд, 2006,
стр. 422
9)
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Radoslav Gacinovic
THE SELECTION AND DEFINING THE PROBLEM
OF RESEARCH
“A man should do many acts in order
not to consider them impossible.”
Malherbe
Summary
Scientific work is a complex activity based on the prin
ciples of logic and it is made with the help of scientific
thinking, the level of theoretical orientation and the level
of empirical-methodological practice. Scientific works are
the works that are based on scientific research and they
are the part of scientific-research activity. Scientific work
is characterized by originality (not re-writing of someone
other’s work, not using other person’s idea, etc.) and ob
jectivity (it reflects its foundation in rational-logical ap
proach, but the work of each individual is limited to his/
her personal findings and experiences made in appropri
ate social surrounding that was influential to his/her total
values and principles.) In the research process selection
and defining of the problem of research is of great impor
tance, since without the problem of research it is not pos
sible to conclude the research at all. Not any significant
research could be made focusing on some insignificant
problem. Therefore it is very important for someone who
makes scientific research to be able to recognize a problem
and consequently that the researcher may select the one
problem among many problems that is relevant to certain
research process.
Key Words: science, research, scientific work, researcher,
problem of research, methods of research
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Resume
Problem of a research is a most creative part of the re
search – it has to provide answers to following questions:
how and what for an author chose some particular theme
for research, is it due to its actuality or attractiveness of
the theme, relevancy to social needs, demands and prac
tice, professional scientific interest and curiosity, personal
reasons (having specific knowledge and experiences, em
pirical data and high motivation). For selection of a prob
lem of research there have to be taken into consideration
following criterions: whether the problem that the author
has in mind is possible to be researched at all (taking into
consideration the lack of the data, high expenditure for the
research, secrecy of the data, etc.), whether the research
brings something new or it is only repeating of formerly
presented knowledge and to what extent this research is
applicable to practice, etc.) Defining of the problem of re
search is expressed by a declarative sentence that ques
tions some state or relation or issue. The problem should
not be too widely presented and it has to be strictly pre
cisely presented and concretized: it is necessary to explain
why the research needs to be conducted at all; what prac
tical and theoretical solutions can be expected from such
research, etc.
The author needs to find scientific interest in the scientific
area/range of the problem. It is very important to know
that practical research starts from the problem of research.
The problem of research is a very specific problem. It is
based on curiosity and it appears if there is no sufficient
knowledge in regard to it. Without the problem of research
there cannot be the research at all. There cannot be con
ducted significant research regarding insignificant prob
lem. Defining of problem of research is a specific task in
the process of elaboration of a project of research. A title
of research is one thing and problem of research is another
thing per se. The title of research is usually much shorter
and generally expressed, while the problem of research
needs to be defined as precisely as possible. By defining
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of problem of research with an interrogative sentence an
author directs research toward a particular scientific field
of the research. Research with one scientific field of re
search is called disciplinary research, while research with
many scientific fields of research is called interdisciplinary
research.

Овај рад је примљен 03. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
16. марта 2011. године.
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НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ**
-пример БуњевацаСажетак
О бачким Буњевцима написана је поприлична литера
тура, углавном пре и у току прве Југославије, а затим
након распада југословенске државе крајем XX века,
а најмање током Титове социјалистичке Југослави
је. О Буњевцима су писали како сами буњевачки писци,
али и страни, мађарски, немачки и други аутори, као и
српски писци и политичари, а стварањем прве југосло
венске државе и хрватски аутори. Нарочиту пажња
Буњевцима посвећена је након распада југословенске
државе 1991-1995, јер су они тада, од 1991, први пут
признати као национална мањина у Србији. Добили су
могућност да негују своју културну баштину, истори
ју, фолклор, традицију, језик. И тада су изашла број
на дела, књиге, чланци, зборници радова који се баве
питањем буњевачког идентитета. Својство народа
Буњевци су добили само у Србији, не и у Хрватској и
Мађарској у којима такође живи ова етничка група.
За разлику од европског етнојезичког модела формира
ња нација, на Балкану је „религија била вододелница“
националног разликовања, па је буњевачки идентитет
данас, као и у ранијем периоду, угрожен и својатан
од Хрвата, у реалној опасности да нестане и поста
не део хрватског идентитета, као што су постали
*
**

Виши научни саредник, Институт за политичке студије, Београд
Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
граду, а финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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католички Срби Дубровника, Далмације, Босне и Хер
цеговине.
Кључне речи: национални идентитет, Буњевци, Шок
ци, Иван Антуновић, страни писци о српству Буњева
ца, Блашко Рајић, „Хрвати Буњевци“, Буњевачко-шо
качка странка, буњевачки „језик“, Буњевачки нацио
нални савет, Војводина

БУЊЕВЦИ У БАЈСКОМ ТРОУГЛУ

V

ековима су Буњеваци живели на салашима између Сомбора,
Баје и Суботице, а временом су почели да насељавају ове гра
дове. Њихова основна делатност била је пољопривреда. Све до
двадесетог века, на менталитет већине Буњеваца није пресудно
утицало грађанско друштво, ни интелигенцију дуго нису имали,
сем нешто црквених људи.
Тек крајем ХХ века, Буњевци су у Србији (не у Хрватској и
Мађарској), коначно добили слободу којом су остварили статус на
ције. За идентитет и посебност Буњеваца, од нарочите важности
је био и остао њихов аутентични жетелачки скуп, „Дужијанца“. У
доба формирања идентитета овог народа, „Дужијанца“ је напре
довала и од приватног жетелачког обичаја постала најпре локална
културна манифестација, да би, најзад, постала трајни допринос
култури буњевачког матичног града, Суботице.1)

Седиште Буњевачке матице и Буњевачког националног савета
је у Суботици. Као и Што Буњевачких новина и новинско – изда
вачке куће Буњевачки информативни центар, којим би требало да
руководи демократски изабрани Буњевачки национални савет. То
би, дакле, били органи Буњевачке националне мањине.
Буњевци, дакле, живе у Бачкој, где их је према попису из 2002.
године било 20.012, од тога броја највише у „престоној“ Суботици
16.688, затим у Сомбору 2.370, те у Новом Саду 260. Готово поло
вина бачких Буњеваца након Другог светског рата постали су Хр
вати (око 20.000), по налогу Јосипа Броза и комунистичке врхушке.
Сматра се да је на територији Мађарске после Тријанонског уго
вора о разграничењу са Краљевином СХС 1920. године било око
100.000 Буњеваца, а данас је остало неколико хиљада припадника
1)

Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке
политичке странке, 1. март 2010.
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у троуглу Баја-Качмар-Гаре 2) Већина је мађаризована. У Краљеви
ни СХС 1921. године било је 44.999 Буњеваца, а 1971. у социјали
стичкој Југославији 14.892 лица.
У складу са Законом о националним мањинама (2003) Буњев
ци су основали свој Буњевачки национални савет (БНС), што је
разбеснело Хрвате из Демократског савеза Хрвата Војводине, који
Буњевце настоје силом превести у хрватски национални корпус.
Више од једног века овај народ је у потрази за својим националним
идентитетом.

СТРАНИ ПИСЦИ СВЕДОЧЕ О СРПСТВУ БУЊЕВАЦА
Од свог насељавања у Бачку у време Бечког рата, прецизније,
1686, па све до стварања прве југословенске државе, Буњевци су
себе у језичком, народносном и сваком другом погледу поистове
ћивали са Србима са којима су живели. Исто тако сви значајнији
страни писци сматрали су их католичким Србима. Тек у југосло
венској држави под утицајем хрватске пропаганде и деловања ка
толичког клера, започиње дуготрајни процес њихове хрватизације.
Лазо М. Костић у свом спису Српска Војводина и њене ма
њине, наводи Буњевце и Шокце као две блиске етничке групе и
даје прецизну мапу њиховог размештаја у Бачкој, у мађарском и
српском делу. Тада је било у Бачкој око пет хиљада Буњеваца.Ко
стић наводи да је Шокаца половином XIX века било много више:
цела католичка Славонија се звала Шокадија. И данас још понеки
Славонац католичке вере за себе каже да је Шокац. Ово може да
потврди и аутор овог чланка јер је живео међу католицима који су
се називали Шокцима, а име Хрват је за њих било нешто далеко и
мање блиско.3)
2)
3)

Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке поли
тичке странке, 1. март 2010.
У разговору са Влатком Мачеком Анте Цилига је забележио, да је Мачек за босанске
католике рекао: „Да, да босански католици добили су хрватску националну свијест тек
у деведесетим година прошлог вијека, а Славонци прихватили су потпуно хрватску
националну свијест пар деценија прије босанских католика, слично и Далматинци тек
су при крају прошлог стољећа добили изграђену хрватску свијест“. Према: Анте Цили
га, „Билтен“ за 1969. годину. Исто сведочи и Антун Радић: „Лако вам је данас говорит
мој господине! Али да сте ви још прије 20 година дошли тамо даље у Хрватску, нпр. у
Винковце, па да сте рекли да сте Хрват и да су они људи тамо Хрвати- ви бисте сретни
били кад би вам се сав свијет смијао, јер бисте лако били добили и батина. Али није
тако било само међу господом, него још више међу сељацима: и то су били „Расци“
и „Шокци“- а Хрватима каковим ни трага...наука Анте Старчевића она је од несвјесне
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Да је то тако потврђује и статистика Угарске од Алексе Фење
ша, за 1848. годину. Стоји да је у Хрватској и Славонији тада би
ло укупно лица 1,605.730, од чега Хрвата 777,880 (48%), Шокаца
297.747 (19%), Срба односно Раца 504.179 (32%) И у неким дело
вима Босне католике називају Шокцима. С друге стране, у север
ној Далмацији Срби називају католике Буњевцима, а Срби из Боке
католике зову Латинима.
Не треба много памети, па Буњевце и Шокце видети као Ср
бе католике, јер у етнојезичком смислу они друго не могу бити..
Они су од аустријских власти називани искључиво као „Раци ка
толици“, било у немачком или латинском језику. О томе сведочи
Алекса Ивић у књизи Историја Срба у Угарској до 16904). Такође
и Бачки Шваба др Паул Флеш у књизи Златна Бачка, 1953, где, из
међу осталог, пише, да су се Буњевци доселили у Бачку 1687. као
„католички Срби“.5) Историчар Душан Поповић такође Буњевце
преводи као - „католички Срби“.6)
Сви етнографи и аустријски и мађарски сматрају Буњевце и
Шокце католичким Србима. Костић при томе указује на бечке ет
нографе Чернига и Фикера, мађарске Хунфалвија, Келетија и Шви
кера. Најпризнатији њихов етнограф Хунфалви каже де је око 1870.
било у целој Угарској (тј. са Хрватском и Славонијом) „Србохрва
та“ 2,405.700, од чега отпада „на прави српски народ“ 942.923 грч
ко-источних и око 70 хиљада католичких Срба (Шокаца и Буњева
ца), дакле укупно 1,012.923. Тако изречно стоји код Хунфалвија.7)
Немац Гринхолд, описујући свој пут у Срем 1847, у часопи
су „Иностранство“, помиње и Сомбор: „Слободни краљевски град
Сомбор настањен је највећим делом од Раца католичке и право
славне религије, броји 25.000 становника“.8)
Лубор Нидерле, чешки етнограф у својој књизи о Словенској
раси (1911), на страни 171, пише: „Вера је једно од главних зна
мења за диференцирање Хрвата од Срба: Хрвати су католици, Ср
4)
5)
6)
7)
8)

масе створила Хрвате! Тако је мој господине, а лако вама данас говорити“. Према: Ан
тун Радић, Дом од 10. 11. 1904.
Алекса Ивић, Историја Срба у Угарској од пада Смедерева до Велике Сеобе, Загреб,
1914, стр. 270.
Лазо М. Костић, Српска национална традиција, део: „Српска Војводина и њене мањи
не - демографско-етнографска студија“, ЗИПС СРС, Београд 2000, стр. 667.
Душан Ј. Поповић, Срби у Војводини I, Матица српска, Нови Сад, 1990, стр. 108.
Л. М. Костић, исто, стр. 667.
Исто, стр. 668.
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би православни и муслимани. Ипак ово обележје није апсолутно...
Има бројних католика који се сматрају Србима и које Срби
сматрају својима. То су нпр. католици Дубровника и Боке Котор
ске; или Шокци, Буњевци и Крашовани Мађарске“.9)
Немачки публицист Албрехт Вирт каже у својој великој сту
дији о Балкану 1914, на страни 273: „У Мађарској се католички
Срби називају Буњевци и Шокци“.10)
Енглески географ и политичар Артур Еванс одржао је преда
вање на Краљевском географском друштву Лондона о Словенима
Јадрана 1916. године, и том приликом рекао: „У Суботици и њеној
околини има око 70 хиљада Срба католика (Буњеваца), који су до
шли тамо из Херцеговине“. Мало пред тим каже да се „у Суботици
налазе око 63 хиљаде Срба на 94 хиљаде становника“. 11)

ИВАН ИВАНИЋ О БУЊЕВЦИМА КАО СРБИМА
И ЊИХОВОМ РОДОНАЧЕЛНИКУ БИСКУПУ
ИВАНУ АНТУНОВИЋУ
Културна, друштвено-политичка и етничка афирмација Буње
ваца заснива се на стваралаштву родоначелника буњевачког покре
та бискупа Ивана Антуновића, а затим његових следбеника Амбро
зија Шарчевића, Паје Кујунџића, Мија Мандића и Блашка Рајића.
Под сталним процесом мађаризације, они су љубоморно чували
и изграђивали свој етнојезички, па и верски идентитет. Свој језик
Буњевци су вековима називали рацки. О томе имамо сведочанство
бискупа Ивана Антуновића. У својој расправи О Буњевцих и Шок
цих, он каже: „У оно време када сам у Алмашу жупником био, где
је реч Божја у три језика навештавана била, те се на једној над про
поведаоницом стојећој табли означавао језик. На овој буњевачкој
бијаше великими писмени исписано`рацки`, што се није допадало
тадашњем кнезу, иначе веома поштену и богату мужу, Андрији Ја
гићу, па ме умолио да тај надпис с оним `буњевачки` изменити да
дем. У то ја нисам ради тога приволио, што сам знао да и Буњевац
о народном говору вели: `диванили смо рацки` У својој расправи о
подунавским Буњевцима и Шокцима, Антуновић је о Србима ре
као: „Будите, дакле, срдачно поздрављени, браћо Срби. Та ма свиет
9) Исто, стр. 669.
10) Исто
11) Исто
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што говорио и писао, никада неће продрмати моје најчвршће увје
рење да смо једним отцем од једне те исте матере рођени, крв од
крви, кост од кости. О том свједочи слог и труп тиела, маст, лик и
облик, нарав, обичај и адет у радости и жалости, у јелу и питју, у
одиелу и обитељском животу; у начину газдовања, мислења и оси
ећања у миру и рату, под једним те истим именом и презименом...“
12)

Бискупа Антуновића слично је приказао Иван Иванић у сво
јој књизи о Буњевцима: „Иван Антуновић, црквени човек, спада
у прве Буњевце. Он стоји на челу културног покрета у Буњева
ца... Човек вишег европског образовања, вредан, занимљив, и до
крајности велики патриот. Сваки откуцај срца куцаше за његове
Буњевце, али љубав своју делио би свагда и са Србима, с којим
је свагда симпатисао јер крв није вода“.13) Позивајући се на Ан
туновића Иванић је писао да Буњевци припадају српском народу.
„Буњевци су по народности Срби... језик којим говоре Буњевци,
најчистији је српски језик. То је уосталом и природно, јер су поре
клом из оне српске земље, Херцеговине, у којој се, као што знамо
најлепше српски говори... Уз Вука Караџића, који Буњевце и Бо
шњаке (барањске Шокце) сматра за чисте Србе, стоји... и научни
ауторитет једног Миклошића, који... признаје да у Бачкој нема хр
ватских насеобина, већ само у западним жупанијама Угарске, или
другим речима, да Буњевци у Бачкој нису Хрвати... Па сама браћа
Хрвати, у озбиљнијим психолошким расправама нити су порица
ли, нити могу порицати, да је језик, којим говоре Буњевци-српски.
У расправи о `Власима` у Обзору од 1880 стоји ово: `Кајкавски
Хрвати, у околини вараждинској, зову свакога штокавца Влахом
(читај Србином) био вјере православне или католичке... довољно
је да запитате сваког Буњевца (нарочито оне у пештанској и фехер
варској жупанији) и Шокца (у Бачкој, Барањи, Срему и Славонији)
па ће вам одговорити, да је Буњевац односно Шокац, али на пита
ње како говори, одговориће вам: `рацки` (српски)“. 14)
Треба напоменути да међу Буњевцима и Шокцима у XIX веку
није уопште било интелигенције, те да је целокупна популација
12) Л. М. Костић, нав. дело, стр. 670.
13) Иван Иванић, О Буњевцима,повесничко-народнописна расправа, Суботица, 1894, стр.
54, према: Саша Марковић, Политички живот Буњеваца у Краљевини СХС-Југослави
ји 1918-1941. године, Суботица, 2010, стр. 12.
14) Исто
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припадала земљорадничком сталежу. Наравно било је свештеника
па и бискупа, буњевачких првака, који су буњевачки народ поисто
већивали са српским националним идентитетом, који ће, нажалост,
с хрватском пропагандом, подржаном католичким клером у време
стварања југословенске државе, свесрдно радити на хрватизацији
Буњеваца. У томе ће предњачити поп Блашко Рајић и бискуп Лајчо
Будановић. Крајем XIX и почетком XX века Буњеваца и Шокаца
било је нешто више него у каснијем периоду. Тако је у Бачкој 1880.
Године било 56.000 Буњеваца и Шокаца, а 1910. године 68.725. У
Барањи било је само Шокаца, и то 1900. године око 8.000, а 1910.
године око 13.000 лица.

БУЊЕВЦИ У ДЕЛУ ЕТНОЛОГА
ЈОВАНА ЕРДЕЉАНОВИЋА
Буњевачку „загонетку“ најбоље је истражио етнолог Јован
Ердељановић, Цвијићев наследник и најближи сарадник. Истра
жујући порекло Буњеваца Ердељановић пише: „има нешто преко
400.000 душа нашег народа, који се назива или означава именом
`Буњевци`, односно `Бунијевци`. Највише Буњеваца живи у Дал
мацији, северној и средњој, где их има око 250.000 душа, знатно
мање их је у Хрватском приморју са Подгорјем и у Лици где ће их
бити укупно око 56.000, а отприлике 100.000 Буњеваца живи у По
дунављу, тј. у Бачкој и у суседним подунавским пределима... Прве
ћемо назвати далматинским, друге приморско-личким а треће по
дунавским Буњевцима“.15) Ердељановић даље наводи да су „Поду
навски Буњевци од свога досељења у данашња седишта називали
себе са три имена: најчешће именом `Буњевци`, врло често име
ном `Раци`, а доста пута и именом `Далматинци`. По саопштењима
самих буњевачких писаца види се, да је назив `Раци` несумњиво
већ одавно врло распрострањен у маси народној код свих подунав
ских Буњеваца. А то је назив којим већ одавно Мађари, а потом и
аустриски и угарски Немци, називају православне Србе. Буњевци
су дакле у сваком погледу чинили на Мађаре и на Немце исти ути
сак као и православни Срби“.16)
15) Јован Ердељановић, О пореклу Буњеваца, О Буњевцима, приредио Миливоје Кнеже
вић, други део, Суботица, 1930, стр. 1.
16) Исто, стр. 20.
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„Укратко можемо рећи - пише Ердељановић- да су наша истра
живања о пореклу Буњеваца показала:- да су приморско-лички и
подунавски Буњевци пореклом од далматинских Буњеваца,
– да су се преци приморско-личких и подунавских Буњеваца у
маси (као сразмерно велике народне групе) иселили из Дал
мације у времену око 1622. године,
– да су преци свих Буњеваца били највећим делом исељени
ци из западне Босне и западне Херцеговине и из суседних
крајева средње Босне и доње Херцеговине, који су се као
огранци од тамошњих родова нашег народа обе вере пресе
љавали у Далмацију почевши још од 13. века, али поглавито
од времена турског освајања Далмације (1511-1533 године),
– да се је свака од ове три групе Буњеваца позније, од 1622
године до данас, мешала и са другим етничким елементима
нашег народа и услед тога добила и доста нових особина и
обичаја,
– да се у свим историјским изворима и код свих писаца из
прошлих векова Буњевци сматрају и називају Србима (одно
сно именима којима се називају или означавају и православ
ни Срби),
– да је назив Буњевци постао у Далмацији, а морао је постати
у вековима између 13 и 17 века. Дали су га тамошњи пра
вославни Срби својим католичким сународницима из под
смеха због неразумљивог језика на коме се код њих читају
молитве и служба Божја, а њих су опет ти њихови католички
сународници из подсмеха `краћима` због њихове грчке ве
ре“. 17)
Иако су осећали да су на основу заједничког језика истоветни
са Србима, Буњевци и Шокци нису имали развијену српску наци
оналну свест и нису се сматрали Србима. Као фанатични католици
они су се одвајали од Срба. Али, ако се нису могли сасвим иденти
фиковати са Србима, ни говора није могло бити, све до Југослави
је, о њиховом хрватству.. Хрвата међу Буњевцима није уопште би
ло, ни од корова, све до уједињења у Југославију. Мало пред Први
светски рат појавило се неколико њихових школованих људи (да се
17) Јован Ердељановић, О пореклу Буњеваца, Српска краљевска академија, Београд, 1930,
стр. 393-394
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на прсте наброје), који су почели пропагирати хрватство. Али ни
тада никако искључиво већ у вези са српством.
Њихов орган Невен, који је излазио у Суботици писао је у бро
ју од 11 априла 1914. године, да су Буњевци „мешавина хрватскога
и српскога народа, а језик нам је чисто западно наречје правога
српскога или хрватскога језика“.18) Не треба да чуди оваква конста
тација Невена по питању „српског или хрватскога језика“, јер су
хрватски лингвисти и политичари на челу са Јагићем и Штросма
јером већ били вешто протурили историјски фалсификат о зајед
ничком језику, који су, нажалост, српски лингвисти и политичари
примили „здраво за готово“. 19)

БУЊЕВЦИ – АКТИВНИ УЧЕСНИЦИ У ОБНОВИ СРПСКЕ
ВОЈВОДИНЕ И ЊЕНОМ ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ СРБИЈИ
Буњевци с правом истичу своју значајну улогу у присаједиње
њу Војводине Србији 1918. године. Не само када је реч о великом
броју буњевачких посланика који су гласали на Великој народној
скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена, него и о доприносу
водећих Буњевчана том чину. Од 757 посланика било је Срба 578,
Буњеваца 84, Шокаца 3 (они уопште нису имали интелигенцију),
Словака 62, Русина 21, Хрвата 2, Немаца 6 и Мађара 1. Велика на
родна скупштина имала је неколико председника, а први је био др
Бабијан Малагурски, Буњевац из Суботице. Посебна почаст иска
зивана је суботичком католичком попу Блашку Рајићу, једном од
највећих пропагатора сједињења са Србијом. У свом говору рекао
је: „Нећу овде разлагати, шта је Србија урадила, јер о томе го
вори данас сав велики свет, него ћу у име мојега потлаченог,
притиснутог, досада на уништење осуђеног народа (аплауз:
„Живела наша браћа Буњевци!!!) јавно пред скупштином да
захвалим Србији што нас је својом неприсподобивом војском
ослободила јарма и смрти...“20)
Као један од првака Српско-буњевачког народног одбора у Су
ботици, Рајић је говорио: „Наш језик је југословенски, којим го
воре нарочито Срби, Хрвати и Буњевци. Ми смо сви један народ,
18) Л. М. Костић, исто, стр. 671.
19) Невен је покренут у Суботици 1884. И све време је остао пројугословенски, па и про
српски, за разлику од Суботичких новина, које су биле прохрватске.
20) Л. М. Костић, исто, стр. 670.
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синци мајке Југовића. Ми ћемо заједнички, јер смо ми Срби и Бу
њевци једно. Не сме да нас раставља начин како се ко крсти, да ли
овако (крсти се шаком) или овако (крсти се с три прста). Ко нас
дили тај је непријатељ наш. Ако се пак ми сами дилимо, ми смо
неразумни људи“.21)
Буњевци су тако постали значајан политички фактор, добивши
прилику да се државно-национално определе. Али, у држави која
је почивала на тези о једном „троплеменом“ српско-хрватско-сло
веначком народу Буњевцима је преостало да се политички и наци
онално сврставају у оквиру понуђене парадигме.
Године 1920. Буњевци су основали Буњевачко-шокачку стран
ку, коју је одликовала веома јака клерикална струја. Њено гласило
Невен, овако је писао: „Буњевци и Шокци су по пореклу-Босна,
Херцеговина, Далмација - и по наречју ближи Србима, а по вјери
Хрватима... Докле Срби и Хрвати не нађу пута, којим да се зближе,
дотле ми нећемо, да их нашим опредељивањем, још већма отуђи
мо“.22)

ИДЕНТИТЕТ И ПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ БУЊЕВАЦА У
КРАЉЕВИНИ СХС - ЈУГОСЛАВИЈИ
Само неколико година потом дошло је до поделе странке на
три струје: једну која је била просрпски оријентисана и наслоњена
на Радикалну странку - чинили су Земљодилци са својим гласилом
Бачванин, други су били, тада још, југословенски опредељени и
чинили тзв. центар са Блашком Рајићем на челу, који ће се касније
потпуно „похрватити“, а трећи су већ били експонирани Хрвати на
челу са Мирком Ивковићем Ивандекићем, Стипан Војнићем, Јо
сипом Вуковићем-Ђидом и другима. Иако су у почетку задржали
старо име странке, представљали су најобичнију Радићеву експо
зитуру у Бачкој, Банату, Барањи и Срему, а касније су и формално
постали саставни део ХСС.23)
21) „Како је Суботица ослобођена“, Југословенски дневник, бр. 278, 13. новембар 1932.
Према: Саша Марковић, Политички живот Буњеваца Војводине у Краљевини СХС-Ју
гославији 1918-1941, Буњевачки информативни центар, Суботица, 2010, стр. 24.
22) Невен, бр. 23, 30. Јануар 1920
23) Види: Др Саша Марковић, проф. др Александар Касаш, „Прилог проучавању буњевач
ког питања у контексту политичких прилика у Војводини у периоду 1918-1941. годи
не“, У: Етнолингвистичка и историјска истраживања о Буњевцима, (уредници проф.
др Мато Пижурица, мр Сузана Кујунџић Остојић), Матица српска, НИУ Буњевачки
информативни центар Суботица, Нови Сад, 2008, стр. 70.
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Своју подељеност Буњевци су показивали посебно пред избо
ре. Тако је Бачванин, гласило радикалског просрпског Земљодил
ца, писао: „Сложна браћо, Буњевци и Срби, у Слози нам је спас!
Нека је проклет Блашко Рајић, који хоће да нас завади! Доле са
издајицама рода нашега“.24) Одговорили су присталице Блашка Ра
јића у Суботичким новинама. Оптуживали су радикале и демокра
те да хоће велику Србију и да су Земљодилце, за које неће ни да
чују, основала српска господа. На крају текста стоји: „Католици на
окуп“.
Уз подршку Матице хрватске изашла је књига Петра Пекића
Повјест Хрвата у Војводини од најстаријих времена до 1929. го
дине. Ова књига, далеко од сваке науке, отворено пропагира хр
ватство на српској земљи са јасним геополитичким претензијама.
Историчар Никола Жутић истиче: „Хрватство је непознат на
родносни појам у данашњој Војводини све до тридесетих година
20 вијека. Банат, Бачка и Барања, као дио мађарске круновине, били
су шаролико народносно и вјерско подручје настањено Њемцима,
Србима, Мађарима, Словацима, Буњевцима, Шокцима, Русинима,
Румуњима, Јеврејима и другима. О Хрватима као посебној народ
ности или етничкој творевини нема ни помена у изворима и лите
ратури из друге половине XIX и почетка XX вијека. Буњевачки и
Шокачки српско-католички народносни елемент није ни у назнака
ма везивао своје етничко биће за хрватство пошто су пропагатoри
хрватства тек двадесетих година XX вијека почели говорити о хр
ватству Буњеваца и Шокаца. У изворима и литератури с краја 19 и
почетка 20 вијека Буњевци су се називали Власима (Србима), исти
цало се влашко поријекло Буњеваца. Хрватство Крашована-Кара
шована (Срба римокатолика око ријеке Караш) у Румунији ствара
ло се тек послије Другог свјетског рата. Вук Стефановић Караџић
у „рјечнику“ је записао да су Буњевци „Срби закона римског“. У
аустријским, односно угарским пописима становништва за Бачку
и Барању, у раздобљу од 1850. до 1910, помињу се народносне ка
тегорије Мађара, Њемаца, православних Срба, Срба римокатолика,
односно Буњеваца и Шокаца. Према аустријском попису становни
штва из 1850. године, Шокци и Буњевци сврстани су у народносновјерску категорију Срба римокатоличке вјере. (g. „Szerbek…minok
24)

Бачванин, бр. 10, 14. март 1923.

- 77 -

Момчило Суботић

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ ...

a schokaczok vagy bunyevaczok, kik a romai katholikus…“)25) „Појава
хрватства у Барањи, Бачкој и Банату везана је за ватиканску пропа
гандну сентенцу „сви римокатолици Балкана-Хрвати“, утемељену
на Првом хрватском католичком састанку из 1900. године“. 26)
Хрватска сељачка странка је своју кампању заснивала на кроа
тизацији Буњеваца и Шокаца, а Влатко Мачек и ХСС је Војводину
видео као хрватски стратешки простор, чијим би „освајањем“ из
вршио „опкољавање“ Србије. „Ми ћемо их `умцигловати`.-говорио
је Мачек. Ево, на пример, Војводину смо посве освојили. Сада ра
димо да и остале крајеве идејно и политички...освојимо“.27)
Влатко Мачек је у аудијенцији код краља Александра 4. и 5.
јануар а 1929. године, тражио да се југословенска држава федера
лизује на седам суверених покрајина: Србија, Хрватска, Словенија,
Црна Гора, Војводина, БиХ, Македонија. Тражио је да се од „пре
чанских крајева“ образује држава под вођством Хрвата која би,
евентуално, била повезана са Србијом у некој „асоцијацији инте
реса“.28) Приликом сусрета са Ситоном Вотсоном, енглеским исто
ричарем и професором Лондонског универзитета, „пријатељем Ју
гославије“, који је такође „саветовао“ њену федерализацију на пет
федералних јединица (Словенија, Хрватска са Славонијом и Дал
мацијом, БиХ, Војводина, Србија са аутономијама Јужна Србија
(Македонија) и Црна Гора, Мачек је поновио свој концепт поднет
краљу: „Србија једно, а све земље са Хрватском које су раније при
падале Аустро-Угарској једно. Што се тиче Црне Горе то је ствар
Срба...Ову нашу полу ми ћемо уредити на федеративној бази“.29)
Федералистичко преуређење државе свој израз је нашло и у
тзв. Загребачким пунктацијама из 1932. године. Припремио их је
А. Трумбић, а потписали представници ХСС: В. Мачек, Ј. Преда
вец, Ј. Шутеј и СДС: Д. Бошковић, Д. Кецмановић, С. Косановић,
Х. Кризман, В. Вилдер, као и усташки идеолог Миле Будак. Ово
ће бити политика ХСС-а и Војвођанског фронта половином 30-их
25) Никола Жутић, Срби римокатолици такозвани Хрвати, Српска радикална странка, Бе
оград, 2006, стр. 175.
26) Исто, стр. 179.
27) Љубо Бобан, Мачек и политика Хрватске сељачке странке 1928-1941, Загреб, 1974,
стр. 404.
28) Љубо Бобан, нав. дело, стр. 218-219, Према: Момчило Суботић, Право на самоопреде
љење и југословенски експеримент. Прва, друга, трећа Југославија, Институт за поли
тичке студије, Београд, 2004, стр. 43, 45.
29) Исто
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година до формирања Бановине Хрватске. Овакву прохрватску и
отворено хрватску политику подржаваће и проводити и водећи бу
њевачки политичари.
Тако је поп Блашко Рајић, уредник Суботичких новина триде
сетих година, Мирко Ивковић Ивандекић и још неки међу самим
оснивачима буњевачке странке, стали на становиште о хрватском
идентитету Буњеваца. Обележавање 250-годишњице досељавања
Буњеваца у Бачку изведено је у организацији Мачекових приста
лица у хрватском сепаратистичком духу. Са друге стране, Буњевци
окупљени око Невена подржавају идеју југословенског интегра
лизма и унитаризма, подржава акцију Удружења Војвођана у Бео
граду које се супротставља аутономашкој политици `Војвођанског
фронта`, захтевајући да се потврди традиционална упућеност Вој
водине ка Београду, и Срба Војводине са Србијом.
Буњевци су и за време општинских избора 1936 били поли
тички разједињени; у време када су ХСС и `Војвођански фронт`
деловали заједно: `Фронт` је истицао засебност Војводине која ће
штитити интерес војвођанског села, а ХСС своју кампању засни
вао на кроатизацији Буњеваца и Шокаца, Буњевци су били између
југословенске, војвођанске и хрватске опције. Ова војвођанска оп
ција, објективно, и субјективно, ишла је на руку Хрватима.
Исто је било и после Споразума Цветковић-Мачек и стварања
Хрватске бановине. Невен је писао: „...Присвитли г. Блашко Рајић
је водио и велику депутацију код г. дра Влатка Мачека тражећи да
у споразум уђе и то да Суботица буде у Хрватској“.30) Критикујући
прихватање хрватског идентитета, истицао једа: „Буњевци су још
увек она национално несвисна маса, која не мисли о својој наци
оналној припадности. Хрвати су они који би се могли назвати
пробуђеним Буњевцима“.31)
Поводом 21-годишњице ослобођења Суботице Блашко Рајић
је јавно демонстрирао своје хрватство. Он је тада рекао да: „Сви
ми Буњевци останемо оно што смо увик били од када смо дошли
у ове крајеве: Хрвати-Буњевци у склопу данашње наше државе, а
у склопу бановине Хрватске“,32) чиме се отворено ставио у службу
30) „Нова Југославија“, Невен, бр. 30, 1. септембар 1939.
31) „Буњевци“, Невен, бр. 39, 10. новембар 1939.
32) Невен, бр. 40, 17. новембар 1939.
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заговарања римокатоличке основе хрватства, усвојене на Првом
католичком састанку 1900. године.
Ни уредник Невена, Јосо Шокчић, није одолео. Ево како је он
правдао прелазак на хрватство: „Разговарао сам са многим одлич
ним приставницима српског јавног мњиња. Већином нису станча
ри, већ објективни и угледни људи, интелектуалци, свеучилишни
професори. Њихово мишљење о буњевачком питању подудара се
овоме: Буњевци нису посебан народ. Они триба да се опредиле!
Свеједно за који народ. Буњевци су несумњиво Славени и стоје им
на расположењње три народа: триба да буду Хрвати, Словенци или
Срби“.33)
Међу Буњевцима српског националног опредељења нарочито
се истицала књижевница Мара Ђорђевић Малагурска. У публика
цији Буњевка о Буњевцима коју је приредила Малагурска између
осталог стоји и ово: „Ми не мрзимо Хрвате, али нећемо да будемо
Хрвати! Хоћемо да останемо што смо увик били: Буњевци...у бо
гатој Бачкој и напридној Војводини, јер ћемо само тако остати и
Буњевци, и богате газде на својој богатој земљи!“34) Оштро крити
кујући попа Блашка Рајића и учешће верских институција у кро
атизацији Буњеваца у брошури се наводи: „...Ако би се нама Бу
њевцима из наше национале прошлости ишчупало оно што смо
ми у заједници са Србима створили, онда бисмо скоро остали без
историје“.35)
На хрватске територијалне претензије према Војводини, након
споразума, реаговао је Српски културни клуб-одељење у Суботи
ци, на чијем је челу био историчар и радикалски првак професор
Алекса Ивић. Он је и раније указивао на сепаратистичку делатност
ХСС и тражио да се раздвоји српски корпус, убрајајући ту и Србе
католике, од хрватског корпуса. „Што пре успоставити народносну
(националну) границу између Срба и Хрвата, као што тачно по
стоји национална граница између Хрвата и Словенаца. Та граница
нам је што пре потребна да се спречи однарођивање нашег срп
ског католичког живља. То се однарођивање већ одавно спроводи
у Далмацији; у Босни и Херцеговини од окупације 1878 г; у Лици,
Славонији и Срему од укидања `Војне Границе`, а у Бачкој однаро
33) „Крај једне заблуде“, Невен бр. 41, 1. децембар 1939.
34) Буњевка о Буњевцима, уредила Мара Ђорђевић Малагурска, Суботица, 1941, стр. 6.
35) Исто, стр. 114.
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ђивање Буњеваца врши се сада, на очиглед свију...Срби свију вера
на окуп“.36)
Слично је писао Александар Мартиновић у брошури Истина
о Буњевцима и Шокцима, позивајући се на радове Доситеја, Ву
ка Караџића, Јована Цвијића, Јована Ердељановића, али и Павла
Шафарика, Имбре Игњатијевића Ткалца Ивана Ивањија и друге.
Указујући на језичко јединство, Мартиновић пише: „Као др Јован
Цвијић, тако и др Ердељановић, професор Универзитета у Београ
ду, заступа мишљење да су сви штокавци Срби, и стога Буњевце
и Шокце убраја у редове српског народа“.37) „Данас су Хрвати у
Буњевцима и Шокцима пронашли припаднике свог а народа, а
то није могао ни сам Анте Старчевић, главни представник вели
кохрватске идеје...Буњевци и Шокци пре рата, за време аустроу
гарске власти, нису ни знали за хрватско име. Они са Хрватима
нису имали никакве, ни духовне, ни културне везе“.38) „Поред свих
ових очигледних доказа да су они Срби, хрватска пропаганда, пот
помогнута католичком црквом, свом снагом настојава да Буњевце
похрвати, како би помоћу Буњеваца присвојила Бачку и Барању и
укључила их у склоп бановине Хрватске...Хрвати хоће да Србе ка
толичке вере, становнике тих земаља, похрвате, а после на основу
њиховог хрватства да затраже припојење њихове територије бано
вини Хрватској“.39)
Стварању нација на српском језичком простору по верској ли
нији умногоме је допринела југословенска држава, а доцније и ко
мунизам. Лазо М. Костић исправно закључује: „Да је остала Срби
ја, а не Југославија, сумње не може бити да би Буњевци и Шокци,
до тада национално неизграђени, чак неопредељени, постали Ср
би, као што би остали Срби и католици Боке и Дубровника, који
ма би се придружили многи Далматинци. Конкордат Ватикана са
Србијом из 1914. давао је чак и легитимацију највиших верских
кругова католичких за то“.40)

36) Алекса Ивић, „Српско-хрватски спор“, РОМС, М 17914, Нови Сад, 1937, Према: Са
ша Марковић, Политички живот Буњеваца Војводине у Краљевини СХС-Југославији
1918-1941. године, Буњевачки информативни центар, Суботица, 2010, стр. 84.
37) Александар Мартиновић, Истина о Буњевцима и Шокцима, Суботица, 1940.
38) Исто
39) Исто, стр. 85.
40) Лазо М. Костић, нав. дело, стр. 671.
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У ДРУГОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ БУЊЕВЦИ ПОД ТУЂИМ
(ХРВАТСКИМ) ИДЕНТИТЕТОМ
Комунистичка власт фаворизовала је кроатизацију Буњеваца
и Шокаца. Настојала је да им усади хрватску националну свест и
успела да преполови ову етничку групу. То је била политика југо
словенског партијског и државног врха - с Титом на челу, или још
прецизније – Титова политика. Наставак Мачекове ХСС-овске по
литике негирања Буњеваца и њихово претварање у Хрвате. Отуда
је у социјалистичком периоду мало писано о Буњевцима и Шокци
ма, а и што је писано ишло је у прилог Хрватима.
О разлозима драматичне кроатизације Буњеваца и Шокаца, ко
ју је иницирао Јосип Броз, а спроводили покрајински органи, по
литиколог Драго Његован пише: „Буњевци су као и Шокци морали
постати Хрвати, јер су власти полазиле од аксиома да „буњевач
ке и шокачке народности не постоје“. Стога више власти, покра
јинске, наређују нижим властима, окружним, среским, градским
и месним, да Буњевце и Шокце третирају као Хрвате „без обзира
на њихову изјаву“. Наређује се да се и у будућности Буњевци и
Шокци морају сматрати Хрватима. О томе сведоче документа које
објављујемо у овом раду...Шта је био циљ насилне хрватизације
Буњеваца и Шокаца у Војводини непосредно по завршетку Дру
гог светског рата? Ова насилна хрватизација Буњеваца и Шокаца
имала је циљ да повећа број Хрвата у војвођанским областима (под
њима поред Баната, Бачке и Барање-и Срем), како би се за Хрват
ску у односу на Србију избориле што повољније границе. Тзв. Ђи
ласова комисија...користила је бројно стање Срба и Хрвата у по
граничним подручјима, којима су претходно насилно приписани
Буњевци и Шокци, као аргумент код одређивања српско-хрватске
границе“41). У Брозову реторику о републичким границама као „ли
нијама у мермеру“ које спајају, а не раздвајају југословенске наро
де, изгледа, поверовали су само српски политичари.
41) Драго Његован, „Документи о насилној хрватизацији Буњеваца и Шокаца у Војводи
ни после Другог светског рата“, У: Етнолингвистичка и историјска истраживања о
Буњевцима, (уредници проф. др Мато Пижурица, мр Сузана Кујунџић Остојић), Буње
вачки информативни центар Суботица, Нови Сад, 2008, стр. 105; На челу Комисије за
границе, испред Политбироа ЦК КПЈ био је Милован Ђилас, а њени чланови Милен
тије Поповић, Вицко Крстуловић, Јован Веселинов и Јерко Златарић. Види: Момчило
Суботић, Право на самоопредељење и југословенски експеримент. Прва, друга, трећа
Југославија, Институт за политичке студије, Београд, 2004, стр. 92.
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Његован даље наводи: „На основу лажних података о бројном
односу Срба и Хрвата, Барања је изузета из Војводине, односно
Србије, и додељена Хрватској. Такође, да би се српски делови за
падног Срема (Вуковар и околина) доделили Хрватској, најпре је
Илочки срез подељен на источни и западни део, те је, на основу
хрватске већине у западном делу среза, град Илок додељен Хрват
ској. Без обзира на српску већину у Вуковарском срезу, с обзиром
на то да је он био западно од Илока, и цео Вуковарски срез је до
дељен Хрватској.
Последице насилне хрватизације Буњеваца и Шокаца у Вој
водини после Другог светског рата, коју су комунистичке власти
спровеле помоћу полиције при органима народне власти у Војво
дини, биле су позитивне за Хрвате и Хрватску, а негативне за Бу
њевце, Шокце и Србе у војвођанским областима и за Србију. У
Србији се то, нажалост, видело тек при распаду федеративне Југо
славије, када су привремене републичке границе постале државне
на основу арбитраже Бадинтерове комисије.“42) Органи тзв. народ
не власти урадили су оно што је д њих тражено: „Буњеваца и Шо
каца у Војводини, бар на папиру, више није било. Они су, бар на
папиру, постали Хрвати. Али, ти папири су имали снагу уредбе,
законску снагу. Ти папири су многе поколебали и уписали у Хрва
те“. 43) Ово су документи, преузети из наведеног чланка Драга Ње
гована, који сведоче о насилној хрватизацији Буњеваца и Шокаца
од стране Броза и његове комунистичке власти:

42) Драго Његован, нав. дело, стр. 105-106.
43) Исто, стр. 110.
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Хрватизација Буњеваца је вршена у науци, култури и просве
ти. У загребачкој Енциклопедији Југославије у одредници „Бу
њевци”, стоји низ произвољних и неаргументованих навода о на
силном „посрбљивању” Буњеваца у Краљевини Југославији. О
њиховој систематској и насилној асимилацији у Хрвате у режији
Јосипа Броза, у Енциклопедији Југославије (под контролом главог
цензора Мирослава Крлеже), наравно, нема ни речи.44)

БУЊЕВЦИ СУ СЕ ОДРЖАЛИ САМО У СРБИЈИ.
Само је у Србији Буњевцима уставно призната национална по
себност. То није учинила ни Хрватска ни Мађарска. Буњевци су у
Србији добили атрибут националне мањине. Они нису бележени
у пописима становништва све до 1991. године, него су – они који
су инсистирали да се тако изјасне – сврставани у рубрику „Оста
ли“. Многи од њих су се изјашњавали као Хрвати, знатан број као
неопредељени или као „Југословени“, а веома мало као Срби. И
након нестанка Југославије, Буњевци су опет су на мети Хрвата,
како оних из хрватске државе, тако и њених политичких експоне
ната у Војводини.
Сами Буњевци поделили су се на Буњевце и Буњевце –Хрва
те, што је забележено у пописима 1991 и 2002 године, када је у
пописном листу уведена и категорија „Буњевац“. Тако се бивша
министарка пољопривреде Ивана Дулић Марковић изјашњава и
као Буњевка и као Хрватица, а Оливер Дулић такође говори о Бу
њевцима као о Хрватима Буњевцима. С друге стране, из Хрватске,
с највишег места-из владе –председник Иво Санадер протестује
код Тадића и Коштунице због признавања Буњеваца као посебног
народа, јер је то, наводно, удар на хрватски национални корпус у
Војводини. Петар Кунтић, политички првак Демократског савеза
Хрвата Војводине „оптужио је Буњевце и Републику Србију да вр
ши вештачку поделу Хрвата на Хрвате и Буњевце, а у циљу асими
44) „Буњевци“, Енциклопедија Југославије, Југословенски лексикографски завод, Загреб,
1956, Свеучилишни професори из Загреба др Васо Богданов, Стјепан Павичић и Јосип
Хам обрадили су одредницу о Буњевцима и у литератури уопште не помињу капитално
дело др Јована Ердељановића, нити Мару Ђорђевић Малагурску, нити било шта што
говори о српској националној свести код Буњеваца, као ни учешће Буњеваца у обнови
Српске Војводине 1918. године.
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лације Хрвата у Буњевце”.Том приликом је додао: „ако су Буњевци
Хрвати у свим земљама у региону, онда су то и у Србији”.45)
Председник ИО бивше Буњевачко-шокачке странке Никола
Бабић каже да се на Буњевце и даље врши притисак, и политички
и верски и практично, агресија на националну самобитност. „До
зволили смо себи да будемо подељени и да заборавимо сопствено
и име прадедова и погазили смо аманет који су нам оставили да
будемо своји људи. То нам више није потребно јер ово није 1945.,
када смо једним декретом Титовог изасланика морали бити тре
тирани као Хрвати”.46) Данас више не постоји Буњевачко шокач
ка странка, разбијен је Буњевачки национални савет; министар за
људска и мањинска права Светозар Чиплић поставио је привреме
ни; постоји Буњевачка странка Војводине Бранка Францишковића;
од фебруара 2008. године на сцени је Хрватска буњевачко-шокач
ка странка-чији је председник Блашко Темуновић, која је поста
ла позната по захтеву да се у Беогаду постави споменик Стјепану
Радићу. То само по себи говори какав став ова странка има према
буњевачком националном идентитету.
Док Срби и њихове државне научне и образовне институци
је (САНУ, Матица српска) подржавају борбу Буњеваца да сачува
ју и искажу своју самобитност, па и да стандардизују буњевачки
језик и писмо, што научно, ипак, није утемељено, Хрвати удара
ју на аутохтоност Буњеваца. То чини нико други него Председник
завода за културу војвођанских Хрвата, Дујо Руње, позвавши се
на Повељу Европског парламента о „регионалним и мањинским
језицима”, према којој „нигде нема буњевачког језика”. Том при
ликом, Дујо Руње је изјавио како се овај говор „користи само још
на неколико бачких салаша”. Кад би Руње знао да се и хрватским
језиком (кајкавски) говори само у неколико загорских клети, а да
је званични хрватски језик у ствари- српски, као што је и буње
вачки –српски, био би свакако мање разметљив. Супротставио му
се Мирко Бајић, буњевачки посланик у покрајинском парламенту,
наводећи да „Буњевачки језик користи више од 20 000 људи” и да
„Буњевци нису Хрвати”, а реаг овала је и главна уредница Буњевач
ких новина Весна Видаковић, бранећи се од оптужби како су „Бу
45) Види: Душан Ковачев, „Буњевци неће путовницу“, интернет издање Буњевачке
политичке странке, 1. март 2010.
46) Душан Ковачев, исто
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њевци ударна песница Милошевићевог режима”; да је „Буњевце
створио Милошевић“.
Није наодмет видети и Лексикон подунавских Хрвата, чији је
уредник Томислав Жигманов, онај исти који тврди да „Србија од
конца 80-их година 20 столјећа активно ради на умјетној подјели
Хрвата у Војводини тако што од субетничких елемената хрватско
га народа, прије свега Буњеваца, производи засебан народ, чији је
пак основни идеологијски темељ антихрватство.”47) У Лексикону
се види „којим Буњевцима је стало да буду Хрвати“.
Матица српска, као једна од кључних и најстарија национална
институција у Срба, појавила се као организатор научног скупа о
буњевачком језику, одржаног 25. октобра 2008. године у Суботици,
с намером да помогне једном малом народу да стекне сопствени
национални идентитет. То је потврдио први човек Матице српске
академик Чедомир Попов у поздравној речи на научном скупу о
Буњевцима. Он је том приликом рекао: „Буњевци су по мишљењу
Матице српске мала нација која блиско сарађује са Матицом у тра
гању за својом културом, језиком и историјом“. Рекао је још да су
„Буњевци нација у овој покрајини, а и шире од тога, која је можда
доживљавала највише неправди на овом терену, највише пута била
оспоравана, највише пута довођена у питање и око чије припадно
сти су се водили најоштрији политички спорови: Данас је буњевач
ка нација на најбољем путу да коначно заокружи своје национално
биће и да се на тај начин укључи у општи процес глобализације
света као самостални субјект“.48)
Учествујући у научној расправи академик Попов је још нагла
сио да су Буњевци са „великим трудом обновили све атрибуте који
по међународном и домаћем праву одређују националну мањину:
језик, културу, историјску баштину, народне обичаје“.49) Попов је
подсетио да је још од Ренана, затим Фредерика Барта и његовог де
ла Етничке групе и границе „прихваћено правило да је субјективно
осећање припадности изузетно важан фактор националног иден
47) Види: Новости, бр. 527, 23. 1. 2010, стр. 5
48) Академик Чедомир Попов – поздравне речи, У: Етнолингвистичка и историјска ис
траживања о Буњевцима, (уредници проф. др Мато Пижурица, мр Сузана Кујунџић
Остојић), Матица српска, Буњевачки информативни центар Суботица, Нови Сад, 2008.
49) Чедомир Попов, „Мали народи у процесу глобализације-пример Буњеваца“, У: Етнин
гвистичка и историјска истраживања о Буњевцима, (уредници проф. др Мато Пижу
рица, мр Сузана Кујунџић Остојић), Матица српска, Буњевачки информативни центар
Суботица, Нови Сад, 2008, стр. 11.
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титета“.50) Он даље указује да је на основу Речника бачких Буње
ваца који су крајем 80-их година прошлог века припремили Марко
Пејић и Грго Бачлија, буњевачки језик прихваћен као стандардни
језик, те да се може рећи да је дошло до „успостављања етноисто
ријског и језичког идентитета Буњеваца и њиховог односа према
српском и хрватском суседству“.51)
Буњевачки језик је српски. Снежана Вукманов Шимоков из
Суботице, Буњевка српског идентитета, нам саопштава да ниједан
од аутора поменутог Речника није лингвиста по професији, те да
Матица српска, која је издавач овог речника, припрема и његово
друго издање, и истиче да је Матица српска у едицији Српски го
вори у Војводини (прва свеска изашла 2000, а последња 10 година
касније) „изоставила икавицу као дијалект српског језика и тим
чином ударила на интегритет српског језика: За чији рачун?“52)
Ауторка је свој рад о етнојезичким и политичким приликама у
Суботици, написала у облику интервјуа са једним од наших најпо
знатијих филолога Петром Милосављевићем. На питање о буње
вачком језику, професор Милосављевић је овако одговорио.
„А сад да нешто кажем и о језику којим говоре Буњевци. То
је икавски дијалекат српског језика, који се од екавског и ијекав
ског разликује по рефлексу старог јата. На нашем научном Скупу53)
имали смо важан реферат о икавици проф. Николе Рамића, који
је Србин, рођени икавац, рођен у околини Купреса, а истакнути
универзитетски професор, стручњак баш за икавицу. Као етничка
група српског језика, Буњевци имају и сасвим конкретан индиви
дуалитет у разним културним вредностима, па и у језичким карак
теристикама. Али тај индивидуалитет је такав да се не може гово
рити о буњевачком језику који би био посебан национални језик у
оном смислу како су посебни језици чешки и словачки, пољски и
руски, словеначки и српски“.54)
50) Исто, стр. 17.
51) Драгољуб Петровић, „Бачки Буњевци у светлости етноисторијских и лингвистичких
чињеница“, У: О Буњевцима, Суботица, 7-9 децембра 2006, стр. 115, Према: Чедомир
Попов, нав. дело, стр. 15-16.
52) Снежана Вукманов Шимоков, „Суботица-данашњи Дубровник (Буњевачки „језик“-из
међу србистике, кроатистике и сербокроатистике)“, У: Љетопис Матице српске у Ду
бровнику I, (уредио Момчило Суботић), Београд 2010, стр. 33.
53) Реч је о међународном научном скупу Српско питање и србистика, одржаном у Новом
Саду 23. и 24. новембра 2007. године, чији резултати су публиковани у три зборника
радова.
54) Снежана Вукманов Шимоков, исто, стр. 34.
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Снежана Вукманов Шимоков констатује ово: „Матица српска
ће кад-тад морати да објасни зашто ради на буњевачком „језику“.
Зашто до 1990 године и зашто опет? Прича о чувању Буњеваца као
посебног народа пада у воду. У Суботици има око 17000 Хрвата и
око 17000 Буњеваца. Ускоро ће бити 34000 Хрвата. Римокатоличка
црква навелико ради свој посао асимилације Буњеваца у Хрвате!
Срби поново не примећују да воде погрешну политику. Зашто нису
млађи икавски дијалекат прогласили за један од изговора српскога
језика? Хрватски лингвисти су прогласили млађи икавски дијале
кат за свој!) А могли су то и сада да ураде! И тиме да се врате свом
изворном, вуковском програму.
Матица српска директно ради на пројекту који ће сутра би
ти погодан само за Хрвате који су прогласили икавицу за део хр
ватскога народног језика. Када спроведу асимилацију Буњеваца,
Хрвати ће с правом рећи: Шта се ви Срби буните, па сами сте се
бавили буњевачким (читај: хрватским) засебно од српског и то са
највећим научницима и институцијама. Добар пример је и овај: Не
ки Буњевци у Мађарској су тражили, по српском моделу, да их и
тамо прогласе посебном националном мањином. Мађарска влада
се консултовала са својом академијом и јасно објавила да Мађар
ска третира Буњевце као део хрватскога народа. Прича се заврши
ла. Код нас је питање времена када ће иначе нестабилни корпус
Буњеваца да се потпуно окрене Хрватима. Нико други за то неће
бити крив осим нас Срба.
Матица српска сигурно може да настави сарадњу са Буњевци
ма и њиховим институцијама и да одржава здраве односе са истим
и тако прави пројекте који ће обогатити србистику. Међутим,
остваривањем пројекта који служи буњевачком језику, догодиће
се (поново!) велеиздаја српске филологије у Матици српској“. 55)
Бојан Радић, филолог из Суботице, указује на следеће језичке
и животне парадоксе у свом граду. „Можда више него другде у Ср
бији, у Суботици се тренутно најтеже може пред светом објаснити
проблематика и сложеност једног језика са два писма и три изго
вора, који користе припадници три вере и четири нације. Налази
мо се у шизофреној ситуац
 ији. „преводимо“ са свога на свој језик,
раздвајамо децу у школама према језицима између којих они не
виде разлику.
55)

Снежана Вукманов Шимоков, нав. дело, стр. 35.
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Хаотично стање настало после српскохрватског/хрватскосрп
ског језичког раскола веома добро се осликава у појединим субо
тичким школама: постоје одељења српског и хрватског језика, а
ради се и на увођењу буњевачког језика. Наравно, све националне
заједнице у Србији имају право на неговање матерњег језика. Ме
ђутим, у научном смислу, јасно је да се догађа растакање једног
језика. Добар пример је ако поредимо све ове језике са мађарским.
Тек се ту уочавају дистинктивна обележја“.56)
Momcilo Subotic
NATIONAL IDENTITY IN THE PROCESS
OF GLOBALIZATION
– A CASE OF BUNJEVCI –
Summary
There is lots of literature regarding Bunjevci in Backa.
Majority of the literature was written before and during
first Yugoslavia and after the break up of Yugoslav state at
the end of 20th century. Least of the literature on Bunjevci
was written during Tito’s socialist Yugoslavia. Not only
Bunjevci writers wrote on the Bunjevcis, but also Hungar
ian, German and other foreign authors, including some
Serbian writers and politicians, and after establishment
of fist Yugoslav state some Croatian writers, too. Special
attention to the Bunjevci was granted after the break up of
Yugoslav state in period from 1991 to 1995 and sine 1991
they were recognized as national minority in Serbia for the
first time. They were granted possibility to foster their cul
tural heritage, history, folklore, tradition and language.
Since then various works, books, articles and collections
of research papers on identity of the Bunjevci. The trait of
a nation the Bunjevci were granted only in Serbia, not in
Croatia and Hungary where this ethnic group also lives.
In contrast to European ethno-linguistic model of forming
nations, in Balkan “religion used to be a watershed” of
national differentiation, so that nowadays, just like it used
to be the case before, the identity of the Bunjevci has been
imperiled and claimed by Croats, in real danger to disap
pear and become a part of Croatian identity, as it was the
case with catholic Serbs in Dubrovnik, Dalmatia and Bos
nia and Herzegovina.
56) Бојан Радић, „Обнова србистике у Суботици“, У: Српско питање и србистика I, (уре
дили Петар Милосављевић и Момчило Суботић), Бачка Паланка-Ваљево 2007, стр.
505-506.
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Факултет политичких наука, Бања Лука

		

ПОПЕРОВА КРИТИКА МЕТОДОЛОШКОГ
ЕСЕНЦИЈАЛИЗМА
Сажетак
Са гледишта методологије социологије фундамен
тално питање о коме расправља Попер је критика ме
тодолошког есенцијализма. Наиме, он сматра да одр
жавање овог методолошког концепта представља
основни разлог успореног раста научног знања. Зато
предлаже да се методолошки есенцијализам превази
ђе методолошким номинализмом.
Аргументи типични за есенцијализам повезани су са
историцизмом. Критика есенцијализма и историци
зма чини два битна питања која нас доводе до крити
ке схватања друштва као цјелине. У Поперовој социо
лошкој концепцији кључна теза је критика идеје да се
друштво може проучавати као цјелина.
Попер истиче да је методолошки номинализам пот
пуно прихваћен у природним наукама, и да је допринео
њиховом брзом напретку. У друштвеним наукама, још
увијек се користи методолошки есенцијализам, а то је
извор многих њихових слабости. Да би се превазишло
ово стање, Попер се залаже за јединство научног ме
тода у природним и друштвеним наукама. Међутим,
он је ипак имао на уму проширење метода природних
наука на област друштва. У критичком осврту на По
перово схватање истиче се да истраживачки процес
има јединствено језгро без обзира што се истражу
ју различити дијелови стварности. Али, то не значи
да истраживачка искуствена дјелатност нема својих
специфичности. Посебности истраживачког процеса
у друштвеним наукама условљавају три битна фак
тора: суштина друштвених појава, друштвеног де
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терминизма и друштвених закона, и друштвене тео
рије.
Кључне ријечи: методологија, социологија, есенција
лизам, номинализам, историцизам, холизам

P

редмет истражујемо са аспекта критичке разраде спорних По
перових методолошких схватања, односно сагледавања огра
ничености и слабости. У центру пажње су проблеми из области
методологије социологије. Али, овдје настаје проблем да се одреди
начин на који оцјењујемо вриједност неке теоријске концепције.
Тај проблем нарочито се поставља онда када желимо да изложимо
и оцијенимо једну социолошку концепцију са којом се не слаже
мо. При томе се обично сматра да критика социолошке концепције
треба да буде иманентна, али исто тако критичар мора имати соп
ствено становиште са кога ће бити у стању да критиковану концеп
цију оцијени. Овдје увијек постоји опасност да се начин на који
одређујемо вриједност неког социолошког становишта своди на
одбрану властитог становишта и одбацивање другог становишта.
Та шема је унапријед задата и сав духовни напор своди се на трага
ње за „чињеницама“ које ће на згодан начин оправдати унапријед
постављено рјешење.
Наша критика Поперове методолошке концепције полази с
једног становишта људских вриједности, становишта тоталитета.
Ово становиште објашњава друштвену стварност полазећи од људ
ске праксе, мијењања и очовјечавања друштва као цјелине. Дакле,
залажемо се за критику друштвене стварности са становишта нај
општијих циљева њеног развоја, оних циљева који извиру из људ
ске историје и који захтијевају активно ангажовање да би могли да
доведу до превазилажења постојећег друштвеног стања. Наравно,
ово становиште везано је и за општу концепцију социологије као
науке. Зато сматрамо да је социологија по свом предмету општа
друштвена наука. Она проучава друштво као цјелину и све дру
штвене појаве, процесе и односе у вези са друштвеном цјелином.
По методолошком приступу социологија је теоријска наука. Њен
задатак је уопштавање примјеном методског поступка апстракције.
По детерминизмима које проучава и по свом значају социологија је
фундаментална. Она открива основне детерминизме у сфери дру
штва. Наравно, она проучава и човјека као друштвено биће. Такође
проучава однос човјека и друштва, као и однос природе и друштва.
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У истраживању друштва социологија настоји да проникне у срж,
суштину друштвених појава, процеса и односа. То значи да мора
ићи даље од појавног и површинског у својим истраживањима. У
истраживањима појединих друштвених појава социологију не ин
тересује само обим, специфичност, унутрашња структура тих поја
ва, већ првенствено њихова повезаност са друштвом као цјелином.
Научни метод је тијесно повезан са цјелокупном научном дје
латношћу и као њен интегрални дио може се разумјети само из тог
општег оквира. Методологија, као научна дисциплина која проуча
ва метод, има висок степен самосталности у односу према истра
живачкој дјелатности науке. „Када ово не би била, она не би могла
успешно обављати своју примарну функцију, која се састоји у ло
гичко-епистемолошкој критици читаве научно-истраживачке прак
се у свим њеним логичким, техничким, организацијским и стра
тегијским аспектима.”1) Међутим, у историји развоја методологије
налазимо бројне међусобно супротстављене теоријске струје које
су често конкурентног карактера. У стању неизграђености мето
долошке теорије сасвим је нормално постојање различитих стру
ја. Одсуство интегралне теорије условљава различите струје које
садрже парцијална сазнања. Али није проблем у постојању раз
личитих мисаоних струја већ у њиховом међусобном односу, што
се оне понашају као посједник цјеловите истине и што друге тео
рије чине сувишним. Детаљније разматрање ових струја захтијева
обимне студије и зато је наша одлука да се у овом прегледном раду
везујемо за једно фундаментално питање из методолошке концеп
ције Карла Попера.2)
1)
2)

Војин Милић, Социолошки метод, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1996, 18.
Карл Рајмунд Попер рођен је у Бечу 28. јула 1902. године, у адвокатској породици.
Студирао је право, математику и физику, а затим историју, филозофију и психологи
ју. Докторирао је у Бечу 1928. године. Године 1930. постао је гимназијски професор.
Био је у блиском контакту с многим члановима Бечког круга, мада ни формално ни
стварно није припадао тој филозофској школи. Године 1935. гостовао је у Кембриџу, а
1936. отишао је у Нови Зеланд, гдје је предавао на Кентербери колеџу. У Велику Бри
танију се враћа послије Другог свјетског рата, гдје је предавао у Лондонској школи за
економију и политичку науку. Од 1949. године је професор, а постаје и члан многих
истакнутих научно-филозофских друштава и академија наука. Гостује на свим водећим
универзитетима у Сједињеним Америчким Државама. Главна Поперова дјела су: Логи
ка научног открића, Биједа историцизма, Отворено друштво и његови непријатељи,
Индетерминизам у квантној физици и у класичној физици, Циљ науке, Диспозициона
интерпретација вјероватноће, Претпоставке и побијања, Квантна механика без „по
сматрача“, Епистемологија без сазнајног субјекта.
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ПОПЕРОВА МЕТОДОЛОШКА ПРАВИЛА
У својим разматрањима Попер поставља питање која су пра
вила научног метода и зашто су она потребна. Даље се Попер пита
може ли постојати теорија таквих правила, односно методологија.
Начин одговора на ова питања умногоме зависи од става према на
уци. Поперов став према науци условљава давање високог значаја
методологији. Зато он сматра „да би емпиријску науку требало ока
рактерисати њеним методима: нашим начином поступања са науч
ним системима: оним што радимо са њима и на њима. Тако ћу ја
покушати да поставим правила, или, ако хоћете, норме, којима се
научник руководи када се ангажује у истраживању или открићу...”3)
Попер методолошка правила посматра као конвенције и наво
ди да се она могу описати као правила игре емпиријске науке. Ова
правила разликују се од правила чисте „логике”. Попер износи два
„примјера” методолошких правила и сматра да су она довољна да
се покаже да није основано да се истраживање метода поставља на
исти ниво као и чисто логичко истраживање:
„1) Игри науке у принципу нема краја. Онај ко једног дана од
лучи да научни искази не траже више никакву даљу проверу и да
се могу посматрати као коначно верификовани - повлачи се из те
игре.
2) Када се хипотеза једном предложи и провери и покаже сво
ју вредност не би требало допустити да се повуче из оптицаја без
'доброг разлога'. А добар разлог може да буде, на пример, следећи:
замењивање те хипотезе неком другом која је боље проверљива;
или, оповргавање једне од последица те хипотезе.”4)
Према Поперовом мишљењу ова два примјера показују како
изгледају методолошка правила. У наведеним примјерима јасно је
видљиво да се та правила много разликују од оних правила која се
обично називају „логичким”. Ова правила се разликују од правила
чисте логике као и правила шаха. Правила шаха не можемо сматра
ти као дио чисте логике. „Баш као што шах може да се дефинише
помоћу правила која му одговарају, тако и емпиријска наука може
да се дефинише путем својих методолошких правила.”5) Прили
ком заснивања ових правила, морамо да поступамо систематично.
3)
4)
5)

Карл Попер, Логика научног открића, Нолит, Београд 1973, 83.
Исто, 86.
Исто, 87.
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Најприје се постави једно врхунско правило, које служи као нека
врста норме за одлучивање о осталим правилима, и које је, према
томе, једно правило вишег типа. То је правило које каже да дру
га правила научне процедуре морају да се замисле на такав начин
да ниједан научни исказ не штите од оповргавања. Попер каже да
ова систематска веза између правила чини умјесним да се говори
о теорији метода. Оно што ова теорија проглашава, сматра Попер,
највећим дијелом су доста очигледне конвенције. Зато се од мето
дологије не могу очекивати неке дубоке истине. „Па ипак, она у
многим случајевима може да нам помогне да разјаснимо логичку
ситуацију, па чак и да решимо неке далекосежне проблеме који су
се досад показали као неприступачни.”6)
Може се поставити питање да ли Поперова методолошка кон
цепција води прогресу у науци. Фајарабенд у том смислу оштро
критикује Попера. Он тврди да може бити нерационалан захтјев
да се теорија одбаци онда када се сукоби са чињеницама. Фајара
бенд упозорава да чињенице могу бити „контаминиране” старим
метафизичким и другим претпоставкама. Зато је Фајарабенд про
тив увођења конвенција о сталној елиминацији теорија на основу
чињеница. Када би то било учињено, онда би се заувијек затворила
врата упознавању најосновнијих претпоставки које су укључене
у наше искуство. Те претпоставке не могу се идентификовати из
оквира једне праксе, зато што се та пракса заснива на њима. Зато
„су нама потребни спољни стандарди критике, нама је потребан
скуп алтернативних претпоставки, или будући да ће ове претпо
ставке бити сасвим опште и конструисати алтернативни свијет, на
ма је потребан свијет из снова да бисмо открили карактеристике
реалног свијета за који ми мислимо да га настањујемо...”7) Фајара
бенд сматра да историја науке пружа доказе да током њеног развоја
долази до нарушавања фиксираних методолошких принципа. Он
иде чак и даље па тврди да се сваки прави прогрес у науци заснива
на нарушавању фиксираних методолошких принципа. Тако Фаја
рабенд пише: „Нека буде дато било које правило 'фундаментално' и
'нужно' за науку, увек постоје околности када је упутно не само иг
норисати ово правило, већ и употребити супротно.”8) Ево још јед
ног цитата гдје се не слажу Попер и Фајарабенд: „Знање (...) није
постепено постизање истине. То је прије свега растући океан ме
6)
7)
8)

Исто
Фаyерабенд П., Против методе, Веселин Маслеша, Сарајево 1987, 32.
Исто
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ђусобно инкомпатибилних (и можда чак несамерљивих) алтерна
тива, од којих свака поједина теорија, свака бајка, сваки мит јесте
део колекције који приморава остале на већу артикулацију, а све
оне скупа доприносе, преко овог процеса такмичења, развоју наше
свести.”9) Дакле, ове примједбе тичу се нормативних момената у
Поперовој методологији. Ипак Поперова концепција методологије
као нормативно усмјереног избора међу различитим могућности
ма, свакако је један од највећих доприноса методологији двадесе
тог вијека. У даљем разматрању усмјеравамо се на питања која су
значајна за методологију социологије.

МЕТОДОЛОШКИ ЕСЕНЦИЈАЛИЗАМ И НОМИНАЛИЗАМ
Са гледишта методологије социологије фундаментално пита
ње о коме расправља Попер је критика методолошког есенцијали
зма. Наиме, он сматра да одржавање овог методолошког концепта
представља основни разлог успореног раста научног знања. Такав
проблем је, по Поперовом схватању, највише изражен у социоло
гији, а његово превазилажење у значајној мјери допринијело би
демитологизацији социологије. Зато предлаже да се методолошки
есенцијализам превазиђе методолошким номинализмом.
Термин „есенцијализам” Попер сматра као супротан терми
ну „номинализам”, а користи га да би избјегао термин „реали
зам”. Наиме, он сматра да термин „реализам” обмањује када је
супротстављен термину „номинализам”. Потпуна јасноћа настаје
ако користимо термин методолошки есенцијализам. Шта за Попе
ра значи методолошки есенцијализам? Значи становиште по коме
је „задатак чистог знања или 'науке' да открије и опише истинску
природу ствари, тј. њихову скривену стварност или суштину.”10) То
је, у ствари, становиште Платона и многих његових сљедбеника.
Но ипак нису сви методолошки есенцијалисти потпуно слиједили
Платона. Али сви се слажу са Платоном да те суштине могу би
ти откривене и схваћене разумом, да свака суштина има адекватан
термин и да се суштина може ријечима описати. Тај опис суштине
сви називају дефиницијом. Методолошки есенцијализам можемо
боље разумјети ако га упоредимо са његовом супротношћу - мето
долошким номинализмом. „Умјесто да сазна шта је ствар, и да де
9) Исто, 30.
10) Карл Р. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи. Том 1: Чар Платона, БИГЗ,
Београд 1993, 60.
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финише њену истинску природу, методолошки номинализам има
за циљ да опише понашање ствари у различитим околностима, и,
нарочито да ли постоје било које правилности у њиховом понаша
њу. Другим ријечима, методолошки номинализам види циљ науке
у опису ствари и догађаја нашег искуства и у 'објашњењу' ових
догађаја, тј. њиховом опису помоћу универзалних закона.”11)
Методолошки номинализам у језику види моћни инструмент
научне дескрипције. За њега су ријечи прије помоћна средства за
рјешавање задатака, него имена за суштине. Зато методолошки но
миналист никада неће давати већи значај дефинисању неког појма.
За њега нема посебан значај питање „шта је” (на примјер „шта је
покрет”, „шта је енергија”) него питање „како” (на примјер, „како
се енергија сунца може учинити корисном”).
Попера не узнемирава примједба да се прије одговора на пи
тање „шта је” не може надати тачним одговорима на питање „ка
ко”. На овај приговор методолошки номиналист ће одговорити да
он више воли скроман степен тачности до којег може доћи својим
методама, него претенциозну збирку дефиниција коју својим мето
дама добије методолошки есенцијалист.
Попер указује да многи сматрају да је неопходно разликовање
метода природних и друштвених наука јер је то израз суштинске
разлике између два подручја истраживања. Са тог гледишта оправ
дава се и методолошки есенцијализам у друштвеним наукама.
Присталице есенцијалистичког метода као аргумент обично нуде
значај промјена у друштву. То је, по Поперовом мишљењу, знача
јан аспект историзма. Социолог, на примјер, има такву позицију
да је читаво подручје његовог интересовања промјенљиво. Попер
сматра да супротан, номиналистички став у социологији може да
буде развијен само као технолошка теорија друштвених институ
ција. Што се тиче методолошког есенцијализма Попер сматра да је
он био неопходан за историцистичко схватање. Аргументи типич
ни за есенцијализам повезани су с историцизмом. Међутим, његов
став према историцизму је крајње негативан. „Мој став о истори
цизму је је став искреног непријатељства, који је заснован на убје
ђењу да је историцизам бескористан, па чак и горе од тога.”12)
11) Исто, 61.
12) Исто, 63.
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Попер је сматрао да је стварни циљ науке непрестано увећава
ње истиноликости. Овакво схватање истине је у основи тачно, али
то је тривијално поимање истине. Међутим, оно даје велике резул
тате у области природних наука. Овдје можемо поставити питање
да ли друге научне области имају другачија искуства. Сматрамо да
код друштвених појава постоји неопходност продирања у суштину
појавних ствари. Међутим, Попер се није упуштао у било какав
покушај да продре у суштину појавних ствари. На методолошком
плану ово је довело до одбацивања такозваног методолошког есен
цијализма и прихватања методолошког номинализма.
Пошто је прихватио тривијално схватање истине Попер до
води у питање и саму ријеч суштина. По њему тај израз подра
зумијева могућност постизања несумњивог, апсолутног знања. То
је са становишта развоја науке штетно, јер нису могућа коначна
објашњења. Зато је Попер методолошки есенцијализам одбацио.
За разлику од ове методолошке оријентације, методолошки номи
налист не тежи да утврди шта нека ствар у суштини јесте да би
дефинисао њену праву природу. Он настоји да опише како се нека
ствар понаша у различитим околностима и да ли је у том понаша
њу присутна нека правилност.

МЕТОДОЛОШКИ ЕСЕНЦИЈАЛИЗАМ И ИСТОРИЦИЗАМ
У духу Поперових схватања може се закључити да је методо
лошки есенцијализам чврст темељ на коме се може градити исто
рицизам, као општи приступ у друштвеним наукама. Зато се на
Поперову критику методолошког есенцијализма природно везује
критика историцизма. Попер историцизам одређује као општи при
ступ друштвеним наукама који усваја предвиђање за свој основни
циљ, и претпоставља да је тај циљ остварив откривањем закона ко
ји се налазе у основи историјског развоја. Међутим, термин исто
рицизам Попер не употребљава само у овом значењу. Тиме је им
плиците указао да код њега постоји и шире значење термина исто
рицизам. Тако када Попер говори о историцистичком становишту
„антинатуралистичког типа“, онда би њемачки историзам у неким
својим облицима представљао доста значајан примјер овог стано
вишта. Међутим, историцистичке теорије „пронатуралистичког
типа“ потпуно се уклапају у наведено одређење историцизма. За
што је Попер извршио сужавање одређења историцизма? Вјероват
но је разлог у чињеници да је његово теоријско интересовање било
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усмјерено на „пронатуралистичке“ историцистичке доктрине. Те
доктрине служиле су му као образац историцистичког становишта
уопште. Ми се нећемо упуштати у друга значења историцизма из
простог разлога што је предмет наше анализе Поперово уже од
ређење историцизма. Ово наводимо да би се избјегли евентуални
терминолошки неспоразуми, јер Попер уже одређење историцизма
често користи за критику историцизма уопште.
Попер наглашава да је заинтересован за историцизам ради
проблема незадовољавајућег стања неких друштвених наука. По
себно је значајан проблем метода друштвених наука. Битно пита
ње о методу је: да ли је у моћи било које друштвене наук е да врши
далекосежна историјска прорицања. Можемо ли очекивати да до
бијемо више од неодговорног одговора пророка ако га питамо шта
будућност нуди човјечанству? Попер каже да је то питање о методу
друштвених наука. Сматра да су далекосежна историјска прори
цања потпуно изван поља научног метода. „Будућност зависи од
нас, а ми не зависимо ни од које природне нужности.“13) Али, каже
Попер, постоје и супротна схватања. По тим схватањима задатак
науке је да предвиђа. Овдје Попер одмах додаје своју конструкци
ју тако што термин „предвиђање“ замјењује термином „пророчан
ство“. На тај начин другим схватањима приписује да она полазе од
тезе да је „задатак друштвених наука да нас снабдеју дугорочним
историјским пророчанствима“.14) Присталице ових теорија вјерују
да су открили законе историје који омогућавају да се предскаже
ток историјских догађаја. Она схватања која постављају такве за
датке Попер групише под називом историцизам. Историцизам се
заснива на великом неразумијевању метода науке и занемаривању
разлике између научног предвиђања и историјског пророчанства.
По Поперовим ријечима историцизам је једна врста празно
вјерја, јер претпоставља да можемо жњети тамо гдје нисмо посија
ли. Он нас увјерава да само треба да слиједимо траг историје. Тада
ће бити све како ваља, пошто историја носи у себи прави смисао и
циљ. Наше је само да откријемо тај смисао и циљ и да се ка њему
крећемо са што мање патње. То значи да своју судбину треба да
предамо у руке сила које су изван наше моћи. Зато је историцизам
варљива нада и лажна вјера. То је покушај да своју властиту раци
оналност и одговорност замијенимо привидном извјесношћу.
13) Карл Р. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи. Том 1: Чар Платона, БИГЗ,
Београд 1993, 25.
14) Исто

- 103 -

Лазо Ристић

ПОПЕРОВА КРИТИКА МЕТОДОЛОШКОГ ЕСЕНЦИЈАЛИЗМА

Поперов теоријски аргумент против историцизма могао би се
најлакше изнијети у три тезе:
1) на ток људске историје снажно утиче раст људског сазнања;
2) будући раст научног знања нисмо у стању да предвидимо
рационалним или научним методама;
3) према томе, ми нисмо у стању да предвиђамо будући ток
људске историје. Не може да постоји никаква научна теори
ја историјског развоја која би послужила као основа за си
гурно историјско предвиђање.
Можемо сматрати да је Поперов аргумент прихватљив зато
што не искључује научно сазнавање реалних алтернативних мо
гућности преображаја, а не значи ни одрицање од активистичке по
зиције. Чак су могућности активног ангажовања у изградњи боље
будућности потпуно изражене са позиције њене непредвидљиво
сти. То се не би рекло ако заступамо тезу да је главни ток историје
унапријед детерминисан, те га добра воља и разум не могу измије
нити. Када би то било тако онда се може поставити питање смисла
активног ангажовања у изградњи будућег друштва. Зато се Попе
рова размишљања у овом правцу требају високо цијенити.
Међутим, Попер сматра да процес друштвене еволуције не са
држи законите правилности које би чиниле ток људске историје
предвисљивим и неизбјежним. Овај процес носи у себи само ла
баво назначен тренд. Наравно, то не значи да друштвена наука не
открива законитости које разјашњавају ненамјераване посљедице
људске акције. Међутим, тврди Попер, нема закона за читав си
стем.

МЕТОДОЛОШКИ ЕСЕНЦИЈАЛИЗАМ И ХОЛИЗАМ
Критика есенцијализма и историцизма чини два битна питања
која нас доводе до критике схватања друштва као цјелине. У По
перовој социолошкој концепцији кључна теза је критика идеје да
се друштво може проучавати као цјелина или тоталитет. Он тврди
да друштво као тоталитет не може бити предмет ни сазнања ни
друштвене праксе. Његова тврдња је врло прецизна: „Али холи
сти изгледа да нису схватили чињеницу да цјелине у смислу тота
литета не могу бити предмет научног проучавања, или било које
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друге дјелатности као што су контрола или реконструкција…“15)
Међутим, Попер на врло необичан начин тумачи појам цјелине као
тоталитета. По његовом мишљењу цјелина као тоталитет значи
„свеукупност својстава или аспеката неке ствари, нарочито свих
односа између њених саставних дијелова“.16) Овај појам цјелине
Попер сматра ненаучним. Зато му супротставља појам структуре
неких својстава или аспеката који одређену ствар чине организо
ваном цјелином а не обичном гомилом. То илуструје на примјеру
лика (Gestalt) у психологији. Али, код Попера не можемо видје
ти који „холисти“ тумаче тоталитет као исцрпан и неструктури
сан опис укупног садржаја друштвеног живота. Осим тога, појам
друштвене структуре и њена улога у проучавању друштва сасвим
су неодређени. Проблематичност његових схватања појачава обја
шњење сазнајних могућности и оправданих циљева социологије,
јер по том схватању и друштвена структура остаје изван домашаја
социологије.
У Поперовој интерпретацији холизам се може схватити на
два начина: 1) као доктрина о природи државе и друштва; 2) као
методолошка доктрина о формалним карактеристикама предме
та друштвених наук а. Попер је критичан у односу на оба облика
холистичке доктрине. При томе сматра да други облик утемељује
први. О првом облику холизма детаљно расправља у Отвореном
друштву а у Биједи историцизма о другом облику. Поперова кри
тика холизма карактеристична је по изношењу неколико аргумена
та. Први аргумент који Попер истиче јесте да холисти праве раз
лику између цјелина у живом свијету и оних у неживом. Сматра да
је ово разликовање неодрживо, јер почива на неадвекатном трети
рању цјелина у неживом свијету. Као други аргумент Попер наво
ди двосмисленост употребе ријечи „цјелина“, на шта смо указали
у претходном разматрању. Наиме, значење цјелине као тоталитета
замијењено је значењем цјелине као скупа структурних својстава.
Том замјеном холисти оправдавају тезу да предмет научног истра
живања може бити цјелина као тоталитет. Трећи Поперов аргумент
везан је за преовлађујуће холистичко схватање, како то он тума
чи, да потпуни систем природе не може да постане, у том облику,
предмет научног истраживања. Међутим, систем друштва може се
истраживати као цјелина и парцијално. Попер тврди да је по холи
15) Karl Popper, The Poverty of Historicism, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1960, p.
78.
16) Исто, 76.
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стима у истраживању природе могуће изводити само парцијалне
експерименте. Међутим, социјални експерименти могу се изводи
ти са глобалним друштвом, а могу бити и парцијални. У анализи
четвртог аргумента Попер разматра каква би била посљедица ако
би прихватили да постоје специфични историјски закони који важе
за поједине историјске епохе као временски ограничене тоталите
те, те да постоје закони историјског развоја који важе за историјуu
човјечанства у цјелини. Таква холистичка интерпретација историј
ског закона имала би за посљедицу да те законе потврђује свако
емпиријско свједочанство. На крају Попер наводи свој аргумент
да истраживање цјелине друштва као тоталитета доводи до соп
ственог оспоравања. Наиме, само истраживање овакве врсте при
пада тоталитету друштва које се истражује. Зато је потребно да
се покрене ново истраживање о друштву као тоталитету у које је
укључено старо истраживање. Послије слиједи ново истраживање,
и тако даље.
У закључној оцјени холизма Попер наглашава да је за њега
холизам теорија према којој друштвене науке примарно треба да
изучавају друштвене цјелине. Када наводи на које цјелине мисли
истиче мање групе, нације, класе, друштва, цивилизације и слич
но. Холисти све цјелине посматрају као емпиријске објекте. Са тим
објектима друштвене науке се баве на исти начин на који се биоло
гија бави живим организмима. Такво схватање Попер назива наив
ним колективизмом. Друштвене цјелине о којима говоре холисти
Попер одређује као постулате њихових популарних друштвених
теорија, а не стварним емпиријским објектима.
Претходни Поперови ставови јасно говоре да је он досљед
ни методолошки индивидуалиста. По њему све друштвене појаве
треба анализирати као функцију активности и међусобних односа
појединаца. То у цјелости важи и за друштвене колективе. Рацио
налност људских поступака дата је у појединцима, а не у осамо
стаљеним колективима. Зато је, по Поперовом мишљењу, потребно
развити „логику ситуација“, која ће помоћи да се објасне друштве
не институције, идеје и традиције, искључиво помоћу активности
оних који их стварају, прихватају и преносе. Попер мисли да тако
социологија постиже бољу јасноћу и прецизност. Али љубав пре
ма јасноћи и егзактности увијек излаже социологију опасности да
промаши оно што жели да сазна. Појединачне елементе никада не
можемо сазнати изван тоталитета, а то је оно што Попер запоста
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вља. Наравно, његова критика проучавања друштва као тоталитета
има смисла, али само ако је ријеч о апсолутизовању тоталитета.

ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Попер истиче да је методолошки номинализам потпуно при
хваћен у природним наукама, и да је допринио њиховом брзом на
претку. У друштвеним наукама, још увијек се користи методоло
шки есенцијализам, а то је извор многих њихових слабости. Да би
се превазишло овакво стање, Попер се залаже за јединство науч
ног метода у природним и друштвеним наукама. Међутим, он је
ипак имао на уму проширење метода природних наука на област
друштва. За њега су природне науке биле образац објективног и
егзактног рјешавања конкретних питања. Зато је вјеровао да је на
предак у цјелокупном људском знању зависан од таквог приступа.
При томе њега нису забрињавале посљедице примјене поступка
квантификације у области друштвеног живота. Посебан проблем
који је настао таквим приступом је што је дошло до раскида исти
нитог и доброг, науке и етике. Читава Поперова методологија пре
тежно се темељи на открићима савремене физике, а коју је сматрао
најнапреднијом од свих наука.
Све ово не значи да је Попер потпуно оспоравао постојање
разлика у методама теоријских наука о природи и теоријских наука
о друштву. Он признаје такве разлике. Уосталом, постоје разлике
и међу самим природним наукама, а исто тако и међу друштвеним
наукама. Али, постоји и битна истовјетност метода природних и
друштвених наука. То се прије свега огледа у пружању дедуктив
них узрочних објашњења и у њиховом провјеравању путем пред
виђања. Ово је јединствен научни поступак за природне и дру
штвене науке. То је хипотетичко-дедуктивни метод или метод хи
потеза. Њиме се не постиже апсолутна извјесност научних исказа
које подвргавамо провјери. Ови искази заувијек задржавају пробни
карактер.
За анализу Поперове концепције битно је поћи од става да је
истраживачки процес јединствен за цијелу науку. Ово јединство
произлази, прије свега, из јединствене стварности. Свијет је цје
лина без обзира како је структруирана. Сљедећи битан момент је
динства истраживачког процеса је јединство научног мишљења о
стварности. Људска мисао о стварности је цјелина без обзира на
који се дио стварности односила. Поимање стварности захтијева
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истовјетна начела формирања ставова, дефиниција, класификова
ња, поступака грађења искуствене евиденције и њеног објашњења.
Као што се може говорити о јединству научног мишљења тако
се може говорити и о јединству научних знања, односно особина
научних знања. Без обзира на који се дио стварности односе ис
траживачки процеси увијек се захтијева да сазнања доведу до оп
штих, провјерљивих, прецизних, систематских и истинитих знања.
Знања морају бити уређена на истим основама а то захтијева исту
формалну структуру језика, појмовног апарата, закона, теорија и
учења.
У свим наукама постоји јединство методске основе. Опште
научни метод не раздваја науке међусобно, него науку од осталих
дјелатности. Искуствена испитивања било које врсте полазе од оп
штенаучног метода који има у себи уграђене логичке, теоријске,
процедуралне и техничке елементе.
На крају, јединство истраживачког процеса свих наука произ
лази из јединства искуствених основа. Нама се стварност испоља
ва у форми искуства, а та искуства ми прикупљамо. Ако хоћемо да
истраживање буде искуствено, морамо формирати искуствену еви
денцију. Одлика искуствене евиденције је осјетилна перцепција и
обликовање путем логике у систем показатеља.
Дакле, истраживачки процес има јединствено језгро без об
зира што се истражују различити дијелови стварности. Али то не
значи да истраживачка искуствена дјелатност нема својих специ
фичности. Оне произлазе, прије свега, из саме подјеле стварности.
Могуће је говорити о различитим подјелама стварности. За нас је
најважнија подјела на природу и друштво. Заиста се по квалитету
разликују појаве у природи и друштву. Нас овдје интересују појаве
у друштву. Разумљиво је да истраживачки процес који се односи
на друштвене појаве има низ посебности. Оне не произлазе из оп
штег језгра истраживачког процеса нити његовог прилагођавања.
Посебности истраживачког процеса у друштвеним наукама, по ми
шљењу Мирослава Печујлића и Владимира Милића, условљавају
три битна фактора: суштина друштвених појава, друштвеног де
терминизма и друштвених закона, и друштвене теорије.17)
Нови позитивизам придаје посебан значај ставу да нису одр
жива разликовања природних и друштвених наука. На примјер Х.
17) Мирослав Печујлић и Владимир Милић, Методологија друштвених наука, Службени
лист СФРЈ, Београд 1991, 119.
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Алберт18) се оштро супротставља методолошком захтјеву за ауто
номијом „духовних” наука. Ако би се то покушало одмах би се ви
дјело да по истим критеријумима нису јединствене ни природне ни
друштвене науке. Код природних наука ово нејединство је посебно
изражено. Какво ми јединство видимо, на примјер, између физике
и геологије, између астрономије и метеорологије. Ми можемо го
ворити о онтолошкој аутономији природних и друштвених наука.
Али то не може бити разлог за њихову методолошку аутономију.
Алберт сматра да ово осамостаљивање логичко-методолошких пи
тања представља озбиљан недостатак у проуч
 авањима друштве
них појава. Код ових питања постојало је јединство али је касније
дошло до логичко-методолошког осамостаљивања друштвених на
ука.
Са овим је повезано и Рајхенбахово19) схватање да ни у при
роди не постоје закони идеалног типа, без одступања. Он каже да
је појам узрочности повезан са вјероватноћом. Зато можемо твр
дити да друштвени закони нису инфериорни природним. Сазнајна
вриједност и једних и других закона увијек је изражена степеном
вјероватноће. Нама би могло изгледати да код ових аутора не би
требало да имају значај машта и интуиција, уживљавање и разу
мијевање. Напротив, они сматрају да и то има огроман значај у
друштвеној науци, али у образовању научних ставова ови поступ
ци у потпуности уступају мјесто научној логици. По њима пробле
ми настају када се даје предност овим поступцима сазнања. Тада,
обично, настаје увјерење да друштвене науке проучавају не само
сложеније већ и квалитативне аспекте стварности. Дакле, кванти
тативна страна стварности остаје ван домашаја, и опет се логич
ко-методолошки проблеми своде на онтолошку раван јер се прет
поставља да је разлика између квалитета и квантитета инхерентна
самој природи предмета. За разлику од тог схватања Алберт сматра
да се особине стварности могу мјерити и математички приказива
ти. То не зависи од природе појава него од развоја методолошких
поступака за мјерење друштвених појава, али и од развоја матема
тике као и од степена развијености одређене научне дисциплине.
Наше је мишљење да постоје особености природних и дру
штвених феномена. Друштвени живот показује далеко већу сло
18) Види: H. Albert, „Probleme der Wissenschatslehre in der Sozialforschung“, u: R. Konig,
Handbuch der empirischen Sozialforschung, Band 1: Geschichte und Grundprobleme, Fer
dinand Enke Verlag, Stuttgart, 1973.
19) Х. Рајхенбах, Рађање научне филозофије, Нолит, Београд, 1964.
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женост него процеси у природи. У области природних наука на
учно истраживање је могуће свести на праћење једне или двију
промјенљивих величина. У друштвеним истраживањима суочава
мо се са мноштвом одлучујућих актера и утицаја. Осим тога у при
родним наукама могуће је контролисати разматране промјенљиве
величине. То очигледно није могуће у друштвеној анализи. Дру
штвени процеси измичу научној манипулацији. Коначно, носиоци
друштвених процеса дјелују свјесно. Они доносе разне одлуке ко
је мијењају њихово понашање, што није случај у области природ
них наука. Зато се у теоријској анализи друштвене појаве, односи
и процеси морају садржајно разумјети умјесто да се само описују
њихови основни процеси и међуакције. Односи међу члановима
друштва су одређени врло конкретним друштвеним интересима.
Понашања људи мотивисана су интелектуалним, материјалним,
културним и другим подстицајима и разликују се од стихијних,
спонтаних природних утицаја.
*
* *
Попер критикује историцизам као општи приступ у друштве
ним наукама зато што усваја предвиђање за свој основни циљ и
што претпоставља да је тај циљ остварив откривањем закона који
се налазе у основи историјског развоја. Далекосежна историјска
предвиђања су изван поља научног метода и зато су само историј
ска пророчанства. Дакле, историцизам се заснива на великом нера
зумијевању метода науке и занемаривању разлике између научног
предвиђања и историјског пророчанства. Зато је по Поперовим ри
јечима историцизам једна врста празновјерја. Поперов теоријски
аргумент против историцизма своди се на тезу да на ток људске
историје снажно утиче раст научног знања, а да будући раст тог
знања нисмо у стању да предвидимо.
Успорен раст научног знања битно је условљен, по Поперовом
мишљењу, методолошким есенцијализмом. Зато Попер доводи у
питање истраживање суштине. Он чак доводи у питање и саму ри
јеч суштина. По њему овај израз подразумијева могућност пости
зања несумњивог, апсолутног знања и зато је методолошки есен
цијализам одбацио. За разлику од ове методолошке оријентације,
методолошки номиналист не тежи да утврди шта нека ствар у су
штини јесте да би дефинисао њену природу. Он настоји да опише
како се нека ствар понаша у различитим околностима и да ли је у
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том понашању присутна нека правилност. Попер истиче да је ме
тодолошки номинализам потпуно прихваћен у природним наукама
и да је допринио њиховом брзом напретку. У друштвеним наукама
још увијек се користи методолошки есенцијализам, а то је извор
многих слабости. Да би се превазишло такво стање потребно је
остварити јединство научног метода у природним и друштвеним
наукама. Наше је мишљење да постоје особености метода природ
них и друштвених наука. Друштвене науке се у својим истражива
њима суочавају са мноштвом различитих одлучујућих актера ко
ји свјесно дјелују. Зато се у теоријској анализи друштвене појаве,
односи и процеси морају садржајно разумјети, умјесто да се само
описују.
Кључна идеја Поперове критике социологије и социолошког
метода јесте критика проучавања друштва као цјелине. Он тврди
да друштво као цјелина не може бити предмет ни сазнања ни дру
штвене праксе. Сам појам цјелине за Попера је проблематичан. Он
у новијој холистичкој литератури разликује двије врсте цјелина.
Не прихвата као научно схватање цјелине као свеукупности свој
става или аспеката неке ствари. Зато оваквом схватању цјелине
супротставља појам структуре неких својстава или аспеката који
одређену ствар чине организованом цјелином. Међутим, Поперов
појам друштвене структуре и њена улога у проучавању друштва
сасвим су неодређени. Проблематичност овог схватања појачава
његово објашњење сазнајних могућности и оправданих циљева
социологије, јер по том схватању друштвена структура остаје из
ван домашаја социологије. Поперови ставови јасно говоре да је он
досљедан методолошки индивидуалиста. По њему све друштвене
појаве треба анализирати као функцију активности и међусобних
односа појединаца. Рационалност људских поступака дата је у по
јединцима, а не у осамостаљеним колективима.
Lazo Ristic
POPPER’S CRITIQUE OF  METHODOLOGICAL 
ESSENTIALISM
Summary
From the standpoint of the methodology of sociology fun
damental issue that discusses Popper’s critique of metho
dological essentialism. Specifically, he believes that main
taining this methodological concept is the main reason for
the slow growth of scientific knowledge. Therefore propo
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ses to overcome the methodological essentialism methodo
logical nominalism.
The arguments are typical of essentialism associated with
historicism. Critique of essentialism and historicism ma
kes two important issues that lead to a critical understan
ding of society as a whole. In Popper’s sociological con
cept key thesis is a critique of the idea that society can be
studied as a whole.
Popper points out that the methodological nominalism ful
ly accepted in the natural sciences, and that contributed to
its rapid progress. In social sciences, is still used methodo
logical essentialism, which is the source of many of their
weaknesses. In order to overcome this situation, Popper
argues for the unity of scientific method in natural and so
cial sciences. However, he still had in mind the extension
of methods of natural science to the field of society. In cri
tical review of Popper’s concept it is  emphasized  that the
research process has a single core no matter what you ex
plore different parts of reality. But that does not mean that
empirical research activity has its own capabilities. Speci
fics of the research process in social sciences condition of
three important factors: the essence of social phenomena,
social determinism and social laws, and social theory.
Key words: methodology, sociology, essentialism, nomina
lism, historicism, holism,
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ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА У
XXI ВЕКУ**
Сажетак
Питање националног идентитета представља један
веома комплексан феномен којим су се бавили много
бројни теоретичари најразличитијих дисциплина. На
ционални идентитет, и поред предвиђања да ће крај
XX и   почетак XXI века бити време без нација, још
увек представља веома актуелну тему, за коју се још
увек не може рећи да је превазиђена.
Главно питање којим се бавимо у нашем раду јесте:
Да ли национални идентитет представља ,,превази
ђену творевину прошлости’’ и каква је његова судбина
у XXI веку? Да би дошао до одговора на постављено
питање аутор се у свом раду користи комбинацијом
неколико различитих метода: дијалектички метод,
метод анализе садржаја и компаративни метод. У
том смислу овај рад је подељен на два дела. Први део
рада се бави основама националног идентитета, док
се други део рада бави проблемом етницитета и на
ционализма.
Кључне речи: идентитет, индивидуални и колективни
идентитет, национални идентитет, Балкан, Србија.
роблем идентитета представља један веома комплексан фено
мен којим су се бавили стручњаци различитих дисциплина:
социологије, политикологије, психологије, антропологије... Ова
разноврсност у приступима, међутим, изгледа да није довела до

P
*
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Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
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жељеног циља, до потпуног објашњења овог феномена. Овоме мо
жда доприноси и чињеница да идентитет представља једну дина
мичну категорију, која се формира током читавог нашег живота, и
која ,,мучи’’ човека током читаве његове историје.
Дефинисати идентитет није нимало захвалан задатак. Ми смо
се у нашем раду одлучили за једну дефиницију за коју сматрамо да
због своје општости најбоље осликава овај феномен, уз напомену
да она свакако није и једина:
,,Идентитет (лат. idem) у социолошком смислу представља
процес поистовећивања појединца са одређеним друштвеним ску
пинама (од породице, преко локалне заједнице и регије па све до
човечанства), по основу прихватања погледа на свет, вредности
или образаца понашања.’’1)
Овде на самом почетку треба истаћи да је најопштија могућа
класификација када се ради о идентитету његова подела на: лич
ни и колективни идентитет. Загорка Голубовић каже да су лични
и колективни идентитет две стране једног истог процеса, процеса
сазревања човекове личности.
Ми ћемо се у нашем раду бавити једним од најзначајнијих ко
лективних идентитета који је изазвао праву ,,буру’’ у теоријским
разматрањима, тј. националним идентитетом. Главно питање на
које ћемо покушати да дамо одговор јесте: Да ли национални иден
титет представља ,,превазиђену творевину прошлости’’ и каква је
његова судбина у XXI веку?

ОСНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
Проблем националног идентитета је нарочито постао актуе
лан крајем прошлог и почетком овог столећа. ,,Мултиетничност
или паннационализам [J. Toomer, H. Gans, W. Connor, R. Brubaker,
A. Smit, S. Cornel, Hartman, R. Burgoyne] као идеал XX века није
заживео у реалности ван научних текстова и истраживачких радо
ва.’’2)
Никола Божиловић указује на то да појам националног иден
титета потиче из старијег појма ,,националног карактера’’, створе
1)
2)

Никола Божиловић, Култура и идентитети на Балкану, Филозофски факултет у Нишу,
Ниш, 2007, стр. 44.
Јасна Милошевић Ђорђевић, ,,Један покушај класификације теоријских разматрања
националног идентитета’’, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2003, стр.
125-126.
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ног у Европи у XVII веку, за који се, као и за појам ,,националног
духа’’ врло лако и згодно вежу разни стереотипи и предрасуде. На
ционални идентитет не треба одмах негативно окарактерисати, јер
дела која се вежу за њега могу бити подједнако позитивна, као и
негативна.
Пре него што се позабавимо питањем националног идентитета
потребно је одредити појам нације. Пре свега треба указати на то
да се може говорити о двојаком поимању овог појма - етнички и
грађански појам нације.3)
Етнички појам нације потиче из немачког романтизма и везује
се за племенско јединство, легенде и митове. Грађански појам на
ције је настао као производ Француске револуције и он не гледа
на етнички идентитет као на саставни део нације и државе, већ се
пре свега односи на заједницу, која је одређена културним и поли
тичким идентитетом. Модеран појам нације спаја националност са
грађанством, тј. држављанством.
,,Грађански (културно-политички) идентитет схвата се као за
једница која се не заснива на миту о заједничком пореклу крви и
тла, него се историјски формира преко државе и културе као сим
боличког универзума који појединцима даје општи оквир оријента
ције у датој политичкој заједници.’’4)
Када се ради о националном идентитету углавном је могуће
поделити теоретичаре у две групе: оне који су на страни нацио
налног идентитета истичући његове позитивне карактеристике и
оне који га критикују указујући на његове негативне стране. Један
од оних за које се може рећи да се налазе ,,на страни’’ национал
ног идентитета јесте свакако Александар Солжењицин [Алекса́ндр
Солжени́цын]. Према његовом мишљењу нације су ,,боје човечан
ства’’, при чему би у случају њиховог нестанка човечанство поста
ло ,,досадно једнообразно’’.
На другој страни, када се ради о теоретичарима који критику
ју национални идентитет поменућемо Клаудија Магриса [Claudio
Magris], италијанског писца који сматра да се идентитет гради ис
кључиво преласком свих граница – националних, културних, пси
холошких... Б. Стевановић сматра да се претерана везаност за на
ционално може превазићи тзв. наднационалним идентитетом, што
би могао бити европски културни идентитет, а такође и субнацио
3)
4)

Загорка Голубовић, Ја и други, Република, 1999, стр. 74
Исто, стр. 77
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налним идентитетом који се ослања на регионализам – регионални
идентитет балканских народа.
Ерик Хобсбаум [Eric John Ernest Hobsbawm] каже да није немогу
ће да ће национализам опадати са слабљењем националне државе,
без које бити Енглез, Ирац или Јевреј, или комбинација ових три,
само је један од многих других начина помоћу којих људи опису
ју свој идентитет, али да је апсурдно тврдити да је овај дан близу,
надајући се при том да се он може барем замислити.5)
Када се ради о дефинисању националног идентитета сусреће
мо се са истим проблемом као и са дефинисањем идентитета. По
стоји велики број приступа овом проблему, при чему Јасна Мило
шевић Ђорђевић издваја следеће: 6)
– На првом месту могуће је правити разлику између западног
и незападног одређења националног идентитета. Западни
приступ истиче дефинисање нације према територијалном
принципу, који укључује постојање политичке заједнице, за
једничких политичких институција, и једнакост свих грађа
на, док незападно схватање у први план ставља субјективна
осећања везаности за претке, при чему се нација схвата као
колективни идентитет који се преноси кроз митове, зајед
ничку културу, историју...
– Затим, треба разликовати примордијалистички и инстру
менталистички приступ националном идентитету. И док се
за први везују фиксност и трајност, други карактеришу флу
идност и променљивост.
Примордијалистичко схватање на национални идентитет гле
да као на чврсту и непроменљиву категорију која је дата самим
рођењем и у великој мери је обојен ирационалним осећањима. Јед
на од главних мана овог схватања јесте свакако дуални идентитет.
Наим
 е, људи веома често наводе два или чак више националних
идентитета. Такође, национални идентитет није за сваког поједин
ца најбитнија и најважнија ствар, велики број појединаца може ис
тицати друге врсте идентитета као примарне.
5)
6)

E. J. Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780, Cambridge University Press, 1992,
стр. 192.
Јасна Милошевић Ђорђевић, ,,Значење националног идентитета’’, Политичка ревија,
Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2002, стр. 27-29; Јасна Милошевић Ђор
ђевић, Човек о нацији, Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 31-38.
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Инструменталистичко схватање на национални идентитет гле
да као на променљиву категорију, која није фиксна и непроменљи
ва. Током свог живота појединац може променити свој национални
идентитет, који у неку руку представља и интересну групу створе
ну из прагматичних разлога. Емотивна димензија се овде своди на
најмању могућу меру.
– Конструктивистички приступ представља комбинацију ин
струменталистичког и примордијалистичког објашњења.
Према њему се национални идентитет изграђује током жи
вота, али је представљен јаким и непроменљивим везама и
карактеришу га две димензије: обухватност, која варира од
веома јаке до веома слабе, и додељивање националног иден
титета од стране других.
– Ситуационистички приступ представља један од присту
па који се супротстављају примордијалистичком схватању,
који у први план истиче друштвени значај за формирање и
одржање националног идентитета.
Финијева и Ротерам [Phinney и Rotheram] одређују национал
ни идентитет као ,,израз симболичко-когнитивне и емоционалне
везаности грађана за њихову државу, који је дефинисан као свест о
припадности одређеној националној групи која укључује постоја
ње заједничких веровања, вредности и циљева.’’7)
И. Шибер сматра да се национални идентитет може дефини
сати и ,,као осећај припадности одређеној групи, који је стечен
процесом социјализације, кроз који се прима језик, традиција и
култура националне групе и кроз који се појединац поистовећује с
групним вредностима и интересима те групе у целини.’’8)
Овде свакако треба поменути и све већу тенденцију да се на
процес европских интеграција гледа као на процес који ће се за
вршити ситуацијом у којој ћемо морати да направимо избор из
међу очувања сопственог националног идентитета и интеграција
у Европску унију. Потребу за интеграцијом свакако не доводимо
у питање, али истичемо да се то мора извести на један суптилан
начин тако да очување сопственог идентитета не дође у питање.
Не треба се одрицати сопствене културе и сопствене традиције,
али, такође, не треба бити ни затворен за друге културе. Култура
7)
8)

Владимир Михић, ,,Да ли смо ми Европљани? Повезаност и корелати европског и на
ционалног идентитета’’, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2009, стр. 203.
Исто, стр. 205.
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представља један динамичан феномен који се не може дефинисати
изван процеса комуникације. Схватање културе као једног затворе
ног простора може довести до њеног изумирања. Потребно је само
наћи праву меру између процеса културног избора и културног от
пора, али и прихватити ствари које нам могу користити уз очување
сопствене духовности.
Антони Смит [Anthony D. Smith] каже да национални иденти
тет и нација представљају сложене конструкције сачињене од ви
ше узајамно повезаних компонената као што су етничке, културне,
територијалне, економске и политичке. Он говори о томе како се
главне функције националног идентитета могу поделити у две гру
пе:9)
– Прву групу чине спољне функције. Ту спадају територијал
на, економска и политичка. Територијална функција одре
ђује друштвени простор у оквиру којег њихови припадници
морају живети и радити. Што се тиче економске функције
нације прихватају тежњу за контролом над територијалним
ресурсима, укључујући ту и радну снагу. У политичком по
гледу национални идентитет подупире државу и њене орга
не, а међу најупадљивије политичке функције свакако спа
да легитимисање заједничких законских права и дужности
правних институција, које одређују особене вредности и ка
рактер нације и одражавају вековне народне обичаје.
– Другу групу чине унутрашње функције. Међу њима треба
нарочито истаћи социјализацију, која се данас постиже оба
везним, стандардизованим, јавним, масовним системима
образовања, помоћу којих државне власти очекују да уса
де националну оданост и сопствену културу. Национални
идентитет такође служи као моћно средство самодефиниса
ња и обезбеђује друштвену спону између својих припадника
помоћу заједничких вредности, симбола и писма.
Јасна Милошевић Ђорђевић, са друге стране, сматра да наци
онални идентитет има следеће функције:10)
1. политичка функција – она поставља границе међу групама,
указујући на заједничке интересе и поништавајући индиви
дуалне границе омогућава контролу;
9) Антони Д. Смит, Национални идентитет, Чигоја штампа, 1998, стр. 11-36.
10) Јасна Милошевић Ђорђевић, ,,Један покушај класификације теоријских разматрања
националног идентитета’’, стр. 132.
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2. јачање self индивидуе – када не постоје довољно других ја
ких идентитета појединаца и када је дошло до неоствареног
развоја;
3. задовољава базичну људску потребу да се припада групи.
Д. Кецмановић, пак, важност националног идентитета види у
следећем:11)
– национални образац представља начин задовољења индиви
дуалних и групних потреба, као што су нпр. потребе за при
падањем и сигурношћу;
– нација поприлично добро оживљава урођене карактеристи
ке народа;
– медији у великој мери пропагирају национални образац као
прави узор идентитета.

ЕТНИЦИТЕТ И НАЦИОНАЛИЗАМ
Када се бавимо проблемом националног идентитета етници
тет и национ
 ализам представљају незаобилазне теме. Томас Хилан
Ериксен [Thomas Hylland Eriksen] основну разлику између нацио
налности и етницитета види у томе што национализам има карак
теристичан однос према држави, јер сматра да државне границе
треба да се подударе са културним, док многе етничке групе не зах
тевају контролу над државом. Оног тренутка када етнички покрет
иступи са захтевима овог типа он престаје бити етнички и постаје
националистички.
Ернест Гелнер [Ernest Gellner] каже да ,,национализам није
буђење самосвести једне нације – национализам измишља наци
је тамо где оне и не постоје.’’12) Према њему национализам пред
ставља теорију политичког легитимитета према којој се етничке
границе не смеју косити с политичким. Национализам је пре свега
политички принцип према коме се политичка и национална целина
морају подударати и који се као сентимент, или као покрет, најбо
ље може дефинисати преко овог принципа. Ова врста сентимента
представља осећање беса изазвано нарушавањем овог принципа,
или пак осећање задовољства које се рађа ако се он поштује, и ујед
но представља основу на којој почива националистички покрет.
11) Загорка Голубовић, Ја и други, стр. 82.
12) Томас Хилан Ериксен, Етницитет и национализам, Библиотека XX век, Београд, 2004,
стр. 169.
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Макс Вебер [Max Weber] је сматрао да ће примордијални фе
номени какви су етницитет и национализам под утицајем модер
низације, индустријализације и индивидуализације временом из
губити на значају. Он указује на то да етничка група почива на до
стојанству оних који поседују заједничке вредности и на презиру
оних који упражњавају туђе обичаје.
Рот и Хавелка сматрају да постоје пет облика националне ве
заности:13)
1.`искључива национална везаност – она је слична етноцен
тризму, заступају се ставови о супериорности властите на
ције у односу на друге при чему је развијен и известан сте
пен дистанце према њима;
2.`истакнута национална везаност – овде се ради о идеализо
вању сопствене нације;
3. подељена национална везаност – код ње долази до развоја
коегзистенције и сарадње са другима нацијама;
4. општељудска везаност – када се ради о овој врсти везаности
јединство човечанства се ставља као примарна људска зајед
ница;
5. непостојање националне везаности – ова врста везаности
сматра национално везивање непожељним и штетним.
Према Антони Смит ,,етничка концепција нације наглашава
рађање (сродство) и домаћу културу као исходиште одакле смо до
шли, а земља се схвата као света земља, као домовина.’’14)
Загорка Голубовић у свом чувеном делу ,,Ја и други’’ сматра да
је могуће разликовати следеће врсте национализма:
1. Бенигни национализам – Ова врста национализма предста
вља како то Шафер (Shafera) каже осећање заједничке при
падности које се манифестује родољубљем и поносом за
једничком припадношћу. Како се он развија у супротности
према члановима других група у њему се могу наћи зачеци
тзв. агресивног национализма. Главни елементи бенигног
национализма према Смиту су: одбрана културе мањина,
очување изгубљене историје, инспирација за културну ре
несансу, решавање кризе идентитета, стварање друштвене
солидарности, отпор потискивању народног суверенитета.
13)
14)

Јасна Милошевић Ђорђевић, Човек о нацији, стр. 80.
Загорка Голубовић, Ја и други, стр. 76
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2. Национализам као политичка идеологија – Овде се ради о
идеологизацији национализма која захтева државу у име ет
ничке групе сводећи целокупну друштвену еманципацију на
националну еманципацију.
3. Екстремни ултранационализам – Овај вид национализма се
јавља као патолошки феномен фанатичне политичке лојал
ности према једној нацији.
Она истиче да су разлике између националног осећаја и наци
онализма – као дегенерисаног облика националног идентитета – у
следећем:15)
1. национално осећање представља приватну ствар појединца
који може вршити избор и изражава потребу појединца за
припадањем, док национализам карактерише принудна при
падност под геслом једна нација једна држава, при чему се
супериорност своје нације супротставља другима народима;
2. национално осећање не искључује разлике и не посматра
другог као непријатеља, јер не доживљава припадност сво
јој нацији искључивом, док је национализам ксенофобичан
и у себи гаји неповерење према разликама, према другом;
3. национално осећање омогућава појединцу бољу културну
идентификацију зарад стицања сигурности унутар одређене
културно-политичке заједнице, док национализам инсисти
ра на афективној везаности и оданости појединаца искљу
чиво својој нацији надјачавајући све остале врсте припад
ности етничком припадношћу;
4- позитивна функција националног осећања се, како то Пар
сонс [Talcott Parsons] каже, огледа у томе што он представља
реакцију на друштвену дезорганизацију с циљем реинтегра
ције појединаца у мање друштвене заједнице од глобалног
друштва, док национализам ствара само привидну реинте
грацију појединаца затварајући их у оквире своје сопствене
нације делујући као редукционистичка идеологија.
Д. Кецмановић говорећи о национализму каже да он надјача
ва национално осећање онда када доминирају следећи елементи:
,,схватање да је свака нација независна држава; веровање у зајед
ничку историју и порекло; осећање поноса због достигнућа сво
је нације; анимозитет према другим етничким групама; догма да
15)

Загорка Голубовић, Ја и други, стр. 87.
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појединци живе искључиво за нацију; доктрина о супериорности
сопствене нације и вера у посебну националну мисију; уверење да
је судбина нације и судбина сваког појединца; мистична оданост
организму познатом као Волк.’’16)
Гринфилд [L. Greenfeld] сматра да национализам покрива три
врсте појава:
1. национални идентитет и националну свест;
2. артикулисану идеологију;
3. ксенофобичне појаве националног патриотизма.
На основу следећег графикона може се видети колику важност
припадности народу придају, како у Србији, тако и у Македонији
и Бугарској.
Графикон бр. 1: Колико је за Вас важно да људи о вама знају којем
народу припадате?

Извор: Данијела Гавриловић, ,,Динамика идентитета на Балкану’’, Квалитет
међуетничких односа и култура мира на Балкану (приредили: Драгољуб Б. Ђор
ђевић, Драган Тодоровић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2008, стр. 33.

Највећи број испитаника из Србије, Македоније и Бугарске
сматра да је од изузетне важности да се зна којем народу припада
ју. Та ситуација се мало разликује у овим земљама, али оно што се
може запазити је то много израженије у Македонији (72.5%) него
у Србији (45.3%) и Бугарској (59.6%). У Србији влада подељено
мишљење поводом овог питања, 38.7% испитаника на нашим про
16)

Исто, стр. 87-88
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сторима се изјаснило да им није битно сазнање о томе којем народу
припадају, али је већи број оних који сматрају да им је ово сазнање
веома битно.
Монтсерат сматра да глобализација доводи у питање осећа
ње континуитета. Под њеним утицајем долази до нестајања зајед
ничке прошлости и заједничког сећања који чине битне елементе
идентитета. Нација се у таквим условима јавља као решење овог
проблема, што овај појам изнова ставља у центар теоријских раз
матрања. Загорка Голубовић каже да у таквим условима национал
на мобилизација оживљава као резултат:17)
1. реакције на модернизацију која доводи до дифузије и кризе
идентитета, стварајући конфузију за коју национални обра
зац идентитета нуди решење;
2. кидања веза са примарном групом у модерном друштву, што
ствара осећање усамљености и изгубљености због прекида
веза између индивидуа и друштва, а национални образац
идентитета поново успоставља те везе;
3. осећање угрожености и потребе да се заштити групни мен
талитет;
4. збрке због плуралитета вредности, а национална група нуди
извесност ослонцем на славну прошлост.

И НА КРАЈУ...
Проблем националног идентитета представља једну од веома
актуелних тема са којом се сусрећемо на почетку XXI века и поред
тога што је велики број теоретичара био скептичан по питању ње
гове судбине. Национални идентитет је почевши од XVIII и XIX
века постао један од најзначајнијих социјалних оквира и један од
најзначајнијих колективних идентитета чија се снага није изгубила
све до данас. Крај XX века је довео до тога да се улога националне
државе почела мењати, при чему су се појавили шири облици ин
теграција, који захтевају идентификацију са ширим друштвеним
групама него што је то нација и довеле до формирања наднаци
оналних облика идентификације као што су на пример европски
идентитет или идентификација са човечанством.
Савремено друштво је, међутим, довело са собом многобројне
промене које су коренито мењале слику света који окружује чове
17) Исто, стр. 83
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ка: процес глобализације, транзиције, многобројни социјални кон
фликти, вртоглави развој технологије, индивидуализација... Дубо
ке противуречности овог друштва довеле су до тога да се човек
веома често налази у ситуацијама када је угрожен његов идентитет,
када је угрожено његово Ја.
Гиденс [Anthony Giddens] каже да је разбијањем традиционал
ног друштва дошло до губитка психолошке подршке и осећања си
гурности што је довело до тога де су се индивидуе у модерном
свету осетиле усамљене и отуђене. Све је то довело до изнова на
стале потребе за проналаском сопственог идентитета, до потребе
да човек пронађе Себе. У таквим условима национални идентитет
се јавља као решење насталих проблема пружајући чврсто упори
ште у вртоглавим променама савремености.
И на крају треба дати одговор на питање које смо поставили
на самом почетку:
Национални идентитет је далеко од тога да представља
,,превазиђену творевину прошлости’’ и не може се ни наслутити
тренутак који ће означити крај његовог постојања.
Misa Stojadinovic
THE QUESTION OF NATIONAL IDENTITY 
IN THE 21ST CENTURY
Summary
The question of national identity is a very complex phe
nomenon and it is studied by a various sciences. National
identity is still very actual topic, even though a large num
ber of theorists predict that the end of 20th and the begin
ning of the 21st century will be the time without nations.
The main question that we are dealing in our paper is:
Does national identity represent an ’’obsolete creation of
the past’’ and what is its fate in the 21st century? The aut
hor uses a combination of several different methods for
the analysis of this problem. These methods are dialectical
method, content analysis and the comparative method. In
this sense, this work is divided into two parts. The first
part deals with the foundations of national identity, while
second part deals with the problem of ethnicity and nati
onalism.
Key words: identity, individual and collective identity, na
tional identity, the Balkans, Serbia.    
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Resume
The main topic of our paper is one of the most important
collective identities named national identity. We are trying
to find the answer on the following question: Does natio
nal identity represent an ’’obsolete creation of the past’’
and what is its fate in the 21st century?
The problem of national identity has become particularly
acute at the end of the last century. We can divide the the
orists that are dealing with national identity into two gro
ups: those who are highlighting its positive features and
those who criticize it.
In the eighteen and nineteenth century national identity
became one of the most important collective identities. At
the end of the twentieth century the role of nation-states
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began to change. That is the time when the new forms of
integrations appeared. This new forms require identifica
tion with a larger social groups than nation and led to the
formation of transnational forms of identifications such as
for example the European identity or identification with
humanity.
Modern society brought many challenges that have radi
cally changed the world that surrounds us. We cannot even
imagine a moment when national identity will become an
’’obsolete creation of the past’’. In such conditions natio
nal identity appears as a solution to the problems by pro
viding a firm basis in turbulent modern times.

Овај рад је примљен 18. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
16. марта 2011. године.
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ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ
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Сажетак
У основи савременог концепта грађанске непослушно
сти, то јест његове доминантне ролсовске варијанте,
налази се један превасходно системски теоријско-ме
тодолошки приступ, тиме што се као основни услов
примене овакве политичке праксе поставља стрикт
но одређен системско-институционални оквир, оли
чен у већ развијеној и стабилној либерално-представ
ничкој демократији. Поред тога, истичу се и додатни
услови за  оправданост таквог цивилног деловања, од
којих је свакако најзначајнији опет онај системски,
који налаже да се њиме не може довести у питање
тај уставно-правни и политички поредак, већ једино
појединачни правни и политички акти, одређене по
литичке одлуке, мере и политике. Коришћење такве
теоријско-методолошке матрице води ка закључку
да се онда ни ванинституционално политичко дело
вање грађана Србије у њиховој антирежимској борби,
у условима квазидемократије из деведесетих година,
не може подвести под појам грађанске непослушно
сти, у његовом правом смислу. Ауторка настоји по
казати да је такав општи теоријски оквир од кога се
полази сувише узак и догматски, будући да се њиме
заправо врши одвајање теор ије од стварности, па и
*
**

Истраживач, Институт за политичке студије, Београд
Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
граду, а финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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од реалности српског друштва с краја последње де
ценије XX века. Штавише, тако се смањује и когни
тивна и друштвено-политичка употребљивост самог
концепта грађанске непослушност, а тиме и демо
кратски капацитети савремених друштава. Дакле,
жели се истаћи да је реч о једном спорном присту
пу који производи низ аналитичких симплификација у
емпиријским истраживањима уопште, па и у случају
анализе карактера протестних акција тадашње дру
штвене опозиције у Србији. Стога се предлаже из
весно кориговање тог системско-институционалног
приступа и његово допуњавање civic culture pristupом,
као једним нормативним приступом. На основу дубље
анализе системско-ситуационог контекста у периоду
1990-2000. године и, посебно, петооктобарских дога
ђаја, уз стављање нагласка на постојећи нормативни
(политичко-културни) оквир, дошло се до закључка да
се тада у Србији, и поред важећих псеудодемократ
ских услова једног хибридног режима, ипак „десило”
масовно отказивање послушности властима, које је
при том имало и нека суштинска обележја грађанске
непослушности, на којима се у савременим концепту
ализацијама ове политичке праксе посебно инсистира.
Кључне речи: Грађанска непослушност, либералнопредставничка демократија, квази-  или псеудодемо
кратија, хибридни режим, случај Србије, институци
онализација демократије и људских и грађанских пра
ва и слобода, цивилно-друштвени и политички актери,
демократски капацитети, цивилна политичка култу
ра,демократске промене, системско-институционал
ни приступ, нормативни приступ.
ремда посткомунистичка друштва могу и данас служити као
пример укорењеног конструктивистичког начина политичког и
правног мишљења, чему највише доприносе управо њихове поли
тичке, а посебно владајуће „елите”, она су уједно и добар пример
могућности примене и делотворности грађанске непослушности и
у недемократским системима, то јест друштвима са неразвијеном
или нестабилном демократијом. Наиме, најзначајнија новија иску
ства у вези са праксом масовне грађанске непослушности долазе
управо с простора Средње, Источне и Југоисточне Европе, као и
Евроазије. Но, иако се издвајају и истичу и други примери примене
овакве стратегије демократских промена у друштвима из помену
тих европских региона, попут рецимо грађанских иницијатива и
акција непослушности везаних за синдикат „Солидарност” у Пољ

P
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ској, чини се да је посебно значајан случај Србије из периода сла
бљења и пада режима Слободана Милошевића.
Овај случај спада међу оне примере где стварање услова за
примену цивилних стратегија демократских промена (тзв. bottomup стратегије) од стране самог друштва, одоздо (from below), а међу
њима и грађанске непослушности као специфичног стратегијског
средства, није било подстакнуто или олакшано спровођењем поли
тичких промена одозго (from above), путем тзв. top-down стратегије
демократских промена (политичке стратегије промена)1) или онога
што Џон Кин (John Keane) назива „политиком повлачења” с власти
(politics of retreat)2). Напротив, тадашња политичка власт у Србији
све је учинила да онемогући или макар ограничи такве цивилне
акције и спречи, то јест максимално, колико је то било могуће, од
ложи спровођење промена, неопходних за даљу модернизацију и
стварну демократизацију друштвеног и политичког система. Али,
како то обично бива, репресивност власти је само допринела ши
рењу критичке свести грађана о природи и обиму њихове поли
тичке облигације на послушност. Јер, како је још Едмунд Берк (E.
Burke) давно рекао: „Доста се властима толерише и пропушта без
постављања питања тамо где је много тога препуштено слободи
мишљења. Све постаје спорно тамо где је све наметнуто”.3)
Сасвим је извесно да је такво репресивно и арогантно пона
шање власти у значајној мери утицало на масовну мобилизацију
српских грађана за учестовавање у грађанским протестима и ра
зним акцијама грађанске непослушности (попут, на пример, бло
када саобраћаја, штрајкова у предузећима, одржавања забрањених
или ненајвљених демонстрација и др.), и то без обзира на режим
ске притиске и претње, па чак и оружаном силом. Тако је током
2000. године грађанска непослушност, „техника политичке борбе
која нема дубоке корене у домаћој политичкој култури”, каже Спа
сићева, „постала преовлађујуће средство противљења тадашњем
1)
2)

3)

Више о овим различитим стратегијама (политичкој и цивилној) демократских промена
у: Вукашин Павловић, Друштвени покрети и промене, ФПН, ЈУПН, Београд, 2003, стр.
93-101.
John Keane, “The politics of retreat”, The Political Quarterly, Vol. 61, No. 3, 1990, стр.
340-352; о томе и у: Џон Кин, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, „Филип
Вишњић”, Београд, 2003, стр. 57-61; такође, о Киновој теорији политике повлачења
видети и: Александра Мировић, „Савремена схватања цивилног друштва с посебним
освртом на концепцију Џона Кина (John Keane)”, Политичка ревија, год. (XVI) IV, вол.
8, бр. 3, 2005, ИПС, Београд, 2005, стр. 937-956.
Наведено према: Војислав Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”,
Глас, CCCLXVI, књига 26, САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992, стр. 93.
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режиму”.4) Такође, сасвим је извесно и то да би, иако се истиче зна
чај и неких других чинилаца, без масовног грађанског активизма
и таквог, углавном ненасилног отпора режиму који је већ одраније
оспоравану легитимност тада изгубио и формално, изборним пу
тем, демократске промене биле тешко могуће.
Због тога, иако по преовлађујућим теоријским концепција
ма, пучка антирежимска борба у Србији током последње деценије
прошлог века, па ни студентски и грађански протести током зиме
1996/1997. године, а посебно масовни протести из септембра и ок
тобра 2000. године, не би могли да спадају у примере „праве” гра
ђанске непослушности, они то ипак јесу, и то - како ћемо показати
- из више разлога.
Савремени концепт грађанске непослушности, у својој доми
нантној ролсовској варијанти5), могућност спровођења овакве по
литичке праксе везује за стриктно одређен системско-институцио
нални оквир, те као основни услов њене примене поставља посто
јање развијене и стабилне либерално-представничке демократије;
уз додатне услове њене оправданости, од којих је свакако најзна
чајнији опет онај системски, који налаже да се оваквим делова
њем не може довести у питање постојећи уставно-правни и поли
тички поредак, већ једино појединачни правни и политички акти,
одређене политичке одлуке, мере и политике. Полазећи од такве
теоријске матрице и системског методолошког приступа, а имају
ћи у виду ауторитарни карактер ancien régime-а, али и спровође
ње демократских социјално-политичких промена као крајњи циљ
делатно ангажованих грађана и њихових протестних акција, као
4)
5)

Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, у: Критички појмовник цивилног друштва
(II), Предраг Крстић (ур.), Група 484, Београд, 2004, стр. 72.
Има, међутим, и мишљења да се ово данас владајуће схватање грађанске непослушно
сти базира на једној кумулативној, тзв. Ролс-Хабермасовој (John Rawls; Jürgen Haber
mas) концепцији. Но, по нама, иако Хабермас такође полази од Ролсове матрице, својим
поимањем ове врсте цивилног деловања са позиције дискурзивне теорије демократије,
али и стављањем акцента на „зрелу” политичку културу као њен контекстуални оквир,
он ипак ову у значајној мери надилази, те даје и један доста прихватљивији теоријски
оквир, посебно са становишта савремене праксе. О томе више у: Александра Миро
вић, „Савремена схватања грађанске непослушности”, Политичка ревија, вол. 23, бр.
1, 2010, ИПС, Београд, стр. 1-20. О самом, пак, Ролсовом концепту грађанске непослу
шности, видети: Џон Ролс, Теорија правде, Службени лист, Београд, ЦИД, Подгорица,
1998, стр. 305-347. Како је за правилно разумевање овог концепта неопходан увид у
ширу Ролсову теорију политичког легитимитета, ту значајно може помоћи једна од но
вијих студија: Ana Matan, Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa, Fakultet političkih
znanosti, Zagreb, 2008. О Хабермасовом схватању детаљније видети: Jürgen Habermas,
„Грађанска непослушност – тест за демократску правну државу”, Гледишта, бр. 10-12,
1989, стр. 52-68.
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и присутност елемената насиља када је у питању 5. октобар, изво
ди се, некад експлицитно, а чешће имплицитно, закључак о томе
да се поменуто ванинституционално политичко деловање грађана
Србије не може подвести под појам грађанске непослушности, у
његовом правом смислу.
Пре свега, наша основна замерка ту односи се на општи тео
ријски оквир од кога се полази, а који, својим схватањем грађанске
непослушности искључиво као „продужетка демократске полити
ке” (Баркер /R. Barker/)6), јесте један и сувише узак и догматски
оквир, којим се врши одвајање теорије од стварности, па и од ре
алности српског друштва с краја последње деценије XX века, чиме
се, пак, смањује когнитивна, али и друштвено-политичка употре
бљивост овог концепта.7) Због тога и подвлачимо значај другачијег
тумачења неопходног контекста за примену праксе грађанске не
послушности, где се акценат не би стављао само на нужан инсти
туционални, него и на одређен политичко-културни оквир. Сма
трамо, наиме, да је превасходно потребно кориговање у извесном
степену оног системско-институционалног приступа, у правцу од
ређеног редуковања његових превисоких захтева на један нужан
институционални минимум, који би подразумевао бар делимичну
институционализацију демократије и људских и грађанских права
и слобода; а то значи могућност постојања цивилног друштва, ма
кар у његовој рудименталној форми, и одређен неопходан простор
за његово деловање и самоодбрану, као и демократску легитими
зацију власти и поретка, или макар да се држи до ње. Потом је
потребно извршити и комбиновање овако “омекшаног” институци
оналног приступа једним нормативним приступом којим би се ис
такао значај цивилне политичке културе (тзв. civic culture приступ)
за примену стратегије грађанске непослушности.
Претходно истакнутим становиштем превиђа се, пак, више
момената битних за утврђивање карактера политичког деловања
6)
7)

R. Barker, “Civil disobedience”, у: S. M. Lipset /ed./, Encyclopedia of Democracy /1/, Rou
tledge, London, 1995, стр. 226; нав. према: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”,
op. cit., стр. 71.
О неким новијим критикама тог доминантног ролсовског схватања грађанске непослу
шности, видети: Roland Bleiker, “Rawls and the limits of nonviolent civil disobedience”,
Social Alternatives, Vol. 21, No. 2, Autumn 2002, стр. 37-40; Andrew Sabl, “Looking for
ward to justice: Rawlsian civil disobedience and its non-Rawlsian lessons”, The Journal of
Political Philosophy, Vol. 9, No. 3, 2001, стр. 307-330; Alan Carter, “In defence of radical
disobedience”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 15, No. 1, 1998, стр. 29-47; или, на при
мер: J. Welchman, “Is ecosabotage civil disobedience”, Philosophy and Geography, Vol. 4,
No. 1, 2001, стр. 97-107.
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тадашње друштвене опозиције8) у Србији у њеној антирежимској
борби. Реч је, наиме, о једном приступу који пати од симплифика
ције ствари. Прво, у његовој основи стоји једна крајње упрошће
на или, како је Лари Дајмонд (Larry Diam
 ond) оцењује, „исувише
груба” дихотомна подела поредака на ауторитарне и демократске9),
чиме се запостављају поједини типови и прелазни облици који по
стоје у свакој од ових врста политичког система. Друго, то би било
једно поједностављено и једнозначно тумачење мотива и предмета
захтева учесника овде разматраних протестних акција. Такође, ту
се губи из вида и проблематичност теоријског одређења саме ка
тегорије насиља и спорност ненасилности као обележја грађанске
непослушности.
На основу дубље анализе системско-ситуационог контекста у
периоду 1990-2000. године и, посебно, петооктобарских догађаја,
уз стављање извесног нагласка на постојећи нормативни (политич
8)

9)

Када се говори о овом случају Србије, посебно је важно указати на значај употребе
појма „друштвена опозиција”, јер је пaртијска опозицаија, уистину, била само језгро
много ширег опозиционог окупљања и деловања. Поред опозиционих партија, важну,
па чак и пресудну улогу у том деловању имали су актери цивилног друштва, тј. грађа
ни, њихова удружења и невладине организације, а посебно покрет „Отпор”, који је пр
вобитно био студентски, да би се касније (од маја 2000. год.) трансформисао у народни
покрет.
Дајмонд износи овакву оцену дихотомије ауторитарни / демократски пореци, имају
ћи управо у виду то да се у обе ове групе сврставају политички пореци између којих
заправо постоје значајне разлике. Настојећи да дâ разраду те упрошћене двочлане по
деле, он је развио једну аналитички далеко употребљивију петочлану типологију. То
је једна еволутивна схема која полази од градације појединих типова поредака у по
гледу њихове демократске (не)развијености. По њено првој верзијији, у ауторитарну
врсту поредака спадају: ауторитаризам, који је одређен као „резидуална категорија”,
и псеудодемократија (као „либералнија варијанта” ауторитарног поретка); док демо
кратска врста поредака обухвата три различита типа: изборну демократију (као „нај
сиромашнији” вид демократије, одн. њен први ступањ), средњи тип, између изборне
и либералне демократије (који је нешто „богатији” демократски облик од претходног)
и либералну демократију (као развијенији вид демократског поретка). Више о овој ти
пологији видети: Larry Diamond, «Is the Third Wave Over», Journal of Democracy, No. 3,
1996, стр. 20-38. Можемо закључити, дакле, да прва два типа демократских поредака
(изборна демократија и тзв. средњи тип), а посебно онај први, представљају у бити
још увек својеврсне семидемократије, будући да им недостају многи елементи разви
јеније и консолидоване уставне демократије. Но, како Дајмонд с правом демократију
схвата као развојни феномен, по њему и либерална демократија, као и сви други мање
развијени облици демократског поретка, може такође да се даље унапреди (у погледу
одговорности, пристипачности, конкурентности, инклузивности, ефикасности влада
вине права и др.), али исто тако и њен квалитет може да се погорша. Неки теоретичари
ће отићи и корак даље, те ће у својим еволутивним схемама формулисати и следећи
развојни степен, као посебан тип демократског поретка који надилази либералну де
мократију. Андреас Шедлер (Andreas Schedler) је, на пример, у свом четворочланом
континууму на такву позицију поставио модел напредне демократије (о томе у: Душан
Павловић, Слободан Антонић, Консолидација демократских установа у Србији после
2000. године, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 191).
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ко-културни) оквир, ми ћемо настојати да покажемо да се тада у
Србији ипак „десило” масовно отказивање послушности власти
ма, које је при том имало и нека суштинска обележја грађанске
непослушности, на којима се у савременим концептуализацијама
ове политичке праксе посебно инсистира. И не само што је таква
стратегија била примењена, него се она показала и као ефикасан
механизам друштвеног притиска у псеудодемократским услови
ма, то јест као делотворно и легитимно средство за спровођење
легално већ остварене промене режима. Стога и не чуди што је
ово искуство српског друштва у спровођењу гандијевске теорије
постало „после октобра 2000, врло тражен и успешан српски из
возни ‘бренд’”10), као својеврсни „рецепт” за ефикасну ненасилну
борбу против нелегитимне власти. Но, за разлику од аналогних до
гађаја који су уследили у евроаз ијском региону (Украјина, Грузи
ја и Киргистан), данас актуелна дешавања на северно-афричком и
блиско-источном простору, захваћеном тзв. туниским синдромом,
углавном се не могу поредити са српским случајем, јер ту ипак не
може бити говора о примени грађанске непослушности, као ево
лутивне стратегије промена. Масовни антирежимски протести у
Тунису преурањено су и стога, како се показало, погрешно назва
ни „револуцијом jасмина”. Таква упозорења већ стижу; на пример,
британски дневник Гардијан је истакао да је „туниска револуција
цвет који лако може да буде згажен”.11) Наиме, ови протести су, и
поред таквих цивилних акција какав је био протестни марш ша
рене колоне возила („Караван ослобођења”) у коме је учествовао
велики број младих, али и борци за људска права и синдикални ак
10) Славиша Орловић, „Проблеми демократске консолидације Србије”, у: Консолидација
демократских установа у Србији после 2000. године: Годину дана после, Д. Павловић
(ур.), Службени гласник, Београд, 2008, стр. 97. Аутор даје ову констатацију имајући у
виду сличне догађаје који су се после 2000. год. десили у Грузији, Украјини и Кирги
стану, и то такође после изборног пораза тамошњих ауторитарних власти. У свим овим
земљама, важну улогу у спровођењу промена режима имали су покрети (ненасилног)
отпора младих, попут српског „Отпора” (Resistance): „у Грузији – Кмара (Доста, Eno
ugh), у Украјини – Пора (Време је, It’s time ), у Киргистану – Кел Кел (Нова епоха,
New epohe)”. „Песница нашег Отпора је”, закључује он, „постала симбол за све друге”
(ibid., стр. 98). Додајмо овде да су чак и у неким афричким земљама оснивани антире
жимски покрети налик овом српском, нпр. у Зимбабвеу покрет Звакњана (Доста!). А у
првој половини 2010. год. песница „Отпора” се појавила и у Египту, на протестима у
Каиру организованим против закона којим су тамошњој полицији дата превелика овла
шћења при хапшењу.
11) „Нова влада у Тунису”, извор: РТС, понедељак, 17. јануар 2011; интернет: http://www.
rts.rs/page/stories/ci/story/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82/827632/%D0%9D
%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D
1%83+%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%83.html (приступљено:
01/02/2011).
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тивисти, ескалирали у велике социјалне нереде, са насиљем и про
ливањем крви на улицама туниских градова, уз на десетине људ
ских жртава. У Египту је још више ситуација измакла контроли, те
је тамошња антирежимска борба однела људске жртве које се броје
стотинама; а сада, након каирског „Марша милиона” који је про
текао у миру, прети опасност да се жестоки сукоби међу станов
ништвом претворе у грађански рат. Поред тога, велики протести
у овим земљама нису уследили након изборног пораза тамошњих
аутократских власти, већ услед народног гнева због репресије, ви
соке корупције, велике незапослености и генерално лошег стан
дарда живота (у том смислу, више је него индикативан симболичан
назив под којим су одржане демонстарације у Александрији - „Дан
гнева”). Но, како су туниски догађаји инспирисали антивладине
демонстрације у Јордану и Јемену, а медији извештавају и о неми
рима у Либији, као и о случајевима протестног саможртвовања у
Алжиру, Египту и Мауританији, налик оном иницијалном случају
у Тунису, све то указује на изузетну актуелност теме о, ако не баш
грађанској непослушности, онда свакако једном облику отказива
ња послушности нелегитимним властима као р/еволуcionističkoj
тактици спровођења друштвених и политичких промена. Такође,
читава та ситуација недвосмислено указује и на „потребу да владе
одговарају на захтеве народа”, како је то недавно истакао Генерал
ни секретар Уједињених нација, Бан Ки-мун (Ban Ki-moon), гово
рећи управо о туниском случају.12) Али, вратимо се случају Србије,
који је овде предмет наше анализе.
Карактеризација начина деловања грађана током петооктобар
ских дешавања у Србији веома је битна, будући да она предста
вљају једну социјалну чињеницу која је по свом значају таква да се
назива „догађајем”.13) Пети октобар 2000. године, дакле, у сваком
случају јесте један значајан догађај у савременој српској и југо
словенској историји, без обзира на постојеће савремене дискурсе
о (не)оправданости и (не)изневерености очекивања која су у вези с
њим постојала. Поред тога, веома је важно истаћи да су ови дога
12) Ibid.
13) „За неку социјалну чињеницу каже се да представља догађај уколико по свом значају
превазилази уобичајено вредновање осталих социјалних чињеница, уколико је по свом
значају изузетна. Значај неке социјалне чињенице потиче од тога што она значи нешто
посебно у одређеном контексту, што има одређено значење у њему” (Миле Савић, „До
гађај и нарација: О процењивању карактера савремених догађаја”, у: Р/еволуција и по
редак: О динамици промена у Србији, Ивана Спасић, Милан Суботић /урс./, Институт
за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2001, стр. 13).
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ђаји значајни не само због њиховог позитивног исхода и оног што
је тада остварено, већ и због онога што се није остварило, а то је
спровођење једног заиста опасног сценарија, за шта су реално по
стојали изгледи. Коначно, карактеризација, као „утврђивање трај
ног и посебног (битног) одређења”14), било којих друштвених дога
ђаја, па тако и ових од 5. октобра, увек у одређеном степену зависи
и од теоријских и нормативних опредељења аутора који је врши;
те, поред аналитичке и когнитивно-дескриптивне, она у значајној
мери има и практично-политичку улогу, јер може и сама бити чи
нилац промена, њихове динамике и квалитета. Стога и сматрамо
да је то питање од посебне важности, коме се мора веома одговор
но приступити, без давања неких паушалних и неоснованих оцена.
Но, пођимо редом.
Како утврђивање карактера ових догађаја и природе политич
ког деловања грађана током њиховог дешавања захтева карактери
зацију и евалуацију и самог тада постојећег поретка, првенствено
због оног доминирајућег системско-институционалног приступа у
савременим схватањима грађанске непослушности, најпре ћемо се
осврнути на то питање. Пре свега, треба рећи да по том питању
не постоји сагласност међу домаћим политичким теоретичарима
и аналитичарима. Постојеће оцене политичког поретка у Србији
из посматраног временског периода (1990-2000) крећу се, наиме,
у широком дијапазону: од „семидемократије” и „неконсолидоване
демократије”; преко „псеудодемократије”, „ауторитарног плура
лизма”, „привидног плурализма” и „изборног ауторитаризма”; до
„цезаризма” или, пак, „плебисцитарног цезаризма”, „ауторитари
зма са султанистичким тенденцијама”, „султанизма”, „меке дикта
туре” и др. Слажемо се са констатацијом Д. Павловића и С. Анто
нића да „та бујица класификација и оригиналних решења... није
могла да буде случајна”; то је, кажу они, „у првом реду последица
једне дубље конфузије у политичкој науци у Србији у којој није
било могуће успоставити консензус око класификације режима”.15)
Поред тога, јасно је, што такође истиче овај ауторски двојац, да
је то последица и генералне слабости политикологије, која је све
до средине деведесетих година прошлог века питању класифика
ције политичких поредака приступала на бази оног упрошћеног,
14) Ibid., стр. 11.
15) Душан Павловић, Слободан Антонић, „Одговор на критике”, у: Консолидација демо
кратских установа у Србији после 2000. године: Годину дана после, Душан Павловић
(ур.), op. cit., стр. 162.
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традиционалног концепта у чијој је основи поменута дихотоми
ја недемократија / демократија. Но, чине се да није без основа ни
приговор, упућен овим закључцима, да су неке од тих карактери
зација имале и практично-политичку, то јест идеолошку функцију
делегитимисања Милошевићевог режима.16) Али, ми бисмо додали
да су, такође, неке од њих биле у истој таквој функцији, само усме
реној на легитимисањe овог режима. При том, таква политизација
није ексклузивна одлика политикологије, јер је она, мање или ви
ше, присутна у целокупној друштвеној науци, и то не само српској,
већ у обилатој мери и страној. Та чињеница је несумњива потврда
тезе да је у овој научној области, протканој нормативним садржа
јима, тешко остварљива нека строга или апсолутна идеолошка неу
тралност, али не сме се занемарити ни потенцијални ризик од тога
да покушаји њеног остварења заврше у вредносном релативизму,
са свим опасним последицама које отуд следе. Ово упозорење, на
равно, не значи да не треба држати до принципа објективности: на
учни посленици, да би остали то што јесу, морају тежити његовој
имплементацији максимално колико је то могуће.
По свему судећи, као што истиче Д. Вучићевић, говорећи о јед
ном од поменутих типова хибридног режима: „Концепт изборног
ауторитаризма је очигледно лакше дефинисати, док је знатно теже
утврдити природу политичког система појединачних држава”.17)
Овај аутор је ипак склонији мишљењу да су та неслагања српских
политиколога, макар када је реч о утврђивању раздобља владави
не режима изборног ауторитаризма у савременој српској историји,
пре резултат коришћења другачијих критеријума за процену степе
на остварености демократских изборних стандарда, него наводне
слабости политикологије. Ту се, дакле, не ради о некаквом егзакт
ном мерењу, већ само о личној евалуацији и расуђивању појединих
аутора. „Због тога ће”, закључује он, „компликовани случајеви,
какав је и Србија, и даље изазивати контроверзе”.18) Но, без пре
тензија да се овде бавимо валидношћу свих горенаведених оцена,
полазних претпоставки на којима се оне темеље и њихових евен
16) Овакву критичку примедбу на рачун поменутих аутора и њиховог ранијег одређења
милошевићевског режима као султанистичког, у врло оштром тону изнео је Јово Бакић,
у: „Проблеми политиколошког формализма, научног провинцијализма и политизације
политиколога”, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године:
Годину дана после, Душан Павловић (ур.), op. cit., стр. 50-51.
17) Душан Вучићевић, „Демократизација кроз изборе: Изборни ауторитаризам у Србији”,
Политичка ревија, вол. 26, бр. 4, 2010, ИПС, Београд, 2010, стр. 6.
18) Ibid., стр. 23.
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туалних ограничења и доприноса теоријским анализама, изнећемо
сопствено мишљење, уз настојање да га и аргументовано образло
жимо, о типу тог политичког поретка, а на чему једним делом и за
снивамо тезу о томе да су одређене протестне акције грађана Срби
је ипак представљале примену праксе грађанске непослушности.
Оно што је нарочито значајно, а што се некад, свесно или не,
превиђа јесте чињеница да су постојале две фазе које су каракте
рисале политички поредак у Србији током последње деценије XX
века: једна је обухватала период од 1990. до 1996/1998. године и
друга која је отпочела 1996, али се потпуно профилисала 1998, и
трајала до пада милошевићевског режима 5. октобра 2000. године,
односно одржавања републичких ванредних парламентарних из
бор 23. децембра исте године. Међутим, иако је дошло до извесне
инволутивне трансформације у понашању политичке власти, спор
на је, по нама, тврдња да су те две фазе истовремено значиле и два
различита типа поретка.
У Србији су 1990. године. конституисане демократске инсти
туције и начела, попут вишепартијског система, вишестраначких
избора, парламентарног система и основних људских и грађанских
права и слобода. Владајућа Социјалистичка партија Србије (СПС),
у поменутој првој фази своје владавине, а посебно на њеном по
четку, имала је широку подршку у бирачком телу Србије.19) Такође,
формално је уведен капиталистички систем са делимично тржи
шном привредом; мада је, по неким мишљењима, у том погледу по
стојао континуитет са (пост)титоиз мом.20) Основан је велики број
невладиних организација и грађанских удружења, што говори и о
плурализацији друштва у ужем смислу и настанку рудименталних
форми цивилног друштва. Ове чињенице указују на извесна демо
кратска обележја; но, њихово постојање, само по себи, не значи и
да се тадашњи поредак може квалификовати као демократски. Пре
19) То потврђују статистички подаци о процентима гласова које је ова партија добијала на
сукцесивним републичким изборима. Они указују на то да је она у континуитету имала
релативну већину гласова: „1990. – 46.1 одсто; 1992. – 28,8; 1993. – 36,7 одсто; 1997.
(у ‘левој коалицији’) 34,2 одсто” (нав. према: Владимир Гоати, „Природа поретка и ок
тобарски преврат у Србији”, у: Р/еволуција и поредак: О динамици промена у Србији,
Ивана Спасић, Милан Суботић (урс.), op. cit., стр. 45). Имајући то у виду, Гоати закљу
чује: „Иако се може претпоставити да је СПС задобијала део гласова захваљујући из
борним манипулацијама, нема никакве сумње да је у посматраном временском оквиру
та партија уживала снажну подршку бирачког тела Србије” (ibid.).
20) Такву оцену износи Светозар Стојановић, наглашавајући да се ту заправо радило о
симулирању тржишне привреде. О томе видети: С. Стојановић, „Демократска револу
ција у Србији”, у: Р/еволуција и поредак: О динамици промена у Србији, Ивана Спасић,
Милан Суботић (урс.), op. cit., стр. 23.
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свега, уведени плурализам је био један „ауторитарни плурализам”.
Под тим подразумевамо како то да је у оквиру атомизиране партиј
ске сцене доминирала ауторитарна структура политичких партија,
базирана на принципу вође (одсуство унутарпартијске демократи
зације), тако и то да је такав партијски плурализам, по неким оце
нама и „привидни, са квазиопозицијом”21), као и онај друштвени,
деловао у ауторитарним условима самог политичког поретка. Вла
дајућа партија, поред држања у својим рукама свих полуга власти,
укључујући и војску и полицију, имала је монополску контролу и
над стратешким друштвеним делатностима, какве су привреда и
медији, али и другим областима. Таквом контролом партијско-др
жавног апарата над друштвеном својином, као „свачијом и ничи
јом”, а у ствари државном, инаугурисан је посве специфичан облик
капитализма – тзв. етатистички капитализам. Вештим политичким
маневрисањем, ова партија је успевала да придобије подршку и
других парламентарних странака (прво Српске радикалне стран
ке - СРС, а после Нове демократије - НД), те да тако обезбеди по
требну већину у републичком парламенту за доношење и измену
изборних и других кључних закона у складу са својим ускостра
начким интересима. То, уз режимску контролу медија и непосто
јање независног правосуђа, онемогућавало је, и поред присуства
(ма каквог) партијског и друштвеног плурализма, постојање „фер и
слободних” избора, а првенствено услова за равноправно учество
вање опозиционих партија у политичкој утакмици и, тиме, смену
власти.22) Управо ово непостојање довољно равноправних услова у
21) Јовица Тркуља, „Србија на историјској прекретници”, у: Р/еволуција и поредак: О ди
намици промена у Србији, И. Спасић, М. Суботић (урс.), op. cit., стр. 123. Објашњава
јући тадашње непостојање демократског плурализма у Србији, аутор каже: „Може се,
евентуално, говорити о плурализму у сингулару који је обележио политички живот
Србије у протеклој деценији (деведесетих година – прим. А. М.), са владајућом парти
јом као возачем и опозицијом као сувозачем” (ibid.).
22) Критеријуми „слободних и поштених” избора нису били нарушени само поменутим
условима и одсуством могућности за равноправно учествовање свих актера у политич
кој утакмици, већ и озбиљним изборним пропустима и мањкавостима изборних про
цеса, а посебно изборним манипулацијама и крађом избора. Али, како истиче Милан
Јовановић, критички се осврћући на тезу о фасадној и чисто формалној улози свих из
борних процеса за време трајања милошевићевског режима, „... ма како то били тешки
облици изборне манипулације, они не остављају места тврдњи да су сви избори у том
периоду 'били пука фасада' и 'увек само формалност', односно да су покрадени, а то се
данас у јавности узима као аксиом... Томе је допринео и сам Милошевић као персони
фикација власти која је неправилностима у низу избора допринела ширењу и јачању
уверења да су сви избори покрадени” (Милан Јовановић, „Консолидација, принципи
'слободних' и 'фер' избора и уставни дизајн”, у: Консолидација демократских уста
нова у Србији после 2000. године: Годину дана после, Душан Павловић /ур./, op. cit.,
стр. 64-66). Стога, овај аутор и не сматра прихватљивим оне евалуац
 ије да је „изборни
ауторитаризам” карактеристика читавог тог периода, још од 1990. год. (Д. Павловић/С.
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политичкој арени јесте кључно обележје које је тадашњем порет
ку у Србији давало карактер квазидемократичности. То истиче
и Владимир Гоати, ослањајући се на раније поменуту Дајмондо
ву типологизацију, према којој постојање кључних карактеристика
изборне демократије, односно правно „толерисање опозиције”, с
једне стране, и одсуство равноправних услова за поштено надме
тање и оспоравање власти, с друге, чине основни критеријум за
сврставање неког поретка у групу псеудодемократија.23) Дајмонд
је најпре псеудодемократију уврстио у genus ауторитарних пореда
ка, одредивши је као „либералнији облик ауторитарног режима”;
да би је касније издвојио као посебан, хибридни тип поретка, који
се налази између ауторитаризма и изборне демократије, обједиња
вајући одлике и једног и другог, али истовремено не припадајући
ниједном од њих.24)
Поменута обележја квази- или псеудодемократије говоре у
прилог става да је у првој фази владавине Милошевићевог режима
неоспорно постојао онај институционални минимум који смо од
Антонић; С. Орловић), већ је ближи мишљењу да је бивши режим попримио таква обе
лежја 1996, а да је пре тога имао облик неконсолидоване демократије, као известан де
фектан, али ипак демократски тип поретка. Слично је Милошевићев режим у периоду
1990-1996. оценио раније и Гоати (Владимир Гоати, Стабилизација демократије или
повратак монизму: „Трећа Југославија” средином деведесетих, Унирекс, Подгорица,
1996, стр. 9); али, како ћемо у даљем тексту видети, он је у својим каснијим студијама у
извесној мери изменио став по том питању. Овде је важно указати и на једно мишљење
које уноси извесне иновације у овај дискурс. Реч је о једној од најновијих студија из
борног ауторитаризма код нас, у ауторству већ поменутог Душана Вучићевића, у којој
се напушта досадашња пракса домаћих аутора да се овај тип режима везује само за
једно раздобље (нпр. 1990-2003, као код Павловића и Антонића; 1990-2000, како је код
Орловића; или 1996-2000. код М. Јовановића), већ се, управо на основу критерија (не)
задовољавања стандарда „слободних и поштених” избора, издвајају два таква периода,
оба за време Милошевићеве владавине, која је карактерисао овакав хибридни поредак:
1990-1992. и 1996-2000. (видети: Д. Вучићевић, „Демократизација кроз изборе: Избор
ни ауторитаризам у Србији”, op. cit., стр. 23, али и текст у целини, стр. 1-28).
23) Владимир Гоати, у својим новијим анализама поретка у Србији у периоду 1990-2000.
године, полази од овог Дајмондовог концептуалног оквира, сматрајући да он „пру
жа највише могућности за упоређење између поредака посткомунистичких земаља и
земаља стабилне демократије” (В. Гоати, „Природа поретка и октобарски преврат у
Србији”, op. cit., стр. 43-55; видети и: исти аутор, Партије Србије и Црне Горе у поли
тичким борбама од 1990. до 2000, Conteco, Бар, 2000, стр. 46-51).
24) Своју првобитну типологизацију политичких поредака из 1996 год. (видети: овај чла
нак, стр. 5, фн. 9), Лари Дајмонд је делимично изменио у каснијим радовима: Develo
ping Democracy (1999) и “Thinking about hybrid regimes” (Journal of Democracy, 2002).
Он је овде псеудодемократију издвојио из групе ауторитарних поредака, одредивши је
као посебан тип хибридног режима чија су одлика „фелерични избори који гарантују
минималну неизвесност и конкурентност”. Диференција псеудодемократије у односу
на недемократске поретке се изводи из степена репресије и њене блискости изборним
демократијама. Нав. према: Душан Павловић, Слободан Антонић, Консолидација де
мократских установа у Србији после 2000. године, op. cit., стр. 77.
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редили као један од два нужна услова за примену праксе грађанске
непослушности. Наиме, постојала је демократска легитимизација
власти, макар у формалном смислу њеног стицања на вишестра
начким изборима; као и минимум институционализације људских
и грађанских права и слобода, што је обезбеђивало одређен, мада
свакако недовољан, простор за деловање цивилног друштва. Чи
њеница је да су опозиционе партије, у својој политичкој борби за
изборно освајање власти, као стратегију изнуђивања бољих избор
них услова, између осталог, користиле и грађанску непослушност,
у виду бојкота избора, протестнтих окупљања и другог. Посебно
се не може довести у питање примена ове праксе када је реч о ве
ликим студентским и грађанским протестима током зиме 1996/97.
године, покренутим због фалсификовања резултата локалних из
бора, који су својим ограниченим успехом, то јест остваривањем
непосредног циља, показали потенцијале настајућег цивилног
друштва, односно „спремност грађана да се ангажују када моти
ви пређу ‘критични праг’”25). Оваквим ванинституционалним и
ненасилним деловањем, уз примену тзв. модела шетњи и велику
креативност и маштовитост („карневализација” протеста26)), гра
ђани су масовно устали у одбрану своје изборне воље, то јест свог
права гласа, а тиме и самог уставно-правног поретка, као што ће
то уосталом бити случај и са масовним протестима током јесени
2000. године, али уз примену другачијег модела. Тако је управо,
како каже С. Стојановић, „субверзивни потенцијал демократске
псеудоморфозе дошао ‘главе’ владајућој номенклатури”.27) Јасно
је, међутим, да равнотежа псеудодемократског хибридног режима
није могла дуго потрајати.
Другу фазу милошевићевског режима, која је добила замајац
1998. године или, прецизније, од 24. марта те године, када је у Ср
бији формирана коалициона влада у коју су, поред СПС, ушле Ју
гословенска удружена левица (ЈУЛ) и СРС (тзв. црвено-црна ко
алиција), карактерисало је заоштравање односа према партијској
опозицији, али и према невладиним организацијама и тзв. незави
сним медијима, чиме је знатно сужена слобода њиховог деловања.
25) Срећко Михаиловић, „Политичке формуле одржања и промене режима у Србији”, у:
Р/еволуција и поредак: О динамици промена у Србији, Ивана Спасић, Милан Суботић
(урс.), op. cit., стр. 64.
26) Ђорђе Павићевић, Ивана Спасић, „Прелазна оцена: Промене у Србији као облик соци
јалног учења”, у: Р/еволуција и поредак: О динамици промена у Србији, И. Спасић, М.
Суботић (урс.), op. cit., стр. 144.
27) Светозар Стојановић, „Демократска револуција у Србији”, op. cit., стр. 24.

- 144 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

стр: 131-153.

Наим
 е, након успостављања поменуте владајуће коалиције, дошло
је до све већег опадања подршке партијама које су је чиниле, што
су оне онда настојале да надокнаде све чешћим посезањем за ре
пресивним мерама. Та регресивна тенденција у начину владања
добила је израз, између осталог, и у низу ригидних и репресивних
закона, попут „Закона о јавном информисању” (1998), „Закона о
универзитету” (1998) и „Закона о локалној самоуправи” (1999). У
сваком случају, извесно је да постоје индикатори који указују на то
да је квазидемократски политички поредак, задобивши једну ауто
ритарнију форму, доживео извесну инволутивну трансформацију.
Међутим, као што се не може рећи да је владајући поредак тек тада
постао ауторитаран, јер већ и сама псеудодемократија има аутори
тарни предзнак (као хибридни поредак, са двојством установа, она
садржи и ауторитарне ознаке), исто тако није у потпуности при
хватљива ни теза, коју износи В. Гоати, да је псеудодемократија у
овом периоду инволуирала у „чисти” или „огољени” ауторитари
зам. Јер, и поред крајње отежаних услова опозиционог деловања,
ипак још није дошло до укидања, законским путем, партијске и
друштвене опозиције; а такође, представници режима су и даље др
жали до обезбеђивања демократске легитимизације својој власти,
путем вишестраначких избора, ма колико се ту заправо радило о
одржавању привида те легитимности. То признаје и сам заступник
ове тезе када каже: „Истини за вољу, инволуција у ауторитаризам
није доведена до краја, јер у Србији ипак нису законом забрањене
опозиционе политичке партије, мада је слобода њиховог деловања
била битно ограничена”.28) Уосталом ту се намеће и једна хипоте
тичка дилема: у случају да је стварно до тога и дошло у пракси, да
ли би се онда уопште могло говорити о „чистом” ауторитарном по
ретку или би ту пре била реч о неком тоталитарном типу. Можемо,
дакле, закључити да су извесне карактеристике изборне демокра
тије и даље формално постојале, али да је за овај период посматра
ња потребно ставити посебан нагласак на онај префикс „квази”;
или, пак, тадашњи квазидемократски поредак третирати као онај
подтип хибридног режима који Марина Отавеј (Marina Ottaway)
назива хибридним режимом у опадању. А то је, према њој, управо
онај хибридни режим у којем „ауторитарне тенденције постају све
јаче и који ускоро прелази у недемократски режим или пропада”.29)
28) Владимир Гоати, „Природа поретка и октобарски преврат у Србији”, op. cit., стр. 48.
29) Marina Ottaway, Democracy Challenged. The Rise of Semi-Authoritarianism, Carnegie En
dowment for International Peace, 2003, стр. 20; нав. према: Душан Павловић, Слободан
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То, заправо, казује да је и у овој другој, ауторитарнијој фази
бившег режима постојао онај нужан институционални минимум
за примену праксе грађанске непослушности; а која је тим пре би
ла потребна, што су услови деловања у политичкој и јавној сфе
ри постајали све рестриктивнији. Ако би, наиме, применили један
метод аналитичког тестирања легитимитета политичке власти који
полази од три легитимацијска критеријума, као што су: циљевивредности које власт прокламује, заговара и пропагира; средства
која користи у функцији њихове реализације; и резултати примене
тих средстава, односно последице деловања власти30), могли бисмо
недвосмислено закључити да је тадашњи режим у Србији пао на
испиту легитимности и пре њеног формалног губитка. Ово значи
да је и пре септембарских избора из 2000. постојала криза леги
тимности власти са таквим степеном легитимацијског дефицита да
је већ била достигнута она граница где престаје политичка обавеза
грађана на послушност и започиње друга врста њихове дужности,
а то је дужност грађанске непослушност.
Што се, пак, тиче оног другог кључног услова за спровођење
овакве праксе – постојања цивилне политичке културе, о њему ће
бити више речи у наставку овог текста (који ће изаћи у следећем
броју истог часописа). Но, овде ћемо истаћи само то да су грађани
Србије, управо захваљујући свом вишегодишњем искуству у оду
пирању, па донекле и прилагођавању владајућем режиму, у „завид
ној” мери стекли цивилне врлине, пре свега оне попут храбрости,
међусобне солидарности и кооперативности, и достигли одређен
Антонић, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, op. cit.,
стр. 102. Марина Отавеј, поред хибридних режима у опадању, разликује још два типа
ових режима: хибридне режиме у равнотежи (стабилне) и оне који пролазе кроз дина
мичне промене, уз спремност власти за отварање и прелазак у демократски поредак.
Из наших разматрања овде произлази да је до 1996. год. хибридни псеудодемократ
ски поредак у Србији био мање-више стабилан, у смислу да су његове амбивалентне
(ауторитарне и изборно-демократске) компонентне биле у релативној равнотежи. При
том, важно је рећи да је оправдана скепса, какву су Павловић и Антонић изразили, у
могућност дугорочне равнотже хибридних поредака (ibid.); али у случају Србије она
и није била дуготрајна, јер су, историјски посматрано, убрзо преовладале ауторитарне
тенденције. Oви аутори, наиме, тврде да је хибридни режим Милошевића (који они, ко
ристећи теоријску матрицу коју су 2002. год. развили Левитски и Уеј /Steven Levitsky;
Lucan Way/, називају изборним или компетитивним ауторитаризмом) био све време у
опадању, дакле, у неравнотежи, допуштајући могућност постојања његове равнотеже
једино у периоду 1994-1995 и 1997-1999. године.
30) Овај метод тестирања (испитивања) политичког легитимитета предлаже Војислав Ста
новчић, у: „Проблеми легитимности политичке власти”, op. cit, стр. 94-96. О томе више
видети и: Александра Мировић, „Криза легитимности и престанак политичке облига
ције, или право и дужност грађанске непослушности”, Српска политичка мисао, вол..
27, бр. 1, 2010, ИПС, Београд, 2010, стр. 126-127.
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степен критичке политичке свести који је неопходан за овакву вр
сту политичког деловања. Имајући све напред изложено у виду,
сматрамо да се и стратегија отказивања послушности властима ко
ја је била примењивана у овим последњим годинама Милошевиће
ве владавине, такође може потпуно оправдано сврстати у примере
грађанске непослушности.31)
Примена грађанске непослушности као средства политичке
борбе у условима једног хибридног системско-институционалног
контекста, у каквим се тада налазило српско друштво, па чак и он
да када је тај хибридни режим ушао у фазу свог опадања, са јача
њем ауторитарних тенденција, била је могућа управо јер су актери
цивилног друштва у настајању имали довољно развијену критичку
свест о природи своје политичке облигације на послушност, као и
довољан степен грађанске врлине храбрости да је престану извр
шавати. Управо због тога, наш основни налаз и гласи да системскоинституционални контекст представља само одређен оквир пона
шања људи, али да на њихово политичко деловање такође утичу,
па чак и пресудно, друштвене норме, односно политичко-културне
вредности и оријентације.
Случај Србије показује да деловање путем примене ове ево
луцион
 истичке и реформске стратегије, са свим карактеристика
ма које она има per deffinitionem, може да буде усмерено не само
против воље већине која стоји иза одређених закона и политичких
31) Илустративан пример грађанске непослушности из овог периода је ЦеСИД-ово ор
ганизовање надгледања септембарског изборног процеса на бирачким местима, иако
није била добијена званична дозвала за то. При том, поред тога што је то била директна
непослушност, она је била и тајна (прикривеним надгледањем избора, настојало се да
се избегну санкције), а што противуречи условима постављеним у оквиру савременог
концепта грађанске непослушности. Али, без обзира на то, ово је један, како истиче
Спасићева, „доста чист пример” противзаконитог цивилног деловања, узрукованог не
легитимном одлуком политичке власти (о забрани надгледања избора од стране актера
цивилног друштва). О томе видети: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, op. cit.,
стр. 73. Такође, и свакодневни велики протести у Београду и другим градовима Србије,
који су уследили након покушаја кривотворења резултата септембарских избора, а у
чему је учествовала и Савезна изборна комисија (СИК), кршећи изборне и друге про
писе, али и сам важећи Устав (званично објавивши 29. септембра 2000. да је Војислав
Коштуница, кандидат ДОС-а, добио 48,96 одсто од укупног броја гласова, дакле, да ни
је добио потребну већину од 50 одсто плус један глас за победу у првом кругу; иако је
накнадно, после Милошевићевог изнуђеног признања изборног пораза, прогласила да
је овај кандидат опозиционе коалиције тада победио са 50,24 одсто гласова) нису били
ништа друго до примена грађанске непослушности. Рецимо, то је очигледно у случају
чина тринаест хиљада рудара колубарских рудника који су, придружујући се хиљадама
других грађана у протесту, обуставили производњу; а управо су исказана међуграђан
ска солидарност и снажна цивилна подршка рударима осујетиле власт у покушају да
их принуди, претњом употребе силе, да наставе процес рада.
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одлука, то јест оних који су их донели, већ и против (само)воље по
литичке власти која је, управо игноришући већинску вољу у дру
штву, изгубила својство легитимности. Другим речима, то значи да
је примена овакве bottom-up стратегије политичког деловања (од
основе друштва ка његовом врху) могућа не само у условима већ
консолидоване демократије, односно постојања развијеног и ста
билног система демократских институција, него да је исто тако мо
гућа и у условима оне минималне, изборне демократије, али такође
и у квазидемократским условима, и то управо као једна еволутивна
стратегија спровођења демократских промена.
Aleksandra Mirovic
CIVIL DISOBEDIENCE AS AN EVOLUTIONARY
BOTTOM-UP STRATEGY FOR DEMOCRATIC
CHANGES: THE CASE OF SERBIA  
Summary
In the basis of modern concept of civil disobedience, or in
other words in the base of dominant Rawlsian version of
this concept, there is one primarily systemic theoreticalmethodological approach. However, a basic precondition
for implementation of this political practice is a strictly
defined systemic-institutional frame reflected in already
developed and stable liberal-representative democracy. In
addition to this, there are some additional preconditions
needed for justification of such civil activity. Among them
certainly the most significant precondition is the systemic
approach which implies that it does not question the con
stitutional-legal and political order, but only individual
legal and political acts (documents), certain political de
cisions, measures and policies. Use of such theoreticalmethodological matrix may lead to a conclusion that noninstitutional political activity of citizens of Serbia in their
anti-regime battle in quasi-democratic climate of 1990’s
could not be defined as civil disobedience in true mean
ing of this notion. In this paper author attempted to prove
that the above mentioned general theoretical frame as a
starting point is too narrow and dogmatic-like, because
it divides theory from reality, in this case the reality of
Serbian society in last decade of 20th century. Moreover,
its use as a starting point also downgrades cognitive and
socio-political usability of the concept of civil disobedi
ence itself and consequently usability of democratic ca
pacity of modern societies. Therefore the author attempted
to underline that the abovementioned approach is ques
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tionable and that it produces a whole line of analytical
simplifications in empirical research in general, including
the analysis of the nature of protest actions of social op
position in Serbia of that time. In line with it, the author
proposed certain correction of such systemic-institutional
approach and its upgrade by civic culture approach as one
normative approach. On the basis of an extensive analysis
of systemic-situational context in period of 1999-2000 and
the Fifth October event in particular, along with simulta
neous consideration of the existing normative (politicalcultural) frame, the author made conclusion that at that
time in Serbia, although a pseudo-democratic conditions
of one hybrid regime still existed, still a massive cancel
lation of obedience to the government “happened” while
maintaining some basic traits of civil disobedience that
are underlined in case of modern conceptualizations.
Key Words: civil disobedience, liberal-representative de
mocracy, quasi or pseudo-democracy, hybrid regime, case
of Serbia, institutionalization of democracy and human
and civil rights and freedoms, civil-society and political
actors, democratic capacities, civic political culture, dem
ocratic changes, systemic-institutional approach, norma
tive approach.
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Resume

According to prevailing theoretical conceptions, na
tional anti-regime conflict in Serbia that took place
in last decade of last century, including student and
civic protests in the winter 1996/1997 and in particu
lar mass protests in September and October in 2000,
cannot be considered as the cases of “real” civil dis
obedience. However, that is what they were taking
into account several reasons for it. Not only that such
evolutionary strategy was implemented, but it proved
itself to be an efficient mechanism of social pressure
in pseudo-democratic conditions for accomplishment
of legally obtained change of the regime before that.
However, modern concept of civil disobedience in its
dominant Rawlsian version, connects the possibility
of such political practice strictly with existence of
developed and stable liberal-representative democ
racy; while among the conditions of its justification
there is accentuated the systemic condition which
implies that such activity cannot question the exist
ing constitutional-legal and political order, but only
individual legal and political documents (acts), cer
tain political decisions, measures and policies. Start
ing from the above mentioned theoretical matrix and
systemic-methodological approach, and taking into
consideration the authoritarian character of ancien
régime and also implementing democratic changes
as a final objective of actively engaged citizens and
their protest actions, as well as existence of elements
of violence in case of the Fifth of October event, there
comes the conclusion that the above mentioned noninstitutional political activity of the citizens of Serbia
cannot be defined as civil disobedience in true mean
ing of this notion.
Before all, the author’s basic remark is related to the
general theoretical frame which is the starting point
to consider the civil disobedience strictly as a “con
tinuation of democratic politics” (R. Barker), and the
remark relates to too narrow and dogmatic character
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of this frame. As such, it divides theory from reality
and so it downgrades cognitive and also social-po
litical usability of this concept. Therefore the author
underlined significance of a different interpretation
of the context being necessary for implementation of
the practice of civil disobedience, by which its accent
would not be placed only to a necessary institutional
frame, but also to a certain political-cultural frame.
The author underlined the need for correction of the
systemic-institutional approach to certain extent in
direction of certain reduction of its too high demands
toward one necessary institutional minimum which
would imply at least a partial institutionalization of
democracy and human and civil rights and freedoms
and it means existence of civil society at least in its
rudiment form, as well as creating a certain neces
sary space for its functioning and self-defense, as
well as democratic legitimization of the government
and order, or at least obeying of it. Then it is neces
sary to combine such “accommodated” institutional
approach to one normative approach for purpose of
underlining significance of civic political culture (socalled civic culture approach) for implementation of
strategy of civil disobedience.
However, the above mentioned concept omitted sever
al aspects that are important for defining of the char
acter of political activity and anti-regime struggle of
social opposition in Serbia of that time. Namely, such
concept suffers from simplification of things. Firstly,
in its basis there is one highly simplified dichotomist
division of the orders on authoritative and democratic
ones and by this it neglects certain types and transi
tional (intermediate) models that exist in each of such
types of political systems. Secondly, it implies a sim
plified and one dimensional interpretation of motives
and themes of demands of participants in above men
tioned protest actions. In addition, it omits to con
sider problems in theoretical defining of the category
of violence and questionableness of non-violence as
the traits of civil disobedience.

Овај рад је примљен 8. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
16. марта 2011. године.
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Сажетак
Овај рад критички анализира и пореди концепте
трансформационих вођа, слуга-вођа и грађана-вођа.
Код сва три концепта могу утврдити начелне слично
сти, изнад свега примарност етичких претпоставки
у разумевању вођства. Док се за трансформационо и
услужно вођство, мада су под утицајем политичког
дискурса, може рећи да припадају општим, генерич
ким теоријама вођства, концепт грађанина-вође се
може идентификовати као аутентична форма поли
тичког вођства, још прецизније: као форма вођства
карактeристична за цивилно друштво. Рад се закљу
чује тиме што трансформационо и услужно вођство
одређује као засебне парадигме, где је трансформаци
она парадигма превасходно усмерене на оснаживање
колективних вредности и организационе промене, а
парадигма услужног вођства на потребе следбеника и
свесно служење истим. Истовремено, концепт грађа
нина-вође се идентификује као потпуно компатиби
лан са концептом слуге-вође.
Кључне речи: трансформациони вође, слуга-вођа, гра
ђанин-вођа, етичко вођство, цивилно друштво, демо
кратија.
ез обзира како неко постао вођа, захваљујући срећном сплету
околности, таленту, великим идејама, богатству или позицији,

Научни сарадник, доцент, Институт за политичке студије, Београд
Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
граду, а финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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то не би било могуће без вољних следбеника. Вођство, дакле, није
присила, оно представља вишедимензионални морални однос из
међу вође и следбеника, базиран на етичким категоријама повере
ња, обавеза, посвећености и визији заједничког добра. Полазећи
од претпоставке да је етичка перспектива од круцијалне важности
за разумевање пост-модерне позиције феномена вођства, рад ана
лизира концепције трансформационог вођства, услужног вођства
и грађанског вођства. Џејмс Мек Грегор Брнс (James MacGregor
Burns) је први који је етичке квалитете ставио у сам нуклеус про
учавања вођства.1) Стављањем нагласка на интерактивни про

цес којим се реализују мутуалне сврхе, трансформационо
вођство је усмерено ка постизању колективних вреднoсти, ка
променама које значе досезање вишег моралног нивоа.

Неологизам услужно-вођство је креирао Роберт Гринлиф (Ro
bert Greenleaf) 1970. године у своме делу „Слуга као вођа (The
Servant as Leader)“.2) Главна концептуална интенција концепта
услужног-вођства је да слуга-вођа признаје властиту моралну од
говорност не само према успеху колективитета већ и према следбе
ницима (члановима колективитета). Концепт грађанина-вође пред
ставља варијанту концепта слуге-вође, стављеног у политичко-де
мократско окружење, то јест на ниво цивилног друштва. Идеја је
да се форсирањем грађанске аутентичности, мобилизације, коопе
ративности, одговорности и волунтаристичке партиципације, дође
до оснаженог цивилног друштва компонованог од самоиниција
тивних грађана-вођа.

ЗА КОЛЕКТИВ ИЛИ ЗА ПОЈЕДИНЦА?
Утицање, интерактивни процес у оквиру кога неки Х убеђују
друге Y да верују у и чине на одређени начин,3) манифестује саму
суштину вођства, па деловање довољно снажних вођа може има
ти оминозне (судбоносно позитивне или негативне) последице на
следбенике, групе, организације и друштво in toto.4) Ерго, процес
интеракције између вође и следбеника има носеће место у апсол
вирању етике вођства. Истичући да могућност избора и договора
1)
2)
3)
4)

Burns, J. M. Leadership. Harper & Row, New York, 1978.
Greenleaf, R. K. The Servant as Leader. The Greenleaf Center for Servant Leadership, West
field, [1970] 2008.
Rost, J. C. Leadership for the Twenty-First Century. Praeger, London, 1991, стр 157.
Yuki, G. Leadership in organizations (7th ed.). Pearson, Upper Saddle River, [1994] 2010,
стр. 329.
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представља „нормативну тачку прелома“ односа вођа-следбеник,
може се говорити о етичком линији поступања, распону чији је је
дан пол не-етичка покоравање, принуда или присила, а други пол
про-етичка персуаз ија, уверавање или убеђивање, где је доња гра
ница могућност избора. На тој линији: (1) активности које укључу
ју физичку присилу не треба узимати као адекватне за ситуирање
унутар концепта утицања; (2) такође, мада се ради о активностима
које су потенцијално сасвим законске и прихватљиве, треба ели
минисати и чињење утемељено на наредбодавном покоравању у
име неке признате и легитимне инстанце власти, због тога што не
дозвољавају могућност индивидуалног избора без напуштања са
мог „односа утицања“; (3) активности које инкорпорирају претњу
одређеном консеквенцом (наградом или казном) уколико се неко
не сложи или не понаша у складу са траженим начином се, такође,
могу третирати као принудне (осим уколико однос вођа-следбеник
не подразумева могућност избора); (4) активности које се базирају
на психолошком застрашивању других се могу сматрати више или
мање присилним делањем, дакле, као неподобним за сврставање у
сферу утицања (уз уважавање различитог прага застрашивања за
различите појединце, те важности намера и мотивације, то јест за
страшивање овога ранга понекад може и бити корисно у односу на
нормални конформизам и отпор појединаца према променама); (5)
акције које се базирају на убеђивању или уверавању (персуаз ији)
других генерално се могу уврстити у зону утицања.5) При томе, за
персуазију се може рећи да представља процес убеђивања (увера
вања) који се заснива на томе да се жеље убеђивача убеђиваним
представе као њихове властите, да убеђивачки десидеријум поста
не оно што убеђивани, као „властити господари“, чине за властито
добро и на властиту одговорност. Због тога што се приликом чина
уверавања или убеђивања користе различите предности, она ни
је једносмерна већ је двосмерна, моћ убеђивања постаје тако моћ
погађања, утицај се црпи из предности инволвираних страна, моћ
се тако може позиционирати на начелу „узимања и давања“.6) Ово
имплицира да убеђивање није искључиво дискурзивна зона раци
оналности, већ да, између осталог, обухвата симболичку комуни
кацију, статус, особине личности, одређене међуљудске и групне
вештине, религију
5)
6)

Rost, J. C. Leadership for the Twenty-First Century. op. cit., стр. 156-162.
Neustadt, R. Presidential power (2nd ed.). Wiley, New York, [1960], 1980, стр. 28, 30.
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Брнс је идентификовао две врсте вођства: (1) трансакционо
вођство – подразумева иницијативу неког појединца у смеру кон
такта са неким другим зарад размене нечег вредног (и следбеници
и вођа добијају оно што желе); и (2) трансформационо вођство –
подразумева не само сагласног следбеника, већ и промену њихо
вих уверења, потреба и вредности, њихово узајамно подизање на
виши мотивациони и морални ниво.7) По њему, вођство предста
вља подстицање следбеника, од стране вођа, да делују зарад одре
ђених циљева који представљају вредности и мотивацију (жеље и
потребе, аспирације и очекивања) како вођа тако и следбеника, то
јест вођство, и у трансакционој и у трансформационој варијанти,
може да се одреди као реципрочни процес мобилизације од стране
појединаца са одређеним мотивима и вредностима, те различитим
економским, политичким и другим ресурсима, у контексту компе
тиције и конфликта, зарад реализовања независних или узајамних
циљева и вођа и следбеника.8) Трансформационе вође стимулише
и инспиришу следбеника у смеру остварења ванредних резулта
та и развоја властитих капацитета за вођство. Трансформационо
вођство, дакле, подиже морални и мотивациони ниво, то јест ни
во људског понашања и етичких тежњи, на релацији вођа-вођени,
те се стога може регистровати трансформишући ефекат у смеру и
једних и других.9) Оно обухвата промене које користе и односу и
ресурсима конституената односа, што резултује повећањем капа
цитета за реализацију узајамних сврха.
Као носеће компоненте проширеног схватања трансформацио
ног вођства можемо да наведемо: (1) уважавања индивидуалности
- трансформационе вође поклањају посебну пажњу индивидуал
ним потребама следбеника, разлике су признате и на нивоу посеб
ности и на нивоу њиховог мењања током времена; (2) интелектуал
не стимулације - трансформационе вође потенцирају креативност,
оригиналност и иновативност (грешке се толеришу и нису јавно
критиковане, разликовање идеја следбеника у односу на идеје вође
се не осуђује); (3) инспирационе мотивације - трансформационе
вође се понашају на начин да мотивишу и инспиришу следбенике
у смеру реализације високо постављених циљева, ово се реализује
преко комуникације обележене високим очекивањима, употребом
симбола зарад фокусирања напрезања и изражавањем важних ци
7)
8)
9)

Burns, J. M. Leadership. op. cit., стр. 4, 20, 19.
Ibidem, стр. 19, 425.
Ibidem, стр. 20.
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љева на једноставан начин (за ову компоненту се може рећи да је
делимично реализована и преко синергије демонстриране са прет
ходне две димензије); (4) идеализовани утицај – трансформационе
вође се постављају на начин да буду егземплари својим следбени
цима, они су поштовани и уживају поверење, њихови следбени
ци верују да имају ванредне способности, истрајност и одлучност,
што сугерише два аспекта - вођино понашање и елементе који су
последица атрибуције следбеника (ова компонента, као кулми
нација претходне три са јаким емоционалним везама следбеника
усмереним ка вођи, се може третирати као харизматска димензија
трансформационог вођства).10)
Модел услужног вођства се фундира на идеји слуге као вође,
то јест на таквој поставци која позицију вође дефинише преко ду
жности служења следбеницима. Слуга-вођа је, пре свега, слуга, он
располаже са природним осећајем да хоће да служи, а тек касније
свесни избор га ставља у позицију вође - ово је сасвим различито
од конјункције где неко примарно жели да буде вођа.11) Изврше
ње одређеног задатка и даље представља важан параметар вођства,
али се потенцира и освешћеност вође у смеру друштвених импли
кација реализације постављених циљева. Ефикасност вођства није
анулирана, али је њој придодата глобална ефикасност - брига за
дугорочно људско благостање. За модел услужног вођство се, јед
ним делом, може рећи да иде даље од модела трансформационог
вођства, концепт инкорпорира стално апострофирање етичке прак
се, док само неки теоретичари трансформационог вођства ставља
ју нагласак на релевантност етичког понашања. Трансформационо
вођство гравитира ка форсирању организационих циљева, док је
услужно вођство превасходно усмерено на следбенике.12) Цело
купна концептуална поставка услужног вођства није примарно
усмерена на карактеристике вођа, следбеника или сутације, она их
неоспорно признаје као факторе, али њен теоретски фокус су дуго
трајни глобални ефекти вођства, она предлаже моралне стандарде
за тако постављене (дуготрајне) циљеве (или сврхе) и демонстрира
као људи требају да се поставе да би регистровали дуготрајне кон
секвенце прокламоване мисије.
10) Види Bass, B. M. Transformational leadership: Industry, military, and educational impact.
Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1998.
11) Greenleaf, R. K. Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and gre
atness. Paulist Press, New York, 1977. стр. 27.
12) Stone, A. G. „Transformational versus servant leadership: A difference in leader focus.“ Ser
vant Leadership Roundtable Proceedings, 2003, доступно на: , стр. 1-2.
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Слично концепту трансформационог вођства, услужно вођство
се директно ослања на базичне претпоставке теорије харизматског
вођства. Међутим, за разлику од трансформационог вођства, ис
траживање слугу-вођа су више лимитирана, па се заправо као ва
жно место за разумевање концепта намеће разумевање конструкта
вођства. У том контексту, важно је водити рачуна о следећим мо
ментима: (1) услужно вођство није стил вођства, већ је, заправо,
парадигма која преобличава разумевање и праксу вођства, долази
до инверзије вођо-центричне перцепције феномена са следбенич
ко-центричким моделом; (2) таква констелација периферизује же
ље вође и организационе интересе, а форсира добро вођених, пре
узимање таквог ризика је утемељено на претпоставци услужног
вођства да ће повратни ефекат бити манифестован као максимали
зовање потенцијала следбеника; (3) потенцирање превазилажења
личних интереса (себичности) вође не значи да услужно вођство
пренебрегава значај моћи који се јавља као нужно власништво во
ђа (могућност самог чињења и чињење само), који је употребљава
ју за служење оријентисано ка најбољем интересу вођених.
Као шест кардиналних особина услужног вођства могу се
идентификовати: (1) уважавање људи (пажљиво слушање, служе
ње потребама других и вера у људе); (2) развој људи (обезбеђење
могућности за учење, моделирање адекватног понашања и градња
других преко охрабривања); (3) грађење заједнице (грађење чвр
стих односа, чињење кроз охрабривање, уважавање индивидуал
них разлика); (4) испољавање аутентичности (интегритет и пове
рење, отвореност и одговорност, вољност да се учи од других);
(5) обезбеђивање вођства (предвиђање будућности, преузимање
иницијативе и појашњење циљева); и (6) учествовање у вођству
(формирање заједничке визије, партиципативна моћ одлучивања
и дељење статуса и привилегија на свим нивоима организације.13)
Предности модела услужног вођства представљају и алтруизам,
једноставност и самоосвешћеност. Модел потенцира моралну сен
зибилизованост за друге, редукује потенцијалне конфликте узро
коване форсирањем властитих жеља насупрот следбеника.14) Слу
13) Види Laub, J. A. „Assessing the servant organization: Development of the servant organiza
tional leadership assessment (SOLA) instrument. “ Dissertation Abstracts International, 60
(02), 308A. (UMI No. 9921922), 1999.
14) Види Johnson, C. Meeting the ethical challenges of leadership: casting light or shadow. Sa
ge, Thousand Oaks, 2001, стр. 173-177.
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ге-вође се односе према другима преко несебичне бриге, која често
подразумева и личну жртву.
За Ларија Спирса (Larry Spears), десет најважнијих елемената
за развој слуге- вође су: (1) слушање - слушајући оно што је рече
но (или прећутано), слуга-вођа може да идентификује вољу групе
и да помогне да се што јасније позиционира и изрази; (2) емпати
ја - слуга-вођа тежи ка томе да разуме друге, да их прихвати и да
им призна посебне и јединствене духовне квалитете, чак и онда
када се не слаже са њиховим учинцима и понашањем; (3) исце
љење - слуга-вођа преко емоционално-духовног исцељења себе и
других може стићи до моћног инструмента за трансформацију и
интеграцију; (4) свесност - генерална свесност и самоосвешћеност
јачају слугу-вођу, те помажу у адекватном разумевању питања ко
ја се тичу етике и вредности, резултујући холистичким приступом
одређеним ситуацијама; (5) персуазија - слуга-вођа се не ослања
на позициони ауторитет, на принудно покоравање, већ на убеђива
ње оријентисано ка консензусу унутар групе; (6) концептуализа
ција - перспектива концептуализације омогућава слугама-вођама
да поступке промишљају ван свакодневне рутине, прецизније: да
остваре баланс између краткорочних циљева и ширег концептуал
ног мишљења; (7) предикција - блиско повезано са концептуали
зацијом, предвиђање, које може бити и интуитувно и развијено,
омогућава слуги-вођи да разуме лекције из прошлости, реалност
садашњости и последице одлука у будућности; (8) стјуардшип
- слуга-вођа је посвећен служењу потреба других, што подразу
мева мање контролу а више отвореност и уверавање; (9) посвеће
ност људском напредовању - слуга-вођа полази од претпоставке
да људи имају интринсичне вредности које не зависе од њиховог
материјалног доприноса као радника, стога је има изузетан осећај
одговорности према личном, професионалном и духовном напре
довању; и (10) грађење заједнице - слуга-вођа је више оријентисан
ка грађењу заједнице оних који раде у датој, локалној институцији,
него ка потенцијалним променама у ширим институцијама.15)
Иако не постоје неки чврсти докази по којима би вођу обе
леженог високим стандардима моралног резоновања аутоматски
требало третирати као некога ко је склонији трансформационом
понашању у односу на вође који не располажу са таквим квалите
15) Spears, L. C. „Introduction: tracing the past, present, and future of servant-leadership.“ у
Spears, L. C. и Lawrence, M. (ed.) Focus on leadership: servant-leadership for the twentyfirst centuruy. John Wiley & Sons, New York, 2002, стр. 5-8.
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том, морална компонента трансформационог вођства је ипак на
глашена преко колективних аспеката моралног развоја,16) па је, у
том контексту, врло важна способност утицања која резултује „из
мештањем“ („адаптабилним дириговањем“) следбеника ван зоне
властитих интереса а зарад предности организације (индивидуал
ни интереси су кориговани, не занемарени или запостављени). На
тој линији, услужно вођство би се могло третирати смо као једна
од форми трансформационог вођства, или би се макар могло под
вести под конструкт трансформационог вођства.17) Међутим, таква
констелација по питању моралне димензије трансформационог
вођства може да буде елаборирана и као фактор који представља
сметњу развоју организационих етичких норми, с обзиром на чи
њеницу да је нагласак стављен на прилагођавање индивидуалних
интереса организационим интересима и вредностима. Ово је у су
протности са парадигмом услужног вођства, где су потребе члано
ва организације важније од организационог успеха, а вођство се
третира као независно од позиције или статуса, усмерено ка тра
жењу варијанти за служење другима преко развоја њихових пуних
потенцијала (што никако не значи да су бенефити вође рестрикова
ни овим развојним процесом).
Као значајан моменат у промишљању односа трансформаци
оног и услужног вођства можемо навести и филозофију персона
лизма, који јединку поставља као сам центар ширег друштва, и то
на начин да се други вреднују кроз призму самореализације инди
видуалног (личног), јер само у односу према другима ми егзисти
рамо као особе, оно што јесмо се не може разматрати без улагања
других који имају потребу за нама, наша стварност је упућена на
оне којима је стало до нас, права, моћи или слобода са којима рас
полажемо су индивидуални преко милости (фаворизовања) нама
најближих.18) По Томасу Ветстоуну (Thomas Whetstone), услужно
вођство је компатибилно са главним темама персонализма: (1) цен
тралношћу појединца (вредност и дигнитет појединца је концепту
ално „неприкосновена“); (2) субјективношћу и аутономијом (преко
субјективности појединац признаје партикуларност своје властите
објективне егзистенције, аутономије своја бића); (3) људским диг
Bass, B. M. Leadership and performance beyond expectations. The Free Press, New York,
1985.
17) Beaz ley, H. и Beggs, J. „Teaching servant-leadership.“ у Spears, L. C. и Lawrence, M. (ed.)
Focus on leadership: servant-leadership for twenty-first century. John Willey & Sons, New
York, 2002, стр. 58.
18) Macmurray, J. Persons in relation. Harper and Harper, London, 1961, стр. 158, 211.

16)
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нитетом (персонализам додаје Кантовом категоричком императиву,
третману људи као циља, никада као циљног средства,, позитивну
обавезу љубави, поштовања и афирмисања других); (4) поједин
цем унутар заједнице (постоји јасна разлика између индивидуали
зма, стања у коме су индивидуе међусобно супростављене, од ин
дивидуалитета, позиције која појединца доживљава као градивни
елемент друштвеног поретка, слободног да дела, али на начин да
уважава заједничко добро, са одређеним ограничењима по питању
слободе, „себичног“, иморалног чињења); и (5) партиципацијом и
солидарношћу (с обзиром на чињеницу да се отуђење дешава на
нивоу стварности друштвене дискриминације, економске угроже
ности и недостатка друштвених вештина, персонализам промови
ше солидарност обележене могућношћу за пуну партиципацију).19)
Наглашавајући да трансформационо вођство може бити ин
струментализовано, псеудо-трансформациони вођа може претера
но форсирати властиту (неалтруистичку) визију на штету следбе
ника, те да се несумњива ефикасност трансформационог вођства
у уверавању следбеника зарад реализације одређене визије, без
начелних граница, те пуне и аутентичне партиципације у детер
минисању заједничког добра, може претворити у глорификовање
вође (чак и у екстремну подршку тирана),20) а уважавајући и по
тенцијалне слабости услужног вођства на релацији манипулације
слуге-вође од стране искуснијих следбеника, Ветстоун као решење
предлаже еклектичко комбиновање моралне поставке слуге-вође
са одређеним понашањем алтруистичког, истинског трансформа
ционог вође.21) Наиме, зарад оснаживања визије слуга-лидер треба
да користи доказане технике развијања визије, ангажовања и јача
ња других, неговања сарадње, планирања „малих постигнућа“ и
повезивања награда са учинцима, избегавајући било какву манипу
лацију преко узајамне посвећености патиципацији, солидарношћу
за заједницом и поштовањем сваке личности утемељеним на фи
лозофији персонализма.22) Додајмо овоме да идеални-тип ортодок
сно-трансформационог вође подразумева: повећање освешћености
19)

Whetstone, J. T. „Personalism and moral leadership: the servant leader with a transforming
vision.“ Business Ethics: A European Review, 11(4), стр. 386-387.
20) Види и Rasmussen, T. „Creating a culture of servant leadership: a real like story.“ у Spears,
L. (ed.), Reflections on leadership: how Robert K. Greenleaf’s theory of servant-leadership
influenced today’s top management thinkers. John Willey & Sons, New York, 1995, стр. 297.
21) Whetstone, J. T. „Personalism and moral leadership: the servant leader with a transforming
vision.“ op. cit., стр. 391.
22) Loc. cit.
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на линији исправног, вредног и значајног, подизање следбеничких
потреба за постигнућима и самоактуализацијом, неговање више
моралне зрелости код следбеника и перманентно инсистирање на
отклону према личном интересу следбеника у смеру групе, орга
низације или друштва, док идеални-тип псеудо-трансформационог
вође подразумева: стављање у први план психодинамичке иден
тификације, пројекције, фантазије и рационализације као замена
за постигнућа и актуализацију, охрабривање „ми-они“ компети
тивности, инверзију општег добра са оним што је добро за вођу,
повећану вероватноћу за подстицањем мржње, зависти, похлепе и
сукоба уместо алтруизма, хармоничности и кооперације.23)
Теоретски посматрано, примарни циљеви трансформационог
вође обухватају, дакле: (1) нагласак на подизању моралног „испо
љавања“ следбеника и организације; (2) форсирање индивидуалне
предузимљивости; (3) стварање окружења прожетог моралношћу;
и (4) интензивну упућеност на више добро. Међутим, атрактивност
трансформационе поставке није фундирана на етичким премисама
које карактеришу Брнсов приступ, она је, пре свега, лоцирана у ње
ној економској димензији, у чињеници да утиче на повећање еко
номске ефикасности подређених.24) Таква констелација, као сасвим
реалну опцију трансформационог приступа, може имати вођу који
на рачун својих запоставља следбеничке интересе. Имајући на уму
чињеницу да следбеници гравитирају ка томе да трансформацио
ног вођу подигну на пиједестал харизматског хероја, врло лако се
може доћи до стања фалсификованог (или привидног) оснаживања
следбеника (на нивоу признавања моћи коју већ имају, повратка
моћи коју су изгубили или давања моћи који никада нису имали),
обележеног нераеализованим моралним императивима обећаним
од стране вође, стању које завршава у неповерењу отуђењу и мо
ралној неодговорности следбеника.25) Суштински можемо говори
ти о две врсте оснаживања: (1) о психо-политичком - ономе ко
је резултује способношћу људи да остваре праве промене; и (2)
психо-симболичком - ономе које омогућава људима да се носе са
суштински непромењеним сетом околности.26) Констатујући да је
23) Bass, B. M. „The ethics of transformational lead ership.“ у Ciulla, J. B. (ed.) Ethics, the heart
of leadership. Praeger, Westport, 1998, стр. 171.
24) Види Johnson, C. Meeting the ethical challenges of leadership: casting light or shadow. op.
cit., стр. 157-166.
25) Ciulla, J. B. „Leadership and the problem of bogus empowerment.“ у Ciulla, J. B. (ed.) Et
hics, the heart of leadership. Praeger, Westport, 1998, стр. 64.
26) Loc. cit.
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ова прва врста чешће обећавана, док је друга врста чешћа пракса
вођства, остаје чињеница да су трансформационе вође пре свега
упућене на себе или на организацију, а мање на аутономију след
беника, на нека универзална морална начела или на одговорност
неком ширем кругу организационих актера.27)
Концепт слуге-вође ја поставка чија је главна концептуална ка
рактеристика јасно потенцирање дистинкције између бриге за себе
и бриге о другима у етици вођства: вођа је, наиме, пре свега слуга
у служби неког циља (или циљева), овде третираног као заједничка
сврха њега и следбеника, који је ван домашаја али функционише
као нешто чему се тежи и што је пропулзивно, он редукује (персо
нални) императив моћи вође (или потребу за материјалним стица
њем) у смеру заједничког или општег (друштвеног) добра. Изјед
начавати вођство са положајем који вођа заузима у некој организа
цији, фузионисање вођства са формалном хијерархијом, директно
значи пренебрегавање разлике између вођства и власти, те потен
цирање ситуације у којој је вођа сепаратисан од групе. Ерго, вођа у
цивилном друштву треба да доноси одлуке неутрално, у складу са
објективним чињеницама - без пристрасности и фаворизовања, а
његова комуникација мора јасно произилазити из начела уважава
ња дигнитета чланова асоцијације и њихових права: важан иденти
фикациони моменат повезан са асоцијацијама цивилног друштва
представља и претпоставка фер или правичног управљања. Гра
ђанско вођство се, дакле, практикује (или се збива) увек када гра
ђани, признајући постојање одређене грађанске заједнице са сетом
односа дефинисаних преко специфичне повезаности, која нужно
укључује заједничку ситуацију са свим регистрованим аспираци
јама и потенцијалима, предузму (довољно подржане) активности
усмерене ка променама зарад очувања или повећања неке добро
бити (која је „локална“ по поводу али је универзална по домету).28)
Као неке од главних одлика позиције грађанина-вође, то јест
концепта грађанског-вођства, можемо навести следеће моменте:
(1) грађани-вође нису нити избрали, нити тражили вођство, они
се не уклапају у стандардни стереотип популарне културе, где во
ђа стоји испред или изнад свих у потрази за моћи или престижом,
они, дакле, нерадо напуштају приватни живот зарад нове јавне по
27) Graham, J. „Servant leadership in organizations: inspirational and moral“. Leadership Quar
tely, 2(2), стр. 110.
28) Couto, R. A. „Defining a Citizen Lead er.“ у Public Leadership Education: The Role of the
Citizen Leader. The Kettering Foundation, Dayton, 1992, стр. 4.
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зиције, може се, дакле, рећи да они нису „супстанцијалне вође per
se“- вође зарад самог вођства, већ „акциденталне вође per aliud“вође „помоћу“ одређеног конкретног проблема повезаног са сва
кидашњим животом грађанске заједнице (односно одржањем или
јачањем цивилног друштва); (2) функционисање грађанина-вође
карактерише пуно (неформално) поверење оних са којима ради на
заједничком циљу, што резултује комплекснијим степеном одго
ворности и вишом формом ауторитета према групи коју заступа;
(3) за разлику од неких којима морална композиција или одговор
ност групе није пресудан фактор, за грађанина-вођу она предста
вља круцијално својство, јер уверења грађанина-вође се базирају
на факту да смо ми, схваћени као друштво, одговорни за елими
нисање свих дијалитичних елемената по питању људског досто
јанства сваког од нас, грађанско вођство отвара могућност за де
ловање онима без политичког утицаја, његова носећа интенција је
да политички, економски и социјални систем учини одговорнијим
према онима којима треба да служе (а то уопште или недовољно не
чине); (4) зато што за грађанина-вођу политика није ништа друго
него израз друштвене сензибилизованости за грађанску заједницу
и заједничке интересе њених чланова, грађанско вођство је ори
јентисано ка проширењу полит-системског схватања „легитимно
сти“ група ограниченог на ове или оне елите; и (5), уважавајући
претходно, грађанско вођство се може третирати као: (5.1.) траже
ње промена пре него што су политичари вољни да делују у том
смеру, (5.2.) пледирање за јавно профилисане акције зарад јавних
проблема који су игнорисани или третирани као „нелегитимни“, и
(5.3.) захтевање промена које надилазе капацитете који би омогу
ћили јавним службеницима да се ангажују (грађани-вође могу да
чекају време када се дуго одлагано питање трансформише у кризу
која захтева одређени тип реакције).29)
Грађани-вође не треба да буде ограничен ограничен на кон
кретни проблем који треба бити решен или конкретну ствар коју
бране, већ морају покривати и познавање начина како одређени по
литички систем функционише и идеје на којима је исти заснован.
Међутим, и тада та упућеност не може бити редукована на фор
мално познавање размештаја институција власти и ширих релаци
оних политичких концепата, без практичних аспеката грађанског
вођства: грађанин-вођа је пре свега онај који предузима одређене
29)

Loc. cit.
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акције. Амалгам сазнања о демократским вредностима, партици
пацији, моћи, различитости или културном наслеђу, те организа
ционих техника, медијативних институција, процена, креативних
техника или стратегије промена могу представљати ваљану обра
зовно полазиште за локалној заједници одговорног грађанина-во
ђе.30) При свему томе, мора се водити рачуна да је за грађанинавођу далеко важније активно изналажења системских могућности,
кроз раскидање са грађанском (или системском) инертношћу и
отварањем нових демократских простора, него пасивно критико
вање и прихватање датог обима акционог избора. Без обзира на
тежину реализације ефикасног вођства, вође у локалним заједни
цама, класичне политичке или грађанско-активистичке провени
јенције, увек имају значајну друштвену улогу: ма какве групе биле,
оне се не организују саме од себе - организују их вође. Грађанско
вођство обезбеђује дијалектичку повезаност партикуларних ло
калних повода и универзалних консеквенци, стварних проблема
и демократских идеала, вођства и следбеништва. Основа аутори
тета грађанина вође је, такорећи безусловно, поверење њихових
следбеника, они перципирају одређени проблем и пласирају га у
јавност без икаквог диктата или интервенисања државног инсти
туционалног система. Грађани-вође не само да ослобађају креа
тивност и неспутану иницијативу следбеника у вези специфичне
агенде, већ и едукују, стимилишу и инсистирају на стварању нових
грађански освешћених следбеника као нових грађана-вођа, што у
стицају резултује пробитачнијим, способнијим и ангажованијим
грађанством.
*
* *
Имајући на уму горе изнето, може се рећи да: (1) слуге-вође
охрабрују следбенике преко обезбеђивања могућности за стицање
знања и његове примене у организацији зарад реализације вишег
нивоа одговорности (ово се не поклапа нужно са трансформацио
ним подстицањем иновативности и кретивности за рачун органи
зације); (2) слуге-вође, поред одговорности према успешној будућ
ности организације, за разлику од трансформационих вођа, се не
ослањају на понашање чија је доминантна карактеристика ризик;
(3) мотивациона основа слугу-вођа је осећај егалитаризма и алтру
30) Mabey, C. „The Making of the Citizen Leader.“ u Public Leadership Education: The Role of
the Citizen Leader. The Kettering Foundation, Dayton, 1992, str. 15.
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изма, док су трансформационе вође више мотивисане организаци
оним успехом, посебно у временима са турбулентним екстерним
окружењем, што сугерише да је услужно вођство карактеришу
следбеници са одређеном дозом пасивности, док је трансформа
ционо вођство више усмерено на динамичност промене; (4) слу
ге-вође су значајно више усредсређене на емоционалне потребе
запослених и других организационих актера (пажљиво и неосуђу
јуће слушање других са спремношћу да им се помогне), док се у
трансформационом моделу више пажње поклања интелектуалној
стимулацији; (5) чињеница да трансформационо вођство форму
лише оснажену динамичку културу, док услужно вођство упућује
на стварање духовне генеративне културе, имплицира да ће успех
зависти од ширег спољног контекста (у случају услужног вођства
ради се стабилном спољном окружењу и „еволутивним“ развојним
сврхама, у случају трансформационог вођства ради се о интензив
ном спољном притиску и „револуционарним“ променама повеза
ним са опстанком); (6) трансформационе вође су усредсређене на
организацију и организационе промене, морални развој колектив
них вредности кроз процес оснаживања, а њихова инфлуенца се
базира на харизми или идеализованом утицају, док су слуге-вође
усредсређене на потребе следбеника и олакшавање процеса њихо
вог развоја, морално тежиште профилисано као свесна пожртво
ваност служења другима, док се њихов утицај фундира на нетра
диционалном методу услуживања; (7) за концепт грађанина-вође
статус грађанина је суштински дефинисан преко појмова вођства
и креативности, бити грађанин значи бити грађанин-вођа, а бити
грађанин-вођа не значи ништа друго него бити јавни слуга-вођа.
Djordje Stojanovic
RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF TRAN
SFORMATIONAL LEADERSHIP, SERVANT LEADERSHIP
AND CITIZEN LEADERSHIP
Summary
This paper critically analyzes and compares the concepts
of transformational leadership, servant leadership and
citizen leadership. In all three concepts can be identified
general similarities, above all the primacy of ethical as
sumptions in understanding of leadership. Although under
the influence of political discourse, for transformational
leadership and servant leadership can be said to belong to
the general, generic theories of leadership. The concept of
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citizen-leader is identified as an authentic form of political
leadership, more precisely: as a form of leadership that is
characteristic of civil society. The paper concludes by de
finition of transformational leadership and servant leader
ship as a different paradigm, where the transformational
paradigm primarily aimed at strengthening the collective
values and organizational change, while the servant le
adership paradigm is oriented towards the needs of fol
lowers and to the consciously serving to those needs. At
the same time, the concept of citizen-leaders are identified
as completely compatible with the concept of servant-le
aders.
Key words: transformational leaders, servant-leaders, ci
tizen-leaders, ethical leadership, civil society, democracy.
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Resume
Regardless of how someone becomes a leader, thanks to
a lucky turn of events, talents, great ideas, wealth or po
sition, it would not be possible without willing followers.
Leadership, therefore, is not coercion, leadership is mul
tidimensional moral relationship between leaders and fol
lowers, based on ethical categories of trust, commitment,
dedication and vision of the common good. Assuming that
the ethical perspective is crucial for understanding the
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post-modern phenomenon of leadership positions, the pa
per analyzes the concept of transformational leadership,
servant leadership and citizen leadership. Placing emp
hasis on the interactive process that achieves mutual pur
poses, transformational leadership is oriented toward the
realization of collective values, toward changes that ma
nifest a higher moral level. The main conceptual intention
of the service-leadership is that servant-leader recognizes
his own moral responsibility, not only to the success of the
collectivity but also to the followers. The concept of citi
zen-leaders is a variant of the concept of servant-leaders,
with emphasis on political and democratic environment,
on the level of civil society.
It can be argued that the concept of transformational le
adership and servant leaders differ in several important
points: (1) transformational leadership implies innovation
and creativity on behalf of the organization, the servantleader implies learning in the direction of more respon
sibility; (2) transformational leaders do not avoid risk,
while the servant-leaders avoid risky behavior; (3) ser
vant-leaders base their activities on egalitarianism and
altruism, primary motivation of transformational leader
is the success of the organization; (4) servant-leaders tend
to evolutionary changes, transformational leaders tend to
“radical operations“ associated with the survival of the
organization; (5) for transformational leadership is spe
cially important to development collective values through
a process of empowerment, for the servant-leaders is spe
cially important to consciously sacrifice for others. In ac
cordance with the concept of citizen-leaders, citizen status
is defined through the quality of leadership and creativity,
being a citizen means to be citizen-leaders, and be a ci
tizen-leader does not mean anything other than being a
public servant-leader.

Овај рад је примљен 28. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
16. марта 2011. године.
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ПЛЕДОАЈЕ ЗА ОБНОВУ КРИТИЧКЕ 
И ХУМАНИСТИЧКЕ УЛОГЕ САВРЕМЕНЕ
СОЦИОЛОГИЈЕ
Социологија почиње ослобађајући свет од илузија
и наставља ослобађајући себе.
(Алвин Гулднер)
Садашња је задаћа социологије да друштва
доведе до спознаје о њиховој акцији.
(А. Турен)

Сажетак
У прилогу аутор најпре даје приказ стања и тенден
ција у савременој социологији, коју карактерише ди
сциплинарни хаос, парадигматска доминација нео
позитивизма и функционализма, криза етике позива
социолога, као и висок степен инструментализације
за потребе текућих елита, у функцији друштвеног ин
жењеринга и мегакапитала.
У фокусу ауторове анализе налази се потрага за обно
вом критичке функције у савременој социологији, која
би разматрањем система расподеле друштвене моћи,
разоткрила и демистификовала изворе и механизме
експлоатације и владања у националним оквирима и
глобалном светском систему.
Аутор сматра да социологија уколико жели да измак
не погубним замкама савремене апологије центара мо
ћи, мора да стратегијски правац својих истражива
ња врати на изучавање система расподеле друштвене
моћи и нове облике експлоатације и неолибералног то
талитаризма у условима асиметричне глобализације,
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која у глобалном светском систему производи моно
центрични глобализам, уводећи свет у нове облике не
реда, неједнакости и сукоба.
У свом прилогу, аутор се залаже да социологија ре
афирмише своју критичку и хуманистичку улогу, као
и да се резултати њених истраживања повежу са
прогресивним покретима друштвених промена који у
нашој савремености треба да реализују циљеве недо
вршене грађанске револуције изражене у програмском
слогану „Слобода, једнакост, братство“. Он то своје
залагање дефинише као пледоаје за „ново просвети
тељство“ – и потребу да социологија помаже актив
ној партиципацији грађана у самопроизводњи  савре
меног друштва и еманципацији човека. Речју, да слу
жи часним циљевима свог научног позива и Истини,
Доброти и Еманципацији, како је Имануел Волерстин
прецизно дефинисао њену улогу.
Свој рад аутор поентира: пледоајеом за обнову хума
нистичке деонтологије позива социолога и критичке
улоге интелектуалаца у савремености.
Кључне речи: социологија, савремено друштво, аполо
гија, критика, еманципација

ОД УСПОНА ДО ПАДА КРИТИЧКЕ МОЋИ САВРЕМЕНЕ
СОЦИОЛОГИЈЕ

S

едамдесетих година XX столећа, социологија је доживела
успон и бум, полет и експанзију попут плиме таласа моде. Сво
јим истраживањима и резултатима критике савременог друштва
– пробудила је имагинацију младих, бунтовне генерације о потре
би радикалне измене ауторитарних структура на универзитету и
друштву, на Западу и Истоку. Мајски студентски покрет широм
планете, који је извео својеврсну мини побуну и револуцију (Хипи
и Baby bum генерација), уздрмао је темеље светског поретка. Он
је као узорне теоретичаре имао врхунске социологе и социјалне
филозофе (Маркузеа, Лефевра, Блоха, М. Марковића...). У то доба
плејада критичких социолога, попут Бурдијеа, Ботомора и Берге
ра, пише о успону позива социолога, подвлачећи да је социологија,
„критичка лектира друштвене праксе“, критика друштва, усмере
на на радикално оспоравање владајућег поретка, капиталистичке,
етатиситчке и технократске моћи у савременом друштву и његовог
светог тројства (новца, власти и технократије).
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Овакав полет социологије – идејно теоријски нашао је изво
ре и утемељење не само у младом Марксу и његовој хуманистич
ко-еманципаторској филозофији, већ и у обновљеној критичкој
теорији Франкфуртске школе, као и у Милсовој радикалној со
циологији, као критици елита власти. На том фону настао је сре
ћан спој интелектуалних покрета и нових друштвених покрета,
као носиоца новог друштвеног сензибилитета у освиту настанка
постмодерног доба, о коме је Волерстин писао да је доба кризе и
могуће револуције. Нажалост, револуционарне наде и идеали сру
шени су компромисом алијансе моћи врхова комунистичке хије
рархије са Истока и плутократске-политократске класе са Запада.
Наим
 е, студентска револуција, повезана са радничком, почела је
озбиљно оспоравати легитимитет светских елита у борби за нови
свет. Опортунизам званичне левице (вођства већине комунистич
ких партија) и Западне деснице, угушили су овај револуционарни
полет и интегрисали младу генерацију, њихове студентске лиде
ре у капиталистички поредак моћи. Из ове генерације 68-осмаша
(Режи Дебре, Јошка Фишер, Данијел Кон-Бендит...), касније ће се
регрутовати политичари етаблирани у поредак, а један број неза
довољних бунтовника (у лику црвених бригада и директне акције),
завршио је по затворима широм Европе и света.
У периоду 70-тих година социологија и друге друштвене нау
ке помогле су развоју критичке самосвести, покретима оспорава
ња капитализма и тоталитаризма, обнови револуционарне енергије
и мисије интелектулаца као „савест својих народа“, развоју дру
штвених покрета као актера,. Они су својим истраживањем и де
ловањем оспоравали бирократизоване партије и делегитимисали
опортунизмом задојене њихове вође, који су пристали ради својих
партикуларних интереса, да буду интегрисани у владајући поредак
моћи. Тако је настала нова издаја револуције од стране једног бро
ја бивших 68-осмаша, који су након слома студентског покрета и
радикалне нове левице, својим опортунизмом помогли пацифико
вању и американизовању левице у Европи.
Социологија и интелектуалци – од тог доба, у коме су дожи
вели кулминацију властитог идентитета аутентичних бораца за
истину и еманципацију, и властите борбене партиципације у јав
ном животу, почињу да се повлаче са барикада, да се увлаче у своје
егоистичне љуштуре, институте и официјалне професије и поделу
рада. Њихова критичка улога замењена је инжењерском, а маркси
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зам, као критика свакидашњег живота и утопија могућег мењања
света, напушта се и замењује се либерално-демократским концеп
том Поперовог „отвореног друштва“. У парадигматско теоријском
смислу почињу доминирати структурализам, функционализам и
неоинституционализам који доживљавају полет. На том фону у са
временом социолошком систему и праксеологији настаје обнова
неопозитивистичког вулгарног емпиризма, експлозија дисципли
нарног хаоса, успон размрвљеног рада у социологији, а социоло
зи од макротеоријске анализе и критике друштва, концентришу се
на ужа научна поља, развојна и акцијска истраживања. Критичка
истраживања стратегија развоја и могућности напретка друштва,
замењује системска апологетика. Интелектуалце, у јавном животу,
замењује прагматична, системска интелигенција. На делу је успон
инжењерске социологије и идеолатрија „човека организације“ и
једнодимензионалних спецождера. Политичка сфера постаје по
приште демагога и политиканата, макијавелиста и услужних пу
длица, док је све мање аутентичних лидера – државника. Социо
логију потискују науке о менаџменту, дневни журнализам и рекла
мократија.
Успон постмодернизма у култури, довео је и у социологији до
напуштања теорија крупног формата и отвореног проглашавања,
оспоравања истине, као сазнајног израза тоталитета и афирмаци
је, под фирмом теоријског многогласја и плурализма релативизма,
сваке теорије у науци. Рад на парче, за потребе нових и старих га
зди (корпорација, партија, локалних и националних институција),
произвео је нову сиву зону у науци, са бројним псеудонаучници
ма и злоупотребом теорија и метода. Социологија је постала пука
слушкиња центара моћи, а Бергер је почетком 90-тих објавио свој
ламент о кризи, опозиву и смрти социологије као науке.1)
Урушавање социјализма додатно је утицало на осеку крити
ке у друштвеним наукама, дефанзиву и пацификовање левице као
покрета у Европи и свету. Дошло је до јачања апологије наспрам
нове глобалистичке мисије мегакапитала и њихових интелектуал
них трабанта и апологета. Критичку улогу социолога, почели су да
замењују бројни спин мајстори, аналитичари који са становишта
поретка моћи и „политичке коректности“, у име Великог брата,
„шминкају мртваца“, бавећи се естетизацијом кризе и нове Орве
лијане, која настаје пред нашим очима. Дух неоконзервативне ре
1)

P. Berger, «Sociology: a disinvitation», Society, november/december,1992.
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стаурације, произвео је не само нову предаторску транснационал
ну класу и компрадорску буржоазију, већ и псеудонаучнике и „ко
ваче новог прогреса“, као лакеје мегакапитала; нове опортунисте,
фолиранте и демагоге, којима је до истине у друштву стало као „до
лањског снега“.
Социологија, као наука и позив је, не само за пола века – од
70-тих година XX века до данас, доживела метаморфозу од „за
једничког интелектуалног именитеља културе савремености“ (Р.
Милс), преко бунтовног, сумњивог лица из Мајских збивања 68, до
апологетског инжењеринга, интегришући се у поредак моћи и гу
бећи имиџ науке радикалне истине и креативне деструкције која је
помагала новим друштвеним покретима у њиховој интелектуалној
одисеји и политичкој тежњи да сазнају и мењају савремени свет.

О ПОТРЕБИ СОЦИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ГЛОБАЛНЕ 
НЕОЛИБЕРАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА  КРИТИКЕ 
МОНОЦЕНТРИЧНОГ ГЛОБАЛИЗМА КАО 
ПОСТМОДЕРНОГ ТОТАЛИТАРИЗМА, КАО И 
ДЕМИСТИФИКОВАЊА  ИЗВОРА АКТУЕЛНЕ 
СВЕТСКЕ КРИЗЕ
У нашем теоријском промишљању проблема савремене соци
јалне динамике, следимо Туренову акцијску парадигму о значају
стратегија развоја и система друштвених акција за разумевање на
чина самопроизводње друштва и историјских типова друштвених
односа. Полазећи од ове тезе, ми узрочну матрицу актуелне кризе
налазимо у неолибералној стратегији развоја и асиметричном мо
ноцентричном типу глобализма, који су омогућили неконтроли
сани монопол финансијске буржоазије и плутократске класе у са
времености, из чије је одисеје похлепних и разуларених интереса,
произведена савремена криза, која је структурна и дугорочна и која
се у постојећем капиталистичком систему не може разрешити.
У савремености присуствујемо једној апсурдној контрадикци
ји између хипертехнолошке развијености и умрежености света и
социјалног субразвоја, дефицита социјалне солидарности (М. Ка
стелс). Из овог раскорака нарасле су структуралне социјалне не
једнакости и регионалне противречности и глобални сукоби. Све
је већи развојни јаз између Севера и Југа, између различитих дру
штвених класа и слојева. Руски филозоф и социолог А. Панарин,
између осталог о томе пише као о необјављеном светском грађан
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ском рату између богате мањине и огромног дела осиромашеног
човечанства или како други кажу – остатка лумпенпланете. Нажа
лост, мали је број кртичких научника из области савремене социо
логије и економије који указују на праве узроке и дубину друштве
не кризе. Овде подсећамо на нека од тих часних имена, као што
су: П. Бурдије, И. Волерстин, Џ. Греј, Н. Клајн, У. Бек, Ј. Штиглиц,
Н. Тинбергер, Е. Морен). Резиме тих критика се може поентирати
ставом познатог француског социолога и антрополога Е. Морена
– да основни узрок савремене кризе лежи у чињеници да човечан
ство није постало довољно човечно.
Савремена социологија се, кроз праксу нових истраживања,
мора суочити са феноменом неолибералног тоталитаризма, ко
ји се испољава кроз неоколонијалну експанзију мегакапитала, тј.
транснационалних корпорација као “планетарних гладијатора” и
као специфична форма моноцентричног глобализама, као војнополитички поредак нових неједнакости и антагонистичке моћи у
савремености. Из овог новог система расподеле друштвене моћи
и композиције геостратешких сила, може се извести закључак да
тоталитаризам као феномен не произилази само из карактера поли
тичког система (тј. монопартијске диктатуре државног Левијатана)
већ и из модела економије. За разлику од класичног тоталитаризма,
који се заснивао на ауторитарној моћи државе, нови тоталитаризам
се заснива на монополској и неконтролисаној моћи транснацио
налних корпорација. Стога подвлачимо - да у савремености влада
неолиберални постмодерни тоталитаризам, чији протагоности ста
вљају профит изнад људи (човека) и који утире пут социјалдарви
низацији односа на глобалном тржишту и социјалним сукобима.
Као резултат свега тога у друштвеној пракси расту класне и реги
оналне противречности (између рада и капитала, Севера и Југа).
На трагу Бурдијеове критичке теорије друштва, савремена со
циологија својим истраживањима треба да демистификује неоли
берални мит о глобализацији. Да развије критику неоинституцио
налистичког приступа у савременој науци који замагљује стварне
друштвене односе и процесе, и да разоткрије актере деструкције
социјалдемократског модела друштва у Европи, који својом нео
либералном стратегијом развоја изнутра дели Европу на “Европу
радника” и “Европу банкара”. На тај начин социологија би разот
крила друго, невидљиво лице (А. Турен) европског друштва у на
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стајању, које је све мање солидарно, а све више плутократско- тех
нократско.
Такође, социолози треба да истраже изворе нових противреч
ности у савременим друштвима у транзицији, чије су елите избо
ром стратегије зависне модернизације отвориле пут перифериза
цији привреде, друштва и културе. Овакав модел транзиције без
социјалне одговорности најизразитије се реализовао на Балкану,
који је постао нова зона зависних друштава периферног капитали
зма.
Критичка социолошка истраживања довешће нас до закључ
ка да консеквенце неолибералног - тржишног фундаментализма
– оличене у корпоративном “капитализму катастрофе” (Н. Клајн)
и “транзицији без социјалне одговорности”, разарају савремено
светско друштво, чинећи га подељеним и конфликтним. У фокусу
савремене социолошке анализе мора се наћи гусарска и „олош еко
номија“ и предаторска улога лихварске финансијске буржоазије,
као „ковача лажног прогреса“, који, заједно са савременом полито
кратијом, разарају капацитете реалне економије и солидарност ме
ђу људима, узрокујући структуралну и дугорочну светску кризу са
несагледивим последицама по човечанство. У праву је Ј. Штиглиц
када тврди да: „садашња криза је последица беспризорне примене
неолибералне економске политике засноване на теоријској основи
тржишног фундаментализма... То је увек била политичка доктри
на која је служила одређеним интересима...“.2)
Поента нашег залагања је да: ако човечанство жели излазак
из актуелне кризе, и заснивање истински отвореног друштва и
мултиполарни развој, неопходне су радикалне измене неолиберал
не стратегије развоја у савременом свету. У супротном, савремени
свет ће се суочити са још суровијим регионалним и глобалним про
тивречностима и сукобима које неће моћи контролисати. У вези са
тим подсећамо на упозорење чувеног економисте Н. Тинбергера:
ако не кренемо другим путем, изгубљени смо! Задатак је друштве
них наука, посебно социологије, да својим истраживањима и кри
тиком, разоткрију праве изворе кризе друштвених подела и сукоба
као и рационално дефинишу правце деловања друштвених актера
ка новој аутентичној социјалдемократској алтернативи, како би
свет био богатији, равноправнији, слободнији и праведнији, а љу
ди спокојнији и срећнији.
2)

Ј. Штиглиц, Интервју магазину Бизнис, Београд, бр. 34, новембар 2008, стр. 28-33.
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ПЛЕДОАЈЕ ЗА ОБНОВУ КРИТИЧКЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ
УЛОГЕ САВРЕМЕНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ
Ако је 70-тих година XX века, у својој књизи „Позив за соци
ологију“ (1963), П. Бергер – егзалтирано писао да је она: акт ци
вилизирања ума у нашој епохи, што долази из Модерне, те се сто
га она поимала тих година као „критика друштва“ (Т. Ботомор),
„критичка лектира друштвене праксе“ (А. Турен) и тежила да се
повеже са покретима друштвених промена.3)
У савремености, након дуготрајне кризе социологије и дру
штва у Америци, Бергер је могао закључити у свом раду „Соци
ологија: Опозив“ (1992), да је социологија изневерила очекива
ња.4) Данас је њен идентитет озбиљно угрожен, са једне стране,
феноменом размрвљеног рада („социологија без друштва“), а са
друге стране потискивањем од стране мондологије, као трансди
циплинарне „омнибус“ науке у систему образовања и поделе ра
да.5) Такође, видљива је тенденција потискивања социологије у
постсоцијалистичким земљама на нивоу средњих школа, тј. њена
замена – грађанским васпитањем, уставним уређењем и др. пози
тивистичким научним дисциплинама. Под утицајем болоњске ре
форме у систему универзитетских студија социологије, потиснути
су садржаји филозофско-хуманистичких дисциплина, а опште ди
сциплине сегментиране на курсеве.
Ален Турен у својим студијама „Постиндустријско друштво“
и „ За социологију“ између осталог, пише о сазнајној и социјал
ној улози савремене социологије и њеној вези са покретима модер
низације и развоја, реформе и револуције, актерима друштвених
промена. По њему, социологија се у савремености експонира као
функционална или конфликтна, односно као аналитичка и инже
њерска сила постојећег поретка или као фактор критичке анализе
постојећег и његове радикалне измене.6) У савременој социологији
3)
4)
5)
6)

А. Турен, За социологију, Постиндустријско друштво, Глобус, Загреб, 1980, стр. 247.
P. Berger, „Sociology: a disinvitation“, Society, November/december, 1992.
Љ. Митровић, „Социологија у Србији између професионализације и инструментализа
ције“, Социологија, Београд, бр. 1, 2010, стр. 243-252.
У вези са тим А. Турен каже „У данашњој социологији превладава интелектуална бор
ба између социологије одлучивања и социологије контестације... Предмет социологије
није ни скуп објективних ситуација ни субјективних расположења, већ друштвених
односа који омогућују остварење друштвених система, односно механизама који обли
кују друштвене праксе... Садашња је задаћа социологије да друштва доведе до спознаје
о њиховој акцији...“ Видети о томе у А. Турен, Постиндустријско друштво, Глобус,
Загреб, 1980., стр. 35, 220, 250.
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наглашена је неопозитивистичка улога социологије, оличена у нео
институционалистичкој и позитивно инжењерској оријентацији.
Истражујући било који друштвени феномен – на макро, мезо и ми
кро нивоу друштвене организације – социолошким методама, ова
врста социологије у функцији је дијагнозе и куративе друштвеног
инжењеринга – разрешавања друштвених проблема унутар влада
јућих институција поретка.
Тачно је да социологије нема без емпиријског проучавања дру
штвених чињеница; али је исто тако тачно да је то тек део посла,
једна од фаза у сложеном научно-истраживачком проучавању дру
штва. „Они који одбијају да иду даље од чињеница, ретко допиру
докле допиру саме чињенице“, вели Т. Х. Хаксли.7) Хипостазирајући
и фетишизирајући свет чињеница, неопозитивисти, некритичном
применом квантитативне методе, најчешће не досежу до квали
тативног објашњења суштине друштвених појава. У томе, између
осталог, лежи ограниченост неопозитивистичког индуктивизма, тј.
методолошког индивидуализма (У. Бек) у савременој социологији.
Опседнута неопозитивним методолошким индивидуализмом,
ова социологија, размрвљеног рада „на парче“, отворила је пут ди
сциплинарном хаосу и својеврсној „социологији без друштва“. У
њеној слици налазимо свет атомизираних, социјалних чињеница и
само магловите обрисе друштва. Таква социологија ништа не мо
же рећи о карактеру друштвених односа, систему расподеле дру
штвене моћи, а још мање о могућностима и путевима разотуђења
и еманципације човека. У њој је изгубљен хуманистички коефици
јент и људска перспектива развоја савременог друштва.
Време је за обнову критичке и хуманистичке функције савре
мене социологије и њено повезивање са покретима друштвених
промена. Речју, за њену „антагонистичку партиципацију“ (Л. Басо)
у динамици савременог друштва, кроз перманентно ангажовану
„социолошку интервенцију“ (А. Турен), у служби сазнавања и ра
дикалне измене друштва и и еманципације човека.
Но, овде треба напоменути: да није довољно да само мисао
стреми измени света, већ и обрнуто – да сама стварност мора
стремити измени (К. Маркс). А то значи досезање јединства објек
тивног и субјективног фактора у историји и савремености. Про
гресивна теорија помаже актерима у конституисању колективне
7)

Цитирано према наводу М. Коена и Е. Нејгела у књизи Увод у логику и научни метод,
Завод за издавање уџбеника, Беог рад, 1965, стр. 218.
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самосвести (о „класе по себи“ у „класи за себе“), формирању на
предних елита – које снагом „креативне деструкције“ помажу из
бору алтернативних форми даљег друштвеног развоја и напретка.
Без освешћених елита нема ни појаве масовних актера друштвених
промена.
И као што будућност света никада не представља пуко пона
вљање прошлости, тако и „сутрашње борбе неће бити понављање
или модернизација јучерашњих“ (А. Турен). Нова радикална, кри
тичка социологија, као рефлексија друштва о себи и могућностима
развоја и еманципације, може проширити лепезу актера у динами
ци савременог друштва. Да ли ће социологија прихватити тај иза
зов и помоћи обнову утопијских енергија на фону нове револуције
наде (Е. Фром), или ће остати пука инжењерска социографија у
функцији естетизације постојећег поретка, односно слушкиња те
куће политике и учвршћивања моћи технократских структура у ре
продукцији капитал – односа у њиховој неоимперијалној одисеји у
савремености, то ћемо тек видети?
За сада, можемо рећи, да се она налази на раскршћу и пред ве
ликим изазовом.
Без обзира на ове тенденције, маргинализације и потискивање
социологије и њено редуковање на веселу, бећарску науку у служби
апологије постојећег поретка, наше је мишљење да социологија
као критичка и хуманистичка наука има raisone d etre у систему
савремених друштвених наука. Морам подсетити да социологија за
предмет истраживања има опште и посебне законитости производ
ње друштвеног живота и њихов утицај на структуру и динамику
људског друштва, систем расподеле друштвене моћи, друштвени
положај људи и друштвених група у глобалном друштву као кон
кретно-историјском тоталитету. У савремености, овај предметни
оквир социологије, процесима глобализације, проширен је на гло
бални светски систем. У том смислу савремена социологија истра
жује не само манифестне већ и латентне функције друштвених по
јава, карактер друштвених односа, идентитет невидљивог друштва
и друштвених актера. У свим овим појавама и процесима она тежи
да истражи како структурални тако и динамички аспект појава и
глобалног друштва, не заборављајући у својој анализи, тј. групној
једначини, не само социјалне трошкове, ефикасност организације
и одрживи развој, већ и на социјалну правду, на људски коефици
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јент и могућност еманципације човека, хуманизације и напретка
друштва.
Уколико социологија жели да измакне погубним замкама са
времене апологије центара моћи, она мора да стратегијски пра
вац својих истраживања врати на изуч
 авање законитости начина
производње друштвеног живота на систем расподеле друштвене
моћи, нових облика експлоатације у условима асиметричне глоба
лизације, који у глобалном светском систему производе феномен
моноцентричног глобализма, уводећи свет у нове облике нереда,
неједнакости и сукоба.
Стога је неопходно да социологија као полипарадигматска на
ука (Ж. Рицер), синтетишући у себи најбоље теоријске вредности
савремене науке и филозофије, обнови и реафирмише своју кри
тичку и хуманистичку улогу, као и да се резултати њених истра
живања повежу са прогресивним покретима друштвених промена
који у нашој савремености треба да реализују циљеве недовршене
грађанске револуције изражене у програмском слогану „Слобода,
једнакост, братство“. У овом контексту посебно истичемо потре
бу враћања хуманистичким и еманципаторским вредностима ко
ји произилазе из Марксове теорије отуђења и вредности дијалек
тичке методе истраживања (начела тоталитета), као и из наслеђа
Франкфуртске критичке теорије друштва, дефинишући наш пледо
аје за „ново просветитељство“ – и потребу да социологија помаже
активној партиципацији грађана у самопроизводњи савременог
друштва и еманципацији човека. Речју, да служи часним циљевима
свог научног позива и Истини, Доброти и Еманципацији, како је
Имануел Волерстин прецизно дефинисао њену улогу.
Остваривање овог залагања довело би до обнове хуманистич
ке деонтологије позива социолога и критичке улоге интелектуала
ца у савремености. Вратило би веру у друштвене и хуманистичке
науке и скинуло од њих стигму да су пуке слушкиње политике и
других центара отуђене моћи у савремености. Својим критичким
истраживањима савременог друштва, социологија може помоћи не
само у научној дијагнози проблема, већ и у избору алтернатива у
друштвеном развоју, хуманизацији друштвених односа и еманци
пацији човека.
Социологија је произашла из духа Модерне и Просветитељ
ства. Отуда она у себи носи једнако ерос Фауста и Прометеја: са
знајно-критичке и еманципаторско-акционалистичке науке о путе
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вима и могућностима хуманизације друштва и ослобођења човека
и човечанства. Стога, она није пука позитивистичка и прагматична
наука већ и критичко-хуманистичка и еманципаторска наука. У су
протном, она би се редуковала на слушкињу текућих сила цента
ра моћи политике и корпоративних елита мегакапитала у њихо
вој предаторској, неоимперијалној одисеји, служећи као апологија
отуђења и нових облика поробљавања света и човека.
Ljubisa Mitrovic
PLAIDOYER POUR LE RENOUVELLEMENT DU RÔLE 
CRITIQUE ET HUMANITAIRE DE LA SOCIOLOGIE 
CONTEMPORAINE
Résumée
Dans cet article l’auteur présente la situation et les ten
dances dans la sociologie contemporaine caractérisée par
la multitude de disciplines, la domination paradigmatique
du néopositivisme et du foncionnalisme, la crise de l’éthi
que de profession sociologue aussi bien que le degré élevé
de l’instrumentalisation de la part des élites, en fonction
d’engineering social et du gros capital.
L’auteur recherche le renouvellement de la fonction cri
tique dans la sociologie contemporaine qui démontrerait
les mécanismes de l’exploitation et du pouvoir au niveau
national et mondial en analysant le système de répartition
du pouvoir social.
Selon l’auteur, si la sociologie veut éviter les pièges de
l’apologie des centres de pouvoir elle doit se concentrer
sur l’étude de répartition du pouvoir social et de nouvelles
formes de l’exploitation et le totalitarisme néolibéral dans
les conditions de la globalisation asymétrique provoqu
ant un globalisme monocentrique et risquant de nouvelles
émeutes et inégalités.
Dans son article, l’auteur plaide pour la réaffirmation
du rôle critique et humanitaire de la sociologie. Il con
sidère que les résultats des recherches sociologiques doi
vent influancer de gros changements sociaux progressifs et
réaliser les objectifs de la révolution bourgoise „Liberté,
Égalité, Fraternité“. L’auteur le formule comme pla
idoyer pour la nouvelle époque des Lumières: le besoin
que la sociologie aide la participation active des citoyens
à l’émancipation de l’Homme et à l’auto-production de la
société contemporaine – comme Imanuel Volerstin le disa
it de servir à la Vérité, la Bonté, l’Émancipation.
- 184 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

стр: 173-185.

L’auteur insiste sur le plaidoyer pour le renouvellement de
la déontologie humanitaire du métier sociologue et pour le
rôle critique des intellectuels dans la vie contemporaine.
Mots clés: sociologie, société actuelle, apologie, critique,
émancipation
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Сажетак
Појам заједница први пут се среће још у античкој
филозофији, у учењима Аристотела и Платона. Ари
стотел одређује државу као заједницу грађана добро
вољно уједињени зарад срећног живота. Платоново
схватање заједнице изражено је у идеалној држави.
Он сматра да целина није настала ради појединца, већ
појединац ради целине.
Дихотомне теоријске парадигме, политичке заједнице
друштво, развијају се и установљавају се у европској и
англо-саксонској политичкој филозофији у периоду од
половине 18-тог до половине 19-тог века. Ипак, прва
тумачења о дуализму циљева политичке заједнице и
друштва овековеченог о цркви њеним канонима при
сутна су у ранохришћанској максими да владару тре
ба дати владарево, а богу божије.
Све до 18-тог века у друштвеној теорији није било ја
сног разграничења између термина заједница и тер
мина друштво. Тек крајем 18-тог века у Немачкој се
јављају прве теорије заједнице противстављене уго
ворним теоријама друштва, рационалистичком про
светитељству и индивидуализму.
У време црквене реформације и верских ратова по Ни
зоземској и Немачкој, а у контексту са њом у 17. и 18.
веку, јављају се теоријска схватања друштва. У тим
превирањима се, у сфери духовног и политичког жи
вота, коначно распао монолитни поглед на свет, као
и теорија о Божанском пореклу политичке власти а,
у свету стварних чињеница, на место ,,хришћанског“
ступа ново модерно доба.
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Кључне речи : заједница; држава, античка филозофи
ја; црква; канони; рано хришћанство; национализам –
просветитељство; друштво.

ПЛАТОНОВО И АРИСТОТЕЛОВО СХВАТАЊЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

S

тари Грци су се, инспирисани оријенталном филозофијом, сем
космосом и животом, бавили појединцем и заједницом, уочава
ли човекову природну тежњу ка заједничењу. “Али у старој Грчкој
доминирао је појам полиса као органске политичке заједнице /др
жаве/ односно, верске, етичке, комуналне, родбинске и војне гру
пације чији су корени почивали у људској друштвености”.1)
Наиме, античке теорије заједнице, оличене у Платону и Ари
стотелу, ма колико значиле искорак из оријенталне филозофије
непроменљивог космоса, нису могле прекорачити праг холистич
ких теорија друштвеног организма у коме целина доминира над
деловима. Платон и Аристотел изједначавају друштво са полисом
као политичком заједницом. Зато је веома тешко подвести њихов
појам државе под данас опште прихваћени појам модерне државе.
И не само то, него, Грчка политичка мисао није познавала појам
друштво, у смислу признања оквира за различите сфере интере
сно детерминисаних активности, слободних појединаца и њихових
асоцијација.
Једност и целост су основни атрибути полиса као политичке
заједнице. Таква природа заједништва у полису одређује схватање
о несавршености људске јединке. За Грчке мислиоце појединац ни
је самодовољно биће, па стога друштво дугује своју егзистенцију
тој чињеници. Другим речима, индивидуа и друштво су међузави
сни, при чему је заједница-друштво-држава, феномен вишег реда,
вишег значаја. “Само држава може бити самодовољна /`аутарк`/,
савршена, и способна да учини добром нужну несавршеност
индивидуе`` каже Попер коментаришући Платоново схватање над
индивидуалне државе”.2)
За Платона је идеална држава као савршена индивидуа, а ин
дивидуални грађанин као несавршена копија државе. Зато он у
1)
2)

I. Е. Винсент, ’’Природа државе’’ у Хрестоматији: М. Дамјановић, С. Ђорђевић, Изазо
ви модерној управи и управљању, ФПН, Београд, 2002, оп. Цит, стр. 316.
К. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи, Том 1, БИГЗ, Београд, 1993. стр.
113.
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својој идеалистичкој конструкцији најбоље државе пише о функ
цији закона да милом или силом доводе грађане у хармонију. Пла
тон наглашава: “Закони управо стварају у држави такве људе, не
да би допустили да свако ради шта хоће, него тако да државу учи
не јединственом. У истој чежњи за трајним обрасцима племенског
колективизма, Платон, у Законима, формулише класични принцип
политичког холизма: Целина није настала ради тебе него, си ти на
стао ради ње”.3).
Овај Платонов исказ навео је Попера да примети како ``није би
ло човека ревноснијег у свом непријатељству према индивидуи``.
Да ли је Платон то заслужио или не, није тешко пресудити, кад се
погледа како то гласи : ``Свако мора и у рату и у миру живети та
ко да се стално обазире на вођу, да се угледа увек на њега и да му
дозволи да га он води и у најбезначајнијим пословима, да стоји
кад му је то наређено, да маршује, купа се и једе… једном речју, ту
се мора навикавањем научити да уопште не помишља и не схвати
да би могао радити нешто одвојено од осталих људи. Живот свих
људи треба да буде што је могуће више заједнички и у друштву...
Још у доба мира треба се од малих ногу вежбати у овоме: наређи
вати једнима, а слушати друге, непослушност према наређењима
одстранити из људског живота уопште, као из живота људима пот
чињених животиња``.4).
Ово Платоново становиште цитира се у мањем броју истра
живања античког поимања заједнице. Вероватно зато што се ни
је уклапало у представу да су Платон и Аристотел у том погледу
истомишљеници. А разлика међу њима је ипак мало повећа.
Истина је, Аристотел, као и Платон, сматра да је развијање це
ле и пуне људске природе, испуњење моралног задатка и постиза
ње потпуног живота и блаженства могуће тек у заједници. Међу
тим, они се разликују у погледу положаја јединке у заједници, као
и начина на који људске јединке својом природном друштвеношћу
творе друштвену заједницу.
У циљу да то докажемо навешћемо овде Аристотелове ставове
којима он каже: ``Људска заједница ствара породицу и државу. А
држава је по својој природи изнад породице и сваког од нас поједи
3)
4)

К. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи, Том 1, БИГЗ, Београд, 1993. стр.
113.
К. Попер, Отворено друштво и његови непријатељи, Том 1, БИГЗ, Београд, 1993. стр.
118-119, 145-146.
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начно, јер је целина нужно важнија од делова... А онај ко не може
да живи у заједници или коме ништа није потребно јер је сам себи
довољан, није део државе, те је звер или бог… Јер многи људи, од
којих сваки и није на свом месту, ипак могу, тако уједињени, да бу
ду бољи од оних, не као појединци већ као целина… Јер, пошто их
има много, свако располаже једним делом врлине и разборитости,
и када се сједине, онда маса наличи на човека са много ногу и руку
и много карактера и интелигенције``.5).
Прво на шта треба скренути пажњу у свој укупности цити
раних Аристотелових ставова јесте, са методолошке тачке, ана
литичко разлагање целине на делове и генеричко посматрање њи
хова развоја од простијих према вишим, сложенијим облицима/
`посматрање ствари у њихову настајању од почетка`. Први Аристо
телов став указује да је примарна она заједница која настаје спа
јањем оног што једно без другог не може. То су мушкарац и жена
. Они творе породицу. Потом, сходно Хесидовој изреци: ``најпре
кућу и жену па вола орача``, настаје домаћинство или кућна ради
ност, кућна заједница која је уједно и основна производна, економ
ска јединица. У богатијим домаћинствима су још и робови, па су
тиме, домаћинства као заједнице богатије још у односима роба и
господара, то јест, домаћинства су заједнице са нешто сложенијим
односима. Намерно кажемо нешто сложенијим односима јер од
носи роба и господара су саставни део животне нужности, састав
ни део породице, и они немају друштвену релеванцију, роб је за
друштво ствар и његов господар га има у свом личном, приватном
поседу – oikosu. Зато Аристотел целу ову сферу животне нужности
и привређивања – oikos- одваја од сфере јавности и правила која
важе за слободну заједницу грађана – polis.
Полис је политичка заједница која настаје онда кад се, како
Аристотел указује, у друга два цитирана става, ради трајне потре
бе више домаћинстава удружи у село и потом, више села у државу.
Породица је, дакле, релативно самодовољна заједница, виши сте
пен самодовољности је услов њеног опстанка. Налази се у селу и
полису, у држави. Али, тек је полис потпуна заједница јер више
села удруживањем у полис постижу највиши степен самодовољно
сти. Због тога Аристотел наглашава да је држава циљ тих заједни
ца, њихова сврха и природа и додаје да ``Она настаје ради одржања
5)

Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 1975. стр. 5-69.
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живота, а постоји ради срећног живота``. Без те и такве заједнице
могу само богови и звери.
Трећи Аристотелов цитирани став представља најпотпунију
експликацију античког поимања човекове друштвености. Овде је
важно нагласити да Аристотел рачуна на урођене индивидуалне
способности сваке јединке, очекујући да ће их она развијати на до
бро заједнице те, за разлику од Платона, у том погледу и не рачуна
на потребу потпуног подвргавања јединке ауторитету заједнице државе. Можда ће ову нашу констатацију још снажније поткрепи
ти следећа два Аристотелова става У првом Аристотел каже: ‘’Две
су ствари које људе подстичу на бригу и љубав: својина и вољено
биће, а грађани једне такве државе /Платонове/ немају ни једног ни
другог…. Јер, посед треба, у извесном смислу, да буде заједнички,
али опште узев треба да буде приватан. Наиме, кад је надлежност
подељена, неће више бити места узајамним оптужбама и имање ће
боље напредовати јер ће се свако старати о њему као о свом. А што
се коришћења тиче, врлина ће учинити да буде као у пословици :
`међу пријатељима све је заједничко``.6).

Учења о дихотомији заједнице и друштва
Све до осамнаестог века у друштвеној теорији није било ја
снијег разграничења између термина `заједница` и термина `друш
тво`. Средњевековни мислиоци користили су оба термина, али у
духу свог усмерења и теолошких погледа. Свети Аугустин пореди
друштво и човеков живот са животом у ``Божјој држави``. Тома
Аквински раздваја цркву од државе. Хришћани четири века изгра
ђују хришћанско друштво и политички га заокружују у Respublica
Cristijana, а у ствари, нису ни свесни да граде феудално друштво.
Тек, крајем осамнаестог века у Немачкој се јављају прве те
орије `заједнице``противстављене уговорним теоријама друштва,
рационалистичком просветитељству и индивидуализму. Овим тео
ријама дефинитивно се изграђују контуре квалитативног разлико
вања између `природне заједнице` /формиране на традицији, осе
ћањима припадности, солидарности и заједничке воље/ и друштва,
као вештачке творевине,`друштва индивидуа` и`реметилачког
поретка`.
Друштво, тако схваћено, испољава се осетније већ током
Француске револуције и постаје опсесија водећих мислилаца го
6)

Аристотел, Политика, БИГЗ, Београд, 1975, стр. 27-28.
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тово свих европских нација тога времена. Такво друштво свуда је
дочекивано као права опасност вековима изграђиваној социјалној
хармонији. Тако је Едмунд Берк, као први оштрији критичар Фран
цуске револуције говорио како њен `разуздани индивидуализам`
води дефинитивном уништењу врлина традиционалног друштва
природне хијерархије и хармоније. Хегел је такође антагонизирао
неукорењено грађанско друштво и етичку заједницу. Својим ауто
ритетом, уз Берка, он је можда и највише допринео духовној уз
држаности према демократској природи постреволуционарног со
цијалног поретка. Преломни тренутак настаје након појаве књиге
Фердинанда Тениса /1855-1936/.
Књига је доспела у оном временском појасу у којем су Хегел и
Маркс о друштву већ изрекли све што су имали.7).
Тенис је наступио са тезом да је људско друштво ``производ
међусобних утицаја људских воља, које у облику колективне воље
делују као колективна особа``. По Тенису постоје две врсте воље,
једна је рационална, на којој и настаје друштво, а друга је природ
на воља која је темељ функционисања заједнице. Зависно већ од
тога која од те две воље преовлађује у појединачним друштвима
одређује се и њихов тип. Тамо где доминира природна воља реч је
о заједници /Gemeinschaft/. Унутрашње устројство заједница, њене
моралне и аутентичне регулативне норме, као манифестације једне
воље, јесу сећање, савест и вера. Оне извиру из сагласности, оби
чаја, веровања и религије. Реч је дакле о природној и духовној по
везаности људи, њиховим најинтимнијим осећањима припадности
која исходи из рођења, сродства, језика, суседства и пријатељства.
Елементарна таква заједница, по Тенису је брак, а човечанство
представља најширу људску заједницу.
За разлику од тако замишљених заједница, тамо где су на сце
ни разум, рачуница и свесно /мушко/ понашање, реч је о друштву
/Gessellschaft/. Друштво почива на модерним регулативним нор
мама и институцијама – уговору, законодавству и јавном мњењу.
Тенис наглашава да се историјска вертикала друштвеног развоја
креће од `заједнице`, као нижег ступња друштвене репродукције,
ка `друштву`, које је друго име за либералистичку концепцију мо
дерног друштва слободних индивидуа. Друштво је оквир и попри
ште опште трговине и конкуренције, његови чланови су, премда
интересно удружени, те укључени у јавно-мнењску комуникацију
7)

Фердинанд Тенис, „Заједница и друштво“, зборник Теорије о друштву, књ. 2, ’’Вук
Караџић’’, Београд, 1976, стр. 179-184.
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и политичке процесе ипак атомизовани, обазриви и натерани на
перманентну борбу за освајање слободе и иметка.
За разлику од села и нације овом вишем облику друштвености
најбоље одговара градски облик живота. Тенис у градском животу
види развојне оазе новог начина живота на основу развоја инду
стрије, науке, уметности и општег напретка рационалне и критич
ке човекове мисли као отеловљења Gessellschafta – друштва. Он
истиче да се људи опиру овом неумитном процесу модернизације
и индивидуализације и указује како настоје да очувају неке видо
ве органског јединства на бази заједнице. Ипак, Тенис је свестан
да ће развој Gessellschaft-а, који означава напредак државе, биро
кратију и рационалну цивилизацију бити један од узрока пропасти
заједнице. Ваљда због суморне ноте таквог закључка наш профе
сор Љубомир Тадић примећује како Тенису ``сеоски и национални
живот представљају најбоље замишљене облике заједнице``, а да
се ``у друштво иде као у туђину``. Наравно, проф. Тадић овим не
оспорава аналитичке капацитете Тенисовог разликовања заједнице
и друштва. Напротив, у својој књизи ``Наука о политици`` овај наш
теоретичар полазећи баш од Тенисове дихотомије заједница-дру
штво одређује природу античког и средњевековног друштва, као и
значај приватних интереса у повезивању људи и обликовању при
роде савременог друштва./8).
Тенисову идеју органског развоја друштвених формација за
ступао је и Емил Диркем. Полазећи од Тенисове идеје да рацио
нална воља одговара друштву као синоним за виши ниво развоја,
а природна воља заједници, Диркем, прецизирајући идеје водећих
органициста /Конта, Спенсера, Сафла/ развија тезу да је друштвена
солидарност основна друштвена чињеница и прави разлику изме
ђу механичке и органске солидарности. Није тешко закључити где
се налази једна, а где друга. Органска солидарност је конституенс
заједничења у модерном друштву.9)
Тенисово разликовање заједнице и друштва имало је знатан
утицај на Макса Вебера, једног од највећих социолога 20. века, а
преко њега и на остале водеће теоретичаре савременог друштва.
Наглашавајући субјективно осећање припадности, као претпо
ставку заједничног делања, Вебер каже да ``Под заједницом треба
разумети такав друштвени однос у коме се оријентација друштве
8)
9)

Љубомир Тадић, Наука о политици, Рад, Београд, 1988, стр. 31-33.
Емил Диркем, „Механичка и органска солидарност“, зборник Теорије о друштву, књ. 2,
’’Вук Карађзић’’, Београд, 1976, стр. 194-200.
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ног делања, свеједно да ли у конкретном случају, у просеку или у
чистом типу, оснива на субјективном осећању учесника (које може
бити афективно или традиционално, по карактеру) да припадају
један другом као део исте целине.``10). Друштво, с друге стране,
не представља такву чврсту заједницу припадности. Оно се, пре
ма Веберу, заснива на рационално мотивисаном компромису ин
тереса или на њиховом повезивању, било да је реч о рационалној
или вредносној оријентацији друштвеног деловања. Вебер, дакле,
не инсистира на тако оштрој разлици између заједнице и дру
штва као Тенис, подсећајући да и друштвени односи могу често
бити засновани на субјективним осећајностима примереним ти
пу ``заједнице``. Професор Тадић сматра да то није била кључна
Веберова примедба Тенису. Изричитија је критика Тенисове тезе
да су у заједници конкуренција и борба искључене као легитимни
механизми њене репродукције. Вебер примећује да заједница није
монолит, да је она итекако вишеслојна, са мотивишућом хијерар
хијом из које извире њена унутрашња динамика и на коју је осло
њена њена репродукција.
Тежину ове Веберове примедбе потврдио је Жорж Баландије
у својим антрополошким истраживањима примитивних афричких
родовско-клановских друштава без државе.11).
Баландије уочава да у племенским друштвима ``политички жи
вот излази на видело првенствено кроз савезе и сукобе, кроз спаја
ња и расцепе, који погађају родовске групе, те кроз преуређења те
риторијалних структура``. Он закључује да овај тип друштва није
статичан и окамењен у својим структурама, улогама и статусима.
Напротив, и то су веома динамична друштва у којима су управо
разлике у статусима, поседовању добара, моћи, угледа и утицаја,
узрок перманентних сукобљавања која, опет, с друге стране, имају
функцију одржавања стабилности тих друштава. Баландје је, та
кође, уочио исте напетости које узрокују хијерархијски односи у
меланезијским и новокаледонским примитивним друштвима. На
основу свега овај истраживач резимира: ``Разматрана друштва
успевају да функционишу само тако што користе енергију насталу
различитошћу положаја која постоји међу појединцима/зависно од
њиховог статуса/, и социјалном дистанцом установљеном између
група /зависно од положаја унутар једне често рудиментарне хи
10)

Макс Вебер,’’Типови друштвене организације’’, зборник Теорије о друштву , књ. 2,
’’Вук Карађзић’’, Београд, 1976, стр. 205-210.
11) Жорж Баландије, Политичка антропологија, 20-ти век , Београд, 1977, стр. 84-97.
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јерархије/. Она се користе разликом потенцијала која се остварује
услед генеалошке, обредне економске неједнакости - при чему се,
због нивоа техничког и привредног развоја, више прибегава двема
првима него овој последњој. Од неравнотеже и сукобљавања оне
чине – умањеним размерама какве им приличе - силу што ствара
друштвену кохезију и ред : у том циљу политичко већ – и неизбе
жно – постаје њихов инструмент… Но, уз све то, урођеничке тео
рије… изражавају сталну бојазан да се иза реда не укаже неред, да
власт не постане средство у служби неправде.
Тема нашег рада захтева да изложимо још једно продуктивно
верификовање Веберових разликовања заједнице и друштва, тач
није и више од тога, на једну иновацију Веберове анализе савреме
них Западних друштава. Ради се о књизи Карла Дојча под насло
вом : `` Национализам и друштвена комуникација``.12)
Анализирајући релације култура–заједница–друштво, Дојч за
снива тезу о култури као основном комуникацијском систему у тим
друштвима. Она обликује начин, навике и вредносно утемељење
човековог мишљења, као и саму његову делатност. Али, без обзи
ра на процесе рационализације грађанског /капиталистичког/ дру
штва, и ова нова култура темељи се на обнављању енергија пер
манентне репродукције заједничких, неупитних и највиших сврха
људске егзистенције. Сходно томе Дојч закључује да је потреба за
заједницом дубока, основна потреба савременог човека. Заједница
је, по Дојчу ``скупина индивидуума у чијем су памћењу и свести
исте навике и комуникацијски културни канали``, а основни об
лик савременог задовољења потребе за заједништвом су народ и
нација. 13) Имајући у виду преовлађујуће научне одреднице култу
ре, Дојч сматра да се нација и народ, као заједнице, репродукују
на основу великог броја комплементарних особености, док се, у
друштву, комплементарност своди на подручје интереса, добара и
услуга, па друштво почива на ужем опсегу комуникацијских спре
га и порука од заједнице. Дојч сматра да је то резултат чињенице
што су савремени друштвени системи, пре свега, израз процеса со
цијалне мобилизације, индустријализације, урбанизације, масов
ног описмењавања, и образовања, демократизације и слично, док
се комуникацијски системи основне савремене заједнице /нација и
народ/, заснивају, углавном, на културним стандардима већинске
12) Interpretirano prema: Z. Lerotić, ’’Nacija’’, Kulturni radnik, Zagreb1977, str. 80-92.
13) Interpretirano prema: Z. Lerotić, ’’Nacija’’, Kulturni radnik, Zagreb1977, str. 80-92.
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етничке групе. Упркос таквим разликама, Дојч такође, као и Вебер,
није присталица строгог разликовања и супротстављања заједнице
и друштва.

ДРУШТВО
Пропаст феудализма и хришћанског политичког поретка
омогућили су настанак новог индустријског друштва
У теоријском смислу о друштву се почиње говорити у 17. и 18.
веку, тачније у контексту црквене реформације и верских ратова по
Низоземској и Немачкој. У тим превирањима се, у сфери духовног
и политичког живота, коначно распао монолитни поглед на свет,
као и теорија о Божанском пореклу политичке власти а, у свету
стварних чињеница, на место ``хришћанског`` ступа ново модер
но друштво. Свето римско царство је од осмог до петнаестог века
обједињавало око пет стотина политичких јединица у име ``божјег
ауторитета``.
Коментаришући принцип функционисања овог ``међународног
хришћанског друштва``, Дејвид Хелд каже: ``Бог је био ауторитет
који решава спорове и сукобе. Религиозна доктрина је његов глав
ни политички оквир, испуњен претпоставкама о универзалној при
роди људске заједнице.``.14).
Већ од петнаестог до осамнаестог века на простору Светог
римског царства искристалисала су се два облика политичке вла
давине: апсолутна монархија на континенту и уставна монархија
у Енглеској и Холандији. Иако су Енглези и Холанђани путем пар
ламента ограничавали власт суверена, руководећи се идејом о вла
давини права и сувереног грађанина, идејом грађанског друштва и
минималне државе, државе ``ноћног чувара``, и код њих се дуго,
као и у апсолутној монархији, како показује Бенедикт Андерсон,
задржавало старо веровање да је друштво `` природно организова
но око и под влашћу узвишених центара – монарха, који су били
одвојени од осталих људских бића и који су владали по некој врсти
космолошке божје милости. Оданост људи нужно је била хијерар
хична и центрипетална, јер је владар, као и свето писмо, био кључ
приступа бићу и његов неодвојиви део.``.15) Тек ће сукоби владара
апсолутиста и буржоазије, која настаје у 17. веку, узроковати пораз
14) Д. Хелд, Демократија и глобални поредак, ’’Филип Вишњић’’, Београд, 1997, стр. 50.
15) Б. Андерсон, Нација : замишљена заједница, Школска књига, Загреб, 1990, стр. 40.
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апсолутне монархије, а тиме, на духовном плану, и коначан слом
аксиоматске власти над људским духом и допринети, на политич
ком плану, јасном разликовању између човека и грађанина, дру
штва и државе.
У ствари у тим борбама ће се, како показује С. М. Липсет, из
корпуса различитих холистичких интерпретација једности и цело
сти заједнице, државе и света, појмовно сасвим јасно издвојити
``аутономна личност``и ``друштво``.16). Тиме је ова класно-поли
тичка борба окончала одговор, казује и Хелд, не само на питање
јурисдикције власти папе широм Европе, ``већ је на најогољенији
начин поставила питање и о политичким дужностима и послушно
сти. Коме се дуговала лојалност? Католичкој цркви, протестант
ском владару или посебној религиозној секти није било лако реши
во питање. Врло поступно, постало је јасно да се моћ државе мора
одвојити од дужности владара да подржава неку посебну веру.``.17).
Наравно, у основи свих ових духовних и политичких прео
бражаја биле су дубоке промене образаца производње, разменских
процеса и друштвених комуникација. Кључну улогу у настанку
новог поимања ``истовремености света`` и схватања могућности
настајања заједнице `хоризонталног световног`` типа, Бенедик Ан
дерсон придаје развоју штампе.
Анализирајући брзину ширења Лутерових теза, захваљу
јући Гутемберговом открићу, Андерсон закључује: ``Стицај ка
питализма, штампарске технологије и неумитне разноврсности
људског језика омогућило је стварање новог облика замишљене
заједнице, која је својом основном морфологијом поставила сце
ну за савремену нацију. Могући опсег тих заједница био је инхе
рентно ограничен, а уједно и у посве случајној вези с постојећим
политичким границама, које су у целини биле одраз династичких
експанзионизама``.18).
Водећи савремени немачки историчар Хаген Шулце, у својој
књизи "Држава и нација у европској историји", анализирајући дру
штвене, економске, политичке, технолошке, демографске и друге
процесе, који су обликовали европску историју, од свих феномена,
16) С. М. Липсет, Политички човек, Рад, Београд, 1969, стр. 38-40.
17) Д. Хелд, Демократија и глобални поредак, оп. цит., стр. 53-54.
18) Б. Андерсон, Нација: замишљена заједница, оп. цит., стр. 42, 49.
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као два најзначајнија за нову историју, сматра државу и нацију.19)
А филозоф Низоземац Јохан Хајзинка, крајем тридесетих годи
на прошлог века, у својој књизи ‘’Национализам и патриотизам
у Европи на крају 19. века’’, показује како су ове релативно неза
висне политичке јединице, то јест мале националне државе, слабе
војничке снаге, губиле своју аутономију, било добровољним при
пајањем снажнијим или пак ратном анексијом од стране моћнијих
и великих.20)
Јохан Хајзинка описује како је таква судбина код свих европ
ских нација још у то време ословила опсесију ``велике државе`` ко
ја попут загубљене властите сенке господари њиховом политичком
свешћу и државно-политичким амбицијама мамећи их све одреда
ка Другом светском рату.
У том новом типу друштвених и политичких заједница, неста
јање старог поретка, отворило је како каже Липсет фундаментално
питање модерне државе и друштва, а које гласи: како друштво мо
же да се суочава са непрекидним сукобима међу својим члановима
и групама и да при том, ипак, очува социјалну кохезију и легитим
ност државног ауторитета.21).
Доиста, од тих времена па све до наших дана, на ово питање
карактера односа друштва и државе нуђени су и нуде се различи
ти одговори филозофских и социолошко-политиколошких теорија.
Iljaz Osmanlic
COMMUNITY AND SOCIETY
Summary
The concept of community emerges for the fist time in an
cient philosophy in the teachings of Aristotle and Plato.
Aristotle defines the state as a community of citizens vo
luntarily united for the sake of happy life. Plato’s concep
tion of community was expressed in the ideal state. He be
lieved that the whole was not due to the individual but the
individual was due to the whole. Dichotomous theoretical
paradigms of political communities-society –were develo
ped and established in European and Anglo-Saxon politi
cal philosophy from the half to half 18th to the half of 19th
century. However, the first interpretations of dualism goals
19) Шулце Хаген, Држава и нација у европској историји, „Филип Вишњић“, Београд,
2000.
20) Јохан Хајзинка, Национализам и патриотизам у Европи на крају 19. века, Прометеј,
Нови Сад, 1996.
21) С. М. Липсет, Политички човек, оп. цит., стр. 54.
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of the political community and society immortalized in the
church and its canons are present in the early Christian
maxim “Give Caes ar what is Caesar’s and to God what
is God’s”. Until the 18th century in social theory there was
no clear demarcation between the terms community and
society. At the end of the 18th century first theories of com
munity emerge in Germany opposed to contract theories
of society, rationalistic Enlightenment and individualism.
At the time of the Church Reformation and religious wars
in the Netherlands and Germany in the 17th and the 18th
century theoretical understandings of society emerge. In
the turmoil in the sphere of spiritual and political life mo
nolithic view of the world finally fell apart, as well as the
theory of the divine origin of political power while in the
world in actual facts a new modern era takes place instead
of Christian age.
Key words: community, country, ancient philosophy,
church, canons, early Christianity, nationalism, the Enlig
htenment, society.
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УЛОГА ГЕТЕ ИНСТИТУТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
НЕМАЧКЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ
(с освртом на стање у Србији)
Сажетак
У раду се са разних аспеката анализирају основне ка
рактеристике и правци деловања спољне културне по
литике СР Немачке према Србији, те место, улога и
значај који поједине културне институције, јавног и
‘’нејавног’’ сектора имају у остваривању циљева ове
политике у циљу изградње, унапређења и побољшања
међусобних културних, па тиме и политичких и еко
номских односа и сарадње Србије и Немачке. У овом
раду биће говора о појму, елементима, правцима дело
вања и карактеристикама спољне културне политике
и организацијама које је спроводе, међу којима је по
себно истиче улога Гете института. Посебно је ана
лизирана улога појединих носилаца немачке културе
у иностранству, као посредничке институције Саве
зног министарства спољних послова СР Немачке ко
је је задужено за осмишљавање и спровођење спољне
политике.
Кључне речи: СР Немачка, спољна културна полити
ка, Србија, културна сарадња, културни програми, Ге
те институт

S

ве савремене државе, не само данас, већ од најстаријих вре
мена успостављају и развијају различите међународне одно
се, било са суседним, пријатељским, па чак и ''непријатељским''
државама. Те различите активности имају више-мање различите
циљеве и све оне скупа представљају елеменат спољне политике
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те државе у оквиру међународне заједнице1). Спољна политика је
тако осмишљена да чува национални интерес и националну сигур
ност, као и идеолошке циљеве и економски просперитет, што се
може постићи кроз мирнодопску сарадњу између народа или екс
плоатацију, какав је чест случај био у прошлости. Она одређује
како ће једна држава сарађивати са другим државама на економ
ском, политичком, друштвеном, културном, научном, спортском и
војном плану – и у мањем обиму, али данас све значајнијем, како ће
се односити према недржавним актерима2).
Од најстаријих времена су државе водиле различите облике
спољне политике према другим државама. Та политика често ни
је била јасно дефинисана, она се мењала од друштвено-политич
ког контекста, а била је условљена и недефинисаношћу држава и
њихових правних система, честим променама граница и ратовима.
Ипак, постојала је размена како материјалних, тако и нематеријал
них добара. Постојале су и дипломатске мисије које су водиле пре
говоре, потписивале споразуме, уговарале пактове, а можемо гово
рити о „дипломатији“ као појму који постоји колико и интеракција
међу народима. Ако културну дипломатију дефинишемо као „раз
мену идеја, информација, вредности, система, традиције, верова
ња, уметности као и других аспеката културе, у циљу подстицања
и неговања међусобног разумевања“3), онда можемо говорити да је
и културна дипломатија, као инструмент спољне културне полити
ке вековима била пракса.
Културна размена (међународни културни односи, културна
дипломатија, спољна културна политика) се може одвијати у раз
личитим областима уметности, науке, културе и привреде. Такве
размене подразумевају комуникацију и поштовање између култура
и културних актера који су укључени и која се одвија на основу
разумевања одговарајућих вредности. Циљ што бољег разумевања
јесте да се омогући боља интеракција и сарадња. Културна дипло
матија је покретање или олакшавање такве размене са циљем дуго
рочне користи, било да промовише националне интересе, да изгра
ђује односе или да унапређује друштвено-културно разумевање4).
1)
2)
3)
4)

В. Гавранов, М. Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, Са
времена администрација, Београд, 1972, стр. 14.
И. Висковић, Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005, стр. 7.
M. C. Cummings Jr, Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Цен
тар за уметност и културу, 2003, стр. 1. према М. Џ. Визомирски, С. П. Шнајдер, Кул
турна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006, стр. 101.
www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy, приступљено 11.01.2010.
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Објективно гледано, у спољној културној политици улога културе
и културне размене – односно спољне културне политике - била
је пожељна, али не и обавезна пракса. Иако се кроз културну раз
мену и сарадњу могу подстицати и јачати односи између држава,
та пракса је подређена друштвено-правним односима, законима,
конвенцијама, билатералним и мултилатералним уговорима, као и
војним и економским односима тих држава. То потврђује и раско
рак између средстава која се посвећују културној дипломатији са
иностранством и формалној дипломатији.
Актери спољне културне политике тврде да данас, више него
икада пре, култура и културна размена и сарадња имају значајну
улогу у међународним односима и оправдано траже да им се тај
значај и призна, јер „културна размена нам пружа могућност да
разумемо сличности и, тамо где постоје разлике, да разумемо мо
тивацију и људскост које се налазе у њима“5). Ови атрибути одре
ђују културу као критички форум за преговарање и медијум са
радње за изналажење заједничких решења, „форум за незваничну
изградњу политичких односа, који отвара простор за преговарање
са државама где политички односи нису погодни”6). Ти актери не
траже да спољна културна политика буде једини инструмент јавне
дипломатије и међународних односа, али наглашавају вредности
културних активности које се заснивају на њиховој независности
и слободи, кроз представљање и повезивање, на првом месту љу
ди (група и појединаца), а не државних и политичких позиција. У
прилог томе говори то да се „данас све више удаљавамо из света
где ови појмови припадају свету елите, непроменљивих и тради
ционалних културних обележја која су била део амбасадорско-по
литичких уговора, у свет где је култура медијум између људи на
масовном плану“7). Концепт културне размене Many-to-many се све
више развија и оставља ефекте, тако да културна дипломатија са
да директно утиче и може чак и да усмерава традиционалне фор
ме јавне дипломатије. Њени актери желе да се значај међународне
културне сарадње призна и наглашавају разноликост националних
приступа у решавању овог питања, као и универзални изазов про
налажења успешне везе између културе и политике8).
5)
6)
7)
8)

K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007, str. 12.
K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, str. 12.
K. Bound, R. Briggs, J. Holden, S. Jones, Cultural Diplomacy, ibid, str. 16.
A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974, str. 27.
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СПОЉНА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА СР НЕМАЧКЕ
Појам немачке спољне културне политике почео је да се ко
ристи почетком 20. века и био је повезан са порастом броја немач
ког становништва које је живело у иностранству, што је, пак, било
условљено економским факторима: порастом немачке индустрије
и трговине. После „Версајског мировног уговора“ који је закљу
чен 1919. године број Немаца или особа немачког порекла, који
су живели у иностранству је порастао. Као циљ ове политике при
хваћена је брига о идеји германизма међу тим становништвом. У
овом периоду су се циљеви спољне културне политике односили
само на немачко становништво у иностранству, одржавање језичке
и културне заједнице између народа у земљи и у иностранству, а
није било речи о тумачењу спољне културне политике у данашњем
смислу, које подразумева подизање свести међу народима, разуме
вање, изградњу односа и сарадњу.
Тек је у Вајмарској Републици у оквиру Министарства спољ
них послова, 1920. године отворена Дирекција за германизам у
иностранству и културне односе. Године 1925. отворен је Сервис
за немачку академску размену (ДААД) са мисијом да организу
је размену студената и предавача са иностранством – са правим
задатком међународне културне размене, за разлику од бриге о
германизму у иностранству. Нешто касније су у оквиру Немачке
академије (ДА) постављени оквири и за Гете институт са циљем
промовисања наставе немачког језика у иностранству9). Данас је за
спољну културну политику Савезне Републике Немачке задужено
Министарство спољних послова Савезне Републике Немачке.
Спољну културну политику Савезне Републике Немачке у са
временом смислу и њен историјат можемо посматрати у периоду
после завршетка Другог светског рата, у мају 1945. године. Преки
нути дипломатски односи у периоду рата и нешто пре њега, услед
национал-социјалистичког режима, утицали су и на прекид у кул
турној дипломатији. Обнова међународних културних односа Са
везне Републике Немачке после Другог светског рата отпочела је
тек 1950. године када се успоставила Заједничка канцеларија изме
ђу Савезне канцеларије и Високог савезног комитета10).
9) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, op. cit., str. 33.
10) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, str. 101.
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У периоду државне, а тиме и културне обнове, што даље усло
вљава и обнову културне дипломатије немачке државе, важну уло
гу преузимају Савезно министарство спољних послова и Мини
старство образовања. Правна питања су остављена свакој покра
јини11) државе појединачно, што усложњава међународне културне
конвенције. Савезна држава мора сачекати потврду свих савезних
покрајина пре него што Савезна Држава Немачка може да потпи
ше споразум12). У јуну 1950. године Канцеларија је преуређена у
Одељење спољних послова, да би 1951. било створено Савезно ми
нистарство спољних послова, на чијем челу је био Конрад Адена
уер. Године 1950. Савезна Република постала је придружени члан
Савета Европе, а следеће године пуноправни члан. Исте године је
постала и чланица Unescoa и ове новине су значиле прекретницу
у спољној политици Немачке која се окреће развоју културне ди
пломатије/спољне културне политике. Успостављани су „културни
уговори“ са иностранством, првенствено на пољу науке, студент
ске размене и уметничке сарадње.
Билатерални уговори су се у првој линији успостављали из
међу „западног блока“ којим су, подељено, управљале Британи
ја, Француска и Сједињене Америчке Државе и тих држава. Пр
ви је потписан 1953. године, а остали билатерални споразуми су
следили у наредним годинама. Немачко-инострана друштва су се
формирала. Deutsches Auslands-Institut који је основан још 1917.
године, 1951. године обновио је своју делатност као Институт за
међународне односе у Штутгарту. Гете институт у Минхену је та
кође поновно успоставио своју активност, прекинуту због Другог
светског рата тражећи финансијску помоћ од државе.
Поред успостављања дипломатских мисија у иностранству,
поново су отваране немачке школе и радило се на успостављању
наставе немачког језика. У томе је најзначајнију улогу, као и данас,
имао Гете институт. Истовремено и друге раније основане инсти
туције студентске размене, као што су ДААД (Немачка служба за
академску размену) и фондација Александра Хумболта, обновиле
11) Према Основном закону (Уставу) СР Немачке од 23. 05. 1949. године са изменама од
8.10.2008. одређено је: у члану 73. да Савезна држава има искључиво законодавну
надлежност, између осталог, у заштити немачког културног добра против изношења у
иностранство (тачка 5.а) и у правној заштити индустријске својине, ауторских и изда
вачких права (тачка 9), док је у члану 74. одређена конкурентна надлежност Савезне
државе и земаља: регулисање помоћи у образовању и унапређењу научног рада (тачка
13).
12) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, op.cit. str. 103.
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су своју делатност. Ови актери и данас имају централну улогу у
спољној културној политици Немачке. Такође су основани Carl
Duisberg Society (1949), Inter Nationes (1952), Deutscher Kunstrat
(Немачки уметнички савет, 1954), Deutscher Musikrat (Немачки
музички савет, 1955) који су подстицали међународне културне од
носе, размену између Немачке и иностранства и пружали подршку
сарадњи у различитим областима културног и уметничког живота.
Дитер Затлер који је тада управљао културним сектором Ми
нистарства спољних послова преузео је задатак стварања немачког
система културне дипломатије и постизање његове успешности13).
У овом периоду, кроз културне преговоре, билатералне и мулти
латералне природе, свест о Немачкој у иностранству се мењала.
Подизање свести о Немачкој и унапређење имиџа државе и данас
је један од главних циљева спољне културне политике Немачке.
Осим успостављања културне дипломатије између Немачке и ино
странства, Затлер је успостављао и јачао односе између разли
читих нивоа децентрализоване државне управе, али и приватног
сектора. Кулминација ових активности потврдила се 1960. године
када је управљање над немачким културним институцијама у ино
странству преузела приватна институција Гете институт.
Културна дипломатија се, као инструмент спољне културне по
литике, вредновала као сегмент традиционалне јавне дипломатије,
а не као општа идеја културне размене и сарадње између народна
– „мека сила“ разумевања и заједничког живота, како се културна
дипломатија у савременом смислу тумачи. Савет за културну поли
тику је основан 1960. године као саветодавно тело састављено од
чланова који не долазе из политичког већ из културног живота Не
мачке. Они су се састајали неколико пута годишње и по њиховим
смерницама Дирекција за културне односе морала се управљати.
Та дирекција је сарађивала са многим органима ван Министарства
спољних послова, као што су Министарство унутрашњих послова,
Министарство за научно истраживање и Министарство за породи
цу и омладину.
Одговорност за спољну културну политику сноси савезна др
жава Немачка и ту политику спроводи првенствено Савезно мини
старство спољних послова – односно Дирекција за културне одно
се. Ова Дирекција сноси одговорност за спољну културну поли
тику и финансијску политику, даје смернице, алоцира средства и
13) A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, str. 108.
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учествује у неколико decision-making тела, заједно са другим пред
ставницима Савезне државе и министара образовања покрајина
Немачке14). Удео Дирекције је донекле ограничен и делегиран, те
Савезно министарство спољних послова и Дирекција за културне
односе подржавају неколико институција и организација у њиховој
делатности у иностранству.
Немачки приступ спољној културној политици представљен је
кроз позитиван став према сарадњи са другим европским држава
ма, као и остатком света. Мисија, интерни документи и практичне
активности званичних немачких актера у иностранству у култур
ној и образовној области показују да је Немачка представник иде
је о што повезанијој спољној културној политици Европске уније.
Неке историјске чињенице и даље обележавају немачку спољну
политику данас. Најпре, савремени културни и образовни односи
са остатком света (који су саставни део спољне политике) морају
бити сагледани у светлу Хитлерове фашистичке диктатуре од 1933.
до 1945. године са свим својим последицама на европски и свет
ски поредак. Такође, значај за спољну политику Немачке има и то
што данас постоји 16 независних савезних покрајина које утичу
у одређеној мери на спољну културну политику Савезне владе. И
трећи фактор је то што Немачка, за разлику од неких других лиде
ра Европске уније, никада није имала битну улогу као колонијална
сила, што је оставило трага на данашњу спољну политику, као и
унутрашње културне односе15).
Савезно министарство спољних послова16) је главни страте
шки актер, који учествује у планирању, спровођењу, управљању и
контролисању немачке спољне културне политике. Званични ци
љеви спољне културне и образовне политике су17): 1) да се про
мовише немачка културна и образовна сфера, 2) да се ослика сва
кодневни живот у савременој Немачкој, 3) да се развије дијалог о
вредностима и спречава конфликт и 4) да се промовишу европске
интеграције. Савезна канцеларија спољних послова утврдила је и
низ приоритета ради постизања ових циљева. То су: 1) од 2002. је
покренут специјалан програм под називом ''European-Islamic Inter
14)
15)
16)
17)

A. Haigh, Cultural diplomacy in Europe, ibid, str. 112.
www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13. 01. 2010.
www.auswaertiges-amt.de, приступљено 10.02.2010.
У литератури и годишњим извештајима Савезног министарства спољних послова СР
Немачке се појам спољне културне и образовне политика изједначава са појмом спољ
не културне политике.
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cultural Dialogue'', који је осмишљен да промовише сусрет и сарад
њу запада и исламског света, 2) потрошња великог дела буџета за
немачке културне односе и образовање на активности у 25 држава
Европске уније, са циљем промовисања „шире и дубље“ Уније, 3)
унапређење немачког профила у високом образовању кроз промо
висање размене и међународне сарадње на академском нивоу, 4)
помоћ немачким школама у иностранству и 5) непрекидни напори
да се стимулише интересовање за немачки језик у иностранству,
као главна компонента културних односа и образовне политике.
Имплементацију ових политика Савезно министарство спољ
них послова у одређеној мери препушта посредничким институци
јама и организацијама, под геслом: „што мање мешања државе, то
боље“ и „културни односи и образовна политика нису само питање
„доброг, лепог и истинитог“, већ саставни део немачке спољне по
литике у циљу спречавања конфликата и одржавању мира“18). Ми
нистарство има проактиван став према европском заједништву да
„културни идентитет јесте и биће одређен кроз регионе и народе“,
а залаже се да „транснационални утицај добије на значају. Често
подељивачка улога културе мора се заменити интегративном уло
гом“19). Због тога, најзначајнија од тих посредничких организаци
ја – Гете институт, не само да подржава „европски садржај“, већ и
охрабрује сарадњу страних културних институција, амбасада, као
и сарадњу са цивилним сектором унутар Европске уније и шире.
Није зачуђујуће што Гете институт има потписане уговоре са Бри
танским саветом и Шпанским институтом Сервантес, као и то да
је члан ЕУНИЦ20).
Наклоност ка европском региону је не само из природне ге
ографске повезаности и гео-политичких приоритета, већ и у по
кушају да „излечи“ ране из Другог светског рата, да регенерише
поверење међународне заједнице, да заступа безбеднији светски
поредак и зато се спољна политика СР Немачке фокусирала, од
самог почетка, на процесе европске интеграције у прилог транса
тлантској осовини. У додатак томе, Министарство је истицало чи
њеницу да је велики број нових читаоница Гете института основан
у европским земљама у последњих петнаест година, чему сведочи
18) www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13. 01. 2010.
19) http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=241, приступљено 13. 01. 2010.
20) European Union National Institutes for Culture – www.eunic-brussels.eu, приступљено
20.01.2010.
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и чињеница да је две трећине Гете института данас смештено у др
жаве Европске уније и у државе бившег Совјетског Савеза.
Уз политичке и економске програме и активности културни од
носи засновани на заједништву представљали су такозвани трећи
стуб спољне политике Немачке. У послератним годинама, друге
европске државе су биле позване и чак финансијски стимулисане
да успоставе културне односе са Немачком. Немачки стратешки
децисион-макерс били су свесни да би требало да се од предста
вљања „реедуковане, опране од кривице и лепе Немачке“ окрену
„извозу“ немачког језика и културе у иностранство. Тиме је отво
рен критички дијалог и успостављена интеркултурна двосмерност.

ГЕТЕ ИНСТИТУТ
Гете институт21) представља основну установу за спровође
ње културне политике Немачке која своју делатност обавља ши
ром света. Та делатност се састоји од промовисања немачког је
зика (учења и наставе језика), ширења знања о Немачкој, њеној
култури, друштву и политици и подстицања међународне културне
сарадње. Гете институт, чији је регистрован назив Goethe Institu
te Verein22), је највећа посредничка институција између Немачке и
иностранства, односно најзначајнији инструмент спољне култур
не политике Савезне Републике Немачке према иностранству. Овај
институт финансира Савезно министарство спољних послова.
Правна основа деловања Гете института одређена је кроз два до
кумента: 1) Статутом Гете института23) и 2) Основним споразумом
између Гете института и Савезног министарства спољних послова
које заступа Савезну Републику Немачку24).
Савезно министарство спољних послова у погледу програмске
орјентације може давати смернице, у складу са својом спољном
културном политиком, али Гете институт у програмском смислу за
држава самосталност и независност у раду (у складу са уговорним
обавезама), а програми института се, зависно од региона делова
ња и засновани на постулатима децентрализованости, самостално
осмишљавају и реализују. Како је наведено у Основном споразуму,
21) www.goethe.de, приступљено 10.01.2010.
22) eingetragener Verein - регистровано удружење
23) Статут је донет 21.09.2000. године и допуњен 24.06.2005. године, Goethe-Institute, e.V.
München, 2005.
24) Споразум је закључен 17. 01. 2001. године
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директори института су одговорни за програме које нуде културне
институције25) и све док обављају своје уговорне обавезе Савезно
министарство неће утицати на одговорност мисија по питањима
културне политике у иностранству и за односе са јавношћу26).
У прилог независности говори и чињеница да је Гете институт
у иностранству самосталан у односу на амбасаду Немачке у тој
држави и амбасадор или аташе за културу не обављају функци
ју директора центра. Тако, на пример, Гете институт у Београду
често сарађује са амбасадом Савезне Републике Немачке и обаве
штава је о својим активностима, али представници дипломатске
мисије не могу да утичу на програмски избор и квалитет, осим ако
није реч о политичкој неприхватљивости тих садржаја, јер је зада
так дипломатских мисија да штити политичке интересе Савезне
Републике Немачке27). Дакле, Гете институт се, посреднички, бави
имплементацијом спољне културне политике у иностранству, док
су дипломатске мисије задужене за спољнополитичке и привредне
односе. Један од задатака дипломатских мисија у државама дома
ћинима је, такође, да се омогуће услови за што бољи рад немачких
институција. Однос између дипломатских мисија у иностранству
и Гете института у тим државама домаћинима регулише Савезно
министарство спољних послова. Гете институт своје присуство и
активност широм света изграђује делујући кроз читаонице, центре
за учење језика и обуку наставника, као и тачке за дијалог и разу
мевање, али и кроз увођење градова – тежишта, ради децентрали
зације активности, што је пракса Гете института Београд послед
њих година.

ОРГАНИЗАЦИЈА, НАДЛЕЖНОСТ, ДЕЛОВАЊЕ
Према Основном споразуму између Гете института и Савезног
министарства спољних послова Савезне Републике Немачке дефи
нисана су међусобна права и обавезе. Гете институти се отварају
и затварају на предлог и сагласност тог Министарства28). Савезно
министарство спољних послова, у оквиру својих уставних капаци
25) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 4.
26) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 5.
27) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 4.
28) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 4.

- 210 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

стр: 201-227.

тета, одговорно је за спољну културну и образовну политику, али
оно поверава Гете институту у иностранству обављање следећих
послова у складу са његовим Статутом29):
1. Помагање наставе немачког језика:
а) промовисање немачког језика у иностранству,
б) настава немачког језика кроз сарадњу са државним орга
нима, институцијама и наставним особљем у иностран
ству,
в) професионално усавршавање наставника немачког језика
и културе у иностранству,
г) развој и унапређење наставних метода, материјала и ис
пита и
д) одобравање стипендија за студије, учење и наставу не
мачког језика,
2. Подстицање међународне културне сарадње кроз:
а) организовање културних дешавања,
б) ширење информација у иностранству о културном живо
ту у Немачкој,
в) припрему, организовање и праћење програма за посетио
це30) које је покренуо Гете институт,
г) друге облике учешћа у културној сарадњи и размени са
културним организацијама у иностранству (након прет
ходних консултација са Министарством спољних посло
ва),
д) промовисање немачко-иностраних културних организа
ција и друштава и
е) одобравање стипендије мултипликаторима31) у свим сек
торима и
3. Преношење свеобухватне слике о Немачкој – кроз информи
сање о културном, друштвеном и политичком животу:
а) организовање програма посете32) Савезној Републици Не
мачкој,
б) припрема, издаваштво, производња, набављање и дистри
буција: штампаних медија (књиге, часописи, саопштења,
информатори, билтени, флајери, документација), филмо
29) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 1.
30) Visitors’ programme.
31) У оквиру сарадње у образовању Гете институт Београд организује усавршавање за пре
даваче немачког језика којима омогућавају да том квалификацијом осталим наставни
цима пренесе стечено знање.
32) Visitors’ programme.
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ва, ТВ продукција, аудио-визуелних медија и електрон
ских медија и
в) промоција преводилачке делатности
Овако постављене уговорне одредбе Споразума између Мини
старства и Гете института потврђују значај и улогу коју Гете ин
ститут има у спровођењу спољне културне политике Савезне Ре
публике Немачке према иностранству. Овим Споразумом је одре
ђено да Савезно министарство спољних послова послује у складу
са Статутом Гете института и у обавези је да одржава културне
институте у иностранству и у градовима у Немачкој. С друге стра
не, Гете институт је обавезан да редовно подноси извештаје о свом
раду и о другим околностима који утичу на сарадњу са државама
домаћинима, или се односе на надлежности Савезног министар
ства спољних послова у области културне политике и односа са
јавношћу у иностранству.
Обавезне су заједничке седнице Министарства и Гете инсти
тута у редовним интервалима, а предмет тих састанака је коорди
нација и планирање програма и њихова имплементација на основу
уговореног пословања33). Осим тога Споразум регулише питања
финансирања Гете института, кадровске структуре и њихова права
и обавезе, питања о имовини, општим правима, заштитити и повре
ди права институције, однос са дипломатским мисијама и државом
домаћином у којој се врши делатност Гете института, као и питања
у тренуцима ванредних околности и у кризним ситуацијама.
У обављању послова и задатака на реализацији и унапређењу
спољне културне политике Немачке уопште, па тако и у Републици
Србији учествују различити органи у оквиру Гете института. То су
према Статуту следећи органи: 1. Скупштина, 2. Председништво
и 3. Извршни одбор.
Чланови Скупштине Гете института су признати стручњаци
који учествују у културном, научном и друштвеном животу СР Не
мачке. Скупштина се састаје два пута годишње и њој председава
председник. Све резолуције на састанку Скупштине, под условом
да Статут не предвиђа другачије, усвајају се простом већином гла
сова присутних чланова. Представник Савезне Републике Немач
ке, који је уједно и пуноправан члан Скупштине, може ставити
приговор на усвојене резолуције које нису у складу са смерницама,
33) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 3.
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планирањем и координацијом у области спољне културне полити
ке Немачке, или јавног рада.
У надлежност Скупштине спадају следећи задаци: 1) Разма
трање и препоруке у вези са концептуалним питањима која се тичу
рада Гете института, 2) Усвајање резолуције у вези амандмана на
Статут, као и одобрење закључења, измена или раскида основног
уговора између Савезне Републике Немачке и Гете института, 3)
Прихватање и разматрање годишњег извештаја Председништва, 4)
Прихватање годишњег финансијског извештаја и годишњег изве
штаја Извршног одбора, 5) Усвајање резолуције у вези са радом
Извршног одбора, 6) Прихватање извештаја Саветодавног орга
на, 7) Избор и пријем чланова на предлог Председништва и на
основу препорука од стране чланова у Скупштини, као и опозива
ње чланова, 8) Избор чланова Председништва, 9) Разматрање рада
чланова и 10) Избор ревизора
Председништво Гете института се састоји од: 1) председника,
2) шест чланова, које бира Скупштина из свог тела тајним гласа
њем на период од четири године, 3) по један представник Савезног
министарства спољних послова и Савезног министарства за фи
нансије и 4) три члана бирају запослени Гете института на период
од четири године.
Као и при заседању Скупштине, представник Савезног мини
старства спољних послова може да стави приговор на резолуцију
Председништва у домену дужности које нису у складу са смерни
цама, планирањем и координацијом културне политике изван Не
мачке.
Председништво има следећу надлежност: 1) Именовање Из
вршног одбора, што захтева сагласност Савезног министарства
спољних послова, 2) Усвајање резолуције у вези са смерницама
за рад Института, 3) Усвајање резолуције о дугорочном концепту
алном планирању Института као целине која је припремљена од
стране Извршног одбора и Председништва и већања у Скупштини,
4) Доношење одлуке у вези с радном верзијом пословних, финан
сијских и инвестиционих планова, 5) Пријем и преглед годишњег
финансијског извештаја и препоруке које се односе на рад Извр
шног одбора у Скупштини, 6) Прегледа годишњи извештај Извр
шног одбора, 7) Разматрање претходне сагласности на одлуке и по
литику Извршног одбора који су од основног значаја за Удружење,
а посебно: а) отварање и затварање Института, б) усвајање нових
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обавеза и престанак или измене и допуне за тренутно битне ду
жности Удружења, в) закључивање колективног уговора, г) спро
вођење основне политике у организацији пословања. д) куповина,
продаја и располагање имовином у земљи и иностранству, е) до
дељивање права залога или других стварних права за материјална
средства Удружења и ђ) прихватање и одобравање кредита и гаран
ције, 8) Доношење правила поступака Института и 9) Припремање
предлога о пријему нових чланова.
Председништво бира председника на период од четири годи
не, као и два потпредседника. Избор председника и потпредседни
ка захтева потврду министра Савезног министарства спољних по
слова. Председник обавља следеће послове и задатке: 1) предста
вља Институт, без обзира на правоснажност Извршног одбора, 2)
сазива састанке Председништва и председава им, 3) представља
Председништво у периоду између састанака, 4) у случају неодло
живе одлуке Извршног одбора која захтевају сагласност Председ
ништва, може да одлучи уместо Председништва. У том случају
требало би да информише Председништво без одлагања и 5) може
да учествује на састанцима Извршног одбора, као и на састанцима
Одбора и Саветодавних органа.
Извршни одбор управља пословним активностима Институ
та. Представник Извршног одбора има функцију генералног секре
тара. Сва права и обавезе чланова Извршног одбора су регулисана
немачким грађанским законом.
Савет Гете института има задатак да пружа стручне савете из
одређених области по питању извршности у раду и појединачним
пројектима. Постоји осам специјализованих саветодавних органа
подељених по областима којима се баве. То су органи за: 1) филм,
радио и телевизију, 2) ликовне уметности, 3) информисање и би
блиотекарство, 4) институте у Немачкој, 5) музику, 6) језик, 7) по
зориште и плес (извођачке уметности) и 8) науку и актуелна деша
вања.
Привредни савет Гете института је саветодавно тело чији су
чланови водећи представници немачке привреде и Министарства
спољних послова, који учествује у осмишљавању пројеката који
повезују политику, привреду и културу.
Тренутно у свету има 149 Гете института и 10 канцеларија
у 91 држави, који пружају информације о култури, језику и дру
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гим аспектима живота у Немачкој34), а њихова централа се нала
зи у Минхену. Велики број испостава Гете института представља
ју културни институти и њихове спољне канцеларије, институти
у Немачкој, немачко-инострана културна друштва и организације,
немачке читаонице, центри за дијалог, центри за обуку и наставу
језика, информациони центри и велики број лиценцираних партне
ра који одржавају испите немачког језика.
Гете институти широм света имају централну улогу у култур
ној и образовној политици Савезне Републике Немачке према ино
странству. Осим улоге у остваривању циљева спољне културне и
образовне политике Савезне Републике Немачке у свету, Гете ин
ститути су партнери и многих јавних и приватних културних ин
ституција, као и савезних покрајина, комуна и привредних актера,
како у Немачкој, тако и у иностранству. Осим све значајније сарад
ње на привредном плану, акценат је и на сарадњи са европским
културним институцијама као што су British Council или Instituto
Cervantes. Гете институт је члан Мреже националних института за
културу Европске уније35). Бројна партнерства служе за изградњу
мреже сарадника и партнера различитих сфера интереса са који
ма, зависно од региона, времена и тежишних тачака, заједнички, уз
обострано учешће, стварају и реализују програме. Из овакве улоге
Института, може се закључити да је он важан актер немачке спољ
не политике, првенствено у области културе и образовања, али и
носилац међународне културне размене Немачке и земаља у који
ма делују.
У широкој мрежи Гете института и испостава у свету, Гете ин
ститут се налази и у Србији. Припада региону југоисточне Европе,
чији је регионални центар смештен у Атини. До деведесетих годи
на и почетка распада бивше Југославије на овим просторима, Гете
институт у Београду представљао је регионални центар, пре него
што му је та функција због политичко-друштвених односа одузета.
За регионалну поделу важно је још нагласити да она није стална,
већ подложна променама, чему сведочи податак да су у региону
са нама некада били Израел и Словачка. Данас региону југоисточ
не Европе, осим Гете института у Београду и Атини, припадају и
институт у Солуну, три института у Турској (Анкара, Истанбул и
Измир) и по један у Хрватској (Загреб), Румунији (Букурешт), Бу
34) www.goethe.de, приступљено 10. 01. 2010.
35) European Union Network of National Institutes for Culture (EUNIC).
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гарској (Софија), Босни и Херцеговини (Сарајево) и придружена
канцеларија у Македонији (Скопље).
Институт у Београду основан је 1970. године, под називом
КИЦ Немачке и ове године прославља 40 година рада, што ће би
ти пропраћено низом манифестација. Гете институт у Србији сме
штен је у Београду и задужен је за активности у Србији, Црној Го
ри и на Косову36) и до 2007. на подручју Македоније. Гете институт
представља главни инструмент спољне културне и образовне по
литике СР Немачке према Србији, а каснијом анализом активности
које Институт спроводи биће представљена та политика у Србији.

ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ГЕТЕ ИНСТИТУТА
Гете институт финансира Министарство спољних послова
новцем прикупљеним од пореских обвезника, као непрофитабилна
институција, чија финансијска година одговара календарској годи
ни. Гете институт доставља Министарству спољних послова нацрт
буџета за наредну буџетску годину37). Савезно министарство спољ
них послова је у обавези да Гете институту за обављање уговор
них обавеза обезбеди одређена средстава у зависности од располо
живих средстава у буџету, након што управа Савезног парламента
усвоји план о буџету38) за који важе савезни буџетски прописи и
правила39).
На основу Споразума, после истека сваке буџетске године, нај
касније до 1. септембра наредне године, Гете институт је у обавези
да достави Министарству спољних послова извештај о својим ак
тивностима као и ревизорски извештај40). Новац од Министарства
се распоређује регионалним центрима, зависно од приоритета и
тежишних тачака, преко којих долази појединачно до сваког ин
ститута. После успешног пилот-пројекта у регионима Италије, ис
точне Европе, централне Азије и Северне Америке, централни ин
ститут у Минхену је од 2008. године увео стратешки менаџмент по
36) Савезна Република Немачка признала је независност Косова у фебруару 2008. године.
37) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 5.
38) Бундестаг
39) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 6.
40) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних посло
ва, члан 7.
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циљевима41). Тај нови облик расподеле средстава назива се „буџе
тирање“. У односу на некадашњу расподелу средстава која је била
према утврђеној суми (нпр. за особље Института, путовања, режиј
ске трошкове, канцеларијски материјал) и није се могла преносити
са једне ставке на другу, сада је са новим системом буџетирања по
циљевима то омогућено. Тако да ако се на једном месту „уштеди“,
могуће је тај новац утрошити на додатне пројекте, што раније ни
је било могуће. Са друге стране, ако се потроши више новца, није
могуће тражити одобрење нових средстава од централе у Минхену,
мада у оквиру самог региона је могућ трансфер средстава између
института.
Истовремено се са увођењем таквог начина финансирања сти
че већа флексибилност у расподели средстава из фонда, односно
успоставља се финансијска децентрализација – више се новац не
распоређује по ставкама из централе у Минхену, већ сваки реги
он, на основу плана активности за наредни период тог регионал
ног центра добија новац, који се даље распоређује институтима. Та
реформа под називом „Strukturreform Goethe09“ заживела је 2008.
године, а тај процес завршен је 2009. године са циљем да се „кре
ативности свих запослених омогући највећи могући оквир за сти
мулацију. У оквиру те реформе, тежиште је у јачању рада на лицу
места, кроз померање одговорности и ресурса на регионе. Чиме се
смањују административни трошкови и оставља више средстава за
пројектни рад“42).
Данас, условљен савременом привредом, али и условима сма
њења државних буџета, Гете институт све више тежи да успоста
ви партнерске односе са одређеним спонзорима којима је у инте
ресу да се промовишу кроз садржаје програма које Гете институт
реализује. Средства која Гете институт добија из ових извора, се
на основу Споразума „морају користити за испуњење уговорних
обавеза са Савезним министарством спољних послова – односно
за обављање делатности Института“43). Трећи облик финансирања
делатности Гете института је кроз приходе које институт самостал
но остварује, на пример приходи од курсева немачког језика и одр
жавања испита. Ипак, без помоћи савезне државе не би био могућ
опстанак и реорганизација Института.
41) management by objectives
42) Годишњи извештај Гете института 2008/2009, Предговор, стр. 5.
43) Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних послова,
члан 6.
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Финансијска издвајања Института могу се посматрати само на
основу финансијског плана и финансијског извештаја који се нала
зи у оквиру Годишњег извештаја, који мора бити јаван и транспа
рентан, јер Гете институт финансира Савезно министарство кроз
новац прикупљен од пореских обвезника.
Анализом средстава која се издвајају за запослене, материјал
них трошкова, укључујући улагања у изградњу и средстава која се
издвајају за пројекте, отвара се спорно питање односа расподеле
тих средстава и њихова несразмера. У 2007. години је више од пола
прихода потрошено на запослене, док у 2006. години готово 60%
буџета. Тај проценат у односу на трошкове за реализацију проје
ката, који је износио 30 посто (2007) и 25 посто (2006), налази се
у диспропорционалном односу, јер је Гете институт посредничка
институција, инструмент између Немачке и иностранства и најве
ћи део новца требало би да буде издвојен за програмску активност
– односно реализовање пројеката, а не за саму кадровску инфра
структуру Института и администрацију. На материјална средства,
улагања, изградњу и одржавање отишло је око 18 посто (2007) и
14 посто (2006) укупног буџета, што није много, јер се одржава
велика мрежа института у целом свету. Велики број програма се
реализује у самим институтима – од изложби, филмских пројекци
ја, књижевних вечери, презентација, преко библиотечке делатно
сти и информационог центра, медијатеке до часова немачког, обу
ке наставника и полагања испита. У томе лежи оправданост нове
реформе „Strukturreform Goethe09“, која би требало да ове одно
се уреди у корист пројектног деловања у иностранству, односно
да се успостави већа децентрализованост средстава. Ипак, оваква
буџетска непропорционалност великих средстава указује да је по
требно предузети још веће и значајније мере да се смање админи
стративни трошкови у корист програмског деловања.

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ГЕТЕ ИНСТИТУТА У СВЕТУ
Гете институт је основан 1951. године. Прва фаза рада Гете ин
ститута обухвата стварање нове установе и принципа по којима ће
она деловати. Првобитна мисија Гете институт била је настава не
мачког језика и она је спровођена кроз обуку наставника немачког
језика у Немачкој. Први курсеви језика које је покренуо Институт
организовани су у Бад Рајхенхалу 1953. године, али су због све ве
ће потражње отворени и нови центри у Мурнау и Кохелу. Изабра
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не су мале и идиличне средине, које су представљале послератну
Немачку у најбољем светлу, те се на тај начин активности – осим
наставе језика, проширују и на повратак угледа Немачке у очима
странаца. А од 1953. до 1955. године осим обуке наставника, Гете
институт почиње да обезбеђује програм културних дешавања који
прате курсеве.
У другој фази деловања, која траје од 1960. до 1970. године, Ге
те институт пролази кроз знатне промене. Иако је фокус и даље на
учењу немачког језика, као што се може приметити на крају прет
ходне фазе, осим наставе језика и промишљања о начину учења
језика, програм се обогаћује све више и културним доменом и уви
ђа се да је веза језика и културе нераскидива. Године 1959/60, на
иницијативу шефа уметности сектора Министарства иностраних
послова Дитера Затлера, Гете институт постепено преузима све не
мачке културне институте у иностранству. То је и време почетка
развоја широке међународне мреже Института и све интензивније
спољне културне политике Немачке према иностранству.
За период од 1960. до 1970. године значајан је утицај студент
ских протеста и Гете институт све више шири своје подручје де
ловања и прилагођава програм културних дешавања новим окол
ностима – у своје програме укључује друштвено-политичке теме
и авангардну уметност. Осим сегмента културе, као нераздвојивог
од језика, увиђа се и важност друштвено-политичких тема, јер је
зик и култура једног народа не могу бити издвојени од друштва и
политике и међусобно се условљавају.
Последња фаза рада Гете института обухвата период од 1970.
до 1990. године и време пада Берлинског зида. Делујући у име
Савезног министарства спољних послова лорд Ралф Дарендорф
развија „водеће принципе за спољну културну политику и култур
ни рад у иностранству“ укључујући дијалог и партнерства, који
су проглашени трећим стубом немачке спољне политике. За вре
ме Вили Брантовог управљања концепт „проширене културе“ по
стаје основа активности Гете института44). Министарство спољних
послова и Гете институт потписују општи споразум 1976. године,
којим се одређује статус Гете института као независне културне
институције, а тиме и његове обавезе и задаци које обавља у свр
ху спољне културне политике. Гете институт спроводи 1980. нови
концепт о смештају института у Немачкој. Раније лоцирани инсти
44) www.goethe.de, приступљено 10. 01. 2010.
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тути у малим градовима, углавном у Баварској, селе се у веће гра
дове и универзитетска насеља.
Пад Берлинског зида крајем 1989. године означава прекретни
цу како за целу државу, тако и за делатност Гете института. Он сво
је активности од 1990. године углавном концентрише у источној
Европи, где су отворене многи институти. Од великог значаја за
последњу фазу рада Гете института има „Концепт 2000“, документ
о спољној културној и образовној политици који је донело Савезно
министарство спољних послова. Значајна је и 2001. година и спа
јање Гете института са Inter Nations, потом проширење Европске
уније новим државама чланицама, као и померање тежишта дело
вања ка Африци и Азији. Осим презентације Немачке, тачке за кул
турни дијалог и сарадњу постају све важније.

ГЕТЕ ИНСТИТУТ БЕОГРАД
Гете институт у Београду основан је 1970. године, после отва
рања института у Мумбају, Њујорку и Сан Франциску (1969) и Ам
стердаму и Сеулу (1968), а пре него што су отворени у осталим
републикама некадашње Југославије и зато је представљао центар
активности на просторима бивше Југославије.
Првобитни назив Гете института Београд био је Културно-ин
формативни центар Београд (КИЦ) и настао је као вид сарадње
Немачке и Југославије, јер су размена и сусрети људи основа кул
турних односа две државе. По речима тадашњег немачког савезног
министра спољних послова Ханса Дитриха Геншера, „културни и
информативни центар у Београду одражава висок квалитет односа
између наше две земље. Са Југославијом осећамо се повезани мно
гоструким везама, како кроз историју, тако и у садашњости. Поли
тички дијалог између наших држава, сталан развој привредних од
носа, а пре свега личне везе створене са једне стране захваљујући
великом броју радника, а са друге стране бројим посетама туриста,
карактеришу разноврсност немачко-југословенских односа“45).
Централна управа Гете института у Минхену помагала је рад
овог института у Београду чији је задатак да пружи информаци
је о Савезној Републици Немачкој кроз библиотечки рад и путем
приредби, а кроз рад језичког одељења заинтересоване упозна с
немачким језиком. Међутим, КИЦ није тежио само да пренесе сли
45) Културни и информативни центар СР Немачке, ibid, стр.1.
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ку о Немачкој, већ и да научи о нашој земљи, народима и култури,
односно да се отвори простор за дијалог и разумевање. „Културни
центар треба да појасни да се спољна културна политика не исцр
пљује у једностраном приказивању самог себе и својих тековина,
већ да она истиче свој смисао тек у партнерском давању и при
мању.“46), а министар Геншер је рекао „да ће се могућности овог
центра користити и са циљем да се немачко-југословенски дијалог
продуби, а тиме учврсти и мир у Европи“47), а затим нагласио да је
важно „унапређење дијалога, заједничко учење и проширено уза
јамно упознавање“48).
Гете институт је посредник између Савезне Републике Немач
ке и иностранства и инструмент спољне културне и образовне по
литике. За програмску активност је значајна све већа тежња ка де
централизацији. То значи да сваки регион, односно сви институти
тог регионалног центра, зависно од приоритета спољне културне
политике, добијају смернице од централе у Минхену о приорите
тима и стратешки важним питањима за тај период од две или три
године, што је дефинисано кроз регионалне стратегије и циљеве.
Сваки институт региона задржава самосталност у осмишљавању
и реализацији активности који ће одговарати на уочене потребе.
Осим кључних активности у датом периоду, сваком институту је
остављен простор и за самостално осмишљавање и стварање јед
ног програмског дела, што говори о покушају децентрализације
програмских активности. Институти задржавају слободу у осми
шљавању и предлагању програмских садржаја, уз поштовање из
врсности квалитета, креативности и иновације, али за њихово ко
начно прихватање је потребно да Скупштина на препоруку Савето
давног тела да сагласност. Тиме се, донекле, смањује самосталност
института, али обезбеђује квалитет и избор ослобођен пристрасно
сти.
Гете институт поставља међународно признате стандарде у
настави и учењу немачког језика као страног језика. Организује
курсеве језика, саставља наставне материјале, организује обуку
наставника немачког језика, доприноси научно-истраживачком ра
ду и учествује у иницијативама мултилингвалности. Гете институт
прати културне трендове у Немачкој и подстиче културну сарадњу
46) Културни и информативни центар СР Немачке, ibid, стр.1.
47) Културни и информативни центар СР Немачке, ibid, стр.1.
48) Културни и информативни центар СР Немачке, ibid, стр. 2.
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широм света путем организовања културних програма и доприно
са на разним фестивалима и изложбама, у области филма, музике,
плеса, позоришта, књижевности и преводилачке делатности. Би
блиотеке и информациони центри, форуми за дискусију, различите
штампане, звучне и видео публикације имају за циљ да осликају
портрет савремене Немачке. Улога Гете институт није само да да
је слику о Немачкој у иностранству, већ да ствара интеркултурни
дијалог и „културну двосмерност“ који ће представљати „мост“ из
међу Немачке и иностранства, којим ће се превазилазити културне
и политичке границе.
Гете институт за своја три главна циља, како је и дефиниса
но у Статуту, наводи промовисање наставе немачког језика у ино
странству, подстицање међународне културне сарадње и преноше
ње свеукупне слике о Немачкој, чиме се пружају информације о
култури, друштву и политици. Задатак Гете институт је: 1) да про
мовише немачки језик у основном и високошколском образовању
и запошљавању – али да буде и кључ за разумевање, јер језик је
спона између људи у иностранству и Немачке. Задатак Гете инсти
тут је да јача место немачког језика на скали страних језика и по
ставља стандарде квалитета у настави немачког као страног језика
широм света; 2) да омогући приступ сазнањима и информацијама
о Немачкој, њеном друштву, политици и култури. Насупрот томе,
могу да се искористе могућ́ности које нуди интеркултурални дија
лог и приступи важним дешавањима из других региона света и 3)
да промовише разумевање Европе на глобалном нивоу и развија
заједничку европску перспективу, јер су вишејезичност и свест о
европском идентитету неопходни за јединство Европе.
За период од 2008. до 2010. године регионално повезани ин
ститути добили су одређене стратешке смернице за рад. Ти страте
шки циљеви за регион југоисточне Европе су уже постављени него
општи циљеви института, али обухватају широк оквир за рад и мо
гу се тумачити на различите начине од државе до државе у оквиру
региона и у зависности од интересовања и потреба имплементира
ти. Регионална стратегија 2008-2010. за регион југоисточне Европе
гласи да су стратешки циљеви у програмском смислу следећи: 1)
подршка изградњи и развоју информационе структуре и немачко
језичне информационе писмености као приступ актуелном развоју
у Немачкој, 2) подршка вишејезичности, 3) дискусија и подршка
иновативном развоју у уметности и у размени научних ставова;
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увођење интердисциплинарних пројеката, 4) подршка структурама
цивилног друштва и „културног препознавања“ и 5) јачање свести
о европској припадности и дијалога са Европом.
Такође својим задацима у наредном периоду Гете институт у
Београду сматра и следеће: 1) интензивирање културне сарадње и
програма повезивања земаља за које су надлежни (Република Ср
бија, Црна Гора, Косово) и Савезне Републике Немачке, а посебно
у циљу уклањања стереотипа на обе стране; 2) учешће у инова
тивним пројектима и њиховој презентацији у уметничкој, научној
и медијској сфери; 3) подршку унутаревропском дијалогу; тема
тизацију проблема мањина, етничких разлика и мултикултурално
сти; 4) унапређење наставе немачког језика од основних школа до
факултета.
Активности Гете института Београд су подељене по следећим
областима као што су: 1) информативни центар и библиотека, чији
рад обухвата сарадњу са другим библиотекама, пројекте подршке
за индивидуалну стручну квалификацију и побољшање понуде би
блиотека у земљи; 2) сарадња у образовању и настави немачког
језика: информације, материјали и семинари за унапређење наста
ве немачког језика и стручне компетентности наставника, подршка
установама које држе курсеве немачког језика, испитним центрима
и центрима за наставна средства и 3) културни програми у обла
стима: наук е, књижевности, филма, музике, медија, ликовне и ви
зуелне уметности, позоришта и плеса.
Пројекти морају да имају висок квалитет, да су креативни,
иновативни и актуелни. Сви задаци се обављају кроз партнерство,
што даје дуготрајне ефекте. Партнерства су обострано иницирана
са свима онима који се баве Немачком, њеном културом и јези
ком. Спајају се искуства и замисли партнера из државе домаћи
на и Немачке с компетенцијом запослених у Гете институту, који
„прихватају културнополитичке изазове глобализације и развијају
иновативне концепте у циљу стварања хуманијег света, у којем се
културна разноликост сматра богатством”49). Гете институт са ло
калним партнерским институцијама и организацијама, са начели
ма двосмерне сарадња. Зависно од могућности Гете института, али
и тема и програмске атрактивности и релевантности датих проје
ката, успостављаће се партнерски односи и њихове надлежности.
49)

www.goethe.de/belgrad, приступљено 11. 01. 2010.
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*

* *
Спољна културна политика се на првом месту залаже за „пред
стављање Немачке као државе са живом, разноврсном и међуна
родно признатом културном сценом“, тако да можемо рећи да
културни програм представља основу деловања спољне културне
политике Савезне Републике Немачке. Задатак културног програ
ма је да у иностранству прикаже слику висококвалитетног и ра
зноврсног уметничког живота и достигнућа у Немачкој и предста
вља Немачку као креативну, иновативну, модерну и културну др
жаву Европе. То се остварује кроз представљање немачке културе
и уметности, поготово савременог стваралаштва, у иностранству.
Ипак, то приказивање немачке уметности у областима литерату
ре, филма, музике, представљачких и визуелних уметности у ино
странству није једносмеран и статичан процес, већ даје значајан
допринос интеркултурном дијалогу и разумевању. Тај дијалог и
сарадња нису само између посредника спољне културне политике
Немачке (нпр. Гете института) и појединаца, организација и инсти
туција у иностранству, већ и између иностране културе и уметно
сти са једне стране и Немачке са друге – чиме се ојачава сарадња
Савезног министарства спољних послова и иностраних културних
институција у Немачкој, а и подршка њиховим културним програ
мима и културним недељама.
Као основна организација за успостављање, промоцију и уна
пређење културне политике Немачке у иностранству Гете институт
од свог настанка 1951. година у потпуности остварује постављене
циљеве који се своде на следеће: 1) промовисање и помагање на
ставе немачког језика у иностранству, професионално усавршава
ње наставника немачког језика и културе у иностранству и развој и
унапређење наставних метода, материјала и испита, 2) подстицање
међународне културне сарадње кроз: организовање културних де
шавања, ширење информација у иностранству о културном животу
у Немачкој, припрему, организовање и праћење програма за по
сетиоц
 е, друге облике учешћа у културној сарадњи и размени са
културним организацијама у иностранству, промовисање немачкоиностраних културних организација и друштава и 3) преношење
свеобухватне слике о Немачкој – кроз информисање о културном,
друштвеном и политичком животу.
- 224 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

стр: 201-227.

Ana Jovasevic
THE ROLE OF GOETHE INSTITUTE IN REALIZATION OF
GERMAN CULTURAL POLITICS
(with regard to condition in Serbia)
Summary
In this paper author analyzed from various aspects basic
characteristics and directions of foreign cultural politics
of Federal Republic of Germany toward Serbia, includ
ing the place, role and significance that certain cultural
institutions of public and “non-public” sector have had in
accomplishment of objectives of this politics with the aim
of building, developing and improving mutual cultural and
consequently political and economic relations and coop
eration between Serbia and Germany. In this paper the au
thor also analyzed the notion, elements and directions of
the activity and characteristics of foreign cultural politics
and organizations that are in charge of implementing it,
among which the Goethe Institute takes special place. The
author dedicated great deal of the analysis to the role of
certain carriers of German culture in foreign states as the
intermediary institutions of the Federal Ministry of For
eign Affairs of the Federal Republic of Germany which
is in charge of devising and implementing of the foreign
politics.
Key Words: Federal Republic of Germany, foreign cultural
politics, Serbia, cultural cooperation, cultural programs,
Goethe Institute
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Resume
Since its establishment in 1951 the Goethe Institute has
been a basic organization for establishing, promoting and
improving cultural politics of Germany in foreign states.
Since then the Goethe Institute’s establishment has fully
accomplished its objectives such as: 1) promotion and
help to German language teaching in foreign states, pro
fessional specialization of teachers of German language
and culture in foreign states as well as development and
improvement of teaching methods, materials and exams,
2) encouragement of international cultural cooperation
through: organization of cultural events, spreading of in
formation in foreign states on cultural life in Germany,
preparation, organization and attending of the program
for visitors, other forms of participation in cultural co
operation and exchange with cultural organizations in
foreign states, promotion of German/foreign cultural or
ganization and societies and 3) transfer of complete pic
ture of Germany – through the information on cultural,
social and political life. Therefore the Goethe Institute
represents a basic institution for implementation of cul
tural politics of Germany around the world. This activity
consists of promotion of German language (studying and
teaching the language), spreading the knowledge on Ger
many, her culture, society and politics and encouragement
of international cultural cooperation. The Goethe Institute
is a biggest intermediary institution between Germany
and foreign states, that is, it is the most significant instru
ment of foreign cultural politics of the Federal Republic
of Germany regarding foreign states. This Institute is fi
nanced by the Federal Ministry of Foreign Affairs. Legal
basis for activity of the Goethe Institute is defined with two
documents: 1) the Statute of the Goethe Institute and 2)
the Basic Agreement between the Goethe Institute and the
Federal Ministry of Foreign Affairs representing the Fed
eral Republic of Germany. Therefore the Goethe Institute
in intermediary way works on implementation of foreign
cultural politics in foreign states, while diplomatic mis
sions are in charge of the relations in the fields of foreign
politics and economy. One of the tasks of diplomatic mis
sions in the host states is also to provide conditions for ef
ficient functioning of German institutions. The relation be
tween diplomatic missions in foreign states and the Goethe
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Institute in these host-states is regulated by the Federal
Ministry of Foreign Affairs. The Goethe Institute has es
tablished its presence and activities worldwide through its
reading rooms, the centers for language studying, training
of teachers and the places for dialogue and understand
ing and also through introduction of the cities-centers for
purpose of decentralization of its activities, which has
been practice of the Goethe Institute in Belgrade in recent
years.

Овај рад је примљен 20. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16.
марта 2011. године.
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ЕТИКА „ЛЕШИНАРСКОГ“ ИНВЕСТИРАЊА
Сажетак

Инвестирање у хартије од вредности проблематич
них компанија представља једну од стратегија струк
турирања инвестиционог портфолија која постаје
све популарнија. Проблематичне хартије од вредно
сти представљају широк спектар дужничких и вла
сничких финансијских инструмената компанија које
су искусиле неликвидност или су поднеле пријаву за
банкротство. Данас постоје бројне бизнис шансе које
се рађају из koорпоративних банкротстава. Индиви
дуе и институције могу куповати имовину, одређене
уговоре, фузионисати се са дужником и сачувати опо
резиви приход, шпекулисати са дужниковим обавеза
ма, остварити накнаде по основу одређених услуга
и остварити капиталне добитке. Такви инвестито
ри познати су под именом “инвеститори лешинари”
(vulture investors). Током историје они су као и корпо
ративни преузимачи били изложени бројним критика
ма у погледу моралног и етичког утемељења њихових
акција. Важно је истаћи да „инвеститори лешина
ри“ заснивају своје акције на законима који регулишу
области банкротства и стечаја, тако да оно што
они раде је у сваком случају легално, али се поставља
питање колико је то морално и етично. Узимајући у
обзир изложене аспекте, у овом раду је дефинисан фе
номен „лешинарског инвестирања“, образложене су
најчешће моралне дилеме које се појављују при таквом
инвестирању и дефинисане основне чињенице које го
воре у прилог „лешинарском инвестирању“.
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Кључне речи: „лешинарско“ инвестирање, етика, про
блематичне компаније, инвестиције, моралне дилеме,
корпоративно банкротство.

U

претходним деценијама инвеститори у хартије од вредности
великих јавних компанија које су излазиле из процеса реорга
низације (након искушења банкротства) остваривали су значајне
приносе на своје инвестиције. Сваки посматрач банкротстава тих
великих корпорација је могао да види својеврсни образац крета
ња цена њихових хартија од вредности: у иницијалном периоду
(непосредно након попуњавања петиције за банкротство) те хар
тије су доживеле велики пад цена; при томе, то је важило како за
власничке, тако и за хартије дужничког карактера. Међутим, врло
често, тај пад је био претерана реакција на објаву и подношење
петиције за реорганизацију у оквирима банкротствене правне ре
гулативе. У ситуац
 ијама у којима су хартије од вредности након
опоравка компаније вределе више у односу на њихове цене након
попуњавања петиције, инвеститори су остваривали апресијацију
сопствених улога, односно зараду. Неретко, те зараде су биле вео
ма атрактивне.1)
Разлика између успешних и неуспешних инвеститора у окол
ностима корпоративне несолвентности је углавном у познавању
правила игре и одабиру одговарајућег тајминга за инвестирање и
ликвидирање инвестиције. Због тога, веома је важно да инвести
тори спознају природу процеса у којем учествују, као и начине за
прикупљање и анализирање потребних информација неопходних
за доношење најбољих и правовремених одлука. Инвеститори та
кође морају знати ко су кључни стејкхолдери банкротственог про
цеса и морају спознати њихове улоге и интересе.
Врло често се кредитори финансијски проблематичних компа
нија опредељују за продају својих потраживања према дужнику –
обично уз значајне дисконтне, односно редукције вредности – на
супрот чекању да се компанија опорави у процесу реорганизације и
1)

У том погледу интересантан је коментар аутора Плата (Harlan Platt), који каже да с об
зиром да није ретка појава да цене акција банкротираних компанија доживе велике па
дове и да њихова вредност достигне 6 центи; генерално, у случају опоравка фирме, те
цене врло брзо апресирају у вредности, тако да је закључак да акцијама које коштају 6
центи није неки већи проблем да апресирају 100% на 12 центи, док је акцијама које ко
штају $50 није тако лако да дуплирају своју вредност. Управо ту лежи извор остварења
великих зарада за инвеститоре који се одваже да инвестирају у хартије банкротираних
фирми. Извор: Platt, D. Harlan, Why Companies Fail: Strategies for Detecting, Avoiding,
and Profiting from Bankruptcy, Beard Books, Knoxville, 1999, стр. 107.
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да онда покуша да их намири. Такође, кредитори врло често бивају
жртве тзв. домино ефекта, што се у том случају манифестује као
ланчано погоршање финансијске ситуације кредитора као резултат
погоршања насталих код њихових потрошача, односно дужника.
Рачуновође у тим ситуацијама саветују кредиторе да продају своја
потраживања због пореских разлога, јер је то рационалније него
их и даље држати у финансијским извештајима. Одређене финан
сијске институције стављају експлицитна и квантитативна ограни
чења својим портфолио менаџерима у погледу количине средстава
која могу бити инвестирана у хартије од вредности проблематич
них компанија. Те институције прибегавају продаји тих хартија да
не би доживеле кршење интерне и/или законске регулативе. Тако
ђе, портфолио менаџери се максимално труде да избегну стигму
да буду на било који начин повезани са примером свог лошег ин
вестиционог избора. Неки други стејкхолдери прибегавају прода
ји својих потраживања према дужнику како би смањили губитке
и убрзали наплату потраживања.2) Нико заправо не зна колико би
хартије од вредности дужника могле да вреде након реорганизаци
је, а неизвесност често буди песимизам у људима. Управо се у та
квим ситуацијама отварају шансе за инвеститоре који су спремни
да ризикују и да уложе свој новац у хартије од вредности у нади да
ће оне вредети више након опоравка компаније емитента.
Задатак овог рада ће бити да да одговор на питање колико је
„лешинарско“ инвестирање прихватљиво из моралног и етичког
аспекта, али прво морамо дефинисати такав вид инвестирања и
упознати се са његовим актерима. У том смислу, настављамо са
дефинисањем инвеститора „лешинара“, а касније дајемо етичку
анализу њихових поступака?

ПОЈАМ ИНВЕСТИТОРА “ЛЕШИНАРА”
Инвестирање у хартије од вредности финансијски проблема
тичних компанија представља једну од стратегија структурирања
инвестиционог портфолиоа која постаје све популарнија у земља
ма са развијеним финансијским тржиштем. Инвестиције у такве
хартије од вредности инвеститорима пружају шансу за остварење
2)

Уместо тога, они би могли причекати да виде шта ће се догодити, или чак ангажова
ти специјалисту за преокрете и ревитализацију бизниса (workout/turnaround specialist).
Међутим, такав приступ би био захтеван како у финансијском, тако и у погледу дужине
периода чекања за ликвидацију инвестиције. То би имало смисла за веће инвеститоре
и значајније инвестиције које би могле да оправдају ангажовање таквих експерата.
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високих приноса, али су такође оптерећене високим нивоом ризи
ка.
Хартије од вредности проблематичних компанија представља
ју широк спектар дужничких и власничких финансијских инстру
мената компанија које су искусиле неликвидност или су поднеле
пријаву за банкротство. 1960-тих и 1970-тих година није било
уобичајено да се на финансијским тржиштима дају котације фир
ми које су се налазиле у процесу стечаја. Тржиште таквих вредно
сних папира је доживело раст у другој половини 1980-тих година и
наставило је свој раст све до данас. Такође, почеле су да се оснива
ју специјализоване инвестиционе фирме (углавном инвестициони
фондови) које су се специјализовале за трансакције са проблема
тичним компанијама (тзв. „лешинарски“ фондови (vulture funds)).
Инвестирање у хартије од вредности банкротираних и пробле
матичних компанија је свакако комплексније у односу на традици
онално инвестирање у финансијски здраве компаније. Оно захте
ва темељно познавање стечајне правне, као и друге компанијске и
остале релевантне регулативе. Тржиште високоризичних хартија
од вредности (high yield market) ипак подразумева одређену инве
ститорску софистицираност, а саме хартије од вредности тог тр
жишта обично нису доступне инвеститорима без искуства и до
брих веза у том домену. Врло често избијају праве битке између
кредитора око тога коме припада и колики проценат стечајне масе
дужника, а у таквим условима мањи индивидуални инвеститори
врло често губе од оних већих, боље обавештениx, вичнијих и са
бољим персоналним везама.
Број компанија које су попуниле петиције за банкротство и
реструктурирање, као и компанија чијим се обавезама тргује по
вишеструко нижим ценама је достигао рекорд на самом почетку
XXI века (ту укључујући и већи број познатих компанија са дужом
традицијом). Главни узрок тога је свакако рецесија економије тог
периода, уз садејство менаџерских парадигми финансирања раз
воја екстензивном употребом дужничких средстава финансирања
и претпоставки да ће економија увек бити у фази експанзије. Док
је то наравно лоша вест за менаџере, акционаре, кредиторе и за
послене тих компанија – а наравно и читаве привреде и економи
је – такви услови окружења иду на руку мањој групи алтернатив
них (могло би се чак рећи и “антиестаблишмент”) инвеститора под
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именом “инвеститори лешинари” (vulture investors). Ти инвестито
ри профитирају, како се то врло често каже, од несреће конвенци
оналних инвеститора.
Данас постоје бројне бизнис шансе које се рађају из корпора
тивних банкротстава – при томе не мислећи само на компензације
остварене од стране адвоката, инвестиционих банкара и стручних
консултаната за преокрет (посредника и саветника). Индивидуе
и институције могу куповати имовину, одређене уговоре, фузио
нисати се са дужником и сачувати опорезиви приход, шпекулиса
ти са дужниковим обавезама, остварити компензације по основу
одређених услуга и остварити капиталне добитке. Корпоративна
банкротства стварају велике (још увек недовољно истражене и ис
коришћене) шансе за остварење профита, али само за оне који за
право разумеју те шансе.
Основна улога инвеститора “лешинара” је утицање на про
цес реструктурирања и дисциплиновање управљачких структура
проблематичних компанија. Наиме, као што је познато, у случа
ју здравих компанија, власништво над њима се стиче аквизицијом
блокова акција. У случају проблематичних компанија, дужнички
улози се врло често конвертују у акционарске улоге у реоргани
зованој компанији. Такође, кредитори имају снажну преговарачку
позицију и утицај на ток реорганизације (!) с обзиром да је њихов
пристанак неопходан за само њено извршење. Због тога, спољни
агенти – познатији као “лешинарски“ инвеститори – купују бло
кове како акција, тако и дуга како би утицали на управљање или
стекли контролу над проблематичним компанијом. Услед тога, они
добијају негативан медијски публицитет као и непријатељски на
падачи (corporate raiders) у контексту непријатељских преузимања
успешних компанија.3)
Инвеститори “лешинари” сакупљају “кости и остатке меса”
финансијски нездравих компанија купујући углавном њихове ду
жничке обавезе – на првом месту зајмове банака, нискорангиране
(junk) обвезнице4) и обавезе према добављачима – за обично само
један делић њихове оригиналне вредности у ситуацијама када по
3)
4)

Hotchkiss, S. Edith; Mooradian, M. Robert, „Vulture Investors and the Market for Control of
Distressed Firms“, Journal of Financial Economics, Vol. 43, Issue 3, 1997, стр. 43.
Њих издају компаније са нижим кредитним рејтингом, а сам кредитни рејтинг је одраз
финансијског здравља и снаге компаније емитента. Кредитни рејтинг додељују специ
јализоване кредитне рејтинг агенције на основу анализе емитента.

- 233 -

Маден Перић, Раденко Марић

ЕТИКА „ЛЕШИНАРСКОГ“ ИНВЕСТИРАЊА

вериоци желе да их се ослободе по сваку цену. Инвестирајући у та
кав профил инвестиција, они се надају да ће зарадити на разлици у
цени након њихове апресијације у случају успешне реорганизације
бизниса. Дакле, ти инвеститори рачунају на то да ће те обавезе
вредети више у односу на оно што су они платили за њих. У неким
случајевима бизниси се једноставно опораве, али знатно чешће ду
жници смање своје обавезе емитујући и дајући кредиторима нове
хартије од вредности власничког или дужничког карактера. Неки
инвеститори се надају преузимању контроле над компанијом, док
се други задовољавају простим растом вредности њиховог улога.
Било како било, инвеститори лешинари могу остварити веома ве
лике поврате на своје инвестиције – историјски је то чак било и
преко 30% и 50%! – али могу и изгубити сопствене улоге уколико
не процене добро ризике и потенцијале дужника да се успешно
реорганизује.
Лешинарски инвеститори могу имати различите мотиве за ула
гање у финансијски проблематичне компаније. Од чисто пасивних
који се односе на проналажење потцењених улога (имовине), па
све до активне куповине улога ради остварења виших дистрибуци
ја у случају ликвидације фирме – а све то на уштрб других улагача.
Све у свему – и поред високих инхерентних ризика – тржиште
хартија од вредности проблематичних и банкротираних компани
ја постаје све развијеније (како у смислу ширине, тако и дубине).
Иако веома ризично, оно омогућава корпоративним аквизитори
ма да преузму компанију знатно испод њене тржишне вредности.
Управо то га чини веома атрактивним за инвеститоре.

МОРАЛНЕ ДИЛЕМЕ “ЛЕШИНАРСКОГ” ИНВЕСТИРАЊА
Током историје инвеститори лешинари су као и корпоративни
преузимачи били изложени бројним критикама у погледу морал
ног и етичког утемељења њихових акција. Врло често се може чути
како се они баве тзв. предаторским трговањем (predatory trading)
– што је појам углавном везан за профитирање на туђој несрећи.
На првом месту овде је важно истаћи да лешинари заснивају
своје акције на законима који регулишу области банкротства и сте
чаја, тако да оно што они раде је у сваком случају легално. Хартије
од вредности и друге врсте активе се купују у складу са законом
и другим важећим прописима, а промене клаузула и других усло
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ва под којима су финансијски инструменти били издати се врше
уз узајамну сагласност. Дакле, за разлику од инсајдерске трговине
(insider trading), “лешинарско” инвестирање је легална делатност,
али се поставља питање колико је морална и етична.
Скот Карсон (Scott А. Carson) истиче да постоје три области у
оквиру лешинарског инвестирања које изазивају моралне дилеме.
Прво, лешинарско инвестирање је мотивисано жељом да се профи
тира од патње и несреће других. Лешинари црпе своје профите од
умирућих фирми и некада су искључиви кривци за гурање истих
„преко ивице“. Из тог разлога би се могло рећи да су они заслу
жили моралну цензуру. Друго, инвестиционе стратегије и тактике
лешинара су такође морално дискутабилне. Они купују дужничке
позиције компанија, што им последично даје моћ да са те позиције
уз помоћ притиска и опструкције увећају вредност њихових улога.
Начин на који лешинари долазе до свог циља у овом случају би се
могао назвати неморалним. Трећи проблем се односи на резултат
рада инвеститора лешинара. Стратегије и тактике лешинарског ин
вестирања могу довести у одређеним случајевима до негативних
консеквенци за друге релевантне стејкхолдере. Те последице могу
бити и толико драстичне да социјално окружење може лешинар
ско инвестирање прогласити противном јавном интересу заједни
це. Као резултат лешинарског деловања економија заједнице може
претрпети озбиљне ударце, запослени могу остати без посла, доба
вљачи без клијента, потрошачи без добављача и сл. Лешинари че
сто, дакле, учествују у активностима које штетно утичу на остале
стејкхолдере и због тога добијају етикету неморалних тржишних
субјеката.5)
У случају непријатељског преузимања компаније најчешћи
мотив саме аквизиције је намера да се компанијом управља у не
ком средњорочном хоризонту. Ту тежиште моралних дилема није
у самом мотиву за предузимање те стратегије, него у последицама
које често прате ту појаву – у појединим случајевима рационализа
ција трошкова путем отпуштања радника и затварање дела капаци
тета. Тзв. преузимачи ајкуле (sharks) у тзв. bust up трансакцијама
иду корак даље, заснивајући своје трансакције преузимања на бу
дућем растављању компанија на делове и њиховој продаји. И овде
5)

Carson, A. Scott, „Vulture Investors, Predators of the 90’s: An Ethical Examination“, Journal
of Business Ethics, Vol. 17, No. 5, 1998, стр, 17.
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се критичари осврћу на аквизиторово необраћање пажње на људ
ске патње изазване корпоративним реструктурирањем.6)
Међутим, уколико се пође од претпоставке да су корпоративни
аквизитори и „лешинари“ (а нарочито они) неморалне групе инве
ститора, поставља се питање да ли би конвенционални инвестито
ри могли и, што је још важније, хтели да преузму њихову улогу на
њиховим високо софистицираним и ризичним тржиштима, уз зна
чајније освртање на општу добробит социјалне заједнице у којој се
налазе? Да би социјалне групације које су погођене лешинарским
начином инвестирања – као што су запослени, добављачи, потро
шачи и уопште традиционални инвеститори – били у прилици да
учествују у реорганизовању проблематичних бизниса, неопходно
је да преузму велике количине ризика које већина њих – искуство
недвосмислено показује – није спремна да преузме. Те инвеститор
ске групације подржавају бизнисе у временима када они послују
солвентно и профитабилно, али нису спремне да то исто учине ка
да постану проблематични. Са друге стране, лешинари су спремни
да управо то учине и у случају неуспеха спасавања бизниса да из
губе значајан део инвестиције.
Овде се поставља једно логичко питање које свакако иде у
прилог моралности и етичности лешинарских инвеститора. Како
традиционална инвеститорска заједница није спремна да ризикује
и да улаже средства у реорганизовање проблематичних бизниса на
добробит свих, који подеок онда заузимају лешинари на моралној
скали с обзиром да они преузимају управо те нивое ризика нео
пходне за спашавање компанија и допринос добробити њихових
власника и заједнице уопште. Те стејкхолдерске групе наравно не
мају моралну обавезу да спасавају компаније у невољи, али, као и
лешинарски инвеститори, оне имају ту могућност, међутим, нису
спремне да је искористе услед мање толеранције према инвестици
оном ризику.
Из свега тога следи да се лешинарима као инвестиционој гру
пацији не може „пришити“ етикета неморалних и неетичних тр
6)

Мек Ги (R. W. McGee) истиче да су се пређашња етичка истраживања фузија и акви
зиција корпорација углавном заснивала на проучавањем деловања аквизитора, док ме
наџмент циљне компаније и његове акције у тим ситуацијама нису добиле адекватну
пажњу. Он истиче да менаџмент циљне компаније који настоји да спречи тржишно
реструктурирање компаније које ће бити добро за акционаре и већину других стејкхол
дера чини неетични акт. Извор: McGee, W. Robert (2004). „Some Overlooked Ethical
Issues in Acqusitions and Mergers“, Barry University – Andreas School of Business, Global
Conference on Business Economics, Association for Business and Economics Research, Am
sterdam, July 9-11, www.ssrn.com (приступљено 28. 09. 2007).   
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жишних субјеката. Уместо тога, Карсон истиче да моралну и етич
ку подобност лешинара треба утврђивати у сваком појединачном
случају из аспекта добробити осталих стејкхолдерских група.7) Да
би се они могли ставити у неку колективну матрицу и на тој осно
ви морално осудити, неопходно је спровести једно систематско и
емпиријско истраживање последица њихових тржишних акција и
на тим основама доказати штетност њиховог деловања. По сазна
њима аутора овог рада, такво истраживање до дана данашњег није
спроведено.

ЗА И ПРОТИВ „ЛЕШИНАРСКОГ” ИНВЕСТИРАЊА
– ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Успешно лешинарско инвестирање укључује избор правих
хартија од вредности и класе потраживања у које ће се средства
инвестирати, избор погодног временског периода за инвестирање,
као и процену правог тренутка за ликвидирање сопствене инве
стиционе позиције. Те способности се стичу годинама искуства у
раду са потцењеним и дужнички оптерећеним компанијама, као и
искуству на раду у окружењу банкротствених процеса компанија.
На тим тржиштима – поред претходно споменутих знања и вешти
на – и сама срећа и околности ван домашаја инвеститора такође
играју веома важну улогу.
Као што каже Бери (Norman Barry), инвеститори лешинари
имају сопствену улогу и место на финансијским тржиштима. По
њему они су део каузалног ланца који доноси корисне промене и
њихово време ће нужно проћи. Као што су велике левериџ тран
сакције (leveraged buyouts – LBOs) билe актуелнe током 1980-тих
година и њихово време је прошло,8) тако ће и време инвеститора
лешинара проћи – а они су управо настали по Бариу као последица
неуспешних ЛБО трансакција. Када се економски услови и инве
7)
8)

Carson, A. Scott, нав. дело, стр. 552.
Иако талас ЛБО трансакција током 1980-тих година дуго није био премашен – а наро
чито највећа левериџ приватизација америчког конгломерата PJP Nabisco вредна $24,9
милијарди – то тржиште последњих година почиње да се опоравља. Прва половина
2007. године донела је нове рекордне вредности ових трансакција. Прво су тимови ле
вериџ специјалиста – или како се у Америци називају private equity firms – извршили
приватизацију великог ланца болница HCA за $33 милијарде у јануару исте године,
затим такође медијску компанију Clear Channel Communications за $26 милијарде, а
последња и највећа “жртва” је пала 7 фебруара. То је компанија Equity Office Proper
ties Trust – иначе највећи власник ланаца зграда у којима се издају пословни простори
у Америци – а вредност трансакције је износила читавих $39 милијарди. Извор: Berry,
Norman, The Morality of the Business Enterprise, Aberdeen University Press, Aberdeen,
1991.
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стициона клима поправе, лешинари ће уступити своје место некој
другој врсти инвеститора.9) То је можда изгледало тако када је Бе
ри писао своју књигу 1991. године, међутим америчка привреда и
економија су показале своју нужно цикличну природу, па су у том
историјском периоду забележени неколико таласа како лешинар
ског инвестирања, тако и корпоративних преузимања.
Дакле, лешинарски инвеститори имају своју историју и тради
цију, али такође имају у своју перспективу и будућност. Међутим,
овде се поставља питање да ли су и колико они добри за корпора
ције и привреду и економију на глобалном нивоу? Као и корпора
тивни аквизитори 1980-тих година – који су слављени због смена
менаџмента корпорација подстандардних перформанси са једне, и
критиковани за примање тзв. зелене поште (green mail) као своје
врсне уцене како би обуставили преузимање компаније и оставили
нетакнутим исти тај менаџмент, са друге стране – њихово делова
ње се доводи у питање из аспекта добробити осталих релевантних
стејкхолдера на нивоу корпорације и друштвене заједнице.
Лешинари су као и конвенцион
 ални инвеститори мотивисани
приносима које могу остварити од њихових инвестиционих актив
ности. Оно што њих разликује од њихових традиционалних колега
је то што они – у складу са сопственим инвестиционим преферен
цијама – улажу у компаније када се оне налазе у најрањивијој фази
(!); у моменту када нису у стању да плате своје рачуне и потражи
вања према повериоцима, или када се налазе у процесу банкрот
ства (реорганизације или ликвидације). Они то чине због тога што
имају способност да препознају скривену вредност у проблема
тичним бизнисима. Након тога, они посежу за неком врстом кон
тролне позиције над судбином тих бизниса куповином одређених
врста хартија од вредности и/или улога. То је управо карта за уче
ствовање у процесу преговора везаних за реорганизацију бизниса.
Инвеститори лешинари су врло често предмет јавне критике
због опструирања и одуговлачења реорганизација проблематичних
бизниса ради остварења неких уско сопствених интереса. Они су
кроз историју немали број пута остваривали боље поврате сопстве
них улога доводећи процес усвајања плана реорганизације и саму
реорганизацију у „ћор-сокак“. У таквим ситуацијама компаније и
поједине групе кредитора су им се супротстављале, али и настоја
9)

Berry, Norman, нав. дело, стр. 232.
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ле да их придобију – често им исплаћујући значајне накнаде – ка
ко би уз њихову помоћ могле боље да остваре сопствене интересе.
Било како било, инвеститори лешинари поред медијски при
сутније негативне тржишне улоге, поседују и сингификантних по
зитивних особина које их квалификују за праве доброчинитеље у
одређеним ситуацијама. На првом месту, они доприносе ликвиди
зацији банкротственог процеса куповином потраживања од холде
ра обвезница, добављача и других врста кредитора којима је по
требна готовина за наставак њихових пословних активности, или
просто желе да на што бржи начин изађу из позиција проблематич
них потраживања и сведу сопствене губитке на минимум. Што се
тиче активних инвеститора лешинара, они иду један корак даље и
уз све наведено настоје да преузму кормило компаније и да личним
напорима рехабилитују проблематичне компаније.
Стога, за већину инвеститора инволвираних у процесе реор
ганизације и ликвидације бизниса израз “лешинар” је погрдан и
нетачан назив који имплицира себичност и грабежљивост најгоре
врсте.
Mladen Peric, Radenko Maric
THE ETHICS OF „VULTURE INVESTORS“
Summary
Investing in securities of distressed companies is one of
the strategies for structuring investment portfolio, which
is becoming increasingly popular. Distressed securities
are wide range of debt and equity financial instruments
from companies that are insolvent or have applied for ban
kruptcy. Today, there are many business opportunities that
are born from corporate bankruptcies. Individuals and in
stitutions can buy property, certain contracts, merge with
the debtor and save taxable income, speculate with the
debtor’s obligations, make fees from certain services, and
achieve capital gains. Such investors are known as vulture
investors. Throughout history, together with the corporate
raiders, they have been exposed to criticism in terms of
moral and ethical foundation of their actions. It is impor
tant to note that vulture investors’ actions are based on
laws that regulate the area of insolvency and bankruptcy,
so what they are doing is in any case legall, but the que
stion remains is it moral and ethical. Taking into account
the presented aspects, vulture investing is defined in this
paper, the most common ethical dilemmas that occur in
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such investing are clarified, and the basic facts that speak
in favor of vulture investing.
Key words: vulture investors, ethics, distressed compani
es, investing, moral dilemmas, corporate bankruptcies..

ЛИТЕРАТУРА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Баљ, Бранко, Увод у пословну етику, ИП Београд, Зрењанин, 2005.
Berry, Norman, The Morality of the Business Enterprise, Aberdeen Uni
versity Press, Aberdeen, 1991.
Carson, A. Scott, „Vulture Investors, Predators of the 90’s: An Ethical
Examination“, Journal of Business Ethics, Vol. 17, No. 5, 1998, стр. 543555.
Christopher, W. Gowans, Moral Dilemmas, Oxford University Press US,
Oxford, 1987.
De George, Richard, Пословна етика – Bussines Ethics, Филип Ви
шњић, Београд, 2004.
DesJardins, Joseph, An Introduction to Business Ethics, McGraw-Hill,
New York, 2006.
Donagan, Alan, Moral Dilemmas, Genuine and Spurious: A Comparative
Anatomy, Oxford University Press US, Oxford, 1996.
Donaldson, T.; Clarence, W., Ethical Issues in Business: A Philosophical
Approach, Prentice-Hall, New Jersey, 1983.
Dramond, John.; Bein, Bill, Пословна етика, Kлио, Београд, 2001.
Foot, Philippa, Moral Dilemmas, Oxford University Press, Oxford, 2003.
Gowans, W. Christopher, Moral Dilemmas, Oxford University Press US,
Oxford, 1987.
Greenspan, P.S., Practical Guilt: Moral Dilemmas Emotions and Social
norms, Oxford University Press US, 1995.
Hotchkiss, S. Edith; Mooradian, M. Robert, „Vulture Investors and the
Market for Control of Distressed Firms“, Journal of Financial Econo
mics, Vol. 43, Issue 3, 1997, стр. 401-432.

•

McGee, W. Robert, „Some Overlooked Ethical Issues in Acqusitions and
Mergers“, Barry University – Andreas School of Business, Global Con
ference on Business Economics, Association for Business and Economics
Research, Amsterdam, July 9-11, 2004, www.ssrn.com (приступљено
28. 09. 2007.).

•

Platt, D. Harlan, Why Companies Fail: Strategies for Detecting, Avoi
ding, and Profiting from Bankruptcy, Beard Books, Knoxville, 1999.

Овај рад је примљен 18. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16.
марта 2011. године.

- 240 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

УДК:
341.211:342.573

POLITICAL REVIEW
Година (XXIII) X, vol=27
Бр. 1 / 2011.
стр. 241-251.

Прегледни
рад

Сандра Пајић Шавија

Правни факултет, Слобомир П Универзитет

РЕ		
ФЕРЕНДУМ КАО ОБЛИК ОСТВАРИВАЊА
СУВЕРЕНОСТИ
Сажетак
Сувереност се у правној теорији одређује као битно
својство државне власти по којем се држава разли
кује од других политичких заједница. Оно око чега се
правни писци споре, јесте одговор на питање ко врши  
суверену власт у држави.  У том смислу се прави раз
лика између правног носиоца суверености тј. државе
и правног вршиоца суверене власти. Према владајућој
демократској теорији сувереност у држави врши на
род (или нација) у форми представничке демократи
је. Представнички систем је данас општеприхваћени
облик остваривања суверене власти. Суштина пред
ставничке демократије огледа се у томе да грађани
периодично бирају своје представнике посредством
којих врше власт. Међутим, основни недостатак
посредног вршења власти огледа се у немогућности
остваривања контроле над изабраним представници
ма. Ограничавање мандата народних представника
и увођење института опозива не могу у потпуности
да елиминишу недостатке репрезентативне демо
кратије. У условима представничке демократије, по
литичке странке су преузеле монопол у вршењу вла
сти, а изабрани представници више не представљају
грађане већ политичке партије. Увођење референду
ма као вида непосредног вршења суверене власти од
стране грађана има за циљ оживљавање идеје народ
не суверености која је са појавом општег права гласа
и политичких странака изгубила свој изворни смисао.
Међутим, сама референдумска процедура у поступку
одлучивања није довољан гарант демократског по
ретка у држави. Референдум има смисао само уко
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лико је уставом утврђена обавезност расписивања у
одређеним случајевима, а нарочито  у уставотворном
поступку, и ако је обезбјеђена слобода изјашњавања
грађана.
Кључне речи: Референдум, сувременост, представ
ничка демократија.

O

д када је Жан Боден у свом дјелу ‘’Шест књига о републици’’
одредио државну власт као суверену, сувереност се истиче као
битно својство државне власти или још прецизније, као суштинско
обиљежје по којем се држава разликује од других политичких за
једница. У правној теорији, сувереност се дефинише као својство
државне власти које се огледа у њеној правној неограничености.1)
Неспорно је, дакле, да је носилац суверене власти држава. Међу
тим, оно око чега се правни писци споре, још од античког доба,
јесте одговор на питање ко је вршилац суверене власти у држави.
У том смислу се разликује правни носилац суверености тј. држава
од правног вршиоца суверене власти. Уколико оставимо по страни
различите теорије, попут оних које као вршиоца суверене власти
одређују филозофе (Платон), закон (Аристотел), владајућу класу
(марксистичка теорија) и задржимо се на данас владајућој демо
кратској теорији према којој сувереност у држави врши народ (или
нација), остаје да се размотри улога референдума у остварењу су
верености.

НАРОДНА ИЛИ НАЦИОНАЛНА СУВЕРЕНОСТ
Зачетником идеје о народној суверености сматра се француски
писац Жан Жак Русо којег Норберто Бобио назива оцем модерне
демократије.2) Русо истиче да сувереност припада народу и пред
ставља израз опште воље. Овако схваћеној суверености одговара
непосредна демократија као облик остваривања суверене власти.
Међутим, и сам Русо је свјестан да ‘’права демократија није никад,
постојала, нити ће икада постојати. Противно је природном порет
ку да велики број људи влада над мањим.’’3) Русо даље каже: ‘’Да
постоји какав народ богова, он би собом управљао демократски.
1)
2)
3)

Радомир Лукић, Увод у право, Научна књига, Београд, 1974, стр. 35.
Види, Норберто Бобио, Будућност демократије: одабрана правила игре, Филип Ви
шњић, Београд, 1990.
Жан Жак Русо, Друштвени уговор: о пореклу и основама неједнакости међу људима,
Просвета, Београд, 1949, стр. 53.
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Тако савршена влада није за људе.’’4) Француска буржоаска рево
луција је родила идеју националне суверености. Према тој теорији
сувереност припада нацији која се схвата као трансцендентални
и недјељиви ентитет и која сувереност остварује преко изабраних
представника. Начело националне суверености први пут је про
кламовано управо у француској Декларацији о правима човјека и
грађанина из 1789. године. У члану 3. Декларације стоји: ‘’Начело
сваке суверености суштински почива у нацији. Ниједно тијело и
ниједан појединац не могу вршити власт која изричито одатле не
потиче.’’ Историјски посматрано, разликовање националне и на
родне суверености је обично имало и политичку позадину, у сми
слу заговарања оне идеје која ће најбрже довести до остваривања
одређених политичких циљева. ‘’Увођењем општег права гласа,
режими који се позивају на националну сувереност изгубили су
посебна обиљежја у односу на режиме који се позивају на народну
сувереност. Тиме је превазиђена разлика између две теорије, па је
у формулацијама устава дошло чак и до конфузије појмова наци
оналне и народне суверености.’’5) Да би се избјегле поменуте тео
ријске дилеме у погледу тога да ли је суверен народ или нација, у
модерним уставима се све чешће говори о суверености грађана.

ПРЕДСТАВНИЧКИ СИСТЕМ ВЛАСТИ И НЕПОСРЕДНА
ДЕМОКРАТИЈА
Данас је представничка демократија општеприхваћени облик
остваривања суверене власти. Суштина представничког система
огледа се у томе да грађани периодично бирају своје представнике
посредством којих врше власт. ‘’У непосредној демократији, као и
у представничкој демократији, народ је орган државе, али је у пр
вом случају воља органа чин самог народа, а у другом је чин орга
на којег је он створио.’’6) Као главни приговори против непосредне
демократије обично се истичу практични разлози, односно немо
гућност да се окупе сви грађани који би непосредно вршили суве
рену власт. Истиче се да је непосредна демократија ‘’непримерена
размери и разноврсним обавезама модерне државе.’’7) Због тога су
4)
5)
6)
7)

Исто, стр. 54.
Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, Јустинијан, Београд, 2005,
стр.186.
Филип Лово, Велике савремене демократије, Издавачка књижарница Зорана Стојано
вића, Сремски Карловци-Нови Сад, 1999, стр. 67.
Исто, стр. 67.
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облици непосредног вршења суверености од стране грађана данас
могући само у мањим територијалним јединицама као што су ло
калне самоуправе или федералне јединице. Слободан Јовановић,
међутим, истиче поред те ‘’материјалне сметње’’ и једну другу
препреку за остваривање непосредне демократије коју многи пи
сци занемарују, тзв. ‘’моралну сметњу’’, а која се огледа у чињени
ци да слободан грађанин у модерној држави није оно што је био и у
античкој држави. ‘’У античкој држави, слободан је грађанин имао
своје робове, живео од туђег рада, био господар свог времена, реч
ју, имао све услове за виши културни живот, па следствено и за оне
интелектуалне напоре који се траже од једног законодавца. Под
владом општег права гласа, слободан грађанин јесте махом радник,
човек који се бори за насушни хлеб, знатно испод културног нивоа
на коме се налазио слободан грађанин у античкој држави.’’8) То ме
ђутим не значи да је непосредна демократија у потпуности одбаче
на у модерној држави. Имајући у виду недостатке представничке
демократије, а који се огледају у немогућности или боље речено
у ограниченим могућностима контроле изабраних представника,
задржани су поједини облици непосредне демократије попут ре
ферендума и народне иницијативе. Још је Русо запазио да је народ
(енглески) ‘’слободан само за време избора чланова парламента:
чим су они изабрани, он је роб, он није ништа.’’9) Већина аутора се
слаже да представничка демократија има недостатке. Тако, Брајс
истиче да ‘’народ не може никада изразити своје жеље преко лич
ности које је изабрао да га представљају, јер ове личности могу
наивно и погрешно схватити или намерно представити те жеље,
и никакво упутство које би народи дали својим представницима
не би отклонили ову опасност.’’10) Основни проблем представничке
владе се своди на постојање раскорака између грађана којима при
пада суверена власт и изабраних представника који врше ту власт
у име суверена. Иако се између народа и изабраних представника
успоставља однос политичке природе, грађани у модерној држави
нису лишени утицаја на представнике власти. ‘’Чим је бирачком
телу призната власт да бира представнике и чим је, пре свега, тај
избор само на одређено време и доводи се у питање, неопходно му
Слободан Јовановић, О држави: основи једне правне теорије, Геца Кон, Београд, 1922,
стр. 336-337.
9) Жан Жак Русо, Друштвени уговор: о пореклу и основама неједнакости међу људима,
Просвета, Београд, 1949, стр. 74.
10) Џемс Брајс, Савремене демократије I, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд,
1933, стр. 237.
8)
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се даје моћ одлучивања која превазилази сам избор личности.’’11)
Због тога, већина земаља прибјегава референдуму и народној ини
цијативи којима се настоје ублажити негативни ефекти представ
ничке демократије.

РЕФЕРЕНДУМ
Референдум представља право грађана да непосредно уче
ствују у доношењу неког правног акта. У модерној држави у ко
јој функционише представничка демократија референдум се јавља
као вид непосредног вршења суверене власти од стране грађана.
Као најважније разлоге увођења непосредног народног одлучива
ња Брајс наводи, између осталих, чињеницу да изабрани представ
ници никада не могу вјерно изражавати народну вољу, постојање
све израженијег утицаја политичких партија на изабране народне
представнике, те да грађани у сваком случају могу боље оствари
ти своје циљеве непосредно. Он, чак, народну вољу упоређује са
мистичним, светитељским духом. ‘’Замишља се да у народу почи
ва нека врста мистичног светитељства, које није могуће пренети
преко делегата. Сматра се да се његово светитељско својство слаби
сваким покушајем преношења, као што се електрична струја губи
рђавим одводницима.’’12) Незамисливо је, међутим, учешће грађа
на у доношењу свих правних аката из истих разлога које смо наве
ли против непосредне демократије уопште. Због тога је овај облик
непосредне демократије резервисан за доношење изузетно важних
одлука и представља ‘’изузетно средство у изузетним околности
ма.’’13) Референдум у том смислу има функцију да исправи ‘’де
вијације представничке демократије и партијске владе.’’14) Не упу
штајући се посебно у врсте покушаћемо да укажемо на претпо
ставке и значај референдума.
Само прописивање референдума није гарант демократског по
ретка у једној држави уколико нису обезбјеђени политички услови
за његово спровођење. Наиме, да би грађани могли слободно да
изразе своју вољу, неопходно је да буду лишени било каквих по
11) Филип Лово, Велике савремене демократије, Издавачка књижарница Зорана Стојано
вића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1999, стр. 68.
12) Џемс Брајс, Савремене демократије II, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона,
1932, стр. 235.
13) Норберто Бобио, Будућност демократије: одабрана правила игре, Филип Вишњић,
Београд, 1990, стр. 53.
14) Ирена Пејић, „Облици непосредне демократије у уставној држави“, Правни живот,
бр. 14/2009, вол. VI, стр.759-775.
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литичких притисака. У супротном, установа референдума би мо
гла да буде злоупотребљена и послужила би само као параван за
спровођење самовоље постојеће власти. Због тога, слобода, не са
мо у политичком већ и у културном смислу представља неопходну
претпоставку успјешности референдума. Референдум има смисао
само у зрелим демократијама. Није без значаја ни начин расписи
вања референдума. Органи овлаштени за расписивање референду
ма су парламент или шеф државе у зависности од система државне
власти. Како би се избјегла самовоља поменутих органа неопходно
је да се расписивање референдума у одређеним случајевима про
гласи обавезним или пак да се грађанима повјери иницијатива за
расписивање референдума. Због тога је веома битан правни основ
референдума, односно да ли је његово расписивање обавезно или
факултативно. Свакако да много већи значај има установа обаве
зног референдума, гдје органима који су овлаштени да распишу
референдум није остављена слобода да цијене да ли ће одређено
питање изнијети пред грађане или не. Такође, није без значаја и са
мо дејство референдума тј. да ли је одлука изгласана на референду
му обавезујућа или пак има савјетодавни карактер. Референдум ко
ји има обавезујуће дејство за органе одлучивања има далеко већи
домашај од савјетодавног референдума. Непосредно изјашњавање
грађана је нарочито битно у случајевима када се желе извршити
неке корјените промјене у државноправном поретку. Ту прије свега
мислимо на уставне промјене за које је неопходно тражити приста
нак грађана. Референдум тада обезбјеђује легитимитет уведених
промјена. Управо је због тога отцјепљење свих бивших југословен
ских република било праћено изјашњавањем грађана путем рефе
рендума. Већина устава предвиђа обавезно изјашњавање грађана
у поступку доношења и промјене устава. Иако је циљ увођења ре
ферендумске процедуре у уставотворни поступак јачање устава и
стабилност државноправног поретка, некада непосредно учешће
грађана у поступку доношења и промјене устава може да доведе и
до супротних резултата.
Имајући у виду све речено, став државе према овом виду не
посредног вршења власти од стране грађана је двојак. У првом ре
ду се издвајају државе које имају позитиван приступ према рефе
рендуму и које у одређеним случајевима прописују обавезно изја
шњавање грађана путем референдума. Ту прије свега мислимо на
Швајцарску чији устав познаје како обавезни тако и факултативни
- 246 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

стр: 241-251.

референдум.15) У другу групу спадају земље које прописују рефе
рендумско изјашњавање само као могућност. У тим уставним си
стемима референдум је факултативне или пак савјетодавне приро
де. Иницијатива за расписивање факултативног референдума може
да припада грађанима (нпр. у Швајцарској), парламенту односно
одређеном броју посланика или извршној власти (нпр. у Шпанији
гдје референдум расписује краљ на приједлог предсједника владе
кога претходно на то овлашћује Конгрес посланика - члан 92. став
2. Устава Шпаније).

РЕФЕРЕНДУМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Уставно уређење у Републици Српској почива на представнич
кој демократији. Међутим, као и у већини модерних демократи
ја представнички систем власти није лишен облика непосредног
вршења суверености. У Уставу Републике Српске у члану 1. став
3. стоји да: ‘’Срби, Бошњаци, Хрвати, као конститутивни народи,
остали и грађани равноправно и без дискриминације учествују у
вршењу власти у Републици Српској.’’ Полазећи од принципа по
дјеле власти јасно је да суверену власт остварују грађани посред
ством представника у Народној скупштини. Поред права грађан
ске иницијативе тј. права најмање три хиљаде бирача да предложе
доношење закона и других општих правних аката, Устав помиње и
референдум као облик непосредног изјашњавања грађана. Члан 77.
Устава гласи: ‘’Народна скупштина може одлучити да о појединим
питањима из своје надлежности одлуку донесе након претходног
изјашњавања грађана на референдуму.’’ С обзиром на вријеме при
мјене референдум у Републици Српској има карактер претходног
референдума. Народна скупштина одлуку о питању које износи на
референдумско одлучивање може донијети тек послије претходног
изјашњавања грађана. Није јасно да ли референдум са становишта
обавезности има карактер обавезног или савјетодавног референду
ма односно да ли би Народна скупштина могла другачије одлучити
тј. супротно ставу који су грађани заузели на референдуму. Пре
ма правном основу референдум има факултативни карактер јер је
Народној скупштини препуштено да одлучује да ли ће захтјевати
непосредно изјашњавање грађана о одређеном питању. На тај на
чин је референдуму као институцији која се јавља као гарант на
родне суверености дат политички карактер будући да је остављена
15)

Види чланове 138-143 Устава Швајцарске у часопису Права човека, бр. 7-8, 2002.
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слобода органу овлаштеном за расписивање референдума да ци
јени дате политичке околности и сходно томе одлучује да ли ће
одређено питање изнијети пред грађане. Непосредно остваривање
суверености од стране грађана се појављује само као уставна мо
гућност. Значај овог облика непосредног вршења суверене власти
од стране грађана додатно умањује чињеница да Устав Републике
Српске не предвиђа непосредно изјашњавање грађана у поступку
ревизије устава.
Недавно је у Републици Српској усвојен Закон о референду
му и грађанској иницијативи (Службени гласник Републике Српске,
бр. 42/10) којим су ближе уређени ови облици непосредног врше
ња суверене власти од стране грађана. Закон, у складу са Уставом,
предвиђа могућност претходног изјашњавања грађана о одређе
ним питањима. Одлуку о расписивању републичког референдума
доноси Народна скупштина већином гласова од укупног броја на
родних посланика односно скупштина општине већином гласова
укупног броја одборника. Сама чињеница да су се уставотворац и
законодавац опредијелили за претходно изјашњавање грађана од
носно прије него што Народна скупштина донесе одлуку о питању
које је предмет референдумског гласања указује на интенцију нор
мотворца да овом облику непосредне демократије прида посебан
значај. С обзиром да је расписивање референдума формулисано
као могућност јасно је да са ради о факултативном изјашњавању
грађана. Чињеница да Народна скупштина није обавезна да распи
ше референдум је ублажена проширивањем круга субјеката који су
овлаштени да предложе расписивање референдума. Поред пред
сједника Републике, Владе и најмање 30 народних посланика то
право је признато и грађанима тако да расписивање референдума
може предложити и најмање 10 000 бирача, а у општини најма
ње 10 % бирача уписаних у бирачки списак општине тј. града или
3000 бирача ако је у бирачки списак општине односно града упи
сано преко 30 000 бирача. Право одређеног дијела бирачког тијела
да предложи расписивање референдума је значајна новина у од
носу на раније важећи Закон о референдуму. Увођење могућности
грађана да иницирају расписивање референдума несумњиво пред
ставља допринос у оживљавању овог облика непосредне демокра
тије. То због чињенице да расписивање референдума више није
искључиво у рукама носилаца политичке власти. Право гласа на
референдуму признаје се свим грађанима који имају бирачку спо
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собност односно који су уписани у бирачки списак. За успјешно
спровођење референдума захтјева се излазност натполовичне ве
ћине грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки
списак. Референдумско питање је добило подршку ако се за ње
га изјасни већина грађана који су гласали на референдуму. Након
референдумског изјашњавања надлежни орган је дужан да донесе
одговарајући акт у року од шест мјесеци од дана одржавања рефе
рендума. О истом референдумском питању грађани се не могу по
ново изјашњавати референдумом у року краћем од шест мјесеци.
*
* *
Представничка демократија је данас незаобилазан облик оства
ривања суверености. Иако постоји консензус да је представнич
ка влада у модерној држави једини могући начин вршења власти
ипак постоје и тенденције да се негативни ефекти представничког
система ублаже. Основни недостатак посредног вршења власти
огледа се у немогућности остваривања контроле над изабраним
представницима. Ограничавање мандата народних представника
и увођење института опозива не могу у потпуности да елимини
шу недостатке репрезентативне демократије. Умјесто суверености
грађана данас се све више говори о политичким партијама као но
сиоцима суверености. У условима представничке демократије, по
литичке странке су преузеле монопол у вршењу власти, а изабрани
представници више не представљају грађане већ политичке парти
је. Због тога се вршење власти од стране грађана у представнич
кој демократији, која је неминовна, појављује као правна фикција.
Увођење непосредног вршења суверене власти од стране грађана,
попут референдума, управо има за циљ да смањи доминантан ути
цај политичких партија. Међутим, само увођење референдумске
процедуре у поступак одлучивања није довољан гарант демократ
ског поретка у држави. Референдум има смисао само уколико је
уставом утврђена обавезност расписивања у одређеним случаје
вима, а нарочито у уставотворном поступку, и ако је обезбјеђена
слобода изјашњавања грађана.
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Sandra Pajic Savija
REFERENDUM AS A FORM OF ACCOMPLISHING 
SOVEREIGN POWER
Summary
In legal theory sovereignty is defined as a relevant matter
of state authority under which the state differs from other
political communities.    Legal writers litigate about the
answer to the question “who exercise the sovereign power
in state”. Therefore, the distinction is made between le
gal holder of sovereignty, i.e. state, and the legal executor
of sovereign power. According to the actual theory of de
mocracy, the people (nation) in the form of representative
democracy exercise the sovereignty. Nowadays, the repre
sentative system is generally accepted form of accomplis
hment of sovereign power. The essence of representative
democracy is that citizens periodically elect their repre
sentatives and through them, they rule. However, the es
sential shortcoming of indirect rule is inability to exerci
se control over elected representatives.  Limitation of the
mandate of people’s representatives and the introduction
of the withdrawal institute can not completely eliminate
lacks of the representative democracy. In terms of repre
sentative democracy, political parties have taken over the
monopoly in exercise of power, and elected representatives
no longer represent citizens, but political parties. Purpose
of the introduction of the referendum as a form of citizens’
direct accomplishment of sovereign power is to revive an
idea of national sovereignty, which, upon appearance of
general right to vote and political parties, had lost its ori
ginal meaning. However, the referendum procedure in a
decision-making process is not a sufficient guarantee of
democratic order in the state. The referendum itself has
meaning only if it is determined by  the constitution bin
ding announcement in certain cases, especially in legisla
tive procedure and if the freedom of citizens’ voting had
been provided.
Key words: referendum, sovereignity, representative de
mocracy
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
КОСОВСКОГ ПИТАЊА И ЊЕН УТИЦАЈ 
НА ПОТОЊЕ ДОГАЂАЈЕ 
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ*
Сажетак
Основни циљ ове студије јесте да са историјско-по
литиколошког и међународноправног аспекта осве
тли ситуацију на Косову и Метохији у периоду интер
национализације косовског питања. Биће детаљније
анализирани сви важнији донесени документи и пре
говори вођени током целе 1998. године, која се сматра
преломном за даљи развој косовског питања. Став ме
ђународне заједнице према овом питању је од изузет
ног значаја и он се мора озбиљно узети у разматрање.
Међународна заједница је свакако имала своје инте
ресе на Косову и Метохији, који су превазилазили не
помирљивост ставова страна у сукобу. Била је толе
рантнија према терористичким активностима Осло
бодилачке војске Косова, а оштрија према ангажова
њу полицијских и војних снага Савезне Републике Југо
славије. Саобразно овоме, постоји и асиметричност
у међународноправним обавезама српске и албанске
стране. Изнад свега се тежило објективној анализи
положаја све три стране – албанске, српске и међуна
родне заједнице.
Кључне речи: Косово и Метохија, рат, преговори, ме
ђународно право, споразуми, мирно решавање споро
ва, дипломатија
*

Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије
(број 178028), који је одобрило и финансира Министарство за науку и технолошки раз
вој Републике Србије
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O

дноси између Срба и Албанаца на Косову и Метохији обеле
жени су односима доминације и подређености током читавог
XX века. Ситуација се мењала час у корист Албанаца, час у корист
Срба, али се од наведеног односа није никако одступало. Деведе
сете године су почеле доминацијом српске стране, али је почев од
1998. године албанска страна имала превагу захваљујући обимној
помоћи међународне заједнице.
Година 1998. била је преломна у развоју косовског питања.
Сукоб између власти у тадашњој Савезној Републици Југослави
ји и албанске стране добио је разорне облике. Дошло је до теро
ристичких аката Ослободилачке војске Косова, који су довели до
герилских акција широких размера и репресивног против удара
специјалних полицијских снага и Војске СРЈ. Све ово је узрокова
ло велике жртве и материјална разарања. Ово је био увод у „хума
нитарну катастрофу“ већих размера, превасходно међу албанским
становништвом, мада ни српско није било поштеђено одређених
последица. Коначно долази и до интернационализације овог пи
тања.
Што се међународноправног аспекта тиче, ово питање у том
погледу добија нови квалитет. Међународна заједница се потпуно
укључује у контролу стања на територији Косова и Метохије ства
рањем услова за почетак политичких преговора и израдом Плат
форме за консолидацију постојећег стања.

ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДИЛИ ИНТЕРНАЦИОНА
ЛИЗАЦИЈИ КОСОВСКОГ ПИТАЊА
За наше истраживање су битни догађаји који су се десили у
XX веку. Њиховим навођењем ћемо доћи до 1998. године, а касније
историјско -социолошком анализом осветлити све важније дога
ђаје који су се одиграли 1998. године. Важнији догађаји који су се
десили током XX века су следећи:
– након победе у Балканским ратовима 1912. године Србија
преузима Косово, што се признаје Лондонским споразумом
1913. године,
– 1918. године долази до пропасти Отоманског царства, а Ко
сово постаје део Краљевине Србије,
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– 1941. године, у Другом светском рату, већи део Косова поста
је део Велике Албаније под контролом Италије,
– 1946. године, Косово се припаја југословенској федерацији,
– 1960. године, Београд показује све већу толеранцију према
аутономији Косова,
– 1974. године се доноси Устав СФРЈ, којим се одобрава ауто
номни статус Косова и тако покрајини de facto даје аутоно
мија,
– 1981. године долази до сепаратистичких нереда у Покрајини,
које снаге реда сузбијају,
– 1987. године, у кључном тренутку на свом путу ка моћи, бу
дући председник Слободан Милошевић се придружује маси
косовских Срба, који протестују против малтретирања од
стране већинске албанске заједнице. Чувени говор је одр
жан 1989. године на шестстоту годишњицу Косовске битке.
Ово је била прва велика побуна српског народа против до
минације већинских Албанаца,
– 1989. године, Слободан Милошевић, председник Србије, на
ставља да одузима аутономију предвиђену Уставом СФРЈ из
1974. године,
– у јулу 1990. године, вође етничких Албанаца су прокламова
ле независност, а Београд је распустио косовску владу,
– у септембру 1990. године долази до отпуштања више од
100.000 Албанаца, укључујући и владине службенике и за
послене у медијима, што је довело до генералног штрајка,
– у јулу 1992. године, Ибрахим Ругова је изабран за председни
ка самопроглашене републике и
– 1993-1997 године долази до отворених сукоба између срп
ске полиције и сепаратистичке Ослободилачке војске Косо
ва (ОВК). Српске снаге спроводе бруталну акцију, а стотине
хиљада цивила је протерано из својих домова.1)
Када је реч о периоду пре интернационализације косовског пи
тања, за полазну основу треба узети 1989. годину, од формирања
Демократског савеза Косова, па све до саме интернационализације
(1998), уз неизбежну улогу САД у њему. Круна ове интернацио
нализације био је споразум у Рамбујеу (Rambouillet), као типичан
1)

„Kosovo: History of a Troubled Region“, BBC News, Internet http://news.bbc.co.uk.). Spe
cial Report/1998/Kosovo, 15/04/2006.
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експонент политике свршеног чина у међународним односима (fait
accompli).
Почетком 1989. године, отпором против српске доминације је
руководио универзитетски професор образован у Паризу, Ибра
хим Ругова. Он је уз помоћ својих савезника основао Демократски
савез Косова (ДСК). Све ово се дешавало уочи Милошевићевог
укидања аутономије Косову, која је имала за циљ националну не
зависност. Косовска скупштина је 2. јула 1990. године формално
прогласила „независност покрајине Косово као равноправног ен
титета у оквиру југословенске федерације“, али ју је, истовреме
но, савезно Председништво прогласило нелегалном. Неколико да
на касније, 5. јула оформљена је тзв. Скупштина Косова у сенци.
Најзад, 21. септембра 1991. године, она је прогласила „Републику
Косово“ која ће бити „суверена и независна држава“. Целокупна
активност је потврђена референдумом од 26-30 септембра, где је
87 % гласача изашло на изборе, а 99,87 % њих гласало за подршку
независности.2)
ДСК је у својству преовлађујуће снаге у оквиру владе у сен
ци промовисао стратегију ненасилног отпора, што је признавало
слабост Косова у погледу избегавања директног сучељавања са
властима Србије. С друге стране, ово је значило и одбијање Алба
наца да се повинују хегемонији Београда, одрицање легитимности
савезних институција, одбијање учешћа на југословенским избо
рима и трагање за изградњом алтернативних косовских институ
ција којима ће управљати албанска већина. У марту 1992. године,
на илегалним изборима Ругова је изабран за председника ДСК са
74,4 % гласова. Он је био успешан у скретању курса ка активнијем
отпору, па је у марту 1998. године поново изабран за председника
у сенци. С друге стране, био је неуспешан у добијању значајнијих
уступака од Милошевића, који је био изложен притиску са Запада
да буде флексибилнији.
Крајем 1992. године, тадашњи отправник послова САД-а у Бе
ограду, Роберт Рекмeилс (Reckmails) добио је хитну и неочекивану
инструкцију из Вашингтона да истог дана тражи одвојене прије
ме код Слободана Милошевића и начелника Генералштаба Животе
Панића и пренесе им „усмену поруку“ председника Буша (Bush).
То упозорење је у свом четвртом делу садржало одредбу о Косо
ву, а остала три су се односила на Босну. Претња Милошевићу је
2)

Philip and David Auersvald, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Documents,
Cambridge, Klewer Law International, 2000, pp. 56-59.
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у погледу Косова била директнија: „У случају сукоба на Косову,
изазваног сопственом акцијом, САД ће бити спремне да употребе
војну силу против Срба на Косову и у самој Србији“.3) Милоше
вић није озбиљно схватио претње Бушове администрације, јер је
она била при крају мандата. Стога и није јасно зашто је Буш слао
овакво упозорење када је већ био без власти (lame duck). Постоје
индикације да је Милошевић могао да искористи тај interregnum
између новембарских избора и јануарске инаугурације и етнички
очисти Косово.
Наведена ситуација на Косову и забринутост међународне за
једнице за рат у Босни и Хрватској, створили су политички вакум
који су милитанти желели брзо да попуне. У циљу пружања ак
тивнијег отпора српској власти, 1993. године је дошло до настанка
Ослободилачке војске Косова (ОВК), која је произашла из ради
калног крила Косовског националног покрета. Њени корени су се
налазили у радикалном крилу Енвериста, демонстрацијама током
80-их година, у борбама Албанаца са Косова у Хрватској и Босни
и у традицији качачког покрета. Успон ОВК је био производ кул
минационе фрустрације и неспособности Ругове да постигне одго
варајуће резултате. Овоме треба додати и немогућност Дејтонског
мировног споразума да реши косовску дилему на разуман начин.
Заједнички именитељ деловања ОВК било је оружано насиље,
углавном против српских полицијских снага, војних касарни, по
шти и косовских Албанаца осумњичених за сарадњу са властима у
Београду. То је у почетку била герилска организација, потом војна
и политичка. До октобра 1997. године, више од 30 Срба и косов
ских Албанаца су били жртве напада, а Доњи Преказ и Дреница
њена светилишта. Према извештајима New York Times-а, ОВК је
била спремна да води „сепаратистички рат који би Савезну Репу
блику Југославију увео у кризу налик оној у Босни“.4) У лето 1997.
године њој није придаван већи значај, али је Ругова на конферен
цији за штампу 8. августа о ОВК истакао следеће: „Свако може да
прима и шаље факсове, али не желим постојање таквог покрета,
који би заоштрио ситуацију на Косову и доводио до сукоба, за који
се зна на чију би штету био“5).
3)
4)
5)

Washington Post, April 18th, 1999, нав. према: Живорад Ковачевић, Америка и распад
Југославије, Филип Вишњић/ФПН, Београд, 2007, стр. 209.
Chris Hedges, „Albanians Inside Serbia, Set to Fight to Autonomy“, New York Times, Octo
ber 19th, 1997, p. 15.
Данас, 9-10 август 1997, нав. према: Живорад Ковачевић, Америка и распад Југославије
..., op. cit., стр. 213.
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Снага ОВК на почетку 1998. године је процењена на око 500 ак
тивних чланова, организованих у малим и мобилним групама уз
најчешће деловање у групицама од 3-5 чланова. Повремена дело
вања оваквих групација можда и не би представљала озбиљнију
претњу да није дошло до два догађаја која су убрзала њену делат
ност. Први је био пад албанске владе у пролеће 1997. године, чи
ме се пирамида власти почела урушавати. У том периоду су многе
касарне биле опљачкане и близу милион примерака лаког наору
жања подељено становништву.6)
Други догађај који је утицао на брже деловање ОВК је била одлу
ка власти Савезне Републике Југославије да организује кампању
ради угушења побуне. Полиција, у својој акцији од 22. јануара
1998. године, није успела да ухапси Адема Јашарија (Jashari), чел
ника моћног клана у области Дренице, чији је отпор властима био
умногоме део качачке традиције, исто као што је и део стратегије
ОВК, само што је сада тај отпор био део постизања локалне не
зависности. Напад на Јашарија у његовом утврђењу је за собом
оставио 58 мртвих укључујући и 18 жена и 10 малолетних лица.7)
Све ово је било велики подстицај за ОВК да настави са окупља
њем чланова, тако да је према неким подацима број оружаних бо
раца нарастао на око 20.000, што се сматрало претераним. С друге
стране, у овом стадијуму деловања, ОВК је била веома дисципли
нована организација. Београд је, са своје стране, свесно допуштао
да се ОВК претерано презентира у јавности, па је, у том циљу,
контраофанзива српске стране уследила средином 1998. године. У
офанзиви је учествовало око 40.000 трупа војске СРЈ, коју су чи
нили тенкови, авијација, тешка артиљерија и минобацачи.8)

ЗАОШТРАВАЊЕ КОСОВСКЕ КРИЗЕ
Било је више него очигледно да велике силе нису биле спремне
за решавање косовског питања. Пошто је ситуац
 ија полако почела
да измиче контроли, САД су решиле да саме предузму енергичније
мере на Косову. Већ тада је постало јасно да се ради о драстич
но сукобљеним интересима – косовски Албанци нису били ничим
6)
7)
8)

Philip Smucker, „Albanian Weapons Cross to Kosovo“, The Washington Times, April 8th,
1998., p. 1.
Chris Soloway, „Serbia Attacks Ethnic Albanians“, The Washington Post, March 6th, 1998,
p. 1.
„Milosevic Moves to Wipe Out Kosovo Rebels“, The New York Times, June 2nd, 1998, p. 1.
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задовољни осим независношћу, а Милошевић није ни могао нити
хтео да се одрекне суверенитета над покрајином. Јачање ОВК је
само поспешивало нетрпељивост. Надаље, међународна подршка
ОВК је и даље била обесхрабривана и више усмерена на подршку
Ругове, са циљем обнове ускраћене аутономије Косова.
Приликом своје посете Београду, специјални представник
САД, Роберт Гелбард, је 23. фебруара 1998. године истакао да је
ОВК без сваке сумње терористичка организација. Он је том при
ликом одао велико признање Милошевићу за подршку Дејтонском
мировном споразуму, али је, истовремено, изразио забринутост
због ситуације на Косову. Надаље, Гелбард је истакао и следеће:
„ОВК је, без сваке сумње, терористичка група. Одбијам да прихва
тим било какву врсту оправдања. Пошто сам годинама био анга
жован у контратерористичким активностима, ја врло добро знам
како да посматрам једну терористичку групу и дефинишем је; сто
га, треба одбацити реторику и само посматрати дела. Дела говоре
сама за себе“9).
Српска реакција на Косову је за западне политичаре значила
„позив на одлучни међународни одговор“; што је домет насиља би
вао све већи, то је међународна заједница гајила веће симпатије
према косовским Албанцима. У том циљу је и Гелбард, који је био
познат по умеренијем ставу према Милошевићу, 4. марта 1998. го
дине истакао да „САД више неће толерисати српску агресију“. На
ово се надовезала и тадашњи амерички државни секретар Медлин
Олбрајт ( Madeline Albright) истичући „потребу хитне акције про
тив режима у Београду да бисмо били сигурни да ће платити цену
за штету коју је већ начинио“ – ово је истакла током своје посете
Лондону 7. марта 1998. године.
Пошто је првобитна изјава дискредитовала Гелбарда међу
присталицама оштријег курса на Косову, он је својом другом из
јавом изразио доста чвршћи став према Милошевићевом режиму.
Штавише, у својим ставовима је толико еволуирао да се залагао
чак и за оружану интервенцију. Милошевић, коме се ионако није
допадао Гелбард, после једне овакве изјаве није желео са њим ви
ше ни да разговара. Гелбард није био фаворит ни Медлин Олбрајт,
тако да је на сцену поново ступио Ричард Холбрук (Richard Holbro
9)

International Independent Commission on Kosovo, Kosovo Report, „Conflict International
Response, Lessons Learned“, Oxford 2000, нав. према: Живорад Ковачевић, Америка и
распад Југославије..., op. cit., стр. 214.
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oke). За свог специјалног представника на Косову он је поставио
Хила (Hill).
Нападе српских снага је осудила и Контакт група (САД, В.
Британија, Француска, Немачка, Италија и Русија) 9. марта 1998.
године. У овој осуди се Контакт група јасно ограђује од чињенице
да осудом српске претеране реакције никако не врши одобравање
тероризма. Она такође осуђује терористичке акције ОВК или било
које друге групе. Такође се инсистира да сви они који из вана, фи
нансијски или у оружју помажу ову групацију, одмах прекину са
тим. Контакт група је, надаље, Милошевићу наложила да у року од
10 дана повуче јединице специјалних полицијских снага и преки
не њихову акцију, дозволи присуство међународним организација
ма и представништвима амбасада земаља Контакт групе, прихвати
дијалог са Албанцима и др. И поред оваквих дипломатских потеза,
једино је представник САД, Медлин Олбрајт, била за одлучну ин
тервенцију против српских снага. Међутим, за овакав подухват је
било неопходно одобрење Савета безбедности. То би дало прилику
Русији и Кини да уложе вето. Међутим, Олбрајтова је ишла толико
далеко да није била задовољна ни овлашћењем Савета безбедно
сти за употребу силе, јер би то могло да ограничи будуће одлуке
НАТО пакта. Западне силе су морале да се ангажују на Косову не
само због тога што је политика етничког чишћења непримерена
модерној Европи, већ и због тога што би неангажовање значило
ризик за невалидност разлога постојања ангажовања на Балкану.
С друге стране, ОВК је постала реалност која се није могла иг
норисати. Већи део албанског становништва је приступио под ње
ну заставу и довео у питање Руговину способност да представља
нацију, док се сâм устанак отргао контроли. Запад полако почиње
мање да осуђује ОВК и тиме оправдава њену терористичку делат
ност, а још више ојачава притисак на Србију. Српска реакција се
више не интерпретира као прекомерна употреба силе, већ се про
тив ње спроводи кампања као према геноцидним намерама против
косовских Албанаца у целини. Оваква политика се умногоме раз
ликује од претходне, која је била за дијалог између страна у сукобу
и обуздавање сукоба на територији СРЈ.
Да би се правно утемељио став великих сила према косовском
питању, осим билатералне и мултилатералне дипломатије, дошло
је и до регулисања овог питања у оквиру Савета безбедности. У
том циљу је Савет безбедности 31. марта 1998. године донео Резо
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луцију бр. 1160, која је у основи била избалансирана и није садр
жала децидирану осуду акција српске и албанске стране. На осно
ву Главе VII Повеље УН, осудила је „претерану употребу силе од
стране српских полицијских снага и терористичке ОВК“, затражи
ла од Београда да одмах предузме „потребне кораке у циљу пости
зања политичког решења проблема Косова путем дијалога“, а да
„руководство косовских Албанаца осуди све терористичке акције“
и да и једни и други „хитно ступе у политички дијалог о питањима
политичког статуса без икаквих предуслова“. Резолуција, надаље,
полази од тога да „принципи за решење косовског питања мора
ју бити засновани на територијалном интегритету СРЈ“. Једно та
кво решење „би морало узети у обзир право косовских Албанаца и
свих оних који живе на Косову и изражавају своју подршку побољ
шаном статусу Косова, да добију битно виши степен аутономије и
садржајног самоуправљања“10).
Милошевић је по сваку цену хтео да спречи интернационали
зацију косовског питања, па је у том циљу спровео референдум
против међународног уплитања у проблем Косова, 23. априла
1998. године. Од укупног броја изашлих на референдум, 95 % је
гласало против међународног уплитања. Независно од референду
ма, САД су биле одлучне у својим ставовима. Напори западних
политичара на сузбијању сукоба су се односили и на Македонију и
Албанију, јер су се бојали домино ефекта. Влада у Вашингтону је
настојала да побољша борбену готовост македонских снага путем
проширене безбедносне помоћи у партнерству за мир, индивиду
алног програма партнерства, плана војних активности, појачаних
војних контаката и проширења полигона у Криволаку у стални
центар партнерства за обуку, а све то у циљу очувања мира. Ови
догађаји су у први план ставили значај превентивних мера ради
обуздавања ескалације сукоба.11)
У мају 1998. године, НАТО тим је отпочео једно прелиминар
но проучавање ситуације у циљу утврђивања изводљивости пре
вентивних мера у Албанији. У априлу су Београд и Тирана почели
10) Живорад Ковачевић, Америка и распад Југославије..., op. cit., стр. 216-217.
11) Наведена тврдња подвевдена под раван актуелних међународних односа захтева једно
разјашњење: у оном мери у којој је Милошевић свим силама настојао да спречи интер
национализацију косовског питања у 1998. години, исто то водеће силе западне Европе
настоје да учине данас. Ово због тога што им интернационализација овог питања не
одговара, јер би се тиме покренула лавина сличних или истоветних проблема на свим
кризним подручјима у Европи и свету. Стога је косовски проблем означан као случај
sui generis.
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са размењивањем оптужби у вези ситуац
 ије на Косову. Албански
премијер, Фатос Нано, говорио je о одговорности Срба за „патоло
шко и традиционално насиље“, а југословенски амбасадор у УН,
Владислав Јовановић, оптужио je Тирану за давање помоћи ОВК.
12)

НАТО је у овом стадијуму желео да спречи трговину оружјем
и ситуац
 ију у којој ОВК користи Албанију за припремне радње,
што је био циљ вредан напора; НАТО је такође сматрао да му је за
наведену операцију комбиновану са великим напорима изградње
транспортног коридора и обезбеђења линија набавке у изолованој
и неразвијеној области било потребно око 20.000 војника. Тек тада
би се могла контролисати граница са Албанијом. Услед тога је та
ква могућност била искључена.
Напори западних сила да се обузда косовски сукоб су своје
утемељење добили у Декларацији о Косову донетој 28. маја 1998.
године у Луксембургу.13) Предложене мере су укључивале следеће:
– ширење програма „Партнерство за мир“ у циљу помагања
македонским и албанским снагама да обезбеде своје грани
це,
– одржавање заједничких војних вежби у оквиру НАТО у сеп
тембру у Македонији,
– организовање у Тирани једне подружнице програма „Парт
нерство за мир“ и мање војне вежбе у августу,
– отварање у Албанској луци Дурес сталне Поморске једини
це и
– пружање помоћи надзора Уједињених нација и ОЕБС-а у
региону.
Као што се из наведеног види, НАТО је ситуацију на Косо
ву оквалификовао као „неприхватљиву“, тако да су се министри
спољних послова у јуну састали и наметнули сваку врсту забране
инвестиција и замрзавање српских финансијских средстава у ино
странству.
Милошевићева политика се у овом периоду показала као кон
традикторна. Он, иако није желео интернационализацију косовског
питања, само неколико дана касније разговарао је са Холбруком и
12) The Washington Post, March 5th 1998, p. 23, нав. према: Craig Nation, Wars in Balkan,
Strategic Studies Institute, US Army War College, 122 Forbes, 2003, p. 229.
13) Craig Nation, Wars in Balkan, Strategic Studies Institute, US Army War College, 122 Forbes,
2003, p. 234.
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изразио спремност да се „у америчкој режији састане са Руговом“.
14)
До сусрета је дошло 15. маја исте године. Ови преговори су до
живели фијаско и нису дали никакве резултате, осим пропагандног
ефеката који је био успешан. Оно што је веома важно истаћи, је
сте чињеница да западне силе још увек нису биле за независност
Косова, што је и Олбрајтова једном у својим мемоарима признала
истичући да: „Наше оклевање да подржимо независност Косова
у том тренутку је мање проистицало из принципа, а више из про
цене ставова земаља у региону. Македонија и Грчка су се снажно
супротставиле независности Косова, јер су се плашиле да то мо
же подстаћи сепаратистичке амбиције међу њиховим Албанцима.
Друге земље су такође имале мањине са аспирацијама за незави
сност, укључујући Чечене у Русији, Абхазе у Грузији, Курде у Тур
ској, Баске у Шпанији. На општијем плану неки Европљани су се
прибојавали да би независно Косово могло да постане жариште
исламског екстремизма и организованог криминала. Ми нисмо мо
гли остварити наше циљеве на Косову без подршке Европе, а не
бисмо добили подршку те исте Европе ако бисмо подржали неза
висно Косово“. 15)
Из наведеног се јасно види да позиција Србије није била без
шанси, али је било потребно водити разумнију и мудрију политику
и придобити потенцијалне савезнике. Превелико супротстављање
светским моћницима утицало је на њихово губљење.
Дипломатске активности су следиле једна за другом. На интер
венцију Вашингтона, 12. јула 1998. године, већ више пута помиња
на Контакт група је, потпомогнута министрима иностраних посло
ва Канаде и Јапана, дала предлог нацрта програма у 10 тачака, који
је укључио следеће важније захтеве:
– безусловни прекид ватре,
– присуство Високог комесара за избеглице и међународних
невладиних организација,
– међународни надзор и
– дијалог између Београда и косовских Албанаца под окриљем
међународних посредника.16)
14) Живорад Ковачевић, Америка и распад Југославије ..., op. cit., стр. 217.
15) Madeline Albright, Madam Secretary, Miramax Books, New York, 2003, p. 385, нав. према:
Живорад Ковачевић, Америка и распад Југославије..., op. cit., стр. 218.
16) Philip and David Auersvald, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Docu
ments..., op. cit., pp. 189-190.
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У вези са досад наведеним можемо говорити о још једној мери
– принуди. Да би се супротставиле мерама српске владе према ко
совским Албанцима, САД су биле веома успешне у креирању фа
саде о јединству западних савезника, а везано за поседовање нај
мањег заједничког именитеља у погледу поштовања међународног
хуманитарног права. Из овога није тешко закључити да је питање
поштовања људских права и основних слобода постало главна ме
та напада српске политике. Биле су укључене и мере индиректне
претње. У том циљу је 15. и 16. јуна исте године, један дан пре
Милошевићеве посете Москви, НАТО преко Македоније и Алба
није спровео ваздушну војну вежбу под називом „DETERMINED
FALCON“ (Одлучни соко), демонстрирајући своју способност да
на провокације са земље делује нападима из ваздуха.

МОГУЋА ИНТЕРВЕНЦИЈА – ДА ИЛИ НЕ?
Да се међу западним савезницима о интервенцији увелико раз
мишљало, говори и посета Москви немачког министра спољних
послова Клауса Кинкела током лета текуће године. У том циљу је и
истакао да „уколико се ситуација на Косову не побољша, биће нео
пходна војна интервенција“, јер је „већ пет минута до поноћи“. У
Москву је дошао и Милошевић, тражећи подршку од председника
Јељцина. Милошевић том приликом није добио оно што је тражио.
Јељцин није хтео да због Милошевића квари односе са Западом.
Поред тога, имао је проблеме унутрашње природе, а и лично није
трпео Милошевића – како се тврдило у дипломатским круговима.
Милошевић је, са своје стране, пристао да одобри приступ међуна
родним посматрачима и до октобра је на Косово стигло око 150 ме
ђународних посматрача под окриљем ОЕБС-а под називом Дипло
матска посматрачка мисија за Косово (Kosovo Diplomatic Observer
Mission). Све ове дипломатске активности нису имале утицај на
интензитет борби. Штавише, дошло је до ескалације сукоба напа
дима ОВК и снажним противударима југословенских снага. Због
свега тога је дошло и до повећања броја избеглица и расељених
лица од неколико десетина хиљада до неколико стотина хиљада.
Војна интервенција против СРЈ је била крајње дискутабилна.
Независно од тога какве је прекршаје направила, СРЈ је суверена
држава која се ангажовала у гушењу побуне на својој територији.
Спољна интервенција у име оружаног сецесионистичког покрета
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створила би прави преседан. Било која интервенција против срп
ске стране би довела до још веће агресивности ОВК и ефекат који
би америчка влада и њени савезници тешко могли избећи. Русија
је, базирајући се на историјски пријатељским везама са Србијом,
одлучно одбила могућност оружане интервенције и упозорила на
„међународне последице уколико НАТО интервенише без формал
ног добијања међународног мандата“. 17) НАТО је себи дао право
да интервенише независно од одлуке Савета безбедности, а у слу
чају хитне хуманитарне потребе. Међутим, добар број земаља чла
ница се противио интервенцији без одобрења Савета безбедности.
Целокупна кампања је врхунила Резолуцијом Савета безбед
ности УН бр. 1199 од 23. септембра 1998. године, која ситуацију на
Косову описује као „претњу миру и безбедности у региону“, захтева
се „непосредна акција у име мира, тражи се прекид ватре, повлаче
ње југословенске војске са Косова, слободан приступ међународне
заједнице и повратак избеглица и интерно расељених лица“18). Сле
дећег дана је дошло до састанка између министара одбране НАТО
у Виламури (Villamoura) у Португалији. Том приликом је издат тзв.
„ACTIVATION WARNING“ (Активирање упозорења) за две врсте
војних одговора: први је Limited Air Response (Ограничени вазду
шни одговор), а други Phased Air Campaign (Ваздушна кампања у
фазама). Овакви избори су гравитирали у плановима НАТО-а по
чев од јуна текуће године, у којима постоји спектар од четрдесетак
варијанти ваздушне кампање.19) Од овог тренутка НАТО почиње са
применом своје присилне политике. Међу најмилитантнијим заго
ворницима војне интервенције против Србије била је, ако уопште у
то и треба сумњати, Медлин Олбрајт. Једном приликом, када је ин
терпретирала Резолуцију 1199, истакла је следеће: „Ако се Београд
не определи да оконча војне операције на Косову, биће приморан
да то уради... Нас неће насамарити нова рунда празних обећања из
Београда... Ако не будемо видели брз и значајан напредак, биће
мо спремни да одговоримо“.20) НАТО је у међувремену донео нови
активациони план под називом „ACTORD“ (Активирање налога).
Неколико дана након овог упозорења, Генерални секретар, Кофи
Анан (Koffi Annan), је био изузетно критичан према „суровим уби
17) Craig Nation, Wars in Balkan ..., op. cit., p. 236.
18) UN Press Release (1199), September 23rd, 1998.
19) Benjamin S. Lombeth, NATO’s Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assessment,
Santa Monica, RAND, 2001, pp. 11-12.
20) Department of State Release, September 15th, 1998.
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јањима“ и „деструкцијама на Косову“, па је у том циљу Холбрук
уручио Милошевићу ултиматум у коме је тражио „хитно повлаче
ње специјалних полицијских снага са Косова“.21)
Заменик државног секретара, Строб Талбот (Strobe Talbott) је
дефинишући косовску ситуацију као „јасну и присутну опасност
њиховим националним интересима“ већ давао интерни легитими
тет интервенцији. Председник Србије (Милан Милутиновић) је,
супротстављајући се очигледној претњи нападом, рекао да ће Ср
бија бити спремна на компромис, повући тешко наоружање и веће
војне контингенте, вратити се мирољубивој политици надзора над
полицијским снагама и пропорционално реаг овати на провокације.
22)
Након овога је НАТО одредио „паузу“ од 96 сати у циљу давања
времена Београду да покаже добре намере.
Догађаји су следили један за другим. Министар спољних по
слова Србије, Владислав Јовановић, је са представником ОЕБС-а,
Брониславом Геремцким (Geremcky), 16. октобра 1998. године
потписао споразум о образовању Косовске верификационе мисије
(КВМ), која је бројала 2000 чланова и коју је недељу дана касније
оверио Савет безбедности. Овај споразум је укључио и лансира
ње надзорне мисије НАТО у циљу спровођења њене усаглашено
сти. 23) Београд је у почетку показао незаинтересованост, али је под
притиском листом прихватио све услове НАТО-а. НАТО је 27. ок
тобра 1998. године суспендовао све програме ваздушних напада,
али је ACTORD и даље остао на снази и задржавао право њиховог
активирања за касније датуме у случају потребе.
Консензуса у погледу војне интервенције и даље није било. Ру
сија и Кина су јасно ставиле до знања да ће вратити сваку одлуку
Савета безбедности о интервенцији на суверену земљу, а европске
чланице НАТО нису биле спремне да заобиђу Савет безбедности.
Чак ни Британци, који су увек били солидарни са својим прекоо
кеанским савезником, нису хтели да се интервенција изврши без
21) Craig Nation, Wars in Balkan ..., op. cit., p. 237. Када је реч о Холбруку, његов споразум
са Милошевићем је инициран онда када САД нису успеле да обезбеде консензус о упо
треби силе ни код куће ни код европских савезника. Холбрук је буквално био бачен у
ватру у нади да ће поновити свој дејтонски успех и приволети Милошевића на договор
са косовским Албанцима. Овим се желело постићи да свет схвати да Америка жели
мирно решење косовске кризе; да увери Милошевића у озбиљност НАТО претње и
преда му детаљну листу онога шта треба да учини. Како се касније испоставило, пре
говори су доживели дебакл.
22) Philip and David Auersvald, The Kosovo Conflict: A Diplomatic History through Docu
ments..., op. cit., pp. 292-294.
23) Исто, pp. 299-303.
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одобрења наведеног тела. Председник Руског парламента, Генади
Селезнов, је истакао да би у случају војне интервенције против
Београда иницирао законодавство да се повуче из Сталног придру
женог савета, који дефинише специјалне односе између НАТО-а и
Русије.
С друге стране, велике силе више нису могле да толеришу пр
косну политику председника Милошевића, који се, узгред буди
речено, сматрао виновником број један за насталу ситуацију. Да
ствар буде још компликованија, било је веома фрустрирајуће по
држати и терористичко насиље комбиновано са захтевима за сеце
сију. Све ово нас наводи на закључак да се политика великих сила
у погледу косовског проблема налазила између чекића и наковња.
Да би опција за интервенцију однела превагу, побринула се, по
ко зна који пут, Медлин Олбрајт. Она је, не могавши да придобије
остале савезнике, претњу директно усмерила према председнику
Милошевићу, истакавши да са њим више не вреди преговарати.
Истакла је да су „сви они научили из рата у Босни, а на Косову то
и практично видели, да председник Милошевић разуме само језик
силе“. 24)
Што се Косова и Метохије тиче, већи његов део је био ратом
разорен. Убијено је око 750 Албанаца, а преко 200.000 је интерно
расељено. Губитке је претрпела и српска страна. Припадници ОВК
су у 1998. години извршили 1884 терористичка напада у којима је
убијено 288 особа (115 полицајаца и 173 цивила). Теже је повре
ђено 216 полицајаца, а лакше 187 припадника МУП-а. Отето је 15
полицајаца, од којих су три убијена, три пуштена, а о судбини де
веторице полицајаца се ништа није знало. Отето је 292 цивила од
чега су 173 били Срби, а око 100 Албанаца лојалних држави Срби
ји и који нису одобравали методе ОВК.25)
Оваква ситуација је јасно показала да је споразум МилошевићХолбрук доживео бродолом. Југословенске власти су одлучиле да
повуку своје специјалне војне снаге из покрајине, али је то, како
сматрају западни аналитичари, дошло након слабљења снага ОВК.
Српској страни је остављено да полицијске и војне снаге буду
еквивалентне оним које су биле довољне за одбрамбене формаци
је пре фебруара 1998. године. Усаглашеност споразума би контро
лисала ВМК састављена од око 2000 ненаоружаних чланова. Овој
24) James Rubin, Daily Press Briefing, US Department of State, December 1st, 1998.
25) Борислав Пелевић, Кроз историју Косова и Метохије, Евро, Београд, 2005, стр. 473.
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мисији је помагала Ваздушна верификациона мисија којом је коор
динирао НАТО са својом операцијом „EAGLE EYE“ (Орлово око).
Њеним члановима су помагале снаге под називом „DETERMINED
GUARANTOR“ (Одлучни давалац гаранција), које су бројале 1500
припадника. Операцијом су руководиле француске снаге и њихова
база је била у Македонији.26)
У споразуму је такође стајало да се Срби упусте у преговоре са
Албанцима у погледу поновног успостављања локалне самоуправе
за период од три године и враћања аутономије. Надаље, тражила се
амнестија за учеснике у побуни, сарадња са Уједињеним нацијама
и трибуналом за ратне злочине у циљу идентификовања одговор
ности за кршење закона и обичаја ратовања, расписивање избора у
јесен 1999. године и програм олакшавања повратка избеглица и ин
терно расељених лица. Све ове смернице су биле казненог карак
тера, али је Београд могао живети са њима без бојазни од губитка
контроле над Косовом.
У контексту наведеног односа снага и става међународне за
једнице, постојала су још два начина за мирно решавање косовског
проблема: први начин је била ОВК, која је од октобра месеца по
стала страна у споразуму, али је и даље била одлучна да настави
своју кампању оружаног отпора упркос поразима, а други начин се
тицао одлучности београдских власти да истакну своју предност и
наплате отпор косовским Албанцима кад год то прилике буду до
звољавале. Поред тога што је ОВК постала озбиљнија политичка
снага на коју се могло рачунати, она је придобила велике међуна
родне симпатије у овој неравноправној борби са српским власти
ма. Пошто није било механизама путем којих би се појачало по
штовање споразума, било путем спречавања да косовски Албанци
искористе српску сагласност у своју корист, или путем блокирања
српских репресалија као наличје нових провокација, октобарска
„нагодба“ је била осуђена на пропаст.
Централни део споразума је представљала контрола његовог
спровођења од стране Верификационе мисије. Међутим, тај део је
био и најнепрецизнији. Није било сасвим јасно колико и којих вој
них снага може да остане, јер је и сама Резолуција 1199 била у том
погледу доста нејасна. Ненаоружани контролори су могли да прате
поштовање споразума, али не и да га обезбеде. Пошто су се српске
снаге по договору повукле, борци ОВК су се покренули да би зау
26)

Craig Nation, Wars in Balkan ..., op. cit., p. 239.
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зели напуштене терене. На основу тога је дошло до спорадичних
сукоба. У децембру месецу је српска „тренажна вежба“ у близини
Подујева, предузета без претходног обавештавања ОЕБС, почела
да се развија у операције опсежнијих размера против ОВК, што је
прекршило октобарски споразум.
Сличан догађај се десио и у селу Рачак, у побуњеној обла
сти Дреница, где је српском казненом акцијом убијено 45 цивила,
укључујући и две жене и једног 12-годишњег дечака. Оно што се
заис та десило у Рачку је било веома спорно. Прва верзија се састо
јала у томе да је српска војска, у потери за мањим контингентом
ОВК, окупирала село и масакрирала становнике као неку врсту
опомене за оне који пружају уточиште герили.
Један од првих који је дошао на лице места био је бивши аме
рички амбасадор, а сада челник Верификационе мисије, Вилијам
Волкер (William Walker). Чим је угледао сцену, био је веома бесан
и оптужио Србе за почињени масакар, а о томе је одмах известио
челнике САД. Одмах пада у очи чињеница да је помало нелогично
зашто је прво известио своју владу, пре него што је известио чел
нике Верификационе мисије, јер је њима био примарно потчињен.
Извештаји о овом догађају су брзо пренети широм света да би свет
саосећао са жртвама и појачао кампању против Србије. Поред Ол
брајтове, у кампању је почео да се укључује и Солана истичући да
се овде ради о „флагрантном кршењу међународног хуманитарног
права“.
Друга верзија се састоји у томе да су потоња међународна ис
питивања експерата за судску медицину, показала да није било ни
каквих доказа који би указивали на то да се масакар заиста дого
дио; због наведеног, остала је могућност да су изложени лешеви
били лешеви погинулих бораца који су пружали отпор и невиних
присутних људи који су у инциденту убијени. Та тела су из шире
области инцидентног места покупили локални становници под ру
ководством ОВК, да би се утицало на касније креирање светског
јавног мњења. И у тој креацији се, по свој прилици успело. Догађај
у Рачку је наишао на оштру осуду светске јавности. Чак су и Руси
прихватили чињеницу да је овде реч о масакру над косовским Ал
банцима. То је признао и руски министар спољних послова Иванов
у разговору са Олбрајтовом 26. јануара 1999. године.
За међународну заједницу је Рачак представљао пресудни до
гађај за даљу акцију. Американци су се, по обичају, одлучили за
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интервенцију, али је у Европи, на француску иницијативу, прео
владало становиште да треба дати још једну шансу дипломатији.
На седници Контакт групе 29. јануара 1999. године, донета је од
лука да се сазове преговарачка конференција у Рамбујеу, летњој
резиденцији председника Француске. Мада се америчка админи
страција овоме приклонила, ипак је у интервенцији видела једино
сигурно и реално решење. Више је желела да покаже да је поку
шала све како би обезбедила мирно решење, али се, истовремено,
потрудила и да себи обезбеди кључну улогу у вођењу преговора.
*
* *
Целокупно деловање великих сила у погледу интернациона
лизације косовског питања заснивало се на реалистичкој политици
креирања односа у међународној заједници. Таква политика даје
примарно место улози силе, моћи и равнотеже снага, онако како је
то објаснио чувени Ханс Моргантау (Morgenthau) да се „суштина
међународне политике своди на дефинисање концепта национал
ног интереса заснованог на моћи“. Мада, у савременим међуна
родним односима оваква политика мора више простора да дâ ме
ђународном праву и моралу. У класичној реалистичкој политици је
предњачила Медлин Олбрајт.
Модификовању међународних односа од класичног реализма
ка његовим блажим варијантама допринели су Арон, Шварцен
берг (Schwarzenberger) и Хантингтон (Huntington). У том циљу је и
крајње реалистична политика међународне заједнице према Косо
ву почела да укључује и одређене правне механизме, о чему говоре
и донете резолуције Савета безбедности УН, које су имале за циљ
да испитају све могућности дипломатско-правног начина решава
ња сукоба.
Влада Републике Србије је показала спремност да сарађује са
Саветом безбедности, ОЕБС-ом, Европском унијом и НАТО-ом.
Овим је влада РС показала велику спремност, флексибилност и же
љу за решавањем једног врло сложеног политичког, дипломатског
и међународноправног питања. На основу тога се и целокупна по
литика међународне заједнице треба посматрати у складу са наче
лима Повеље УН и њеног система безбедности. То што преговори
између двеју страна нису успели, ни у ком случају није зависило
само од српске стране. У питању су биле две дијаметрално супрот
стављене позиције: Албанци нису желели ништа мање од незави
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сности и у том циљу укључили и питања угрожених људских права
и основних слобода, користећи се вешто и пропагандним активно
стима, а српска страна није била спремна да се лиши суверенитета
над својом покрајином.
Једина држава која се трудила да према Србији (СРЈ) спрово
ди класичну реалистичку политику, где је политика тзв. „свршеног
чина“ („fait accompli“) била само један од њених експоненета, биле
су САД.
Srdjan Slovic
Internationalization of Kosovo Issue and its 
Impact on Subsequent Events in Kosovo and 
Metohia
Summary
As per the author’s view, the aim of this study is to expla
in and elaborate the events in Kosovo and Metohia which
contributed to the internationalization of Kosovo issue
more thoroughly. In this research, the period from the be
ginning of the 1998 until the meeting of the Contact group
on the 29th of January 1999 is being taken into account. In
this occasion, a decision a negotiated conference in Ram
bouillet to be held was made.
Serbian part maintained the attitude during negotiations it
was necessary to implement consistently the politics of de
fence of sovereignty and territorial integrity, and engaged
military-police forces for that purpose, had success in the
field, but a little exaggerated in those activities. A majority
of Albanian population justified themselves by the denial
of the right to self-determination, but pursuant to the regu
lations of the international law, that right can be requested
only from internal point of view, and by no means from
international one. In that case it would represent a mere
secession. International community was more inclined to
the Albanian part, as the one whose rights were endange
red, and such state was called as the one of „humanitarian
catastrophe“. In order to restraint the Serbian part and
the whole regime of the president Milošević, international
community used all available means: diplomacy, negoti
ations, blackmails, mediations and threat with arm inter
vention.
The American state secretary at that time, Madeline Al
bright, insisted on the threat pointing out to the approach
of triade“bomb-talk-agreement“, no matter what the se
quence would be. International community condemned the
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activity of KlA in the mentioned resolutions of the Security
council, but it put it up with it factually. The situation ap
peared by the rotten negotiations between Milošević and
Holbrook gave the incentive to such state. The events co
ming afterwards can be classified as „alibi diplomacy“,
which consists in initiating of some activities usually ac
companied by great publicity with the aim to demonstra
te the attitude of the government in approaching of some
crisis-related situation resolution, interrupt or punish the
aggressor, initiate peaceful process and remove apparent
injustices, but without real intention to undertake the proc
laimed action. The upcoming conference in Rambouillet
was a typical example of such kind of diplomacy.
Key Words: Kosovo and Metohia, war, negotiations, inter
national law, agreement, peaceful settlemetnt of disputes,
diplomacy
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ПОТЕНЦИЈАЛИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА И 
ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА*
Сажетак
Неопходна је међународна сарадња у сузбијању теро
ризма и организованог криминала. Међународна са
радња је углавном била усмерена на стварање анти
терористичких инструмената као оквира за сарадњу
међу државама да би се осигурало да сви терористи
буду ухапшени, оптужени и кажњени. Одвраћање од
терористичких аката, које може бити постигнуто
репресијом, постало је недовољно у времену интензи
вирања насиља и самоубилачког тероризма и органи
зованог криминала. Неопходно је створити међуна
родне правне инструменте који могу осигурати пре
венцију терористичких напада и створити безбедно
међународно окружење. Главни циљ инструмената за
превенцију је да онемогуће приступ средствима помо
ћу којих терористи могу извести насилне акте. У том
контексту, конвенције, које треба да онемогуће при
ступ експлозивима, хемијском и нуклеарном оружју, су
побољшане, као и правни инструменти који спречава
ју финансирање терористичких активности.
Кључне речи: сарадња, тероризам, организовани кри
минал, међународно право, конвенције
*

Овај рад је део резултата истраживања у оквиру Пројекта ИМПП, Београд, бр. 149002,
финансираног од Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
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S

авремени свет, па тиме и земље региона у којем је и Србија, су
чељава се са низом негативних појава у првој деценији дваде
сетпрвог века, од којих се са аспекта безбедности издвајају: поли
тичко насиље, нелегална редукција политичке моћи, организовани
криминалитет и тероризам. Међутим, међу њима се, по својим спе
цифичним карактеристикама, издвајају два веома актуелна светска
феномена, тероризам и организовани криминал, који се и у нашој
јавности често помињу, али су још недовољно спознати и истра
жени. Стога, међународна сарадња, ради подизања нивоа безбед
носне културе и специфичног научног знања, треба да обухвата и
едукативне програме (уз перманентно иновирање и контролу ква
литета стеченог знања) у настојању што успешнијег укључивања
све већег броја стручњака у савремене друштвене токове борбе
против тероризма и организованог криминала. У том циљу треба
да буду ангажовани најеминентнији стручњаци из оних научних
дисциплина које се баве изучавањем и сузбијањем наведених со
цио-патолошких феномена, као и бројни стручњаци из праксе.
У новијој светској историји, не постоји ни једна земља, нити
насељена територија која је имуна на терористичке претње и на
организовани криминал. Ове девијантне појаве представљају гло
бални проблем, с обзиром да терористичке претње и активности,
али и организовани криминал, као појавни облик у једној средини,
по правилу, никад не остаје изолован на одређеном простору, већ
се веома брзо шири и грана и на друге просторе.
Традиционални концепт тероризма заменио је један нови, или
како се у теорији назива „супер тероризам“, представљен и приме
њен од стране култова или религијски мотивисаних група, опре
мљених оружјем масовног уништења које су спремни да употребе
у сваком тренутку.
Међународни тероризам је, по својој природи, напад на фун
даменталне принципе права, поретка, људских права и мирног ре
шавања сукоба, свих принципа на којима се заснива систем УН-а.
Уједињене нације имају најзначајније место у пружању правног
и организованог оквира у кампањи против тероризма. Без обзира
што се многи експерти слажу да је међународни тероризам врло
опасна друштвена појава, присутна у различитим формама, кроз
историју људског друштва, ни до данас нису изграђени или ускла
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ђени јединствени ставови, па тиме и однос, о овом питању.1) На
пример, организовани криминал на Косову и Метохији је класичан
пример како се у једној средини захваћеној вишегодишњом поли
тичком кризом, ствара мноштво криминалних организација које
имају огроман обрт капитала. Наравно, не може се тврдити да на
Космету не би било организованог криминала да је стање у тој по
крајини било стабилно, без политичких превирања и ратних деша
вања. Свакако, криминала би било као и у другим крајевима земље
и света, али не би било ни приближно садашњем, изузетно израже
ном степену криминалитета у овој покрајини.2) Уз дрогу и оружје,
криминалне организације баве се још и разним другим нелегалним
и противзаконитим пословима. Ту спада трговина, односно шверц
цигаретама и нафтним дериватима, затим проституција, која је по
себно узела маха после доласка међународних снага, и трговина
људима и људским органима. Организовани криминал на Космету,
свакако не би био тако изражен и моћан да у самом његовом врху
нису поједини челници политичких структура у овој покрајини.
Осим тога, криминалне организације са Косова и Метохије успо
ставиле су добру сарадњу са сличним криминогеним групама из
региона и Европе. Такође, познато је да су створене одређене везе
између криминалаца са Космета и сродних криминалних организа
ција из Централне Србије.
Актуелну структуру међународних антитерористичких прав
них инструмената чине:3)
– универзални споразуми, конвенције које се односе на спре
чавање и сузбијање међународног тероризма;
– инструменти који су усвојени на регионалном нивоу;
1)

2)

3)

Први озбиљан корак у борби против тероризма десио се по убиству југословенског
краља Александра и француског министра Бартуа у Марсеју 9. октобра 1934. године,
када Француска и званично предлаже оснивање Међународног кривичног суда. У од
говору на француски предлог, Савет Лиге народа одлучио је да оснује комитет експе
рата који је имао задатак да направи предлог текста конвенције о спречавању злочина
терорима.
Доласком снага КФОР-а и међународне управе на Косову и Метохији, криминалне
организације још више долазе до изражаја, и њихово деловање веома брзо измиче
контроли привремено успостављених безбедоносних структура. Није непознато да је
Космет од доласка међународних снага постао центар криминалних активности у југо
источној Европи.
Извори међународног антитерористичког права и права у борби против организованог
криминала не састоје се само од текстова „тврдог права“ (hard law). Независно од по
стојања конвенција потребно је узети у разматрање и велики број текстова „меког пра
ва“ (soft law), које чине резолуције и друге одлуке усвојене у УН и на нивоу различитих
регионалних организација. Оне својим обимом и свеобухватношћу превазилазе обим и
садржину конвенција УН и регионалних организација.
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– декларације које су омогућиле правни оквир за међународ
ну акцију на превенцији и сузбијању тероризма последњих
година.
Са аспекта правне антитерористичке конструкције УН, за про
текле четири деценије усвојена је 21 међународна антитерористич
ка конвенција – 13 универзалних и 8 са регионалном применом.4)
Мада се ове конвенције баве тероризмом исцепкано, одсликавају
ћи ограничени и фрагментални приступ, уколико би биле на снази
и у потпуности примењене, оне би, потенцијално, створиле соли
дан правни основ за борбу против тероризма.

ДЕФИНИЦИЈЕ ТЕРОРИЗМА
Узимајући у обзир велики број различитих дефиниција теро
ризма, које свака на свој начин полазе од истих или сличних чиње
ница, оправдано се поставља питање у чему су дате дефиниције
истоветне, а у чему се разликују, нарочито имајући у виду његову
међународну димензију. Навешћемо за илустрацију најзначајније
дефиниције:
Према ФБИ-у: Тероризам је незаконита употреба силе или на
сиља против лица или имовине да би се застрашила или присилила
влада, цивилно становништво или било који њихов сегмент ради
промоције политичких или социјалних циљева.
Министарство одбране САД: Тероризам је срачуната употреба
насиља или претње насиљем да би се усадио страх, са намером да
се владе или друштва застраше или принуде, зарад постизања ци
љева који су углавном политички, верски или идеолошки.
Уједињене нације: Тероризам је акт лишавања живота или ра
њавања или акт уништавања или оштећења имовине цивила или
владе, без јасне дозволе одређене владе, од стране појединаца или
групе људи који самостално делују, или влада које делују из вла
ститих побуда или веровања, да би постигли неки политички циљ.
Терориста је свака особа која, делујући независно од знања неке
земље, или као појединац, или као члан групе која није призната
као званично тело или део неке нације, поступа на тај начин што
уништава или оштећује имовину цивилног становништва или вла
да, да би постигао неки политички циљ.
4)

Конвенције УН су развиле Генерална скупштина, Међународна организација за ци
вилну пловидбу (ICAO), Међународна поморска организација (IMO) и Међународна
организација за атомску енергију.
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Генерални секретар УН: Свака акција чини тероризам ако је
њена намера да изазове смрт или физичке повреде цивила или не
борбеног становништва, у сврхе застрашивања становништва или
приморавања владе или међународне организације да нешто учини
или да се уздржи од чињења.
Влада Велике Британије: Употреба или претња акцијом која
укључује озбиљно насиље над било којим лицем или имовином,
у сврху достизања политичких, верских или идеолошких циљева.
Walter Laquer: Допринос постизању политичких циљева неле
гитимном употребом силе, кад су мета невини људи.
Проф. др Драган Симеуновић: Тероризам је сложени облик ор
ганизованог, индивидуалног и ређе институционалног политичког
насиља обележен застрашујућим брахијално физичким и психоло
шким методама политичке борбе којима се обично у време поли
тичких и економских криза, а ретко у условима остварене поли
тичке и економске стабилности једног друштва систематски поку
шавају остварити „велики циљеви“ на начин потпуно непримерен
у датим условима, пре свега друштвеној ситуацији и историјским
могућностима оних који га као политичку стратегију упражњавају.
Проф. др Војин Димитријевић: Терористички акт је акт физич
ког насиља, чији је предмет изабран тако да изазива јаке психич
ке реакције, у првом реду страх код ширег круга људи у нади да
ће они помоћи да се одржи или промени понашање које је важно
за постизање политичких циљева, ако такав акт није оправдан оп
штим интересима који су одређени независно од њега и ако није
извршен по правилима која се уобичајено примењују на друштве
не видове вршења власти.
Радослав Гаћиновић: Тероризам је организована примена на
сиља од стране политички мотивисаних извршилаца (појединаца
или група), који су одлучни, да кроз страх, зебњу, дефетизам и па
нику намећу своју вољу органима власти и грађанима.
Сумирајући суштину наведених дефиниција, можемо закљу
чити да су најчешћи елементи који одређују тероризам:5)
– насиље као метод,
– грађани и влада као мете,
– изазивање страха и изнуђивање.
5)

Класификација тероризма према: методима (самоубилачки, атентаторски); средствима
(класични, биохемијски, нуклеарни); циљевима (идеолошки фундиран-левичарски и
десничарски, етничко-сепаратистички, религијски фундиран);
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СХВАТАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТЕРОРИЗМА
С обзиром да се питањем тероризма бави више наука и дисци
плина, тј. да је питање сагледавања појма тероризма мултидисци
плинарно, потребно је нагласити да је злочин тероризма у саставу
злочина обухваћен међународним кривичним правом. При томе
треба имати у виду да међународно кривично право представља
систем правних прописа који у себи садржи норме кривичног пра
ва које имају међународни карактер и норме међународног јавног
права, усмерених ка кажњавању или примени других санкција пре
ма лицима одговорним за кривична дела, која су као таква означена
као међународна.6) Резолуција Савета безбедности 1373 од 29. ок
тобра 2001. године: „... акти, методе и пракса тероризма је супрот
на циљевима и принципима УН-а ... Резолуција позива све државе
чланице да постану чланице релевантне међународне конвенције
и протокола ... и да повећају међународну сарадњу ... у циљу кам
пање против тероризма оснива се CCT – Комитет за борбу против
тероризма, који ће да прати примену Резолуције Савета безбедно
сти 1373.“ Међутим, чак и у оквиру једне земље постоје забуне
око јединствене дефиниције тероризма. У Сједињеним Америчким
Државама, влада те земље (State Department) тероризам дефини
ше као предоминантно политички мотивисано насиље извршено
према невојним циљевима од стране поднационалних група или
тајних агената, обично са утицајем на јавност. С друге стране, фе
дерални истражни биро (ФБИ – Federal Bureau of Investigation), ко
ристи другачију форму при дефинисању тероризма: „Тероризам је
коришћење озбиљног насиља против лица или имовине, или прет
ња коришћењем истог насиља да се застраши или принуди држава,
јавност или било који део јавности, у циљу да се промовишу поли
тички, социјални или идеолошки циљеви“. Оваква разлика између
различитих агенција или тела истих владе могу се објаснити раз
личитим оквирима деловања или надлежности. Међутим, разлике
постоје и између земаља. Ове разлике нису само резултат другачи
јих схватања појма тероризам, већ и промена других чинилаца које
6)

У групу кривичних дела означених као међународна кривична дела, пре свега, спадају
злочини који су у надлежности Међународног кривичног суда у сагласности са чланом
5 Статута, а то су: ратни злочини, злочини против човечности, геноцид и агресија. По
ред наведених, то су и следећи злочини: узимање талаца, тероризам, злочини против
међународно заштићених лица, злочин против службеника УН и придруженог особља,
злочини које чине плаћеници, злочини производње и стављања у промет наркотика,
дроге и других психопатских супстанци, злочин против културне баштине и злочин
против животне средине.
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доводе до појаве модерног тероризма или схватања тероризма у
савременим условима.
Питање шта је тероризам, а шта није, већ дуже времена опсе
да теоретичаре, експерте и политичаре. Можда би се експерти и
сложили око јединствене дефиниције, да питање тероризма у себи
не садржи у великој мери и политичку компоненту. До данас није
усклађена јединствена дефиниција тероризма, иако је крајње нео
пходно да се то уради. Често се појам тероризма замењује појмом
терора или обрнуто, те је неопходно дати теоријско разграничење
између ова два појма. Терор и тероризам су облици насиља при
мењени од стране малих група, иако у пракси постоје и другачи
ји примери. Појам терора везује се за групу на власти која путем
страховладе и другим насилним методама жели да задржи власт,
док се појам тероризма везује за групе које имају за циљ смену вла
сти, било да је она демократска или крајње недемократска. У оба
случаја жртве су цивили.
Функционални прилаз тероризму, карактеристичан за савре
мене међународне односе и активност међународних организа
ција, више није усмерен само на репресивност, већ се све више
развија не само на правну него и на свеобухватну превенцију. У
том смислу треба развијати инструменте битне за превенцију који
треба да буду конкретизовани кроз специјализоване и регионалне
организације.

ЕФИКАСНОСТ ДОСАДАШЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Досадашњу ефикасност постојећих конвенција, за супротста
вљање тероризму и организованом криминалу, могуће је сагледати
са два аспекта:
– поједине државе су тешко или готово никако нису ратифико
вале ове инструменте, а ако су то и учиниле оне их „озбиљ
но не спроводе“;
– појавом самоубилачког тероризма доведена је у питање нај
већа и права вредност конвенција, да оне помажу у открива
њу, хапшењу и лакшем суђењу починиоцима терористичких
аката.
Ефикасност конвенција лежи у доброј легислативи, али и у
ефикасној примени. И у једном и у другом смислу то у пракси че
сто није случај. Неке конвенције није ратификовало велики број
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држава.7) Потом, врло је дискутабилно питање спровођења одред
би конвенција, због познатог различитог третирања појединих ака
та политичког насиља у различитим земљама, двоструких стандар
да и неспремности да се акт осуди као терористички, без обзира ко
је извршилац. Ово је проблем не само за земље у развоју, него и за
развијене земље. С друге стране, бројни експерти сматрају да су
конвенције потребне само онда када неформални механизми (већа
сарадња земаља на дипломатском, полицијском и судском нивоу
сарадње) нису довољни.8) Потом, претпоставка да ће свест потен
цијалног терористе о кажњивости дела и обавези утицати на од
враћање од тероризма, постала је нереална због интензивирања
самоубилачког тероризма. Број оних који су инспирисани, обучени
и можда злоупотребљени да жртвују сопствени живот извођењем
терористичког насиља, све је већи.
Поједини експерти међународног права сматрају да је њего
ва основна улога да се створи једна општа, свеобухватна (compre
hensive) конвенција против тероризма и организованог криминала.
Сматра се да би конвенција омогућила чвршће везе у међународној
сарадњи, не само у смислу обавезе да се уложе напори за сузбија
ње тероризма, већ такође и у смислу обавеза да се постигну одре
ђени резултати, а захтевала би и елиминисање законских норми
које стварају изузетке у вези са кривичношћу дела на политичкој,
филозофској, идеолошкој, расној, етничкој, религијској или дру
гој основи. Општа конвенција би требало, такође, да буде довољ
но широка да обухвати све раније признате облике терористичког
насиља који су претходно дефинисани, али и да обухвати видове
тероризма који нису постојали у претходним конвенцијама, а пред
виђају технолошки напредак и промене понашања. Ово може да
укључи претњу оружјем за масовно уништавање, сајбер-терори
зам и да антиципира други научни и технолошки развој.
После хитних мера предузетих од стране Савета безбедности
поводом терористичких напада на САД у 2001. години, настала је
нова ситуац
 ија у борби против тероризма. Позивајући се на гла
ву 7 Повеље УН, Савет је једногласно донео резолуцију која под
претњом санкцијама захтева од свих држава потпун прекид свих
7)
8)

На пример, Конвенција о забрани узимања талаца је донета још 1979. године, али ју је
до данас ратификовало само 110 земаља, а терористи често прибегавају узимању тала
ца.
Aust, Anthony (2001), Counter-Terorism – A New Approach, Max Planck Yearbook of Uni
ted Nations Law
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веза и пружање помоћи терористичким организацијама, доношење
одговарајућег законодавства и изричито признаје право државама
на индивидуалну и колективну самоодбрану у борби против међу
народног тероризма. Поред тога, Савет безбедности установљава и
специјални комитет, чиме је репресивна снага међународног права
у случајевима када се доведу у питање заједнички интереси међу
народне заједнице као целине значајно ојачала.
За антитерористичке конвенције, суверенитет држава је још
веома битан, јер се терористичка дела не третирају као међународ
ни злочини. Ова дела остају, пре свега, кривична дела којима тре
ба да се баве национални правни системи. Конвенције се обраћају
државама и захтевају од њих да претворе наведена кривична дела
тероризма у кривична дела у свом законодавству, односно држава
мора да инкриминише акте на које се односи конвенција. При то
ме, Европска конвенција о сузбијању тероризма даје листу у коју је
уврстила одређени број озбиљних злочина који се, у циљу екстра
диције, не третирају као политички.

ДЕФИНИСАЊЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
Постојање, јачање и ширење организованог криминала у ду
бокој је зависности од организованости криминалне организације,
али и од услова у којима се она ствара и делује. Неоспорно је да до
бру подлогу за стварање криминалних организација стварају ситу
ације у несређеним друштвима, односно несређене државе са пуно
нерешених унутрашњих, али и спољних проблема, посебно оне
средине где је дошла до изражаја економска криза. Тамо где има
економске кризе, готово је немогуће избећи и кризу власти. Све то,
те државе или области у њима, чини мање отпорним на појаву ор
ганизованог криминала чије структуре, са строго утврђеном хије
рархијом и дисциплином, веома брзо долазе до великог незаконито
стеченог профита. Тај профит који је стечен на незаконит начин, у
условима несређених односа у држави, криминалне организације
и њихове вође често успевају да легализују, па да се домогну и дру
штвеног угледа који им обезбеђује готово несметано прање новца.
Организовани криминал могуће је описати и конкретније од
редити са више формулација, али је за све заједничко да криминал
ну организацију чини више особа опредељених да на незаконит
начин оствари што већи профит. Основне карактеристике крими
налне организације су:
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– учешће више од три лица у криминалној групи;
– строга хијерархија у организацији где се тачно зна ко је во
ђа, ко шта ради и за шта одговара;
– коришћење насилних средстава, уцена и претњи да би се до
шло до остварења циља;
– повезаност са сродним организацијама у непосредној бли
зини, али и шире;
– стварање блиских контаката и веза са истакнутим поједин
цима из сфере привреде и политике;
– настојање да се профит стечен на незаконит начин убаци у
легалне токове.
Према Закону о организацији и надлежности државних орга
на у сузбијању организованог криминала, организовани криминал
представља вршење кривичних дела од стране организоване кри
миналне групе, односно друге организоване групе или њених при
падника за које је предвиђена казна затвора од четири године или
тежа казна. Под организованом криминалном групом подразумева
се група од три или више лица која постоји одређено време и делу
је споразумно у циљу вршења једног или више кривичних дела за
које је предвиђена казна затвора од четири године или тежа казна,
ради стицања, посредно или непосредно, финансијске или друге
материјалне користи.9)
На нивоу Европске уније (специјализовано тело: European
Union Working Group on Narcotics and Organized Crime), постигну
та је сагласност о списку једанаест карактеристика за идентифика
цију организованог криминала:10)
– учествовање више од два лица;
– свако има своју одређену улогу;
– деловању у дужем или неодређеном периоду;
– коришћење неких облика дисциплине и контроле;
– осумњичени су за тежа кривична дела;
9)

Организована криминална група, је дакле, структурисана група од три или више лица
која постоји током одређеног периода и делује ради извршења једног или више тешких
кривичних дела, са циљем стицања директне или индиректне финансијске или друге
материјалне користи. Под другом организованом криминалном групом подразумева се
група која није образована у циљу непосредног вршења кривичног дела, нити има тако
развијену организациону структуру, дефинисане улоге и континуитет чланства својих
припадника, али је у функцији организованог криминала.
10) Милошевић, Милан (2003), Организовани криминал, Београд, Службени лист СЦГ
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– делују на међународном нивоу;
– коришћење насиља или других облика застрашивања;
– коришћење трговинских структура или структура сличних
послова;
– умешаност у прање новца;
– утицај на политику, јавну управу, правосудне органе или
привреду, и
– тежња за профитом и моћи.

ПРАВОСУДНА ПОЛИТИКА 
У СУЗБИЈАЊУ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
Усвајање закона о одузимању имовине стечене криминалом
обезбедиће Србији до сада најмоћније оружје за борбу против ор
ганизованог криминала. Новим законом је предвиђено да терет до
казивања порекла имовине пребаци на осуђене мафијаше, који би
онда требало да докажу како су је стекли. Онима који не успеју да
докажу порекло, биће одузета целокупна имовина.11) Често се на
суђењима види велика несразмера између прихода које осумњиче
ни има и имовине која је огромна. До сада се учесницима органи
зованог криминала одузимала само имовинска корист, а целокупна
имовина, која се понекад мери милионима евра остаје нетакнута.
Дакле, до средине 2009. године у Србији је могла да се од осуђеног
криминалца одузме само противправна имовинска корист, проис
текла из кривичног дела. То је практично значило да никоме од
великих криминалних група којима се судило у Специјалном суду
није могла да буде одузета целокупна имовина, већ су били дужни
да врате само оно за шта се докаже да су стекли криминалом. Ва
жну новину у закону представља и могућност одузимања од на
следника мафијаша. Дирекција за одузимање имовине, у оквиру
Министарства, имовину може одузети чак и ако мафијашке вође
нису живе дочекале крај суђења, али се у пресуди помињу као ор
ганизатори групе. Према законском предлогу предвиђено је да ту
жилац може у року од године дана, од правоснажности пресуде, да
покрене поступак одузимања имовине.12) Од оснивања Посебног
одељења Окружног суда (познатијег као Специјални суд) донето
11) Више држава у Европској унији, које воде борбу против организованог криминала, до
сада су донеле законе о одузимању имовине: Италија 1990, Холандија 1993, Велика
Британија 1994 (дела везана за дрогу), Аустрија 1996, Белгија 1999. године.
12) То значи да би на удару овог закона могли да се нађу припадници стечајне, царинске,
друмске и фудбалске мафије. Сви они се терете да су оштетили државу за више десе
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је укупно 50 пресуда против различитих организованих криминал
них група. У фази суђења тренутно је 61 предмет, а води се више
десетина истрага.
Србија је сукцесорским изјавама (као правни наследник свих
ранијих државних творевина) регулисала статус у седам међуна
родних конвенција које су УН усвојиле од 1963. до 1980. године.
Преосталих шест конвенција је ратификовано у периоду од 2001.
до 2005. године.13)

БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
Организовани криминал, између осталог, може се посматрати
као врста имовинског криминалитета, а карактерише га постоја
ње криминалне организације која обавља континуирану привредну
делатност, користећи, при томе, насиље и корупцију носилаца вла
сти. Велике количине нелегално стечених средстава, које поседују
криминалци и криминалне организације, представљају потенци
јалну опасност за корумпирање у легалном пословању и државним
органима, нарушавају интегритет финансијских институција и
омогућавају укључивање у легално пословање, што посебно може
да буде опасно уколико се користи као подршка криминалној де
латности. Ова опасност је утолико већа ако се створе могућности
за се утиче на доношење државних одлука у домену политичког и
економског живота.
Према подацима из „Беле књиге о организованом криминалу“,
коју је МУП Србије недавно израдио, по други пут за последњих
осам година, у Србији делује око 200 криминалних група у које је
укључено више од хиљаду криминалаца. Процењује се да су они
оштетили буџет Србије за више од три милијарде динара. Нема
сумње да је у овој борби против организованог криминала неизбе
жна међународна сарадња.14)
Слика данашњег српског организованог криминала, у великој
мери, је измењена у односу на последњу деценију двадесетог века,
тина милиона евра, али је већина оптужених током суђења изјавила да од имовине не
поседује готово ништа и да их издржавају брачни партнери.
13) На пример, од регионалних конвенција СРЈ је 2001. године ратификовала Европску
конвенцију о сузбијању тероризма, која је донета у Стразбуру 1977. године.
14) На пример, када је ухапшено шест чланова групе која је током 2008. и 2009. године,
на територији Србије и Европске уније, пустила у оптицај неколико стотина хиљада
новчаница у апоенима од 100 евра. Према извештајима Народне банке и европских
центара за анализе новчаница, до сада је из оптицаја повучен износ од два милиона
фалсификованих евра, које је израдила ова група. Процењује се да је у земљама Запад
не Европе у оптицају још осам милиона евра, направљених у Србији.
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када су почеле да се наслућују контуре организованог криминала.
У садашњој ситуац
 ији Србија треба да успостави оквир за сарадњу
са ЕУ и земљама у окружењу, с циљем спречавања коришћења фи
нансијских система за прање прихода стечених кривичним делом.
Сарадња у овој области би укључивала административну и тех
ничку помоћ усмерену ка успостављању одговарајућих стандарда
за сузбијање међународног тероризма и организованог криминала.

САРАДЊА У БОРБИ 
ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
У савременим условима, када просто буја међународни теро
ризам и организовани криминал, појединачни напори државе ни
су довољни. Наиме, глобална природа тероризма и организованог
криминала захтева дефинисање заједничке, међународне, страте
гије чија би полазна основа требало да буде активно учешће свих
држава и међународних институција. Претпоставка међународне
сарадње јесте дефинисање платформе за унапређење заједничких
активности у превенцији, истрази и судском гоњењу, која се састо
ји у:15)
– јасном дефинисању појма организованог криминала;
– јединственој инкриминацији активности везаних за органи
зовани криминал;
– усаглашавању процесних овлашћења неопходних за посту
пак откривања и доказивања кривичних дела организованог
криминала;
– прецизном дефинисању облика међународне сарадње;
– поједностављењу поступка за пружање међународне правне
помоћи;
– чвршћем повезивању надлежних државних органа у циљу
размене информација, откривању и доказивању кривичних
дела организованог криминала;
– дефинисању заједничких програма за едукацију органа за
дужених за борбу са организованим криминалом.
Међутим, да би се прецизно дефинисао адекватан правни си
стем за супротстављање организованом криминалу, неопходно га
је засновати на мерама за елиминацију узрока постојања и прин
15)

Ђурђевић, Зоран (2008), „Међународна сарадња у супротстављању организованом
криминалу“, Ревија за безбедност, 2(7), стр. 41–48.
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ципа његовог функционисања. Таква законска правила пун ефекат
постижу када буду прихваћена од великог броја земаља. На тај на
чин, сматра се, доћи ће до елиминације различитих правних реше
ња и третмана, како у материјалном тако и у процесном праву, која
организовани криминалитет вешто користи.
С друге стране, треба имати у виду да се предуслов за пружа
ње правне помоћи у истрази, гоњењу и судским поступцима састо
ји у дефинисању предмета, поступака и општих начела за пружање
такве правне помоћи.. Узајамна правна помоћ може бити затраже
на ради:16)
– узимања доказа или изјаве од лица;
– уручење судских докумената;
– извршење претреса, заплене и замрзавања,
– прегледа предмета и места;
– достављања информација, доказног материјала и налаза ве
штака;
– доставе релевантних докумената и евиденција, укључујући
државне, банкарске, финансијске, привредне или пословне;
– идентификовања или проналажења добити од криминала,
имовине, инструмената или других ствари које могу послу
жити као доказ;
– олакшавање добровољног појављивања лица у држави пот
писници молиљи, и сваке друге врсте помоћи које нису у
супротности са законима замољене државе потписнице.
Осим овога, државе потписнице ће разматрати закључивање
билатералних или мултилатералних споразума којима би се ство
рила могућност да се за кривична дела организованог криминали
тета (посебно корупције и прања новца) образују заједнички ис
тражни органи, дефинише сарадња у примени специјалних истра
жних техника, заштите сведоци и размене информације везане за
организовани криминалитет.
При томе треба имати у виду да је Савет Европске уније уз
Конвенцију о узајамној помоћи, у кривичним стварима између др
жава чланица Европске уније, донео и Протокол којим се предви
ђају додатне мере за пружање узајамне помоћи у борби, пре све
га против организованог криминала, прања новца и финансијског
16)

Конвенција УН против трансакционог организованог криминала, усвојена 15. новем
бра 2000. године на 55. заседању Генералне скупштине Уједињених нација.
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криминала. Овим протоколом дефинисан је начин пружања узајам
не правне помоћи у истрагама чији је предмет утврђивање одређе
них банкарских рачуна или праћење банкарских операција које се
спроводе преко једног или више рачуна.
Питање финансирања терористичких група постаје све зна
чајније, јер према проценама Међународног монетарног фонда,
прање новца у светским размерама достиже два до пет одсто гло
балног бруто домаћег производа. У свету се годишње „опере“ из
међу 600 милијарди и 1,5 билиона долара, а део тог новца стиже
до терористичких организација. Највећи део новца прикупља се
од шверца дроге, препродаја оружја, као и вишегодишње трговине
људима и имигрантима. Конвенција о сузбијању аката нуклеарног
тероризма усвојена је априла 2005. године, и представља последњу
у низу антитерористичких конвенција светске организације. У сво
јој Основној резолуцији из 1996. године, Генерална скупштина се,
између осталог, бавила и питањима граничних прелаза и миграци
је, односно азила. Од држава је захтевано да предузму ефикасније
и одлучне мере у складу са релевантним одредбама међународног
права и стандарда људских права за брзу и коначну елиминацију
међународног тероризма.

УЛОГА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА У СУЗБИЈАЊУ 
ТЕРОРИЗМА И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
У међународном праву постоји тенденција да се дефинишу,
инкриминишу и међународно гоне и неки видови унутрашњег те
роризма (који се третира двојако: као обично кривично дело, или
као напад на уставни поредак). При томе се полази од претпостав
ке да извесни минимум моралног понашања треба да важи и за
унутрашњополитичку борбу. У њој се не могу користити изузетно
опасна, сурова и подла средства, нити могу да се нападају људи
који не могу да се сматрају умешанима у сукоб, што дефинише
и Протокол II Женевских конвенција. Акти унутрашњег терори
зма, као и организованог криминала, постали су међународно ре
левантни кад су терористи почели да се склањају у иностранство
после извршеног криминалног дела. Међународна питања у вези
са тероризмом зато су се прво и разматрала као питања екстради
ције.17) Међутим, данас је, уместо унутрашњег, домаћег, национал
17)

За ово питање је посебно било битно питање политичких криваца. Они су у про
шлости били искључени из примене овог института када је било у питању: 1. убиство
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ног тероризма, чији је циљ дестабилизација државне организације,
израженији међународни тероризам, односно тероризам који има
било који инострани елеменат. Дакле, кад год су грађани, терито
рија или делови друге државе укључени у терористички акт онда
се он сматра актом међународног тероризма. Одговарајући ефе
кат међународног права заснива се на комбинацији хармонизације
кривичног права држава и његове ефикасне примене.18) Једна од
главних препрека у вези да се оптимализује међународна сарадња
у примени кривичног права односи се на питање судске надлежно
сти (установљавање и примена јурисдикције). Према конвенци
јама, државе чланице морају да установе своју јурисдикцију над
кривичним делима која свака конвенција утврђује, уколико су по
чињени на њеној територији. На пример, уговори о екстрадицији
захтевају да је кривично дело почињено на територији државе која
тражи екстрадицију. Одредбе утврђују неколико легитимних раз
лога зашто државе могу да одбију екстрадицију: уколико је особа
сопствени држављанин, а унутрашњи закони забрањују екстради
цију, и уколико држава исказује неповерење у правичност другог
правног система и/или у тужилаштво друге државе.
Акти савременог мегатероризма су сложени и траже ангажова
ње значајних средстава. Зато је основна идеја правних инструмена
та за превенцију и сузбијање тероризма онемогућавање да терори
сти дођу до средстава којима ће извести те нападе. То се, пре свега,
односи на финансирање, као и на онемогућавање да терористи до
ђу до експлозива и различитих врста оружја као што су хемијско,
биолошко или нуклеарно-радиолошко оружје.19)
Међународно право, чији је извор правна конструкција Ује
дињених нација, среће се са проблемом државно-централистичког
приступа с једне стране, и решавања недржавних проблема као
шефа државе или шефа или члана владе (аргентинска клаузула); 2. када је долазило до
напада на основе целокупног друштвеног уређења (социјалан злочин); 3. када је дело
извршено на”нечасан начин” или је нецелисходно. 4. када га је извршио неко ко има та
ква убеђења да представља ширу опасност; 5. када постоје уговори који не предвиђају
изузимање политичких криваца.
18) Напади на одређене мете се третирају као кривична дела, што има за циљ заштиту
одређених мета као што су авиони, бродови, нуклеарни објекти, дипломатско особље.
Ово је проширено у међународним инструментима и на укупно становништво као мо
гуће мете терориста. У питању су таоци, жртве бомбардовања или нуклеарног терори
зма.
19) Генерална скупштина УН усвојила је децембра 1999. године Међународну конвенцију
о сузбијању финансирања тероризма. Циљ те конвенције је да помогне у спречавању
тероризма пресецањем фондова који су потребни терористима да би извршили злочи
не. То подразумева и административне и репресивне инструменте.
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што је терористичко насиље или организовани криминал. Основно
питање које се у таквим ситуацијама поставља је како одговорити
тероризму и организованом криминалу а не повредити норме ме
ђународног права створеног под окриљем светске организације у
којима је субјект држава.
Међународне правнике чека задатак, пре свега, да створе:20)
– оквир за принципијелну реформу постојећих правила како
би се установили услови за акцију у ситуацијама промење
них безбедносних императива и вредности;
– захтева се да одговор буде, пре свега, ненаоружани, односно
да то буде акција заснована на међународном праву, пошто
оно прави разлику између индивидуалне и државне акције;
– промене у међународном праву које ће омогућити правно
заснован одговор на деловање недржавних субјеката;
– стварање нормативног за ефикасно супротстављање терори
стичким опасностима, за одвраћање колико и за репресију;
– успостављање снажног међународног механизма за ефика
сно надгледање примене предочених мера против терори
зма, поред снажења међународне правне основе (на пример,
може да се предвиди постепена трансформација Комитета
за борбу против тероризма СБ у моћну УН агенцију, која
нуди мрежу регионалних структура и директно сарађује са
националним органима који се боре против тероризма;
– сагледавање борбе против тероризма у вези са борбом про
тив организованог криминала и другим претњама светском
миру и безбедности.
*
*
*
У савременим условима проблематика тероризма и организо
ваног криминала се пред међународно право и конвенције поста
вља као питање стварања правних појмова и примене норми које
би спречиле неке терористичке акте и ублажиле или отклониле њи
хове последице по односе суверених држава. Стога је међународно
право морало да одреди мерила на основу којих би се неки акти,
који се сматрају терористичким и организованим криминалом, су
збијали заједничком акцијом држава.
20) Ђурић–Атанасиевски, Ксенија (2008), „Улога међународног права у сузбијању терори
зма“, Српска политичка мисао, 22(4), стр. 31–56.
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Међународно право се усредсређује на оне акте ових појава
које не угрожавају безбедност и основне вредности само једне др
жаве, већ погађају шире интересе. Различити међународни инстру
менти опште природе који су до сада примењивани под покрови
тељством УН или специјализованих агенција имају углавном један
циљ – да одговоре на међународни тероризам и организовани кри
минал у виду интернационализације репресије. Међутим, због не
постојања консензуса у одређивању појма тероризма и организо
ваног криминала, државе нису успеле да организују међународни
кривични трибунал чији би задатак био да кажњавају ове типове
злочина. Репресија је зато остављена домаћим полицијским сна
гама и судовима, а њена ефикасност увелико зависи од квалитета
полицијске и судске сарадње између држава.
Међутим, документи који немају обавезујући правни карактер
за државе чланице, као што су, на пример документи Организације
за европску безбедност и сарадњу, могу да имају велики значај у
јачању веза и сарадње између држава чланица у сузбијању терори
зма и организованог криминала. Број оваквих аката, у виду одлука
сталних тела ових организација, сваког дана је све већи и предста
вља основу за ефикасну сарадњу и концентрацију материјалних и
људских ресурса у борби против тероризма и организованог кри
минала. Основни циљ конвенција је да утврде оквир за међуна
родну сарадњу међу државама и спрече или сузбију међународни
тероризам. Све конвенције имају међународну примену, односно
захтевају да у акту који је извршен, постоји неки од међународ
них елемената21). Спремност на сузбијање ових безбедоносних
проблема и одговорност које државе преузимају ратификацијом
универзалних инструмената представља значајан допринос реша
вању проблема. Међутим, проблеми у ефикасности конвенција и
међународних споразума, могу бити сагледавани и као проблеми у
ефикасности УН и међународних организација.
Србија и њене претходнице (СФРЈ, СРЈ, Србија и Црна Гора)
су поред активности у стварању међународног правног оквира за
борбу против тероризма и организованог криминала, предузима
ле и ефикасне мере за примену антитерористичких универзалних
21)

Ови правни инструменти идентификују одређене основе према којима све одговорне
стране морају да утврде јурисдикцију над дефинисаним прекршајем. Поред тога, оне
стварају обавезу земље у којој је осумњичени нађен да утврди јурисдикцију над прекр
шајем према конвенцији. Уколико му та држава не суди онда је она обавезна да изручи
осумњиченог према одредбама конвенције, што се означава принципом “aut dedere aut
iudicare”.
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уговора – од предузимања мера у заштити ваздухоплова, уношења
у своје законодавство одредби о тероризму до контроле и униште
ња материјала који могу да имају двоструку употребу и буду злоу
потребљавани. Борба против тероризма, ван правног оквира носи у
себи опасност од арбитралности, двоструких стандарда и примене
права јачега.
Неоспорно, међународно право има значајну улогу у сузбија
њу тероризма и организованог криминалитета. У постојећем анти
терористичком међународном праву остварена су вредна достиг
нућа, али она не могу да се сматрају потпуно развијеним проце
сом. Неопходно је осавременити правни однос и претворити га у
практично средство борбе против тероризма и организованог кри
минала.
Dobrica Vesic, Miroslav Antevski
THE POTENTIALS OF INTERNATIONAL COOPERATION
IN THE SUPPRESSION OF TERRORISM AND ORGANIZED
CRIME
Summary
The international cooperation in the suppression of ter
rorism and organized crime is necessary. International
collaboration was mainly aimed on creating antiterrorist
instruments as a frame for cooperation between states in
order to secure that all terrorists should be arrested, pro
secuted and punished. Dissuasion from terroristic acts,
which could be achieved by repression, has become un
sufficient at the time of intensification of violonce and su
icidal terrorism and organized crime. It was necessary to
prepare international law instruments that can secure pre
vention of terroristic attacks and create secure internatio
nal environment. The main objective of the instruments for
prevention is to disable the access to the means by which
the terrorists can perform their violent acts. In that con
text, conventions, that should deny the access to the explo
sives, chemical and nuclear weapon, have been improo
ved, as well as instruments of law which prevent financing
of terrorist activities.
Key words: cooperation, terrorism, organized crime, in
ternational law, conventions
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ПОЛИТИЧКИ И ВОЈНИ АСПЕКТ 
НЕУТРАЛНОСТИ

Сажетак
Током историје многе су државе настојале да придо
бију позицију државне неутралности и на тај начин
заштите сопствено становништво и територију од
ратних операција.
Традиционална неутралност је доживљавала своје
трансформације током историје. Класична неутрал
ност која подразумева да се држава која је у неутрал
ном статусу налази изван политичких и економских
савеза више није  актуелна. Неутралност добија своју
нову форму јер државе могу бити чланице међународ
них организација а да њене војне снаге имају статус
неутралних оружаних снага. Дакле, у новим условима
војна неутралност може постојати независно од др
жавне, чак иако је држава чланица неке међународне
организације.
Кључне речи: Европа, рат, држава, војска, неутрал
ност

T

ерминолошки одредити појам неутралност није једноставно.
Лингвистички он се може односити на појединце али и на одре
ђене правце (у филозофији на пример), на велике друштвене и на
ционалне сукобе (ратове), или на одређене ситуације (позиције).1)
Дакле, ако је реч о персонализацији термина неутралност, до
лази се до термина неутралан (лат. Neutra), а мисли се пре свега
на особу која је непристрасна, која не припада ни једној стран(ц)

*
1)

Научни сарадник, Београд.
Термин неутрализација може да се односи на друштвене али и на медицинско-биоло
шке процесе.
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и, која не учествује у сукобима односно која има сопствени став
различит од групација које су формиране. За разлику од ове пер
сонификације термина неутралност постоји термин неутрализам
(лат. Neutralis) који се односи на неприпадање ни једној одређеној
религији или филозофском или било ком правцу а врло често се ко
ристи као синоним за слободно мишљење или размишљање.
У војном смислу неутрализација (лат Neutralisatio) често зна
чи елиминисање или уништавање противника. У дубљем мисаоном
конструкту може да се односи на довођење у стање неприпадања
ни једној страни, често и изједначавање супротстављених страна
(или стања), дакако и отклањања неког дејства. Врло сличан овој
модификацији термина неутралност је и термин неутрализовати
(лат. Neutralisare), а он се односи на отклањање неке радње или
ствари, а може се тицати и радње у којем се одређени фактор чини
безутицајним, или представља чин осујећивања одређене радње.
У овом раду говорићемо о термину неутралност у контексту
који се он односи на војну и државну неутралност. Термин који се
везује за неутралност држава односи се на оне државе које су из
одређених међународних околности добиле сагласност и гаранти
је међународне заједнице да ће бити неутралне. Такође, неутрал
ност је правно-политички статус државе која није у претпоста
вљеном рату ни са једном страном у сукобу. Држава у том статусу
ужива ткз. право неутралности, термин који означава скуп права
и дужности неутралних држава у односу на зараћене, као и зараће
них у односу на неутралне.2)

ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 
И ВРСТЕ НЕУТРАЛНОСТИ
Неутралност представља правни положај државе која не уче
ствује у оружаном сукобу других држава и придржава се правила
међународног права која важе за неутралност. Та правила међу
народног права односе се на тумачење међународног права која
се односе на појам неутралности. Под појмом неутралности међу
народно право подразумева непристрасан положај једне државе у
односу на ратни сукоб признат од ратујућих страна. Неутрална др
жава може према зараћеним странама предузети већа ограничења
од оних коју намећу правила ратног права, али без фаворизовања
2)

Погледати, Paul Pradelle, «Ľ évolution de la neutralité», Revue da droit international, Paris,
1934.
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било које стране. Кроз историју неке су државе да би обезбедиле
стриктну неутралност, наметнуле су унутрашњим законодавством
својим држављанима веће дужности и већа ограничења у односу
на зараћене, од оних које им је наметало и које им је било прописа
но међународним правом.3)
Неутралност је сложен политички и правни појам. Политички
јер се држава стављајући се у положај неутралности остаје изван
ратног сукоба, док јој правни положај неутралне државе намеће
одређене обавезе и пружа одређена права.4) Ако неутрална држа
ва крши правила неутралности, међународна заједница јој може
ускратити тај статус. Ако је реч о војном сукобу у којој неутрална
држава крши правила свог статуса, односно ради у корист једне
стране у сукобу, друга страна има право да употребом силе спречи
даље кршење правила неутралности. Територија неутралне држа
ве неприкосновена је и не сме постати ратиште. Али, ако се том
територијом користи једна зараћена страна, друга може изводити
борбена дејства против оружаних снага или војних објеката про
тивника на неутралној територији.
Наука и пракса познају два облика неутралности. Привремену
и трајну. Привремена неутралност може да се односи на одређени
сукоб у којој једна или више страна у сукобу не учествују од по
четка.5) Стална неутралност представља трајни положај једне или
више држава које оне заузимају у међународној заједници а односе
се на оружане сукобе у којој она или оне не учествују.
Државна неутралност претпоставља унапред дату изјаву једне
државе коју су прихватиле (гарантовале) друге државе. Сама изјава
заинтересоване земље, без сагласности других, нарочито суседних
држава није довољна за заснивање статуса сталне неутралности. У
историји је било више случајева да су такву жељу изражавале по
једине државе, али нису могле доћи до трајне неутралности јер је
3)

4)
5)

Овакве примере можемо наћи у Закону о неутралности САД из 1937. и 1939. годи
не, као и у неким законима о неутралности скандинавских држава. Погледати, Qvincy
Wright, «The Present Status of Neutrality», The American Journal of International Law, vol.
34, 1940. Edwin Bourchard, «War, Neutrality and Non-Belligerency», The American Journal
of International Law, vol.35, 1941.
Погледати, Илија М. Богдановић, Доктрина тоталне одбране и безбедности неутрал
не Шведске, докторска дисертација, ФПН, Београд, 1993.
Овакав пример можемо наћи у Другом светском рату. У њему САД нису учествовале
одмах, већ су на његовом почетку биле неутралне.
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недостајала међународна сагласност (Холандија, Белгија, Данска,
Норвешка, Исланд, Шведска и др.)6)

ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТ
Током историје постојале су државе које су (или јесу), покуша
ле да заснују позицију неутралности. Белгија је 1831 а Луксембург
1867, биле су стално неутралне државе али је тај њихов статус био
укинут Версајским мировним уговором.
После Бечког конгреса велике силе су сматрале да због европ
ске равнотеже захтевају уједињење Белгије са Холандијом, које ће
истовремено загарантовати узајамно благостање обеју чланица ове
уније. Али ова апстрактна равнотежа није добила своју потврду у
реалном политичком животу. Спајање ове две земље у једну Кра
љевину није одговарало жељама тако сједињеног становништва.
Белгијанци се никако нису могли помирити са ишчезавањем наци
оналне индивидуалности. Нарочито им је било тешко да прихвате
положај провинције којом се једино увећава територија њиховог
суседа, од кога су они били одвојени дубоким психолошким и вер
ским разлозима. Овакво стање изазвало је озбиљне проблеме 1830.
године којом приликом је наглашена неопходна потреба одвајања
ове две земље и потреба да се са Белгијом учини оно што је прво
битно требало урадити на начин који ни њу ни европски мир не
би излагао искушењима. Тај задатак узела је на себе 1831. године
Лондонска конференција која га је окончала прокламовањем бел
гијске независности, истовремено одлучивши да она буде ставље
на под режим сталне неутралности7) Тако утврђена белгијска неу
тралност одупирала се спољним покушајима повреде тог статуса
све до светског рата. Али доживевши агресију од Немачке (која
је била једна од сила које су гарантовале Белгијску неутралност),
током самог великог рата, Белгија по његовом окончању није сачу
вала исти статус, јер су силе победнице сматрале да је боље да се
у будућности Белгија добровољно одрекне свог дотадашњег ста
туса.
После Белгије и Луксембург је затражио од међународне за
једнице неутралност. Почетком 1867. године Наполеон је тражио
анексију Великог Војводства Луксембург. Међутим успротивила
6)
7)

Holl Otmar, Small States in Europe and Dependence, Austrina Institute of International Af
fairs, 1983.
Fourgassie Georges, La neutralité Belgique, Paris, 1903.
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се пруска Скупштина захтевом да се анексија Луксембурга не мо
же извршити без пристанка Пруске. После многобројних распра
ва одлучено је да се при овим несагласностима Пруске и Францу
ске Луксембург стави под такав политички и војни статус који би
га сачувао од сваке анексије. Како је Пруска стално била против
присједињавања Луксембурга Француском царству, то је Велико
Војводство стављено под статус сталне неутралности уговором од
11. маја 1867 године потписаним у Лондону од стране сила побед
ница. Принцип сталне неутралности Луксембурга био је потврђен
обавезом колективне гаранције сила потписница под условом да
се Луксембург одрекне својих права на држање војске и подизање
утврђења. Судбина овакве сталне неутралности Луксембурга била
је слична оној Белгије. Његова стална неутралност била је нару
шена током Светског рата и престала је да међународно постоји у
међународном послератном поретку.8)
Новија политичка историја такође је познавала институт неу
тралности. Поводом склапања државног уговора од 1954, прогла
шена је стална неутралност Аустрије. Њену неутралност су гаран
товале и преузеле су бивше окупационе силе и неке друге државе
(на пример некадашња СФРЈ). Правно-политички положај неу
тралне државе није сметао Аустрији да постане пуноправна чла
ница УН и ЕЗ. Наиме, Аустрија је од 1955. године чланица УН, а
од 1995. године Европске Заједнице.9)
Правно-политичка историјска пракса познаје и институт неу
тралних зона.10) Ближа европска историја донела је Уговор о миру
са Италијом из 1947. године који је промовисао град Трст са бли
жом околином неутралном зоном под називом Слободна Терито
рија Трста. Наиме, после Другог светског рата, остало је нерешено
питање дела границе између Италије и СФР Југославије. Из тих
разлога од 10.02.1947. године су град Трст и његова околина дело
вали као зоне А и Б под називом Слободна територија Трста. Зона
А је укључивала град Трст са његовом ближом околином а војно
су је држале британске и америчке снаге. Зона Б је укључивала
северозападну Истру и Словеначко приморје, које су биле под кон
тролом тадашње Југословенске народне армије. У Лондону 1954.
Бесарабић Војин, Неутралност и њена савремена схватања, Београд 1939, стр. 28-29.
Luif Paul, Neutrale in die EG?: Die westeuropaische Inteqration und die neutralen Staaten,
Wien: Osterreichisches Institut fur Internationale Politik, 1998.
10) Неутралност се не односи само на државе. Она може да се односи и на делове неке др
жаве, одређене области и регионе. О историјском аспекту неутралних зона погледати у
Rafael Eric, La zones demilitarisees, Paris: Librairie Hachette, 1930.

8)
9)
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године потписан је Споразум о сагласности према којем је Сло
бодна територија Трста престала да постоји. Зона А је прикључена
Италији, а зона Б тадашњој СФР Југославији.11)

НЕУТРАЛНИ ПОЛОЖАЈ ШВАЈЦАРСКЕ
Неутралност Швајцарске заснована је на Париском угово
ру према којем су силе потписнице 30.05.1814. године изразиле
спремност да признају Швајцарској право да у будућности ужи
ва сталну неутралност с обзиром да је Швајцарска признала Де
кларацију великих сила. Бечки Конгрес својом Декларацијом од
20 марта 1815 године донео је први резултат неутралности и ње
говог правног нормирања који се наговештава самим међународ
ним приликама током XIX века. Вид сталне неутралности нашао
је своју прву примену над Швајцарском Конфедерацијом којој је
призната независност још Вестфалским миром 1648. године. Још
тада је Швајцарска независност спровођена на бази пактова и кон
венцијама којима су се кантони везивали за суседне државе, те се
на тај начин припремала основа за њихов опште признати положај
неутралних области. Ови су напори прекинути Француском рево
луцијом. У том смислу Наполеон је поред многих титула имао и
титулу и Заштитника Швајцарске. Швајцарска је била подређена
Наполеоновој Француској а без свог буџета и без својих дипло
матских представника изгледало је да ће она пре или касније бити
анектирана од стране Француске. Међутим, после пораза Наполе
она, организован је Бечки Конгрес који је имао задатак да изврши
реорганизацију тадашње Европе. Једна од одлука овог Конгреса
била је и да се Швајцарска стави под режим сталне неутралности.
То је и потврђено Декларацијом од 1815. године.12)
Иако је неутралност Швајцарске била потврђена 20.06.1815.
године па је и Версајски уговор (чл. 435) потврдио неутралност
Швајцарске, она је постала члан Друштва народа посебном декла
рацијом од 1920. године. Ова Декларација је дала гарантије да ће
Швајцарска бити изузета од мера које би се користиле против њене
сталне неутралности.13)
11) Погледати, Споразум о Слободној Територији Трста, (Анекс VI, чл.3).
12) Чедомир Попов, Од Версаја до Данцинга, Нолит, Београд, 1976.
13) О неут ралности Швајцарске погледати, Dutoit Bernard, Le neutralite Svisse, a ľheure
europeenne, Paris: libraire generale de droit et de jurisprudance, 1962.
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Чланство Швајцарске у УН дуго је сматрано неспојивим са
статусом сталне неутралности с обзиром на обавезе које државе
чланице преузимају прихватајући Повељу (колективне мере) без
обзира што се европско седиште УН налази у Женеви. Ипак, Швај
царска је после референдума одржаног 10.09.2002. године, постала
чланица УН.14)

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НЕУТРАЛНЕ ДРЖАВЕ
Неутралност се углавном везује за стање рата. Иако стална не
утралност подразумева и стање мира, неутрални статус поједине
државе долази у одређено стање пробе и искушења као и у позици
ју пуне афирмације тек у стању нарушених међународних односа
и ратне ситуације. Неутралном државом у смислу међународног
права сматра се свака држава која не учествује у оружаном сукобу
других држава и придржава се правила међународног права и од
редаба које важе за статус неутралних држава. Неутрална држава
по правилима међународног права мора се уздржавати од било ка
кве помоћи ратујућим странама, али и од сваке активности која би
ишла у прилог једној од ратујућих страна.15) Дужност неутралних
држава у оружаном сукобу регулише Париска поморска конвенци
ја из 1856, V хашка конвенција из 1907 о правима и дужностима
неутралних сила и лица у случају рата на копну, и XIII хашка кон
венција о правима и дужностима неутралних држава у рату на мо
ру као и опште обичајно право.
Неутрална држава нема право да склапа међународне угово
ре којима се узајамно гарантује војна помоћ ради очувања неза
висности и територијалног интегритета. Док је владало правило
да је суверено право сваке државе да води рат, неутрална држава
се морала одрећи тог права. Она међутим, има право да се брани
од напада и да предузима све мере које се тичу њене безбедности
(стална војска, војне постаје итд.). Стално неутралне државе у на
челу могу бити чланице међународних организација, али не и оних
које својим чланством намећу обавезе учествовања у заједничким
оружаним акцијама. Неутрална држава није обавезна спречавати
властите држављане да се добровољно прикључе војскама зараће
них снага, нити да им забрани продају оружја, ратног материјала
14) О односу неутралних земаља и УН погледати, Chaumont Charles, The United Nations and
Neutrality, 1957.
15) Бартош Милан, Међународно јавно право, I књига, Култура, Београд, 1954, стр. 257.
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или давања новчане помоћи. Међутим грађанин неутралне државе
(неутрални грађанин) губи статус неутралног лица ако учествује
у непријатељствима или на други начин помаже зараћеној стра
ни.16)

ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ
Војна неутралност обично подразумева и државну, али то не
мора да буде правило. Држава може да буде чланица међународних
организација али уколико њена војска не учествује у војним опера
цијама тих организација има обавезу да информише међународну
заједницу да њена оружана сила неће учествовати у војним опера
цијама организација којима припада, односно да се неће мешати
у сукобе трећих држава тј. да ће употребити силу само ако буде
нападнута, односно изложена агресији.
Када је реч о војној неутралности, за њену реализацију су бит
ни следећи елементи. Прво сагласност међународне организације
којој одређена земља припада да њене оружане снаге не учествују
у заједничким војним акцијама. Ако држава није чланица одређе
них међународних организација, онда је важна сагласност сусед
них држава и великих сила које су најпозваније да потврде сагла
сност на војну неутралност заинтересоване државе.
Уколико се држава одлучи на војну неутралност, концепт њене
одбране може имати више опција. Једна је да се са проглашењем
војне неутралности земља одрекне класичних војних снага. Наи
ме, она може да покуша да успостави такав систем међудржавних
уговора који јој омогућују безбедност и без поседовања сопствене
војне силе. Држава која би се одлучила за овакав концепт (још ни
је познат пример у свету) могла би средства намењена за одбрану
да усмери на нешто друго. Нешто другачији али сличан концепт је
могућност да територијални интегритет једне државе буде зашти
ћен од оружане силе неке друге (суседне) државе. Држава чије гра
нице војно гарантује нека друга земља засигурно би за те услуге
давала одређене концесије.
Држава која захтева војну неутралност (која би као и државна
морала бити гарантована међународним уговорима и другим акти
ма) могла би се одлучити на ткз. симболичну оружану снагу (типа
националне гарде). Такве јединице су карактеристичне за географ
16) Komarincki Titus, The place of neutrality in the modern system of International Law, Paris:
Recueil Sirey, 1953.
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ски врло мале европске државе, какве су Сан Марино, Луксембург,
Андора, Монако, Лихенштајн и делимично Швајцарска. 17)
И коначно војно неутрална држава може снагом своје привре
де изградити ефикасну војну силу, која делује одвраћајуће на сва
ког потенцијалног агресора. Оваква оружана сила својим професи
оналним знањем, увежбаношћу модерном опремом и савременом
технологијом може деловати одвраћајуће и учинити сваку агресију
неисплативом.
*
* *
У међународним односима класична државна неутралност до
живела је своју редефиницију. Некада је било довољно да у сукобу
две државе трећа прогласи неутралност и да остане у том статусу.
Међутим данас је то увелико другачије. Ово пре свега из разлога
промене и редефиниције оружаних сукоба. Данас су ретки сукоби
у којој зараћене стране немају прикривену или отворену подршку
других земаља. Таква позиција ратујућих страна, намеће обавезу
неутралној држави да за своју неутралност има сагласност других
(пре свега суседних) држава. Одређене обавезе неутралних држава,
такође су доживеле своју промену. Једна од таквих се односила на
обавезу неутралне државе да не приступа међународним организа
цијама, али као таква више не постоји. Уколико су чланице међу
народних организација, у оквиру њих оне могу тражити изостанак
неких обавеза унутар ње. На пример могу тражити неутралност
својих војних снага и у оквиру дате међународне организације. 18)
Појавили су се и нови видови неутралности. Једна од њих је
ткз. активна неутралност. После Другог светског рата у услови
ма деколонизације и јачања начела коегзистенције у међународним
односима појавила се доктрина ткз. активне неутралности. Док
класична неутралност указује на положај државе у условима рата,
ова друга, делује као активан фактор у искључењу рата и јачања
мира, тј заснива се на претпоставци да ако дође до атомског или
некаквог другог свеуништавајућег рата, у савременим условима ни
једна држава не може остати неутрална19), односно поштеђена од
употребе таквог разарајућег оружја. Ова врста неутралности утвр
17) Више о овоме, Kieser Rolf, The New Switzeland: Problems and Policies, 1996.
18) О овом проблему детаљније, Neuhold Hanspeter, The European Neutrals in the 1990s:
New Challenges and Opportunies, Westview Press, 1992.
19) Из овога је касније произашла доктрина о недељивости мира.
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Milovan Radakovic
POLITICAL AND MILITARYASPECTS OF NEUTRALITY
Summary
Throughout history many countries have sought the po
sition of state and military neutrality in order to protect
population and territory from war operations.
Neutrality experienced a transformation in time. Classical
neutrality that implied neutrality in wars as well as a posi
tion of a country outside the traditional state and military
alliances, now no longer exists. Neutrality has acquired a
new form in which a state may be a member of an interna
tional organization but in which its armed forces are in ne
utral status. Therefore military neutrality is often spoken
of independently of the neutrality of the state.
Key Words: Europe, war, state, military, neutrality.  
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ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ РЕВИДИРАНЕ
ЕВРОПСКЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОВЕЉЕ 
ЗА СРБИЈУ
Сажетак  
Аутор коментарише тридесетједан члан Ревидиране
европске социјалне повеље, коју је Република Србија
потврдила јуна 2009. Године. Коментар садржи уже
и шире правно тумачење, економски амбијент у коме
социјална права треба да се остварују, као и истори
јат развоја социјалних права у току развоја Уније. Ова
права представљају највиши степен правне цивилиза
ције и правне свести у развоју Европске Уније. Исто
времено, она немају заштиту међународног суда.
Такође, њихова имплементација зависи од економске
снаге привреде једне земље – чланице Европске Уни
је, или кандидата за члана. Светска економска кри
за отежава могућност примене социјалних права, или
доводи до њиховог битног сужавања.
Кључне речи: Социјална повеља, Европска унија, соци
јална права, забрана дискриминације, послодавци и за
послени, право на рад.
рви основни текст Европске социјалне повеље настао је 1961.
године. Тадашња Европска економска заједница достигла је
такав ступањ индустријског и друштвеног развоја, да тумачећи на
станак овог документа de lege lata, Социјална повеља представља
израз високоразвијене друштвене и правне свести једне високе
технолошке цивилизације. Земље које чине језгро данашње Европ

P
*
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ске Уније оствариле су такав степен друштвеног богатства, какав
није постојао ни у једној ранијој фази развоја капитализма. Зато
социјална права треба валоризовати у историјском контексту раз
воја, који је дуг више од шест деценија. Развој законодавства и ин
ституционалног система диктиран је превасходно могућностима
економски и технолошки најмоћнијих чланица Европске Уније. У
области социјалних права, суштина кандидатуре мање развијених
земаља састоји се у томе што је ратификација Социјалне повеље
само преузимање обавеза од стране државе, док се питања импле
ментације појединих права у пракси тек остварују.
Разлике у развоју појединих земаља – чланица Уније су више
струко условљене, у неким случајевима их није лако утврдити, а
кључни проблем је како да сиромашније чланице достигну опти
мални економски развој, који омогућава пуну имплементацију со
цијалних права. Узроци недовољног развоја (underdeveloped coun
tries) су бројни: почев од историјски наслеђених заостајања у прет
ходним фазама развоја капитализма, преко увозно зависног типа
привреде, до радног менталитета и радне етике становништва, као
што и ратови и унутрашњи социјални сукоби доприносе уназађи
вању привредног потенцијала поједине земље.
Земље Европске економске заједнице у периоду после Другог
светског рата развијале су се у миру, без великих економских криза
и потреса, постепено изграђујући институционални систем Зајед
нице. Њихове основне економске карактеристике и развојни потен
цијали могу се сажети као следећи:
– Високоразвијене индустријске државе са снажним сектором
трговине и услуга;
– Друштва са динамичним развојем високих технологија;
– Релативно младо становништво, висок проценат запослено
сти и повољан однос запослених према пензионерима и из
државаним лицима;
– Благи али стални раст улагања од стране запослених у пен
зијске фондове и фондове здравственог осигурања;
– Општи развојни друштвени оптимизам, са дефинисаним по
зитивноправним решењима и развијеним институтима со
цијалне државе и примењеном визијом о социјалној сигур
ности свих чланица друштва;
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– Значајна посредничка улога државе у колективном прегова
рању послодаваца и синдиката.
Сви ови елементи били су део економског и политичког ам
бијента у коме је постојала политичка воља да Заједница оде даље
од либералног модела капитализма, и да обезбеди одређена права
губитницима у тржишној утакмици, односно лицима која не могу
да сама зарађују и старају се о себи. Далеко порекло овог приступа
је хришћански морал, који заступа идеју моралне правде, као што
је истакао професор Бранко Лубарда у свом коментару садржине,
значаја и примене РЕСП.
Република Србија је потврдила ратификацију Ревидиране
европске социјалне повеље (Службени гласник РС, Међународни
уговори, 42/2009).1) Државна заједница Србије и Црне Горе при
мљена је у чланство Савета Европе 2003. године, као 45. чланица.
Црна Гора је стекла статус независне државе 2007. године, а Ср
бија као правни сукцесор државне заједнице РЕСП јуна 2009. го
дине. Овом ратификацијом преузет је велики број одредби РЕСП,
што Србију сврстава међу државе чланице Савета Европе које су
преузеле максимално велики број чланова Повеље које су прихва
ћене инструментом о ратификацији. Међутим, социјална права не
уживају међународну судску заштиту као што је случај са правима
из Европске конвенције о правима човека, за чију заштиту је пред
виђена надлежност Европског суда за људска права у Стразбуру.
Социјална права заштићена су националним законодавством. Иде
ја о оснивању Европског суда за социјална права остаје у сфери
теорије и идеје, и засад је предмет расправа у академској заједници
а без могућности практичне примене. Свакако да економска криза
која погађа послодавце и запослене не погодује ширем прихватању
ове идеје, већ је значајно утицала на одлагање примене ове идеје
у пракси за будућност и период после завршетка рецесије и уласка
привреда Уније у поновну фазу економског успона.
Економске тешкоће са којима се суочава Република Србија ни
су производ економске кризе, већ резултат укупног деловања тран
зиционог процеса – незаконитих приватизација, високе незапосле
ности, ниског друштвеног бруто производа, а као коначног исхода
процеса приватизације и деиндустријализација. Транзициона про
мена институција подразумева и дерегулацију радног права, од
1)

Упореди: проф. Др Бранко Лубарда, Ревидирана европска социјална повеља. Обавезе
државе и улога социјалних партнера после ратификације, Београд, Социјално-еко
номски савет владе Републике Србије, Swiss labour assistance, 2009, str. 102.
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носно свођење права запослених на меру права које може имати
најамна радна снага. У пракси то не значи апсолутно кршење зако
на од стране послодаваца – постоје како домаћи тако и страни по
слодавци који су успоставили добру комуникацију са запосленима,
закључили појединачни колективни уговор, омогућили оснивање
синдиката у свом предузећу. То су ипак малобројнија предузећа.
На најширем друштвеном плану, у свету рада догодиле су се круп
не промене које имају дугорочни карактер, а једним делом и соци
јалне последице. Основна разлика у односу на претходни систем
је губитак сигурности запослења – од ранијег радног места сада
је, променом тржишне привредне праксе и законодавства, свако ко
је запослен постао заменљива радна снага, која може бити лако
отпуштена. Међутим, управо због деиндустријализације и гаше
ња индустрије у читавим општинама, није могуће остварити дру
гу компоненту тржишне привреде – флексибилност рада, промену
радне каријере. Управо због тога је губитак запослења за многе
категорије становништва губитак могућности да остваре уставом
прокламовано право на рад, зараду и пристојан живот. Поређење
садашњег стања српске привреде са другим привредама Западног
Балкана даје негативну слику домаће привреде, а чак и поређење
са параметрима претходно оствареног развоја привреде и стандар
да становништва, пре 1990. године, показује да је данашња ситуа
ција лошија у односу на достигнути развој социјалистичке привре
де и друштва на самом крају њеног постојања.
С обзиром на тешкоће које не могу бити брзо отклоњене, зна
чај ратификације РЕСП је вишеструк, како у позитивном, тако и у
негативном смислу. У позитивном смислу ратификација овог до
кумента доприноси приближавању Републике Србије заједници
европских народа. То је најшири правни смисао преузимање већи
не одредби РЕСП. Конкретна тумачења и анализа смисла одредби
РЕСП биће наведени у даљем тексту.

АНАЛИЗА СМИСЛА ОДРЕДБИ РЕСП
Прецизност, таксативно набрајање и универзалност соци
јалних права садржаних у РЕСП су основне карактеристике овог
међународног уговора, који је допуњаван и ревидиран више пута
– између осталог 1988, 1996. године. За социјална права карак
теристично је да је увек примењена формулација „припадају сви
ма“ (свим лицима), а за права по основу рада „свим радницима“.
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То је висок степен достигнуте материјалне и правне цивилизације,
правне свести и културе унутар Европске Уније, које повремене
економске кризе не могу трајно да суспендују из законодавства и
праксе. Актуелна светска економска криза утиче на ограничавања
и смањивања материјалних издвајања од стране државе и локал
них самоуправа, а у корист различитих група социјално деправи
саних грађана. Постоји још једна позитивна страна ратификације
РЕСП од стране Србије: основно право начело које је заступљено
у Уставу којим се одређује „да су потврђени међународни уговори
саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се
примењују“. У примени социјалних права правне норме нису пре
прека њиховом остварењу, већ материјални услови, односно, снага
привреде поједине земље. Државе оснивачи Уније припадају групи
технолошки најразвијенијих земаља Европе, са уређеним правним
и институционалним системом, а њихово друштвено богатство је
далеко веће од економске снаге Србије. Ове земље су већ 2008. го
дине реаг овале смањивањем зарада – уместо просечне зараде од
3.000 евра, сада је у већини земаља чланица просечна зарада пала
на половину те суме. Истовремено се смањила материјална основа
за остваривање социјалних права, у првом реду помоћи онима који
због рецесије губе запослење. Утолико се и за Србију отвара про
блем имплементације најновије генерације социјалних права, од
носно немогућност њиховог финансирања. Овим су сиромашније
земље стављене у лошији положај у односу на већину старих чла
ница Уније. Ревидирану европску социјалну повељу су ратифико
вале Француска, Италија, Румунија, Словенија и Шведска, Алба
нија (2002), Бугарска (2000), Кипар (2000) исте године и Естонија,
Финска (2002), Ирска (2000), Литванија (2001), Молдавија (2001),
Норвешка (2001), Португалија (2002), Црна Гора (потписала 2005),
Босна и Херцеговина (2008), Македонија и Србија (2009).2)
Режим контроле примене РЕСП састоји се у испитивању из
вештаја и колективних жалби, за које су овлашћене групе заинте
ресованих лица, синдикати, као и друге интересне организације.
Ово решење наслања се на Конвенцију бр. 144 МОР донету 1976.
године.
У даљем тексту бавићемо се кратком анализом сваког поједи
начног члана РЕСП, од укупно 31 колико их сада садржи, јер је то
начин да се сагледа укупност правних, економских, политичких и
2)

Бранко Лубарда, op. cit. p. 11.
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социјалних резултата развоја у току шездесет година развоја једне
заједнице која је поставила високе циљеве и стандарде остварива
ња људских права својих грађана.

ПРВИ ДЕО
Стране уговорнице прихватају као циљ своје политике, којем
теже свим одговарајућим средствима, како националним тако и ме
ђународним, постизање услова којима следећа права и принципи
могу бити делотворно остварени:
1. „Свако мора имати прилику да заради за живот обављањем
посла који је слободно изабрао“.
Ово је старо начело прокламовано у свим грађанским рево
луцијама, од 17. века до данас, а обухвата слободу рада и слободу
кретања у потрази за зарадом, слободу предузетничке делатности,
уз истовремену забрану принудног и ропског рада. Економске и
социјалне прилике у многим земљама у развоју и у транзицији су
такве да олакшавају прикривене облике принудног рада, па је зна
чај овог начела утолико већи и актуелнији.
2. „Сви радници имају право на праведне услове рада“.
Ово начело обухвата забрану дискриминације свих облика (с
обзиром на пол, старост, верску и националну припадност и низ
других) који су иначе таксативно набројани у домаћем Закону о
раду из 2005. године, у чл. 18. У међународном уговору општа од
редба „сви“ омогућава да се и неки будући облици дискриминације
подведу под ову одредбу, те је оваква формулација омогућила дуг
правни век и примену овако широке одредбе у пракси.
3. „Сви радници имају право на безбедне и здраве радне усло
ве“.
Ова одредба садржи у најсажетијем облику исту интенцију ко
ју је и домаћи законодавац разрадио у Закону о безбедности и за
штити здравља на раду из 2003. године. Послодавац је дужан да
такве услове обезбеди, уз упозорење новим радницима о условима
на пословима који су тешки и опасни. Обавеза запослених је да
користе заштитну опрему, да се у току трајања свог радног стажа
стално образују и усавршавају у области заштите здравља и без
бедности на раду.
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4. „Сви радници имају право на правичну накнаду која је до
вољна за пристојан животни стандард за њих и њихове по
родице“.
Право на правичну зараду произлази из ширег тумачења функ
ција правне државе, одржавања равнотеже између послодаваца и
запослених а у историјском процесу настала је борбом синдика
та у току 19. и 20. века (као и партија левице, од оснивања Прве
интернационале радничких партија 1864. године), па и у периоду
после Другог светског рата. Тада су многе партије левичарске ори
јентације постале не само легални представници у парламентар
ном животу европских земаља, већ су утицале управо на политику
зарада, њихову правичнију расподелу с обзиром на низ показатеља
(посебно – тешки послови, млади радници, жене).
Чланови 5. и 6. смислено су повезани, јер обухватају колектив
на права обе стране у радном процесу – послодаваца и радника.
5. „Сви радници и послодавци имају право на слободно удру
живање у националне или међународне организације ради
заштите својих економских и социјалних интереса.“
6. „Сви радници и послодавци имају право на колективно пре
говарање“.
Удруживање је слободно, и не може се регулисати императив
ном правном нормом. Ово је веома старо право, настало из добро
вољних удружења трговаца и занатлија у средњем веку у Европи,
а развијенији облици удруживања трговаца, банкара и индустри
јалаца настали су током 19. и 20. века. У Краљевини Југославији
Удружење индустријалаца окупљало је предузетнике свих инду
стријских делатности и грана, из свих делова тадашње Југослави
је, као интересна организација која је постојала до почетка Другог
светског рата у Југославији.3) Социјалистичка привреда, заснована
на друштвеној својини на средствима за производњу, на друштве
ном предузећу као основном економском субјекту условила је и
нови облик удруживања привредних субјеката у привредне комо
ре, које су биле републичке или савезне. Њихова делатност засту
пања привреде у земљи и иностранству, подстицања извоза, улога
у процесу приватизације, обезбедила је као институција преживе
социјализам и опстану у процесу транзиције.
3)

Упореди: др Симиљана Ђуровић, Државна интервенција у привреди Краљевине Југо
славије 1928-1941, Београд, Институт за савремену историју, 1986.
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Право на колективно преговарање припада новијој генерацији
права запослених, које се постепено развијало у земљама Европ
ске Уније управо захваљујући политичком утицају левице. Систем
колективних уговора садржи низ надлежности и права која су била
пренет из искључиве законске регулативе. Тиме је законодавац, на
националном и међународном нивоу, показао да су сами субјекти у
процесу рада довољно зрели, да располажу таквим степеном прав
не свести који омогућавају доношење валидних и правно важећих
аката, којима узајамно уређују своја права и обавезе у процесу ра
да. Основни текст Социјалне повеље Европске Уније усвојен је
1961. године и садржао је право на колективно преговарање. Про
цес транзиције увео је овај правни акт и у бивше социјалистичке
земље. Овде напомињемо да је СР Југославија, упркос економским
санкцијама које је изрекао Савет безбедности ОУН, развила зна
чајну праксу колективног преговарања, посебно гранских колек
тивних уговора, и у току тих девет година послодавци, синдикати
и држава стекли су значајно искуство у колективном преговарању.
Када буде писана историја деведесетих година 20. века у Србији,
свакако ће један од ретких позитивних резултата, не само привреде
већ и друштва, бити колективно преговарање као облик уређивања
односа у свету рада у тржишној привреди. Већ сада треба истаћи
тај резултат, како не би био заборављен и обезвређен.
Чланови 7. и 8. РЕСП имају социјално-заштитни карактер –
њима се штите основна права осетљивих група становништва:
7. „Деца и омладина имају право на специјалну заштиту од
физичких и моралних ризика којима су изложени“.
8. „Запослене жене, у случају материнства, имају право на со
цијалну заштиту“.
Члан 7. добија све већи значај и нова тумачења. Њихова најста
рија заштитна улога била је заштита деце и младих особа од пре
раног запошљавања, чиме би се прекинуло редовно школовање и
могућност да млада особа стекне више квалификације, самим тим
и могућности да више зарађује. Национална радна законодавства
садрже клаузуле којима се младим радницима, обично млађим од
18 година забрањује рад на тешким и опасним пословима (под зе
мљом, рудници, ливнице), забрањује се и рад у ноћној смени, а за
теже послове предвиђа се сагласност родитеља као услов заснива
ња радног односа са младим радником.
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Запослене жене у случају материнства уживају заштиту у сми
слу плаћеног породиљског одсуства и здравствене заштите. Соци
јална заштита обухвата и помоћ у нези детета, уколико је неоп
ходна, као и друга права која проистичу из материнства. Међутим,
економска криза, посебно колективна отпуштања запослених, не
пружа гаранцију трудницама и женама на породиљском одсуству
да неће бити проглашене за технолошке вишкове, што је садржао
Закон о раду Републике Србије из 2001. године, као и важећи, до
нет 2005. године.
9. „Свако има право на одговарајућу помоћ приликом профе
сионалне оријентације са циљем да му се помогне у избору
занимања које је у складу са његовим личним способности
ма и интересовањима“.
Ово право је настало као проширени вид права на рад и зара
ду, на вишем ступњу економског развоја, као и правне и друштвене
свести грађана Европске Уније. Непостојање сталности подразу
мева и да су запослени спремни на различите облике професио
налне преквалификације, на различите промене у својој радној
каријери. Промена занимања, места боравка у потрази за бољом
зарадом, па и миграција у страну државу су саставни део радне ка
ријере појединца у тржишној привреди, и то почев од раних фаза
капитализма. Може се рећи да је то начин размишљања, васпитања
и радне етике становништва Европске Уније.
Глобализација је појачала елемент флексибилности запосле
ња, миграције радне снаге, а омогућила је и рад код куће, односно
претварање дела стамбеног простора у пословни простор из кога
радник обавља послове путем компјутерских операција. Ова прва
промена наметнула се, силом економских законитости и српској
привреди и становништву. Међутим, у садашњим условима није
могуће остварити и другу – олакшано проналажење другог посла.
Незадовољство великог броја радно способне популације произ
лази управо из те дискрепанце, јер многима који желе да раде и
зараде средства за живот није омогућено да заснују радни однос
и тако издржавају себе и породицу. Једна од најнеповољнијих по
следица таквог стања је сива економија, која у земљама Европске
Уније постоји у малом проценту. Једна од функција коју ће најве
роватније морати да преузму синдикати је управо запошљавање,
посебно младе радне снаге.
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Члан 10. РЕСП односи се на професионалну обуку, као уни
верзално право
Права мера социјалне бриге о лицима која су запослена, али
се налазе у стању потребе за помоћи (здравствене), садржана је
у члановима од 11. до 17. јер гарантује здравствену и социјалну
заштиту и право на медицинску помоћ. Али тај сет права засни
ва се на јакој привреди, способној да створи вишак средстава која
могу бити уложена у сврху заштите здравља и различитих потре
ба запослених у ванредним ситуацијама. Један облик превентивне
заштите су пензијски и здравствени фондови, које су попуњавали
запослени у претходним деценијама економског просперитета. Ов
де је случај о издвајањима од стране државе или локалне самоупра
ве. Обим и квалитет испуњења социјалних права показује разлику
између богатих и сиромашних држава. Као добар пример могу се
узети државе западног Балкана, које су ратификовале Ревидирану
социјалну повељу, али ће имплементација тих права отворити низ
проблема. Њихове реалне могућности су знатно мање у односу на
државе чланице Уније из западне и северне Европе:
10.	„Свако има право да користи погодности свих мера које му
омогућавају да ужива највиши могући стандард здравља.“
11.	„Сви радници и они које они издржавају имају право на со
цијално осигурање“.
12.	„Свако без одговарајућих средстава има право на социјал
ну и медицинску помоћ“.
13.	„Свако има право да користи услуге служби социјалног
старања“.4)
Чланови 15, 16. и 17. имају заштитни карактер према особама
и групама које су истовремено важне за друштво - вулнерабилне
породице, особе са посебним потребама:
14.	„Хендикепиране особе имају право на независност, соци
јалну интеграцију и на учешће у животу заједнице“.
15.	„Породица као основна јединица друштва има право на од
говарајућу друштвену, законску и економску заштиту ради
обезбеђивања свог пуног развоја“.
16.	„Деца и омладина имају право на одговарајућу социјалну,
законску и економску заштиту“.
4)

проф. др Бранко Лубарда, op. cit. p 63.
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Чланови од 18. до 22. РЕСП начелно утврђују равноправност
свих радника у конкурисању на посао, колективном преговарању,
праву партиципације (посебно чл. 21.)
17.	„Држављани сваке од страна уговорница имају право да се
баве било којим уносним послом на територији било које
друге стране уговорнице на основу једнакости са њеним
држављанима, без ограничења која су заснована на убе
дљивим економским или друштвеним разлозима“.
18.	Радници мигранти, који су држављани једне од страна уго
ворница или њихове породице имају право на заштиту и
помоћ на територији било које од страна уговорница.
19.	Сви радници имају право на једнаке могућности и једнак
третман у погледу запошљавања и намештења без дискри
минације на основу пола.“
20.	Радници имају право да буду информисани и консултовани
у оквиру свог предузећа.
21.	Радници имају право да учествују у одлучивању у побољ
шању везаном за радне услове и радну околину и њиховим
предузетништвима“.5)
Ове одредбе заслужују озбиљнији коментар као подсећање
на економску историју Европе после Другог светског рата. У не
достатку простора, подсетила бих на основне чињенице: упркос
релативно младом становништву у европским земљама после за
вршетка рата, већ током шездесетих година прошлог века осетила
се потреба за радном снагом у разним индустријским и услужним
делатностима. То се посебно односило на тешке послове, послове
у тешким условима (ливнице, хладњаче рад у градским водоводи
ма, канализацији и слично). Ово је била радна могућност и иза
зов за многе раднике из бивше Југославије, афричких и азијских
земаља које су некада биле колоније земаља-чланица Уније (као
што је случај са Великом Британијом и Француском, док је случај
Немачке специфичнији). Закључивани су билатерални уговори из
међу домицилних земаља радника и земаља новог пребивалишта.
Већина ових радника су трајно остали у новим земљама, пен
зионисали су се, а сада су радно активне друга и трећа генерација
ових миграната. С тога је нагласак на једнакости и правима свих
радника проистекао из економских односа, у којима су радници
5)

проф. др Бранко Лубарда, op. cit. p. 63.
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– емигранти заузели важно место у привредама земаља Европске
Уније, важно и са становишта Србије која има остарело становни
штво, тенденцију емиграције младе и високообразоване радне сна
ге, а све већи недостатак стручњака и радника за различите посло
ве. Велика незапосленост која сада оптерећује привреду и државу,
у перспективи ће се претворити у увоз стране радне снаге.
Члан 23. РЕСП штити стара лица, више је повезан са сушти
ном одредби чл. 3. и 31. који ће се коментарисати на одговарајућем
месту.
Чланови од 24. закључно са чл. 29. садрже одредбе класичне
радно правне заштите и синдикалне заштите.
24.	„Сви радници имају право на заштиту у случају престанка
запослења“.
25.	„Сви радници имају право на заштиту својих потраживања
у случају несолвентности њихових послодаваца“.
26. „Сви радници имају право на достојанство на раду.“
27.	„Сва лица која имају породичне одговорности, а која су за
послена или би желела да буду запослена имају на то право
без подвргавања дискриминацији, и, колико год је то мо
гуће, без сукоба између њиховог запослења и породичних
одговорности.“
28.	„Раднички представници у оквиру предузетништва имају
право на заштиту од аката усмерених против њих и треба
ло би им омогућити одговарајуће погодности како би оба
вљали своју улогу.“
29.	„Сви радници имају право да буду информисани о поступ
ку у случају колективног отпуштања“.6)
Заштита запослених овде се обезбеђује на неколико нивоа: за
штита безбедности и здравља у самој радној средини, забрана било
ког облика дискриминације (чл. 26.). Да би се избегло таксатив
но набрајање различитих врста дискриминације које је за праксу
недовољно, или губи валидност с обзиром на нове проблеме који
настају у пракси, Ревидирана социјална повеља Европске Уније је
унела ову најопштију одредбу, која ће у том облику моћи дуго да
се примењује.
6)

проф. др Бранко Лубарда, op. cit. p. 64.
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Чланови бр. 27. и 28. представљају висок цивилизацијски до
мет, заштиту у случају колективног отпуштања запослених, што је
посебно значајно у времену рецесије и смањивања броја запосле
них и у економски најмоћнијим компанијама широм света. Више
месечне накнаде за незапосленост и преквалификација о трошку
служби запошљавања су праве мере којима се помаже овим вели
ким групама радника.
Овим мерама се могу ставити одређене примедбе, како прак
тичне тако и теоријске.
Практична примедба произлази из цикличности тржишне
привреде, чија крива развоја се креће од конјунктуре до рецесије и
натраг. Генерације које су у Европи улазиле у свет рада у децени
јама после Другог светског рата, немају искуство нити сећање на
Велику економску кризу 1929. године, њене економски и друштве
но разорне последице. То је била класична индустријска криза, док
је савремена криза настала у финансијској сфери, и биће теже и
сложеније да се економски чиниоци уравнотеже. Младо станов
ништво послератних генерација издвајало је значајна средства за
фондове здравственог и пензијског осигурања, што је омогућило
да се створи материјална основа за заштиту неспособних за рад,
искључених из друштва привремено или трајно, подигне готово
до идеалног степена. Може се закључити да је Социјална пове
ља Европске Уније, и њен ревидирани облик, постигла оне идеале
друштвене правичности и правде, која су поставиле социјалистич
ке земље, прокламујући их у својим уставима, али због сирома
штва нису могле да их остваре у пракси.
Обим социјалних права настао је у луксузу благостања малог
дела човечанства – око 400 милиона Европљана, заједно са при
друженим земљама у транзицији. Економска криза, рецесија и раст
незапослености јасно отварају питања колико су ова права оства
рива и у земљама – оснивачима Уније. Ако се остваре предвиђања
економисте Џозефа Стиглица да ће се светска економија опорави
ти тек око 2013. године, а тај опоравак у Србији ће трајати дуже,
извесно је да државе не могу да издрже терет социјалних давања.
Штедња наметнута кризом већ 2009. године је утицала на смањење
просечне зараде у Унији са 3.000 на 1.500 евра. Ово директно ума
њује пореску основицу из које се врше и социјална давања.
Теоријски аргумент заснива се на схватању слободе тржишта
и предузетничке делатности каква заступају неолиберали, који су
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оваквим социјалдемократским начелима и правима замерили со
цијалну демагогију, ниску радну ефикасност, радну продуктивност
и бруто-производ Уније у поређењу са Јапаном и САД у којима
је дерегулација знатно сузила права запослених, док се економски
статус појединца сматра његовим личним успехом.
Ово нису пука теоријска питања, расправе постоје унутар чла
ница и извршних органа Уније, јер у пракси ради се о милионима
евра губитака компанија, које државе надокнађују да би избегле
масовну незапосленост, па им недостају средства за подмирење
набројаних социјалних права. Пред налетом незапослености и
осиромашења, губи се социјална солидарност и емпатија.
*
* *
Социјална права прокламована су Ревидираном социјалном
повељом Европске Уније, не само у смислу комунитарног права,
већ у смислу јединства теорије и праксе, у чврстој решености сада
шње генерације лидера Уније да искорене сиромаштво, социјалну
искљученост и маргинализацију било које друштвене групе, као
што су страни радници. Проблеми које је отворила економска кри
за не односе се само на економску снагу држава да остваре број
на и скупа социјална права, већ на питање да ли ће свет изићи из
светске кризе у релативно кратком времену, и да ли ће овај модел
социјалних права моћи да опстане у пракси.
Предвиђање целовите перспективе постојања Европске Уније
није захвално, те га остављамо по страни. Питање обима, примене
Ревидиране социјалне повеље ЕУ већ је конкретније, и у пракси је
директно сразмерно са економском снагом поједине земље. Србија
је прихватила велики број одредби РЕСП, што је напредно у сми
слу развоја законодавства, али тиме је држава преузела терет оба
веза за које већ сада може да се каже да су претешке. Могућности
за развој постоје, што произлази из изјаве економског саветника
председника Републике др Јурија Бајеца, који је почетком 2010. из
јавио да се мора дефинисати нова стратегија развоја Србије, засно
вана на приоритетном развоју пољопривреде и индустрије. Проме
на стратегије Србије допринела би, наравно у дужем временском
периоду, јачању буџета и финансија локалних самоуправа, што би
праксу приближило ратификованим одредбама Повеље. Сада је
могуће усмерити извесна средства ка најугроженијим социјалним
групама.
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SIGNIFICANCE OF RATIFICATION OF REVISED 
EUROPEAN CHARTER FOR SERBIA
Summary
The article contains comments on the Revised Social
Charter of EU, Which Republic of Serbia readmissioned
on the June 2009. A few aspects of the Charter are com
mented – broad and nerrow meanning of it, the ecomony of
the country where the Charter ought to be incorporate, the
history of developement of social rights within Union. The
set of social rights are the highest result of the civilization
founded on rule of law, and the highest concience among
members of the Union. At the same time the Charter is
not justified by the acts of International Court. The im
plementation of the Social Charter depends directly from
the inner law and power of the economy of every country
– member of Union.
World economy crisis makes the implementation of the So
cial Charter of EU much more harder.
Key words: Societ sharter, European Union, social rights,
discrimination, employers and employees, right on work.
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ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ
МЕЂУВЛАДИНИХ ОДНОСА У ИЗУЧАВАЊУ
ПРОЦЕСА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ**
Сажетак
Циљ овог чланка је да анализира допринос либерал
не теорије међувладиних односа у изучавању процеса
европске интеграције, која подвлачи значај унутра
шњег процеса преговарања између држава и недржав
них актера, који одређују природу националних префе
ренција, које државе затим следе на европском нивоу.
Либерална теорија међувладиних односа сматра да
међудржавно преговарање у оквиру ЕУ може довести
до збира са позитивним исходом, као и да су нацио
налне преференције производ притисака домаћих уче
сника. Кључно становиште ове теорије је да процес
европске интеграције јача моћ држава тако што по
већава ефикасност међудржавног преговарања, услед
постојања заједничког преговарачког форума и проце
дура за доношење одлука, али и јача аутономију наци
оналних политичких лидера у односу на домаће дру
штвене учеснике. Чланак ће бити подељен у два дела.
У првом ће се разматрати основе либералне теорије
међувладиних односа, и њен допринос модернизацији
теорија интеграције и појашњењу еволуције европског
интеграционог процеса. Други део ће се бавити пред
ностима и недостацима ове теорије, сагледаним из
угла у којој мери и колико ефикасно је ова теорија ус
пела да објасни процес европске интеграције.
*
**

Научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд
Рад је реализован у оквиру пројекта бр. 179009 Института за политичке студије у Бео
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Кључне речи: либерална теорија међувладиних односа,
националне преференције, недржавни актери, међу
владин приступ, међународно преговарање, европска
интеграција.

D

ве велике теорије наметнуле су се од самог почетка развоја
процеса европске интеграције: неофункционализам и теорија
међувладиних односа. У средишту ових теорија је питање утица
ја аутономије националних држава на процес европске интеграци
је. Да ли је европска интеграција резултат слабљења националне
суверености и значајног утицаја недржавних актера и супрана
ционалних институција, или националне државе одређују степен
европске интеграције и задржавају аутономију у овом процесу? На
ово питање неофункционалисти и представници теорије међувла
диних односа одговарају различито. Неофункционализам настоји
да објасни процес европске интеграције помоћу механизма тзв.
«преливања» (spillover). Дакле, оног тренутка када је започет про
цес европске интеграције, постоји «преливање» из једног (економ
ског) сектора на други, који условљава даљу интеграцију. Покрета
чи процеса «преливања» су недржавни чиниоци, пре него сувере
не државе. Постоји функционално преливање, и у том процесу се
појављују нове политичке, економске и друштвене снаге, при чему
супранационални бирократски апарат игра кључну улогу. Ефекат
овог преливања доводи до постепеног пребацивања надлежности
држава на супранационалне институције. Затим следи и политич
ко преливање, које значи да синдикати и економски лобији прено
се политичку игру на европски ниво, што доводи до образовања
нових група, које следе своје интересе, и тада долази до преноса
«лојалности» са националног на ниво ЕУ. Тако се постепено обра
зује транснационална политичка заједница са централизованом
владом. Насупрот функционализму, теорија међувладиних односа
(intergovernmentalism) сматра да основни експликативни елеменат
у процесу европске интеграције представљају преференције влада
држава чланица ЕУ, те је отуда за изучавање порекла, развоја и пер
спектива политика ЕУ неопходно поћи од ставова држава чланица.
Представници ове теорије објашњавају процес европске интегра
ције као резултат «политике одозго», што значи да државе сара
ђују на европском нивоу уз минимални губитак аутономије. Да
кле, супранационални бирократски систем није одређујући фактор
европске интеграције, као што тврде неофункционилисти. Државе
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само делимично преносе своја овлашћења на институције ЕУ, која
не поседује истинску аутономију. Овај пренос се лакше остварује
у областима које спадају у домен тзв. law politics (економска сфе
ра) него у области безбедности и одбране која је део тзв. high poli
tics. Преферецније држава су диктиране рационалним интересима
(моћ, економија), и у случају консензуса између национ
 алних вла
да, процес европске интеграције напредује, а у случају неслагања,
овај процес стагнира или назадује.1) Теорија међувладиних односа
сматра да су основни покретачи европске интеграције интереси и
деловање националних држава, чији је циљ да заштите своје гео
политичке интересе (национална безбедност, сувереност). Сарад
ња држава на нивоу ЕЗ/ЕУ је, према овој теорији, игра са нултим
збиром, «јер нико не жели да буде преварен».2)
Савремену варијанту ове теорије представља тзв. либерална
теорија међувладиних односа, која на другачији начин настоји да
објасни еволуцију комунитарног система, процес политичког од
лучивања, и однос између домаће политике и интереса и међу
народне сарадње. Тежиште ове теорије је на интеракцији између
држава и међународних организација, с једне стране, и односа
између формирања националних преференција, коалиционог по
нашања и међудржавног погађања, с друге стране. Оно што ову
теорију разликује од опште теорије међувладиних односа је што
подвлачи значај унутрашњег процеса преговарања између држава
и недржавних актера, који конституише националне преференције,
које државе затим следе на европском нивоу. Отуда је ова теорија
усмерена на развој узрочних разумевања између либералне интер
претације формирања националних преференција, рационалног
понашања актера који следе своје интересе на централном нивоу и
природе међудржавног погађања у оквиру комунитарног система.3)
Полазна тачка ове теорије је да су државе рационални актери који
следе своје интересе, тј. преференције, које се артикулишу на до
маћем нивоу, услед притисака домаћих учесника, и да тешко чине
уступке који нису у складу са тим интересима, због чега систем ЕУ
1)

2)
3)

Видети Stanley Hoffmann, “Towards a Common Foreign and Security Policy?”, Journal of
Common Market Studies, vol. 38, n° 2, 2000, pp. 189-198 и Stanley Hoffmann, “Obstinate
or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe”, Deadalus, vol.
95, n° 3, 1966, pp. 862-915.
Stanley Hoffmann, “Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of We
stern Europe”, Deadalus, vol. 95, n° 3, 1966, p. 882.
Dimitris Chryssochoou, Theorising European Integration, London, SAGE Publications,
2001, p. 105.

- 329 -

Дејана М. Вукчевић

ДОПРИНОС ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ...

представља израз «најмањег заједничког имениоца», али не и из
раз нултог збира, како наглашавају представници класичне теорије
међувладиних односа.
Циљ овог чланка је да укаже на допринос либералне теорије
међувладиних односа у изуч
 авању процеса европске интеграције.
Рад ће бити подељен у два дела. У првом делу ће се анализирати
основе либералне теорије међувладиних односа, и њен допринос
појашњењу еволуције европског интеграционог процеса. Други
део ће се бавити предностима и недостацима ове теорије, сагле
даним из угла у којој мери ова теорија даје валидно објашњење
развоја процеса европске интеграције.

ЛИБЕРАЛНА ТЕОРИЈА МЕЂУВЛАДИНИХ ОДНОСА И
ЊЕН ДОПРИНОС ИЗУЧ
 АВАЊУ ПРОЦЕСА ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ
Либерална теорија међувладиних односа (liberal intergovern
mentalism) настоји да објасни еволуцију процеса европске инте
грације повезивањем више постојећих теорија у један кохерент
ни, јединствени приступ који би на одговарајући начин објаснио
европски интеграциони процес.4) Њен циљ је, како истичу њени
заговорници, да модернизује теорије интеграције кроз усвајање
тзв. вишестепеног модела, тј. кроз обједињавање три теорије у јед
ну целину: теорије о формирању државних преференција, о међу
државном преговарању (погађању) и институционалном избору.5)
Основно полазиште ове теорије је да су државе основни актери
у процесу политичког одлучивања ЕУ. Дакле, Европска унија је
настала као производ једне кооперативне, рационалне активности
држава, које постижу своје циљеве кроз међусобно преговарање,
а не путем неке централизоване власти која доноси и спроводи
политичке одлуке. У том смислу, Европска унија је сагледана као
међународни оквир за политику координације.6) Државе су рацио
нални актери, али се ово становиште разликује од неореалистич
ког поимања националног интереса, јер не сагледава националну
безбедност као доминантну мотивацију за понашање држава, нити
4)
5)
6)

Andrew Moravcsik, Frank Schimmelfenning, “Liberal Intergovernementalism”, in Antje Wi
ener, Thomas Dez (eds.), European Integration Theory, Oxford, Oxford University Press,
2009, p. 68.
Ibid., p. 69.
Andrew Moravcsik, “Preferences and Power in the European Community : A Liberal Inter
governmentalist Approach”, Journal of Common Market Studies, vol. 31, n° 4, 1993, p. 480.
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националне преференције држава третира као дате, тј. непромен
љиве, већ сматра да су oне превасходно условљене унутрашњим
политичким процесима уз одлучујуће притиске економских ло
бија. Разумевање унутрашње политике је предуслов за анализу
стратешке интеракције између држава. Спољнополитички циљеви
држава варирају у складу са притисцима домаћих друштвених гру
па, и основни циљеви држава тј. државне преференције нису уни
формне, већ се разликују од државе до државе и у оквиру сâмих
држава варирају током времена.7)
Корене овог схватања налазимо код историчара Алена Мил
ворда (Alan Milward), који је истицао да европске владе користе
процес европске интеграције како би оснажиле своју позицију у
односу на опозицију, те да је то разлог због кога прихватају да де
легирају један део својих овлашћења на ЕУ.8) Ову интеракцију уну
трашње-међународно налазимо и код Роберта Патнама (Robert Put
nam), који је развио тзв. теорију игре на два нивоа (two-level game).
Овај аутор наводи да политика међународног преговарања може
послужити као користан пример игре на два нивоа. На национал
ном нивоу, групе остварују своје интересе тако што врше притисак
на владу да усвоји одговарајућу политику, а политичари оствару
ју моћ тако што образују коалиције између тих група. На међуна
родном плану, националне владе теже да максимизују способност
да задовоље домаћа очекивања, а да истовремено умање штетне
последице спољног развоја. Ипак, ниједна влада неће пристати на
уступке који угрожавају њен опстанак.9)
Основне поставке Патнамове анализе преузео је Ендрју Мо
равчик (Andrew Moravcsik), зачетник либералне теорије међу
владиних односа. Као и Патнам, и Моравчик разликује два нивоа
рационалног понашања држава. На првом нивоу, владе најпре де
финишу интересе, а затим, на другом, државе се погађају између
себе у циљу остварења тих интереса. Метафорички, како наводи
овај аутор, ове две фазе изражавају «понуду» и «потражњу» у ме
ђународној сарадњи. У првој фази, домаћи економски и друштве
ни учесници, дакле сви актери домаће сцене, учествују у процесу
формирања националних преференција, тако што врше притисак
на националне владе да промовишу њихове интересе. На тај на
7)
8)
9)

Ibid., p. 481.
Ben Rosamond, Theories of European Integration, Palgrave, New York, 2000, pp. 138-139.
Robert Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, Inter
national Organization, vol. 42, n° 3, 1988, p. 434.
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чин се кристалишу државни приоритети (потражња). У другој фа
зи, државе се погађају тј. «цењкају» на наднационалном нивоу, у
циљу испуњења својих интереса уз минималне уступке (понуда).
Интеракција понуде и потражње, преференција и стратешких мо
гућности, обликује спољнополитичко понашање држава.10) Свако
објашњење процеса европске интеграције, које тежи да изолује би
ло понуду било потражњу, погрешнo је и непотпуно. Дакле, сва
ка анализа која се ослања на домаће преференције уз игнорисање
стратешког контекста у којем државе делују (demand-side reductio
nism) или која је усмерена на међудржавно погађање без сагледа
вања домаћих преференција (supply-side reductionism), према Мо
равчику је ограничена, те отуда његова либерална теорија међудр
жавних односа интегрише у јединствени оквир две теорије које су
често сматране за контрадикторне: либералну теорију формирања
националних преференција и међувладину анализу међудржавног
преговарања (погађања).11)
Када је реч о формирању националних преференција, групе ар
тикулишу, а владе групишу интересе. Основни интерес владе је да
задржи власт, што подразумева стварање коалиција домаћих гласа
ча, партија, интересних група и бирократије, чија су гледишта, ди
ректно или индиректно, изражена кроз домаће институције. Овај
процес образује националне интересе и циљеве које државе затим
стављају пред међународни преговарачки сто.12) Моравчик заступа
став да државне преференције зависе од економских, пре него од
геополитичких интереса. Ипак, како наводи овај аутор, либералну
теорију међувладиних односа не треба схватити једнострано, као
теорију у којој економски интереси доминирају политичком сфе
ром. У случају ЕУ, истиче Моравчик, националне преференције у
погледу европске интеграције су претежно одражавале конкретне
економске, а не геополитичке интересе13), али и геополитички ин
тереси играли су «значајну секундарну улогу».14)
Што се тиче међународног преговарања, Моравчик полази од
три основне претпоставке: међувладина сарадња у оквиру ЕЗ/ЕУ
10) Andrew Moravcsik, “Preferences and Power in the European Community : A Liberal Inter
governmentalist Approach”, op. cit., p. 481.
11) Ibid., p. 482.
12) Ibid., p. 483.
13) Andrew Moravcsik, Frank Schimmelfenning, “Liberal Intergovernementalism”, op.cit., p.
70.
14) Ibid.
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је добровољна; окружење у којем владе преговарају је богато ин
формацијама; трансакциони трошкови међудржавног погађања
су мали. Тако институције ЕУ служе као «пасивна структура» ко
ја обезбеђује адекватно институционално окружење које погоду
је међувладином погађању.15) Моравчик сматра да главна међудр
жавна преговарања у процесу европске интеграције (Јединствени
европски акт, Уговор из Мастрихта, итд.) нису била руковођена
утицајем наднационалних институција, као што то тврди нео
функционализам (ефекат преливања), већ постепеним процесом
усклађености преференција између најмоћнијих држава чланица,
које су, затим, преговарале између себе.16) Преговарање се своди на
«најмањег заједничког имениоца» интереса најмоћнијих држава,
док се мале државе приклањају великим, уз одређења задовољења
(side-payments).17) Институције су у таквом преговарању прихвати
ле да служе државама чланицама да им пруже информације и сма
ње трансакционе трошкове, али то не доводи до «преливања» суве
ренитета држава чланица ка новом центру, као што су предвиђали
представници неофункционализма. Напротив, за Моравчика, про
цес европске интеграције јача моћ држава према домаћим економ
ским и друштвеним учесницима. Управо је једна од Моравчикових
кључних тврдњи да Европска унија јача моћ држава.18) Одбацују
ћи као погрешну често навођену претпоставку да су јаке супрана
ционалне институције антитеза међувладиној сарадњи, Моравчик
тврди да јединствени институционални оквир ЕУ јача контролу
националних влада над домаћим учесницима и да им омогућава
да остваре циљеве које самостално не би могле да реализују. Ин
ституције ЕУ јачају моћ држава на два начина: 1) повећавају ефи
касност међудржавног преговарања, услед постојања заједничког
преговарачког форума и процедура за доношење одлука; 2) јачају
аутономију националних политичких лидера у односу на домаће
друштвене учеснике.19)
15) Andrew Moravcsik, “Preferences and Power in the European Community : A Liberal Inter
governmentalist Approach”, op. cit., p. 508.
16) Andrew Moravcsik, “Negotiating the Single European Act : National Interests and Conventi
onal Statecraft in the European Community”, International Organization, vol. 45, n° 1, 1991,
pp. 47-49.
17) Mark Pollack, “International Relations Theory and European Integration”, Journal of Com
mon Market Studies, vol. 39, n° 2, 2001, p. 226.
18) Andrew Moravcsik, “Why the European Union Strengthens the State: Domestic Politics and
International Cooperation”, Center for European Studies, Working Paper, n° 52, 1994, p. 3.
19) Andrew Moravcsik, “Preferences and Power in the European Community : A Liberal Inter
governmentalist Approach”, op. cit., p. 507.
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Уколико су вољне, државе делегирају, истиче Моравчик, по
литичку моћ на супранационалне институције. Делегирање суве
рености успоставља однос принципал-агент између влада држава
чланица (многобројни принципали) и супранационалних пред
ставника (многобројни агенти).20) Када државе одлучују да се од
рекну ad hoc једногласног политичког одлучивања у корист зајед
ничког споразума да делегирају сувереност и тако омогуће гласање
квалификованом већином у оквиру ЕУ? Моравчик сматра да је, на
супрот једногласном одлучивању, делегирање суверености ефика
снија, али мање контролисана форма колективног одлучивања. Три
су основна разлога због којих се државе одлучују да делегирају
сувереност на супранационалне институције. Најпре, ради се о по
тенцијалној добити од сарадње. Што су веће очекиване користи
од појачане сарадње, то је већа могућност да државе делегирају
сувереност на супранационалне институције. Затим, ту је степен
неизвесности у погледу детаља одређених одлука које су наста
ле као резултат делегирања државне суверености. Уколико постоји
недостатак сазнања о форми, детаљима и дометима будућих од
лука донетих квалификованом већином, државе радије директно
преговарају између себе и доносе одлуке једногласно. Коначно,
битан фактор је и степен политичког ризика за владе и интересне
групе. Уколико су домети очекиваних и потенцијалних губитака
минимални, државе ће делегирати сувереност на супранационал
не институције.21) У пракси, Моравчик даје пример заједничке тр
говинске политике, у којој постоји делегирање суверености, али
националне владе врше сталну контролу и надзор преко Комитета
који је установљен чланом 113 Римских уговора. Такође, онда када
постоји широки консензус о задацима, и одређивање дневног реда
се поверава супранационалној институцији (Комисија), јер то сма
њује ризик од кашњења и борбе више конкурентних националних
предлога. Коначно, пример делегирања суверености је и код при
мене прописа, јер државе могу да избегавају (за њих) неодговара
јуће обавезе, те делегирање суверености на супранационалне ор
гане спречава подривање интегритета читавог система, и јача кре
дибилитет националних влада. Функције овог типа у оквиру ЕЗ су
у области конкуренције (Комисија), и посебно у области тумачења
20) Andrew Moravcsik, “Liberal Intergovernmentalism and Integration : A Rejoinder”, Journal
of Common Market Studies, vol. 33, n° 4, 1995, p. 622.
21) Andrew Moravcsik, “Preferences and Power in the European Community : A Liberal Inter
governmentalist Approach”, op. cit., pp. 510-511.
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комунитарног права (Суд правде ЕЗ).22) Моравчик сматра да је Суд
правде ЕЗ једини пример код кога је делегирање суверености дове
ло до већег степена аутономности од минимума који је потребан за
вршење својих задатака, онако како су предвиделе националне вла
де. Суд правде је «конституционализовао» Римске уговоре, развио
сарадњу са домаћим судовима и интересним групама, и отворио
нове путеве за иницијативу Комисије, као што је случај са пресу
дама АЕТR из области заједничке трговинске политике и Cassis de
Dijon из области техничке хармонизације.23)
Моравчик настоји да потврди основне поставке либералне
теорије међувладиних односа кроз анализу међувладиних конфе
ренција, тј. периода доношења најзначајнијих измена у уговори
ма ЕЗ/ЕУ. Примера ради, анализирајући Јединствени европски акт
којим је установљено унутрашње тржиште, овај аутор закључује
да међународно преговарање почива на усвајању «најмањег зајед
ничког имениоца».24) Дакле, државе немају флексибилност ка вр
шењу уступака који би ишли изнад њихових сопствених интереса,
те су уговори ЕЗ/ЕУ израз најмањег заједничког имениоца. Пре
говарање између држава засновано је превасходно на економским
интересима и релативној моћи држава, која је изражена кроз тзв.
«асиметричну међузависност». На овим премисама аутор насто
ји да објасни и процес проширења ЕУ. Наиме, земље кандидати
се налазе у слабијој преговарачкој позицији у односу на постојеће
чланице ЕУ и самим тим су спремне на многе уступке у замену
за чланство.25) Примењујући логику асиметричне међузависно
сти, Моравчик сматра да државе које ће добити највише користи
од међудржавног преговарања, имају највеће преференције ка по
стизању споразума, те су самим тим и спремне на веће уступке. И
државе чланице и државе кандидати ће имати користи од проши
рења ЕУ, али ће веће користи имати државе кандидати. Логика аси
метричне међуповезаности налаже да ће државе кандидати бити
принуђене да прихвате неповољније услове приступања, као што
22) Ibid., pp. 511-512.
23) O ширењу судске моћи у систему ЕЗ, тј. «аномалији» коју представља Суд правде ЕЗ,
опширније у Andrew Moravcsik, “Liberal Intergovernmentalism and Integration : A Rejoin
der”, op. cit., pp. 623-625.
24) Andrew Moravcsik, “Negotiating the Single European Act : National Interests and Conven
tional Statecraft in the European Community”, op.cit., p. 47.
25) Andrew Moravcsik, Milada Anna Vachudova, “National Interests, State Power and EU En
largement”, CES Working Paper, n° 97, 2003. http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/
ocs/pdfs/Moravcsik Vachudova.pdf, p. 3.

- 335 -

Дејана М. Вукчевић

ДОПРИНОС ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ...

што су ниже субвенције у заједничкој пољопривредној политици
у односу на претходне кандидате, као и дуже прелазне периоде у
одређеним областима. По завршетку преговора, ове државе има
ју «субјективни осећај» да су биле принуђене да учине диспро
порционалне уступке током преговора, али је укупна корист за ове
државе велика. Тако је, наводи Моравчик, у току преговора о пот
писивању Римских уговора, Холандија, која је предложила образо
вање царинске уније и која је од њене реализације имала највише
користи, била принуђена да учини највеће уступке ради постизања
споразума.26)

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ
МЕЂУВЛАДИНИХ ОДНОСА
Иако полази од становишта да су државе основни и рацио
нални актери у процесу европске интеграције, либерална теорија
међувладиних односа настоји да превазиђе ограниченост неореа
листичког поимања националног интереса, који занемарује значај
унутардржавних фактора, сматрајући да спољну политику држава
покрећу исти системски фактори, те се отуда државе посматрају
као «билијарске кугле».27) Отуда је њено основно полазиште да су
националне преференције променљиве и условљене унутрашњим
политичким процесима, те и спољнополитички циљеви држава ва
рирају у складу са притисцима домаћих друштвених група. Исто
тако, ова теорија представља спону између класичне теорије међу
владиних односа и неофункционализма, јер сматра да међудржавно
преговарање (у оквиру ЕУ) може довести до избора са позитивним
исходом, као и да су националне преференције производ притисака
домаћих учесника, што се може сагледати и као неофункционали
стичко виђење националног интереса као резултата «плуралистич
ког процеса» у коме влада преговара са интересним групама, чија
активност превазилази оквире националне територије.
Ипак, уочљиве су неке недоследности у овој теорији, на које
су указали поједини аутори. Тако Данијел Винкот (Daniel Wincott)
истиче да је становиште да Европска унија јача аутономију држава
у односу на домаће учеснике супротно схватању да домаћи инте
реси одређују преференције држава. Јер, уколико је ЕУ средство за
26) Ibid., p. 5.
27) Džon Miršajmer, Tragedija politike velikih sila, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Beograd,
2009, str. 33.
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државе да стекну аутономију у односу на домаће учеснике, онда
државе нису ограничене домаћим притисцима. У том случају, Мо
равчик не објашњава процес формирања националних преферен
ција. Другим речима, када домаћа политика не образује државне
преференције, ко то чини и како? Који су мотиви за превазилажење
домаћих притисака?28) Као и Винкот, и Фиоретос (Karl-Orfeo Fio
retos) одбацује становиште да је основни циљ укључења држава у
процес европске интеграције јачање њихове аутономије у односу
на домаће интересне групе. Овај аутор наводи да у Морвчиковој
теорији није јасно како владе бирају између својих преференција
и преференција домаћих учесника и на који начин се преференци
је групишу. Такође, Моравчикова теорија претпоставља да инте
ресне групе имају сличне преференције у различитим државама
и да је структура домаћих институција мало значајна у обликова
њу политичких преференција дате друштвене групе.29) Критиком
Моравчикове тезе о формирању националних преференција бавио
се и Ентони Фостер (Anthony Foster), који оспорава Моравчиково
становиште да формирање преференција претходи формулисању
стратегија. Овај аутор наводи пример спољне и безбедносне поли
тике ЕУ, у којој су политичке позиције биле предмет непрестаног
дефинисања и редефинисања, и представљају мешавину међуна
родних притисака, моћних политичких ривалитета и потребе за
очувањем подршке домаћих учесника.30)
Либерална теорија међувладиних односа предмет је критике
и представника тзв. теорије «управљања на више нивоа» (multi-le
vel governance), који одбацују теорије државо-центризма, па самим
тим и либералну теорију међувладиних односа. Њени заговорници
полазе од становишта да у оквиру ЕУ не постоји централизовани
систем управљања, већ да она представља сложени систем упра
вљања на више нивоа (национални, супранационални, субнацио
нални), у коме су националне владе, иако значајне, постале само
један од актера у јединственом и комплексном систему управља
ња. Тако Маркс (Gary Marks), Хуг (Liesbet Hooghe) и Бленк (Kermit
Blank) истичу да државе остају значајни делови «европске слага
28) Daniel Wincott, “Institutional Interaction and European Integration : Towards an Everyday
Critique of Liberal Intergovernmentalism”, Journal of Common Market Studies, vol. 33, n°
4, December 1995, p. 601.
29) Karl-Orfeo Fioretos, “The anatomy of autonomy : interdependence, domestic balances of po
wer and European integration”, Review of International Studies, vol. 23, n° 2, 1997, p. 299.
30) Anthony Foster, “Britain and the Negotiation of the Maas tricht Treaty : A Critique of Liberal
Intergovernementalism”, Journal of Common Market Studies, vol. 36, n° 3, 1998, p. 358.
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лице», али да немају монопол у политичком одлучивању, те да су
пранационалне институције имају независан утицај у политичком
одлучивању, који се не може свести на улогу «агента» национал
них влада. Такође, државе не «монополизују» везу између домаћих
и европских актера, сложени односи у домаћој политичкој арени
се не завршавају на нивоу државе, већ се шире на европски ниво.
Отуда заговорници ове теор ије одбацују поделу између домаће и
међународне политике.31) Аутори се у критици либералне теорије
међувладиних односа посебно осврћу на положај Суда правде ЕЗ/
ЕУ који је, према њиховом становишту, превазишао положај «аген
та» држава чланица. Суд је био активан у трансформацији правног
поретка у супранационалном правцу, Римским уговорима je уста
новио правне обавезе које умају примат над унутрашњим правним
прописима и директно обавезују националне владе и грађане. Ди
ректна примена комунитарног права и супрематија су одлике суве
рености, и њихова примена од стране Суда правде сведочи да је ЕУ
постала «конституционални режим».32)
Такође, либерална теорија међувладиних односа је превасход
но усмерена на период доношења најзначајнијих измена у угово
рима ЕУ, тј. на међувладине конференције (Месина, Мастрихт, Ам
стердам, Ница, Лисабон). Међутим, ово уско дефинисано поље де
ловања не успева да објасни и анализира сложени процес европске
интеграције, који се тешко може ограничити на рационалну борбу
држава за националне интересе. На ову слабост теорије указали
су представници институционализма рационалног избора, који су
истицали неопходност анализе политичких последица различитих
институционалних избора. Јер, како наводе Џефри Гарет (Geoffrey
Garret) и Џорџ Цебелис (George Tsebelis), уколико су, како Мо
равчик тврди, потписници уговора рационални актери, потребно је
објаснити зашто су они дали предност одређеном институционал
ном аранжману у односу на други.33)
У радовима Моравчика не наилазимо на анализу спољне и без
бедносне политике ЕУ, с обзиром да се ова теорија не осврће на
војну димензију ЕУ и безбедносна питања, већ даје приоритет еко
31) Gary Marks, Liesbet Hooghe, Kermit Blank, “European Integration from the 1980s : State
Centric v. Multi-level Governance”, Journal of Common Market Studies, vol. 34, n° 3, 1996,
pp. 346-347.
32) Ibid., p. 369.
33) Geoffrey Garret, George Tsebelis, “An Institutional Critique of Intergovernementalism“, In
ternational Organization, vol. 50, n° 2, 1996, p. 270.
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номским интересима. Отуда је било тешко применити ову теорију
на област спољне и безбедносне политике ЕУ, која, из перспективе
либералне теорије међувладиних односа, има «секундарни» зна
чај у процесу европске интеграције.34) Изузетак представља Роберт
Довер (Robert Dover), који кроз анализу европеизације европске
одбрамбене политике настоји да покаже валидност ове теорије у
области спољне и безбедносне политике ЕУ. Довер наводи да је
безбедносна и одбрамбена политика ЕУ (European Security and De
fence Policy-ESDP) резултат «најмањег заједничког имениоца», и
да су француско-британски преговори у Сен Мало-у били кључан
моменат у развоју ове политике, а не међувладина конференција
у Ници, те је неопходно, при проучавању процеса европеизације
одбране, усмерити пажњу на анализу међувладиних сусрета ко
ји су претходили међувладиној конференцији. Довер истиче да у
случају безбедносне политике ЕУ, формулисање британске поли
тике није био процес груписања, од стране владе, преференција
домаћих интересних група. Напротив, радило се о процесу у коме
је влада формирала одређени политички циљ који је подржан од
стране домаћих група. Такође, Европска комисија и Парламент су
подстицали развој европеизације домена одбране изван контроле
националних влада, што указује на неопходност придавања већег
значаја супранационалним институцијама у овом процесу.35)
*
* *
Либерална теорија међувладиних односа иде корак напред у
односу на класични међувладин приступ, јер одбацује његово ста
новиште да државе неће пренети моћ на институције Европске
уније, и сматра да је ограничење њихове суверености од стране ЕУ
боља стратегија да државе задрже аутономију него да остану из
ван ЕУ. Иако проистекла из класичне теорије међувладиних односа
(Хофман), Моравчикова теорија почива на становишту да међудр
жавно погађање може довести до збира са позитивним исходом,
34) René Schwok, “Le rôle international de l’UE et les théories de l’intégration européenne”,
in René Schwok, Frédéric Mérand (dir.), L’Union européenne et la sécurité internationale.
Théories et pratiques, Academia Bruylant, Université de Genève, 2009, p. 51.
35) Robert Dover, Europeanization of British Defence Policy, Ashgate, Aldershot, 2007, pp.
151-152. На занемаривање улоге супранационалних институција од стране либералне
теорије међувладиних односа указује и Хелен Валас (Helen Wallace) - Wallace, Helen,
Caporaso, James, Schampf, Fritz, Moravcsik, Andrew, “Review Section Symposium : The
Choice for Europe: Social Purpose and state power from Messina to Maastricht”, Journal of
European Public Policy, vol. 6, n° 1, 1999, p. 158.
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пре него до избора са нултим збиром.36) Такође, развијањем тезе о
формирању националних преференција услед притисака домаћих
учесника, који су изазвани економском међузависношћу, ова тео
рија се делимично приближава неофункционалистичком виђењу
процеса европске интеграције, који истиче да дефинисање наци
оналног интереса проистиче из «плуралистичког процеса» у коме
влада преговара са интересним групама, чија активност превази
лази оквире националне територије. Основна слабост либералне
теорије међувладиних односа је занемаривање значаја безбедно
сне и одбрамбене политике ЕУ, која није предмет њеног теориј
ског разматрања. У овој области, владе су довољно независне од
домаћих учесника и имају довољно простора за «маневрисање»
при формулисању националних преференција, те процес европске
интеграције није неопходан за јачање њихове аутономије у односу
на домаће учеснике. Отуда и значај критика ове теорије које ука
зују на нејасноће у погледу тога на који начин владе бирају између
својих преференција и преференција домаћих учесника и на који
начин се преференције групишу.
Dejana M. Vukcevic
LA PARTÉE DE LA THÉORIE DE
L´INTERGOUVRNMENTALISME LIBÉRAL DANS
L´EXPLICATION DU PROCESSUS D´INTÉGRATION
EUROPÉENNE
Sommaire
L’objectif de cet article est d’analyser la portée de la théo
rie de l’intergouvernementalisme libéral dans l’explicati
on du processus d’intégration européenne. Cette théorie
souligne l’importance du processus interne de négocia
tion entre les gouvernements et les acteurs non-gouver
nementaux, qui forme les préférences nationales, suivies
ensuite au niveau européen par les Etats. Les préférences
nationales sont changeables et dépendent des processus
politiques internes. Le libéralisme intergouvernemental
avance que la négociation au sein de l’UE peut conduire
à un choix avec un résultat positif, et que les préférences
nationales sont le produit des pressions des acteurs do
mestiques. L’idée de base est que le processus d’intégra
tion européenne renforce le pouvoir des Etats car il ac
croît l’efficacité de négociation intergouvernementale à
travers l’existence d’un forum commun de négociation
et des procédures décisionnelles, mais il renforce égale
36)

Sajmon Hiks, Politički sistem Evropske unije, Službeni glasnik, Beograd, 2007, str. 35.
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ment l’autonomie des leaders politiques nationaux par
rapport aux acteurs domestiques. L’article sera divisé en
deux parties. Dans la première partie, on envisagera les
bases du libéralisme intergouvernemental, et sa portée à
la modernisation des théories d’intégration et à l’explica
tion de l’évolution du processus de l’intégration européen
ne. La deuxième partie sera axée sur les avantages et les
faiblesses de cette théorie sous angle dans quelle mesure
cette théorie a réussi à expliquer efficacement le processus
d’intégration européenne.
Mots-clefs : intergouvernementalisme libéral, préférences
nationales, acteurs non-intergouvernementaux, intergou
vernementalisme, négociation internationale, intégration
européenne.
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Résumé
L’intergouvernementalisme libéral développé par Andrew
Moravcsik représente une variante moderne de l’approc
he intergouvernementaliste, et vise à expliquer les gran
des lignes de l’intégration européenne par la combinaison
des théories de formation des préférences nationales, de
négociation internationale et du choix institutionnel. Cette
théorie avance que les Etats sont les acteurs principaux
dans le système de l’UE. Donc, l’UE est le résultat d’une
activité coopérative, rationnelle des Etats. Les préférences
nationales ne sont pas inchangeables, elles dépendent des
processus politiques internes où les pressions des lobbies
économiques sont décisives. Le libéralisme intergouverne
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mental utilise l’approche dite “two-level games” quant à
l’activité rationnelle des Etats. D’abord, les acteurs éco
nomiques et sociaux internes participent à la formation
des préférences nationales à travers la pression exercée
sur les gouvernements pour que leurs intérêts soient réal
isés. Ensuite, les Etats négocient au niveau européen, afin
de réaliser ces intérêts. Les gouvernements sont dépen
dants des opinions publiques, partis politiques et des gro
upes de pression pour pouvoir agir avec une grande marge
de manœuvre. Les institutions européennes peuvent ainsi
accroître l’autonomie des Etats par rapport aux acteurs
domestiques. La théorie du libéralisme intergouvernemen
tal représente une avancée par rapport à l’intergouverne
mentalisme classique car elle considère que pour les Etats
la délégation de leur souveraineté aux institutions de l’UE
est la meilleure stratégie pour qu’ils conservent leur auto
nomie. Cette théorie peut également être conçue comme
un “pont” entre l’intergouvernementalisme classique et le
néofonctionnalisme, car elle avance l’idée que la négo
ciation interétatique au niveau européen peut conduire à
un choix avec un résultat positif, et que les préférences
nationales sont le produit des pressions des acteurs inter
nes, ce qui est en ligne avec la thèse néofonctionnaliste de
l’intérêt national comme le résultat du “processus plurali
ste” dans lequel le gouvernement négocie avec les groups
d’intérêts, dont l’activité dépasse les frontières nationales.

Овај рад је примљен 12. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16.
марта 2011. године.
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ПОЛИТИКА ТРЖИШТА РАДА ЕУ 
– ТЕОРИЈСКА ДЕТЕРМИНАЦИЈА 
И ПРАКТИЧНЕ АПЛИКАЦИЈЕ
Сажетак
Рад се састоји из два дела. Анализа проучаваних про
блема политика тржишта рада базира се пре свега,
на графичким и табеларним илустрацијама. Полази
се од опште теоријске основе, где су дати битни кон
цепти од значаја за тему и циљ истраживања. У су
штини је овај део рада одраз теоријских поставки у
вези са тржиштем рада ЕУ. Други део рада се након
теоријске основе, заснива на практичним апликација
ма интервенција на тржишту рада. У раду се прика
зује компаративни приказ елемената који обухватају
политике тржишта рада, односно јавних интервен
ција у оквиру овог сегмента. Основни циљ ових ин
тервенција, у домену датих могућности, базира се на
смањењу незапослености, уз повећање ефикасности
тржишта и тржишних решења. Приказ квантита
тивних података дат у раду, одраз  је неуједначено
сти политика на нивоу ЕУ, с обзиром да се полити
ке тржишта рада обликују од стране самих земаља
чланица. Ипак, разноликост присутна при практичној
апликацији ових политика одвија се у складу са Европ
ском стратегијом усвојеном од стране земаља ЕУ.
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Кључне речи: тржиште рада, политике тржишта
рада, стопа незапослености, ЕУ, гранични производ
рада, запосленост.

O

снов сваког тржишног механизма је однос понуде и тражње.
Услуге рада се продају и купују на тржишту, као и било која
друга роба и услуге. На перфектном тржишту, цене услуга рада
успостављају се кроз ефикасну алокацију, међутим у стварности
тржишта рада никада нису перфектна, нарочито, ако је земља мање
развијена. Зараде (цена рада) често нису детерминисане дејством
конкурентских снага. У класичном моделу, равнотежа тржишта ра
да подразумева да су сви радници који желе да раде у могућности
да пронађу посао уз одговарајућу зараду. То је основна претпо
ставка модела заснованог на анализи понуде и тражње који се у са
временој макроекономској литератури сматра погодним за почетну
анализу и изучавање стопе зарада и нивоа запослености у посма
траној економији. Наравно да оваква претпоставка, мада погодна
за изучавање ових варијабли у вези са оутпутом и продуктивно
шћу, не одговара стварном животу у којем је увек присутна одре
ђена незапосленост. Шта то конкретно значи? То значи да никада
није сва расположива радна снага активно укључена у производњу
добара и услуга.

ТЕОРИЈСКА КОНЦЕПЦИЈА 
ФУНКЦИОНИСАЊА ТРЖИШТА  ЕУ
За тржиште рада кључан је концепт маргиналног производа
рада (суме екстра оутпута добијене унајмљивањем додајне радне
снаге уз фиксирање нивоа технологије и капиталног стока) (Гор
дон, 1989, стр. 167). За маргинални производ рада претпостављено
је да опада са порастом запослености. На који начин функциони
ше негативна релација између реалних зарада и тражње за радном
снагом? На слици 1 дат је приказ како функционише веза између
реалних зарада и квантитета тражене радне снаге. Сума рада (L)
дата је на хоризонталној оси. Реалне зараде и гранични производ
рада мерене су кроз количину роба по јединици рада и приказане
су на вертикалној оси. Крива силазног нагиба представља у ствари
криву граничног производа рада. Она означава повезаност између
граничног производа рада и броја радника запослених у фирми, тј.
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пословном сектору. Силазни нагиб ове криве резултат је опадајуће
граничне продуктивности рада.
Хоризонтална линија која полази из тачке W* репрезентује ре
алне зараде са којима се предузеће сусреће на тржишту рада и које
фирма узима као дату величину. Број радника, односно количина
радне снаге која доприноси остварењу максималног профита де
терминисана је у тачки пресека линије реалне зараде и криве гра
ничног производа рада. У тачки А број тражених радника одговара
тачки на хоризонталној оси L*.
Слика 1: Детерминација тражње радне снаге

Извор: прилагођенo према Бег Д. (2010) Економија, Дата Статус, стр. 165.

При нивоу запослености који је мањи од L* гранични произ
вод рада превазилази реалну зараду, што се из графика да и ви
дети. Крива MPL налази се изнад линије реалне зараде. При том
нивоу запослености фирма може повећати профит ангажовањем
већег броја радника. Шта ако је ниво запослености предузећа ини
цијално већи од оног у тачки L*? Тада имамо ситуацију у којој је
гранични производ рада мањи од реалне зараде, тако да фирма или
пословни сектор може повећати профит редуковањем запослено
сти, односно отпуштањем радника. Профитно – максимизирајућа
сума инпута, односно тражене радне снаге кореспондира са тачком
пресека криве граничног производа рада и линије реалне зараде.
Ова релација између тражене количине рада од стране пословног
сектора и реалне зараде са којом се фирме сусрећу на тржишту је
сте у ствари, крива тражње за радном снагом. С обзиром, да MPL
крива такође показује суму рада, која се тражи при неком нивоу
реалних зарада, онда крива тражње за радном снагом коинцидира
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са МPL кривом, те како код МPL криве, тако и код криве тражње за
радном снагом, нагиб је силазан, што нам говори да количина тра
женог инпута опада, при расту реалних зарада.
Негативна релација између реалних зарада и тражње за рад
ном снагом коинцидира са кривом маргиналног производа рада,
односно кривом тражње за радном снагом. Уопштено рад (L) може
бити мерен на различите начине попут укупних часова рада, укуп
них радних недеља или броја запослених, што зависи од конкрет
не апликације. Сама крива тражње за радном снагом представља
уопштену категорију, при чему L може имати било коју позитивну
вредност, без обзира да ли се ради о целом броју или о фракцио
налној величини. Промене у реалној заради нису узрок померања
криве тражње радне снаге. Промена нивоа реалних зарада мења
жељени ниво запослености. Тако на пример, пад реалних зарада
подиже профитно максимизирајући ниво тражње за радном снагом
(слика 2).
Слика 2: Пад реалних зарада

Извор: Miles D. and Scott A. (2002) Macroeconomics,
John Wiley and Sons, стр. 172.

ГРАНИЧНИ ПРОИЗВОД РАДА
Колико ће свако од нас зарађивати у животу зависи од посла
којим се бавимо. У зависности од ризика, претходних улагања, ис
куства, природе посла и низа околности стварају се разлике у за
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радама запослених. Као и код свих других случајева у тржишној
економији, понуда и тражња у основи, одређују зараде које се ис
плаћују радницима. Тенденција да гранични производ капитала
опада са повећањем суме капитала у употреби (уз непромењено
учешће осталих фактора производње) јесте опадајућа, маргинална
продуктивност капитала. Економско резоновање при опадајућој,
маргиналној продуктивности капитала може се применити и на
гранични производ рада. При извођењу производне функције може
се сагледати релација између оутпута и рада, односно радне снаге
кроз фиксирање количине капитала и одржавања продуктивности
на истом нивоу. Као у случају капитала, тако и повећање броја рад
ника утиче на пораст оутпута, али по опадајућој стопи. Тако се
принцип опадајуће маргиналне продуктивности може применити
на рад, односно радну снагу, руководећи се сличним принципима.
Што је већи број радника, при коришћењу фиксиране количине ка
питала и осталих инпута, то је мања корист у смислу повећаног
оутпута, при додавању све већег и већег броја радника.
Како са граничним производом капитала, тако се и са гранич
ним производом рада, може вршити мерење преко нагиба линије
тангенте у односу на производну функцију. Мала повећања у за
послености, могу се с тога мерити, преко нагиба линије тангенте
у односу на производну функцију која повезује оутпут и рад као
инпут раста (слика 3). Конкавни облик производне функције, одраз
је закона опадајућих приноса, при којем оутпут расте по опадају
ћој стопи са порастом броја запослених радника. У исто време са
растом запослености опада гранични производ рада.
Гранични производ рада је нижи при вишим нивоима запосле
ности, што је рефлексија опадајуће маргиналне продуктивности
рада. Сама производна функција у једној националној економији
не остаје фиксирана током времена. Позитивна кретања агрегатне
понуде проистекла из повећања суме оутпута, који се може произ
вести за дату количину капитала и рада, означавају промену произ
водне функције под дејством пораста продуктивности. Супротно,
промена којом се снижава сума оутпута која може бити произве
дена за дату комбинацију рада и капитала означава се као негатив
ни, односно адверзативни шок у кретању понуде. Такве промене у
стварном животу проистекле су на пример, последица инвенција
и иновација, али могу потицати и из промена државног законодав
ства, попут сета закона, чијом се применом може утицати на избор
технологије и производних метода.
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Слика 3: Производна функција и гранични производ рада

Извор: Miller LeRoy R., VanHoose D. (2004) Macroeconomics,
Thomson Learning, стр. 55.

ТРАНЗИТИВНА РАВНОТЕЖА НА ТРЖИШТУ РАДА
Основни захтев равнотежне ситуације у економији као целини,
односи се на једнакост агрегатне понуде и агрегатне тражње. То је
основ за ефикасност било којег тржишта. Основни модел понуде и
тражње на тржишту рада базира се на претпоставци да се реалне
зараде прилагођавају брзо, у циљу уједначавања понуде и тражње
за радном снагом. Тако нпр. ако је понуда радне снаге мања од ње
не тражње, фирме ће се надметати за раднике тражене квалифи
кације и способности кроз повећање реалне зараде. У супротном
случају, ако много радника конкурише за релативно мало послова,
реална зарада има тенденцију пада. Претходно изнесени ставови у
суштини су одраз класичног модела тржишта рада. Еквилибријум
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(равнотежа) тржишта рада је ситуација присутна у тачки пресека
одговарајуће криве понуде и криве тражње за радом (слика 4).
Слика 4: Равнотежа тржишта рада

Извор: Бурда М., Виплош Ч. (2004) Макроекономија,
Европски уџбеник, 3. изд., ЦЛДС, стр. 77.

Фактори који утичу на померање криве агрегатне тражње, од
носно криве агрегатне понуде, такође се одражавају на равнотежни
ниво реалних зарада и пуне запослености. Ако анализирамо на
пример, дејство привремено неповољног кретања агрегатне пону
де, може се поставити питање: шта ће се десити са одговарајућим
варијаблама понуде и тражње на тржишту рада? Управо оно што се
дешава у тренуцима економске кризе. Неповољно кретање агрегат
не понуде делује на смањење граничног производа рада, при сва
ком нивоу запослености, а ово смањење узрокује померање криве
тражње на тржишту рада улево из положаја L D1 u L D2 (слика 5).
Пошто смо претпоставили да је дејство ових промена привре
мено, разложно је очекивати да неће имати ефеката на будуће ре
алне зараде и будући гранични производ. Због тога се крива понуде
неће померати. Нова равнотежна ситуац
 ија на тржишту рада озна
чена је у тачки Б. Као што модел и предвиђа услед претходних про
мена долази до снижења, како текућих реалних зарада. (W 1→ W 2),
такоипуног нивоа запослености ( L 1 → L 2 ). Почетни, равнотежни
ниво запослености постигнут након ранијег, потпуног прилагођа
вања цена и зарада, кореспондира тзв. market-clearing (тржишно
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ефикасној) ситуацији и означен је као ниво пуне запослености L 1.
Реална зарада при том нивоу на слици 5, означена је са W 1.
Слика 5: Ефекти успоравања економског раста на тржиште рада

Извор: Abel A., Bernanke B. (2001) Macroeconomics, Addison Wesley Longman,
Inc. стр. 86.

Предности анализе модела понуде и тражње на тржишту рада
јесу у очигледној симплификацији, са једне стране, и практичној
апликативној применљивости са аспекта креатора макроеконом
ске политике, са друге стране. Овај модел у ствари илуструје ка
кав ефекат могу имати економски поремећаји или нпр. неповољне
промене у економској политици на реалне зараде и ниво пуне запо
слености. Ипак, као и свако моделирање има ограничења. Основно
ограничење модела јесте у претпоставци да сваки радник који же
ли да ради, по равнотежној реалној заради може наћи посао. Други
недостатак односи се на претпоставку непостојања незапослено
сти, што не одговара стварном економском животу. Комбинацијом
производне функције и равнотеже на тржишту рада може се одре
дити оутпут на нивоу пуне запослености, који се у макроеконом
ској литератури, назива и потенцијалним оутпутом. Потенцијални
оутпут одговара нивоу пуне запослености.
Зараде изнад тржишног нивоа приказана је у моделу, који ви
ше одговара стварности, датом на слици 6. Минимална зарада је
на нивоу W*, а као главна последица зарада изнад равнотежног ни
воа, јавља се вишак незапослених радника, који је једнак разлици
између понуђене (LS) и тражене количине рада (LD). Увек се такав
ефекат постиже по основу примене закона о минималној заради,
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уколико су исте изнад равнотежног нивоа. Вишак незапослених је
неминовни резултат, уколико се зараде из било којег разлога налазе
изнад еквилибријумског нивоа.
Слика 6: Ефекат зарада изнад равнотежног нивоа

Извор: Mankiw G. (2004) Principles of Economics, Harcourt College
Publishers, стр. 121.

ПОЛИТИКА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ТРЖИШТУ РАДА ЕУ
Од стране Европског Савета својевремено је објављена Страте
гија европске запослености (Еuropean Employment Strategy, 1997).
Стратегија се углавном састоји из дијалога између земаља чланица
и Европске комисије на бази службених докумената попут смерни
ца, препорука и периодичних извештаја о запослености. У дијалог
су укључене све институције од значаја за проблематику тржишта
рада на нивоу ЕУ (Европски парламент, Европски економски и
друштвени комитет и Комитет региона) (13, 2011). На основу те
стратегије, објављене су интегрисане смернице запошљавања за
2008-2010. годину, које се базирају на макроекономским политика
ма, микроекономским реформама и политикама запослености. Ови
елементи треба да допринесу одрживом расту, већој запослености
и друштвеној кохезији. Земље чланице ће уравнотежено убрзати
примену:
– пуне запослености; достизање пуне запослености, реду
ковање незапослености и економске неактивности путем
повећања тражње и понуде рада, кроз политике којима се
симултано обезбеђује флексибилност тржишта рада, орга
низација рада, радних односа и сигурност посла и социјалне
заштите.
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– пораст квалитета и продуктивности рада; подизање стопе
запослености у вези је са побољшањем привлачности по
слова, квалитета рада, продуктивности, као и смањењем не
једнакости по полу и сиромаштва.
– ојачавање економске, социјалне и територијалне кохезије;
одређене акције су потребне, како би се ојачала социјална
инклузија, смањило сиромаштво, спречила искљученост са
тржишта рада, редуковали регионални диспаритети у запо
слености, незапослености и продуктивности.
У постизању ових циљева, акције земаља чланица треба да бу
ду усмерене на следеће приоритете:
– пораст броја лица у оквиру понуде рада, у статусу запосле
ности, као и модернизовање система социјалне заштите;
– повећање адаптибилности радника и предузећа;
– пораст инвестиција у хумани капитал, кроз боље вештине и
образовање.
Као крајњи, квантитативно мерљиви циљ, до краја 2010 годи
не, политике тржишта рада требало би да допринесу постизању
просечне стопе запослености на нивоу ЕУ од 70 %, односно 60 %
за жене и 50 % за раднике од 55 до 64 године, уз редуковање неза
послености и радне неактивности. Свака од земаља чланица дужна
је да у том погледу, постави таргете националне стопе запослено
сти (5, стр. 49,50).
Политике тржишта рада су ограничене у обиму и покривају
интервенције усмерене ка незапосленима, као и лицима која се су
срећу са тешкоћама у позиционирању у тржишту рада. Основна
циљна група која се жели обухватити овим мерама су незапослена
лица, регистрована од стране националних служби за запошљава
ње. Развој политика тржишта рада, као и опште прихваћених ме
тодолошких основа одвијао се током претходне деценије. Еуростат
као водећа статистичка служба ЕУ, на бази ове методолошке осно
ве, објављује интегрисане податке који се могу сврстати у две ка
тегорије:
1) издаци по категоријама, типу плаћања, примаоцу, одговара
јућој политици и сл.
2) одређење учесника на тржишту рада, као и њихово развр
ставање по различитим параметрима.
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Интервенције тржишта рада су јавне мере усмерене ка дости
зању ефикасног функционисања и исправљању неравнотежа. За
разлику од опште политике запослености, овим се мерама делује
у правцу тачно одређених група на тржишту рада. Јавне интервен
ције су акције предузете од стране централне, регионалне и/или
локалне владе и укључују наменске издатке у форми стварних ис
плата или у облику опроштених пореза, доприноса или осталих
трошкова оптерећења, који се плаћају под нормалним условима.
Интервенције у склопу политика тржишта рада циљно су усмерене
ка пружању користи појединцима из таргетираних група и укљу
чују одређене издатке. У многим случајевима, директни прималац
ових јавних средстава може бити послодавац или услужни сервис,
при чему је крајњи корисник ових акција, увек директно иденти
фиковани партиципант. Три основна типа интервенција на тржи
шту рада су присутна:
1) услуге представљају такав тип интервенција, где је главна
активност партиципаната потрага за послом и где учешће не
резултира у промени статуса на тржишту рада;
2) мере су све остале активности партиципаната, које не обу
хватају потрагу за послом и где учешће обично резултира
у промени статуса на тржишту рада. Мере као облик јавне
интервенције обезбеђују само, привремену подршку група
ма, које немају предности на тржишту рада и усмерене су
у већини случајева на активирање незапослених, трансфере
из недобровољне неактивности ка запослености или ка очу
вању послова особа, које притисак незапослености директ
но угрожава.
3) подршке су интервенције, којима се пружа финансијска по
моћ, директно или индиректно, појединцима затеченим не
повољним околностима на тржишту рада.
Свака од интервенција у оквиру политика тржишта рада при
марно је усмерена ка групама људи, које имају тешкоће на тржи
шту рада, при чему таква спецификација ствара директне разлике
у односу на политике опште запослености, социјалне заштите или
циљеве фискалног сектора, који такође имају сличне опште циље
ве, али је њихово дејство неселективно у односу на општу попула
цију, иако су исте усмерене ка промовисању запослености.
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Три су основне групе обухваћене овим обликом јавних интер
венција:
1) незапослена лица – људи без посла, расположиви за рад, а уз
то активно траже посао; такве особе се сматрају регистрова
ним у националним службама запошљавања, као незапосле
на лица и по правилу, су укључена у оквиру ове дефиниције,
чак и ако не испуњавају претходна три наведена критерију
ма.
2) Запослени под ризиком – ова категорија обухвата лица која
раде, али у њиховом случају постоји ризик недобровољног
губитка посла, на бази економских разлога, реструктурира
ња и сличног.
3) Неактивни – лица која нису део радне снаге, али желе да уђу
на тржиште рада, иако немају одређене предности.
Детаљнија класификација јавних интервенција у оквиру по
литика тржишта рада идентификује по основу типа акција једну
категорију услуга (услуге тржишта рада ) шест категорија мера
(тренинг, ротација и подела посла, иницијативе за запосленост,
подржана запосленост и рехабилитација, директна креирања по
сла и иницијативе за отпочињање посла) и две категорије подршке
(приходна подршка изван посла и рано пензионисање) (15, 2011).
Категорија услуга тржишта рада даље се класификује кроз услуге
клијентима и остале активности.
Издаци који обухватају сваку од ових интервенција укључују:
1) трансфере у форми готовинских исплата или накнада (на
кнаде за појединце или субвенције послодавцима);
2) вредност директно обезбеђених роба и услуга (нпр. трошко
ви тренинг курсева у циљу налажења и припреме за посао);
3) суме опроштених прихода кроз редукцију различитих фор
ми обавезних плаћања. То се углавном односи на суме које
плаћа запослени или послодавац у одсуству интервенција
(нпр. привремено изузимање од плаћања доприноса соци
јалног осигурања за послодавце који преузимају незапосле
на лица).
Мерење свих ових издатака врши се на начин, који повезује
догађаје и захтеве са припадајућим обавезама. Тако на пример, у
случају једногодишњег тренинг курса, издаци се расподељују на
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одговарајући начин кроз припадајуће периоде, а не у тренутку, ка
да је услуга једнократно исплаћена. Издаци се класификују према
примаоцима и према типу мера којим је издатак одређен. У оквиру
квантитативних података у вези са издацима, базе података које
обухватају интервенције на тржишту рада садрже и квалитативне
информације, које описују сваку интервенцију, њихово дејство и
циљне групе. Многе од ових активности покривене су на нивоу ЕУ
од стране Европског социјалног фонда (ЕСФ). Приказ издатака у
апсолутном и процентуалном износу по ставкама, дат је у табела
ма:
Табела 1:
Издаци политике тржишта рада по категоријама
(2008) ЕУ – 27 и узорак селектираних земаља чланица
– износ у милионима евра
Услуге
(категорија 1)

Мере
(категорије
2-7)

Под ршке
(категорије
8 и 9)

Укупни
издаци

ЕУ-27

23765.5

56878.6

119916.4

200560.6

EU-15

22497.3

54417.0

117046.9

194411.2

Белгија

679.5

3732.9

7026.8

11439.2

Бугарска

18.2

89.5

53.2

160.9

Данска

547.1

2280.3

2833.3

5660.8

Шпанија

1126.7

5752.3

20520.4

27399.4

7.9

11.3

64.8

84.1

Мађарска

92.5

220

390.8

703.3

Аустрија

458.9

1454.6

3271.6

5185

Словенија

31.8

34.5

99.6

165.9

Словачка

70.6

96.9

279.4

446.9

Финска

211.6

1240.7

2494.6

3946.9

Еуростат

Кипар

Извор: Labour market policy – expenditure and participants Data 2008, Eurostat,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
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Табела 2:
Издаци политике тржишта рада по категоријама
(2008) ЕУ – 27 и узорак селектираних земаља чланица
– процентуални износ
Еуростат

Услуге (кате
горија 1)

Мере (кате
горије 2-7)

ЕУ-27
ЕУ-15
Белгија
Бугарска
Данска
Шпанија
Кипар
Мађарска
Аустрија
Словенија
Словачка
Финска

11.8
11.8
5.9
11.3
9.7
4.1
9.4
13.2
8.9
19.2
15.8
5.4

28.4
28
32.6
55.6
40.3
21
13.5
31.3
28.1
20.8
21.7
31.4

Под ршке
(категорије
8 и 9)
59.8
60.2
61.4
33
50
74.9
77.1
55.6
63.1
60
62.5
63.2

Укупни
издаци
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Извор: Labour market policy – expenditure and participants Data 2008, Eurostat,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.

Табела 3:
Издаци политике тржишта рада по категоријама
(2008) ЕУ – 27 и узорак селектираних земаља чланица
– процентуални износ БДП
Еуростат

Услуге (кате
горија 1)

Мере (кате
горије 2-7)

ЕУ-27

0.190

0.455

Под ршке
(категорије
8 и 9)
0.959

ЕУ-15

0.199

0.472

1.016

Укупни
издаци
1.604
1.688

Белгија

0.197

1.083

2.039

3.319

Бугарска

0.053

0.262

0.156

0.472

Данска

0.235

0.979

1.216

2.429

Шпанија

0.104

0.528

1.885

2.517

Кипар

0.046

0.066

0.376

0.487

Мађарска

0.088

0.208

0.370

0.666

Аустрија

0.163

0.516

1.161

1.840

Словенија

0.086

0.093

0.268

0.447

Словачка

0.109

0.150

0.431

0.690

Финска
0.115
0.674
1.354
2.143
Извор: Labour market policy – expenditure and participants Data 2008, Eurostat,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
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Све ове политике директно су усмерене превасходно, ка актив
ном становништву. У економском смислу, то је радна снага (збир
запослених и незапослених лица). У складу са класификацијом
Међународне организације рада (ИЛО), лица могу бити запослена,
незапослена и економски неактивна (14, 2011). Ова трећа катего
рија може представљати резерву радне снаге, јер се састоји из еко
номски неактивних лица, која могу желети да раде, али не траже
активно посао или нису тренутно расположиви за рад.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ТРЖИШТА РАДА ЕУ
На нивоу ЕУ, статистика која обухвата радну снагу приказује
се одговарајућим извештајима EU Labour Force Survey (EU LFS).
У оквиру ових извештаја приказује се преглед расположиве рад
не снаге по различитим димензијама (полу, старости, образовању,
статусу запослења, итд.). Стопа активности која обухвата удео по
пулације, која је економски активна односи се на особе од 15 до 64
године. На табели 4 приказани су подаци о укупном и активном
становништву, као и припадајуће стопе активности. Стопе запо
слености указују на удео запослених лица у укупној популацији, и
њихово основно класификовање врши се по основу припадности
старосним групацијама или по полу. Запослене особе раде у окви
ру пуног или делимичног радног времена и могу радити за посло
давца, или у оквиру категорије самозапослених. Лица која раде за
послодавца примају компензацију у форми зарада, а сам послода
вац може бити јавног или приватног карактера. Самозапослена ли
ца раде у оквиру сопственог бизниса, професионалне праксе, или
на фарми. Са основном сврхом економске зараде, већина запосле
них лица ради по уговору различитог временског трајања. Период
запослености се фиксира унапред, или се не зна унапред, али се
дефинишу објективни критеријуми задужења запослених лица.
Табела 4:
Полазни параметри тржишта рада ЕУ-27
и селектираних земаља чланица
Укупно становни
штво (1000)
ЕУ-27
Белгија

Активно становни
штво
(1000)
2000
2008

2000

2008

319597.6

330375.2

222049.1

6719.2

7073.3

4394.7
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ности (%)
2000

2008

238523.2

68.6

70.9

4779.1

65.1

67.1
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3355.4

3560.4

60.7

67.8

Данска

3532.3

3590.8

2835.7

2951.8

80.0

80.8

Шпанија

27373.3

31251.8

17485.7

22848.4

65.4

72.6

Кипар

438.3

523.8

310.7

397.4

69.1

73.6

Мађарска

6764.4

6794.2

4090.1

4208.7

60.1

61.5

Аустрија
Слове
нија
Словачка

5374.6

5575.9

3849.0

4252.1

71.0

75.0

1396.5

1422.0

965.4

1041.8

67.5

71.8

3692.7

3891.8

2586.6

2689.5

69.9

68.8

Финска

3451.8

3513.8

2589.5

2702.9

74.5

75.8

Извор: Labour market statistics, Eurostat, Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2009.

Типологија економски неактивних лица обухвата:
– лица која су пронашла посао, али ће се касније радно анга
жовати;
– лица која траже посао, али нису расположива за рад;
– лица која желе посао, расположива су за радни ангажман,
али не траже посао;
– лица која желе посао, нису расположива за радни ангажман,
и не траже посао;
– остала лица незаинтересована за посао.
У оквиру ове класификације, приказани су различити степе
ни неактивности, као и могућности за укључење у тржиште рада.
Свака од ових категорија разликује се по томе да ли лица у њој,
желе да раде, да ли траже посао и да ли су расположиви за радно
ангажовање. Тако на пример, по основу расположивих података,
око 1,6 милиона економски неактивних лица није тренутно на рас
полагању за посао, док 14,2 милиона жели посао, али га не траже.
Највећа категорија економски неактивних лица обухвата све оста
ле, који нису заинтересовани и не траже посао из различитих раз
лога ( 79,719 милиона) (Де Ла Фуенте, 2010, стр.5).
У погледу економских активности запослених лица, оне се
дефинишу статистичком класификацијом економских активно
сти (NACE). Образовна структура запослених у ЕУ дефинише се
према међународним стандардима (ISCED 97), док се занимања
класификују по основу скале ISCO-88 (COM) (17, 2011). На нивоу
ЕУ 27 по подацима из 2008. године највећи проценат запослених
обухваћен је у сектору услуга (69,4%), у индустрији 24,9%, док је у
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пољопривреди присутно свега 2,7%. По структури запослених до
минантно учешће је по основу средњег образовног статуса 49,8%,
високо образовање поседује 27% запослених лица, док је остатак
23,3% одраз присуства запослених лица са основним и нижим се
кундарним образовањем (9, стр.27-29).
Што се тиче радног времена запослених, оно се дефинише као
време које се троши на продуктивне активности, без обзира на тип
уговорних аранжмана, које исти покривају, као и на то да ли су оне
плаћене или не. По основу овог параметра просек часова рада у
недељи на нивоу ЕУ 27 је 41,8 за запослена лица са пуним радним
временом, док је код непуног радног времена просечна величина
радних сати у току радне недеље 20 часова рада (9, стр. 31). Ова
кво радно време искључује време утрошено на путовања од куће
до посла, паузе за оброке, одсуства са посла због личних разло
га, образовања, или часова обуке који нису неопходни за извођење
продуктивних активности.
По стандардној теоријској дефиницији, стопа незапослености
је процентуални израз удела незапослених лица у радној снази.
Приказ стања незапослености стандардно подразумева издвајање
две специфичне стопе, и то стопе незапослених код младих, у коју
су укључена лица од 15 до 24 године живота, као и стопа дугороч
не незапослености, за лица која су незапослена дуже од 12 месе
ци. Лице које је незапослено активно тражи посао и у том правцу
предузима различите активности:
1) контактира јавни сервис за запошљавање;
2) контактира приватне агенције у циљу проналажења посла;
3) аплицира и тражи посао у контакту са послодавцима ди
ректно;
4) претражује огласе за посао;
5) распитује се у намери да нађе посао на различитим страна
ма, код лица која му могу помоћи;
6) тражи и конкурише за опрему, лиценце, дозволе или финан
сијска средства која му могу помоћи да отпочне посао;
7) предузима активности тестирања, одласка на интервјуиса
ње и испите у циљу добијања посла.
Регулативом Европске комисије прецизно се дефинише стан
дардизација незапослености (Commission Regulation (EC) No
1897/2000). Ова дефиниција компатибилна је са ИЛО стандарди
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ма, али се незапосленим лицем сматра особа од 15 до 74 година,
без посла током референтне недеље посматрања.
Табела 5:
Индикатори незапослености
Стопе незапосле
ности (%)

Незапослена лица
(1000)

Стопе дугорочне
незапослености
(%)
2000
2008

2000

2008

2000

2008

19509.0

16764.8

8.7

7.0

4.0

Белгија

301.9

333.4

8.5

7.5

4.1

3.0

Бугарска

560.8

199.7

16.4

5.6

9.4

2.9

ЕУ-27

2.6

Данска

122.4

98.0

4.3

3.3

0.9

0.5

Шпанија

1979.6

2590.6

11.1

11.3

4.6

2.0

Кипар

15.2

14.4

4.9

3.7

1.2

0.5

Мађарска

260.9

329.1

6.4

7.8

3.1

3.6

Аустрија
Слове
нија
Словачка

138.4

162.3

3.6

3.8

1.0

0.9

64.7

45.5

6.7

4.4

4.1

1.9

484.9

255.7

18.8

9.5

10.3

6.6

Финска

253.1

172.1

9.8

6.4

2.8

1.2

Извор: Labour market statistics, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2009.

Табела 6:
Минимална месечна зарада, 2000. и 2009. година
ЕУР

ПKС

2000

2009

2000

2009

--

--

--

--

Белгија

1096

1388

1075

1254

Бугарска

38

123

100

240

ЕУ-27

Данска

--

--

--

--

425

728

500

760

--

--

--

--

Мађарска

100

270

200

408

Аустрија

--

--

--

--

Словенија

375

589

597

710

Словачка

--

296

--

409

Финска

--

--

--

--

Шпанија
Кипар

Извор: Labour market statistics, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2009.
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У већини земаља чланица, правном регулативом успоставље
на је минимална надница. С обзиром да је законски установљена,
она се примењује на огромну већину запослених са пуним рад
ним временом. Минималне наднице су бруто суме, пре одбитка
пореских давања и доприноса за социјално осигурање. Минимал
не зараде се разликују у свакој од земаља ЕУ и у одређеној мери
рефлектују ниво цена присутан у економији. Да би се направила
упоредива основа и елиминисали ефекти разлика у нивоима цена
између земаља употребљава се паритет куповне моћи, при чему се
минимална месечна зарада у националној валути изражава преко
заједничке вештачке јединице стандарда куповне моћи (ПKС).
*
* *
Крајем прве деценије овога века, дошло је до појаве рецесио
них тенденција у привредама ЕУ. То је наравно било праћено ра
стом незапослености. Тржиште рада ЕУ је тек, у другом кварталу
2010. године показало извесне знаке побољшања након седам уза
стопних квартала, у којима је био присутан тренд раста незапосле
ности. Број запослених лица на нивоу ЕУ 27 је минимално порас
тао (0,2%) у другом посматраном кварталу 2010. године, мада је
свеукупна запосленост опала за 0,6% и то само у току претходних
годину дана, по подацима Еуростата1).
Позитивни резултати присутни у порасту привремене запо
слености и самозапошљавања указују да ове две компоненте уоби
чајено реаг ују брже на цикличне флуктуације и могу бити интер
претиране као почетни сигнали побољшања на тржишту рада ЕУ.
Мера у којој се ово дешава разликује се и варира у зависности од
земље чланице. Код неких земаља, привремена запосленост је би
ла једини или главни фактор, који доприноси свеукоупном расту
запослености (нпр. Пољска). Готово је сигурно да је пад укупне за
послености ублажен порастом броја привремено запослених лица
(нпр. Малта, Кипар, Шведска). На другој страни, самозапошљава
ње доприноси мањем расту укупне запослености, али су и ту при
сутни различити ефекти међу земљама чланица. У неким земља
ма чланицама, стална запосленост је главни фактор у редукцији
незапослености (нпр. Литванија, Бугарска, Естонија). Број стално
запослених у 2010. години, порастао је у појединим земљама чла
1)

Напомена: у закључку су коришћени квантитативни подаци из приказаних табела у
раду и са сајта Еуростата.
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ницама ЕУ (нпр. Малта, Белгија, Луксембург). На другој страни,
смањује се број неактивних лица као проценат радно способне по
пулације и тај тренд настављен је из претходних година, пре свега,
као резултат пораста учешћа женског дела популације на тржишту
рада.
Ипак, економски неактивна популација остаје врло хетероге
на група на тржишту рада ЕУ. Присутан тренд смањења учешћа
економски неактивне популације одвија се током читаве претходне
деценије. На нивоу ЕУ кореспондира порасту од преко 4,6 милио
на становника, који раније нису били економски активни. Пораст
учешћа женског дела популације у радној снази одраз је редукци
је стопа неактивности (са 39,9% у 2000. години на 35,7% у 2009.
години). У истом посматраном периоду за мушкарце је ова стопа
остала скоро непромењена.
За активне политике рада истовремено је широм Европске
Уније дошло до смањеног издвајања припадајућих издатака за пе
риод од 2005. до 2008. године у износу од 14%. Ипак свеукупна
издвајања у 2008. години су око 1,6% БДП ЕУ27. У апсолутном
износу ова сума износи преко 200 милиона евра. Као и код свих
осталих елемената тржишта рада, ни у оквиру овога не постоји
уједначеност између земаља чланица, тако да издаци варирају од
3,3% БДП у Белгији до 0,25% у Румунији. Највећи део издатака
(око 60%) у оквиру политика тржишта рада јесте приходна подр
шка у виду бенефиција незапосленима који активно траже посао.
Основни ниво издатака у оквиру овог сегмента тржишта рада
у основи није повезан са нивоом незапослености, већ је пре одраз
социјално-политичких и историјских фактора. Ипак, промене из
датака у високом степену су корелације са нивоом незапослености.
Подаци приказани у претходним табелама, као одраз политика тр
жишта рада, употребљавају се за праћење извршења Стратегије о
европској запослености. Свака земља чланица чини напор да сма
њи незапосленост кроз активне и пасивне политике тржишта рада.
Тај напор није свуда праћен истим издвајањем за те намене, јер чак
15 земаља ЕУ троши мање од 1% БДП на политике тржишта рада.
Активне политике тржишта рада промовишу интеграцију не
запослених, кроз тренинг, ротацију или поделу посла, иницијативе
за запошљавање, одрживо запошљавање и рехабилитацију, директ
но креирање посла и старт-уп иницијативе. Њихов удео у укуп
ним издацима је око 28%, односно 0,45% БДП ЕУ 27. Овај сегмент
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(мере тржишта рада) је најважнији елемент издатака у Бугарској
(56%) и Пољској (52%), а најмањи на Малти и у Великој Брита
нији, и износи мање од 10%. Највећи део издатака (скоро 60%),
обухвата пасивну подршку (категорије 8 и 9), у оквиру политика
тржишта рада. Од те суме преко 90% су готовинске исплате, као
подршка незапосленима током активне потраге за послом (кате
горија 8), док је остатак суме у оквиру категорије 9 (рано пензи
онисање). Чак тринаест земаља чланица није потрошило ништа у
оквиру ове категорије, док је у 23 земље чланице овај вид издатака,
у виду готовинских исплата незапосленима, обухваћен кроз најве
ћи удео у укупним издацима политика тржишта рада.
Очекује се да издаци у виду бенефиција за незапослене (кате
горија 8), буду у високом степену корелације са стопом незапосле
ности. Међутим, емпиријски подаци показују да не постоји коре
лација између издатака политике тржишта рада у односу на стопу
незапослености. Тако на пример, неке земље су издвојиле висок
ниво издатака за ове намене, упркос чињеници да је у њима при
сутан низак ниво незапослености (Холандија, Данска и Аустрија).
На другој страни присутан је и супротан пример ниских издвајања
и високе незапослености (Словачка, Мађарска и Грчка). То указу
је на чињеницу да политике тржишта рада нису повезане само са
нивоом незапослености, већ да на њих утичу и остали фактори, а
пре свега текућа политика владе. Употреба активних мера тржи
шта рада, како би се побољшала запосленост и убрзала транзиција
ка запослености је важан елемент Европске стратегије, иако типо
ви програма и издаци за исте варирају између земаља чланица.
Sasa Obradovic, Milenko Dzeletovic, Boris Siljkovic
EU LABOUR MARKET POLICY  - THEORETICAL 
DETERMINATION AND PRACTICAL APPLICATIONS
Summary
This article consists of two parts. The analysis studied the
problem of labor market policies is based primarily on
graphical and tabular illustrations. It starts from the gene
ral theoretical grounds, where it provides important con
cepts relevant to the topic and purpose of the research. In
essence, this part is a reflection of theoretical assumptions
regarding the labor market of the EU. The second part af
ter the theoretical background, is practical application ba
sed on labor market interventions. This paper presents a
comparative review of elements that include labor market
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policies and public interventions in this segment. The main
objective of these interventions is based on the reduction
of unemployment in the domain of the given options, whi
le increasing the efficiency of markets and market soluti
ons. Display of quantitative data presented in this paper,
is a reflection of the inconsistency of policies at EU level.
Labor market policy was shaped by the EU members. Ho
wever, the diversity presented in the practical application
of these policies is carried out in accordance with the stra
tegy adopted by the EU.
Key words: labor market, labor market policies, unem
ployment, the EU, the marginal product of labor, em
ployment.
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Resume
The research presented in this paper is theoretical and ap
plicable interpretation of the EU labor market. There is
no single EU market in spite of declared and improved
freedom of movement on the basis of work service as one
of the factors of production. Each member state has spe
cial regulations and laws to control the individual market.
Within each member state market and aggregate EU labor
market can be applied general theoretical principles and
characteristic of market economies. The relationship bet
ween supply and demand as the driving force compliance
equilibrium in labor markets is the starting point in the
regulation of this segment of the EU. The labor market is a
specific market, because there are certain inefficiencies in
it that are theoretically explained in the paper. How each
country within the EU is trying to improve the functioning
of these markets?
First of all, each of the market of member states is subject
to a greater or lesser degree of regulation,  in accordance
with the allocated funds for different purposes and sco
pe, in order to facilitate and improve the performance of
market functioning. These markets have traditionally been
under the influence not only economic, but also social, po
litical, sociological and historical factors that are unique
characteristics of each member state.
Marginal product of labor is lower at higher levels of em
ployment, which is a reflection of diminishing marginal
productivity of labor. Production function itself in a EU
member state does not remain fixed over time. Positive
trends in aggregate supply arising from the increased to
tal output, which can be produced for a given amount of
capital and labor, means a change of production function
under the influence of productivity growth. Conversely,
changes which reduces the amount of output that can be
produced for a given combination of labor and capital is
specified as negative shock in labor supply. Such chan
ges in real life, resulting from changes in EU legislation,
which may affect the choice of productions.
Labour market policies are limited in scope and cover in
terventions aimed at the unemployed, persons who are fa
cing difficulties in positioning in the market. At the end of
the first decade of this century, there was a tendency of
occurrence of recession in the economies of the EU. This
of course, was accompanied by rising unemployment. EU
job market has shown some signs of improvement after se
ven consecutive quarters, in which the present trend of ri
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sing unemployment. Labor market policies are not linked
only to the level of unemployment, but it will be affected
by other factors, primarily the current government policy.
The use of active labor market measures, to enhance em
ployment and accelerate the transition to employment is
an important element of European strategy, although the
types of programs and expenditures vary between Member
States.

Овај рад је примљен 18. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
16. марта 2011. године.
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ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ЕВРОПСКОЈ
УНИЈИ СА ОСВРТОМ НА ЕВРОПА 2020.  
ИНТЕГРИСАНЕ СМЕРНИЦЕ*
Сажетак
Право на запошљавање држављана Европске уније
(ЕУ) у оквиру ЕУ једно је од основних начела на једин
ственом тржишту ове заједнице. Међутим, нацио
налне регулације представљају препреке овим тежња
ма. Препреке се савлађују нормама ЕУ које гарантују
узајамно признавање и унификацију професионалних
квалификација међу земљама чланицама. Норме по
мажу креаторима и учесницима тржишта рада да
постане флексибилније, либералније у обављању услу
жне делатности, са поједностављеним администра
тивним процедурама. Остваривање пуне запослено
сти (Лисабонски уговор1)) у макроекономском смислу
(као и са становишта микорекономије), представља
један од фундаменталних циљева.
Социјална политика подразумева неколико темељних
одредница: повећање броја радних места, разноли
кост избора послова на европском тржишту рада,
једнаке услове запошљавања, побољшање услова жи
вота и рада, висок ниво квалитета социјалне полити
*

Овај рад представља део истраживања на пројекту број III 47009 “Европске интегра
ције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ” који финансира
Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије.
Уговор о Европској унији и Уговор о функиционисању Европске уније ступио је на
снагу 1. децембра 2009. године.
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ке и социјалне кохезије, али и подстицање побољшања
опремљености чланица у сврху практичног прихвата
ња промена заснованих на знању.
Смернице политике запошљавања, које предлаже Са
вет, немају правно обавезујуће дејство у државама
чланицама, оне су само средство јавног увида у нацио
налне (не)успехе. Политичко-психолошко дејство које
из смерница произлази не зависи само од лојалности,
већ и од степена прецизности смерница. Дакле, смер
нице могу представљати само листу апстрактно
формулисаних мера, и управо из те чињенице полити
ка запошљавања на нивоу ЕУ још увек није јединстве
на, већ је препуштена државама чланицама на фор
мулисање.
Глобална криза је потврдила директну везу између
стања у економији и тржишта рада, обзиром да је
стопа незапослености у ЕУ 27 у новембру 2010. годи
не износила 9,6%.
Државе чланице ће, у циљу опоравка из кризе сачини
ти програме националних реформи у којима ће детаљ
но представити акције, које ће предузети у оквиру
нове стратегије. Надовезујући се на надзор Комисије
и рад Савета, Европски савет ће на годишњем нивоу
проценити укупан напредак у спровођењу ове страте
гије, постигнут како на нивоу ЕУ, тако и на национал
ном нивоу. Истовремено ће бити испитивани макрое
кономски развој, заштита конкуренције и финансијска
стабилност.
Надлежност у решавању   питања политике за
пошљавања и даље имају државе чланице, а улога
наднациoналних органа углавном је саветодавна.
У раду ће бити представљена политика запошљава
ња у Европској унији са освртом ефекти и  план опо
равка ове заједнице из кризе, са акцентом на смернице
запошљавања до 2020. године које је донела Европска
комисија.
Кључне речи: запошљавање у ЕУ, смернице запошља
вања, стопа  запослености, незапосленост, смернице.

P

отреба за стварањем потпуног привредног и друштвеног окви
ра у Европској унији, покренула је бројне политике у циљу
стварања координисане акције, која се на неким подручјима (нпр.
финансијски систем као основа функционисања било ког привред
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ног система) више, а у неким мање (нпр. социјалне политике) раз
вила.
Питање запошљавања и регулисања тржишта рада у прошло
сти је углавном решавано сарадњом влада држава чланица, а зајед
ничке одреднице на нивоу Уније дефинисане су тек Уговором из
Амстердама 1997. године.
Остваривање пуне запослености у макроекономском смислу
(као и са становишта микорекономије), представља један од фунда
менталних циљева, без којих функцион
 исање економског система
нема смисао, те је политика запошљавања, у фокусу истраживања.

РАЗВОЈ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ЗАЈЕДНИЦИ
Заједница је од оснивања имала амбициозне планове за наци
оналне социјалне политике, али су они дуго остајали у сфери про
јекција. Обимније социјалне политике почеле су да се спроводе тек
после успостављања јединственог тржишта. Приоритети социјал
них политика (Прокопијевић, 2005), за које је надлежна ГД52), ме
њали су се како су еволуирали економски, друштвени и политички
проблеми. Од оснивања Заједнице, социјалне политике су биле
везане за подизање животног стандарда, забрану дечијег рада, уна
пређење радних и животних услова, а касније су се преорјентисале
на проблеме радне мобилности, једнаког третмана при запошљава
њу, да би опадање економског раста довело до постављања свеобу
хватних питања радно-друштвеног третмана запослених3) .
Комисија је основала ,,Sedoc4) “ 1989. године у циљу омогућа
вања повезивања и оглашавања послова. Године 1994. са радом је
почео ЕУРЕС5) , компјутеризовани систем за размену података о
слободним радним местима, сједињен са јавним службама за запо
шљавање земаља чланица6) . Прибављање детаљних информација
о слободним радним местима и апликација за запошљавање, као
и опште информације о условима живота и рада, тржишту рада,
2)
3)
4)
5)
6)

ГД5 – генерална дирекција за запошљавање, индустријске односе и социјална питања.
Према: Прокопијевић М. (2005) Европска унија - Увод, ЈП, Службени гласник, Београд,
стр. 317, 318.
Информативни систем са кодификацијом послова и квалификацијом потребном за њих
успостављен је 1972. године.
European Employment Services Network - Европска мрежа услуга за запошљавање; ви
ше о мрежи на web adresi http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en .
Hantrais L., (2000) Social policy in the European Union, Second Edition Macmillan press
LTD, London. стр. 203.
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активирани су у циљу подршке појединцима, који траже посао и
послодавцима заинтересованим за регрутовање у оквиру Уније7) .
Споразум о социјалној политици, интегрисан у чланове Уго
вора (136-148 ЕЗ), такође добија елементе политике запошљавања,
тако што се Унији додељују надлежности у области обликовања
радне средине, услова рада, односа између тарифних партнера и
социјалне сигурности. Политика једнаких права ЕУ не добија на
значају само у оквиру политике запошљавања. Бела књига о раз
воју, конкурентској способности и запошљавању, коју је Комисија
објавила 1993. године, подстакла је државе чланице ЕУ на преу
зимање нове иницијативе, чији је циљ био појачана координација
њихових до тада углавном изоловано спровођених политика запо
шљавања. На седници Европског Савета у Есену, децембра 1994.
године, шефови држава и влада први пут су дефинисали области
деловања, с циљем борбе против масовне незапослености, а ради
заједничких иницијатива привредног раста са намером повећања
запослености.
Политика запошљавања (Маурер, 2002) била је централна те
ма Међународне конференције 1996/1997. године сазване ради
израде Амстердамског уговора. На иницијативу влада Шведске,
Француске и Аустрије, ова политика уговорно је позиционирана
у самостални одељак - ,,Запошљавање“ (чланови 125-130 УЕЗ)8) .
На тај начин Уговор поставља постулат израде и сталне дораде ко
ординисане стратегије запошљавања, коју би обављала ЕЗ и њене
државе чланице, при чему је у средишту пажње подршка квали
фикацији, образовању и способности прилагођавања запослених и
флексибилно прилагођавање тржишта рада потребама привредних
реформи.
Упркос слободи миграције људи у оквиру Заједнице у циљу
запошљавања, члан 48. експлицитно искључује јавне службе од
слободе кретања људи. Ревидиран члан 399). такође истиче да се
провизије не односе на јавни сектор. Радна места у правосуђу, по
7)
8)
9)

За само две године 1996-97 ЕУРЕС је забележио цифру од милион Европљана, који су
га посетили, а само 1997. године издао је пола милиона уговора између послодаваца и
заинтересованих радника.
Према: Вајденфелд В., Веселс В., (2002) Европа од А до Ш, Радна група за политичко
образовање АГ Бриетенбилдунг, Бон, стр. 249, 250.
Члан 39. Уговорa из Нице, односи се на слободу кретања радника, а истиче под тачком
5 да се овај члан не односи на запошљавање у јавном сектору. Опширније : Лопандић
Д., (2003) Оснивачки уговори Европске уније, Канцеларија за придруживање Србије и
Црне Горе Европској унији, Београд.
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лицији, армији и дипломатији, као и у архитектури и супервизији
у јавној администрацији резервисана су за припаднике нације, док
друга, попут медицинских сестара, нису национално ограничена.
Па ипак, програми попут Linqua били су организовани са циљем
повећавања мобилности наставника омогућавајући праксу радни
ка из овог дела јавног сектора у иностранству.
У циљу правовременог усмеравања будуће радне снаге у скла
ду са потребама тржишта, земље чланице развиле су стратегије
раног утврђивања квалификационих потреба запослених у ЕУ10).

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Социјална политика подразумева неколико темељних одред
ница: повећање броја радних места, разноликост избора послова
на европском тржишту рада, једнаке услове запошљавања, побољ
шање услова живота и рада, висок ниво квалитета социјалне по
литике и социјалне кохезије, али и подстицање побољшања опре
мљености чланица у сврху практичног прихватања промена засно
ваних на знању.
Надлежност у решавању наведених питања и даље имају др
жаве чланице, а улога наднационалних органа углавном је савето
давна.
У оквиру годишњег надзора и извештавања (чл. 148. УФЕУ)
Савет и Комисија најпре састављају заједнички годишњи изве
штај о запослености у Европи, који подносе Европском савету на
усвајање закључака. Закључци чине основне смернице политике
запошљавања, које Савет на предлог Комисије и након саслуша
ња Европског парламента, Економског и социјалног комитета, Ко
митета региона и Одбора за запошљавање, усваја квалификованом
већином. Смернице се односе на државе чланице, које потом сачи
њавају ,,националне акционе планове“, а у току године и извештај
о предузетим мерама, за спровођење смерница зацртаних циљева.
Поступак имплементације политике запошљавања се завршава из
радом годишњег извештаја Комисије и Савета о запослености у ЕУ
и спровођењу смерница, који се упућују Европском савету.
Поред годишњих провера националних пракси примењиваних
у циљу подизања квота запослености (мониторинг), битни елемен
ти стратегије запошљавања, покренути Амстердамским уговором
10) Француска, Италија, Шпанија и Немачка већ дужи низ година практикују овај механи
зам у циљу задовољавања потрба тржишта.
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представљају обављање мера и акција у државама чланицама и
јавно припремање и ширење система поређења ефикасности, као
претпоставке benchmarkinga.
Смернице политике запошљавања, које предлаже Савет, нема
ју правно обавезујуће дејство у државама чланицама, оне су само
средство јавног увида у националне (не)успехе. Политичко-психо
лошко дејство које из смерница произлази не зависи само од лојал
ности, већ и од степена прецизности смерница. Дакле, смернице
могу представљати само листу апстрактно формулисаних мера, и
управо из те чињенице политика запошљавања на нивоу ЕУ још
увек није јединствена, већ је препуштена државама чланицама на
формулисање и координисање.
Новембра 2000. године у ЕУ је било око 14 милиона (8,1%)
незапослених. Шеснаест посто свих грађана испод 25 година ста
рости није имало радно место, а скоро 50% свих грађана11) изнад
25 година старости није имало образовање више од основног. Пре
ма овим подацима, није зачуђујуће што је у анкетама грађана у
ЕУ, али и при одабиру кључних тема за националне изборе, у вла
диним саопштењима и буџетским дебатама, управо борба против
масовне незапослености сматрана једним од најзначајнијих дру
штвено-политичких задатака. Мишљења о конкретном уобличава
њу координисане политике запошљавања на нивоу ЕУ дубоко су
подељена. Размимоилажења се манифестују у виду дебата о одно
сима, поборника конкуренције једне социјалне тржишне економи
је, којом се штити аутономија државе чланице и њених социјалних
партнера с једне стране, а са друге стране заговорника преношења
надлежности (заснованог на Уговору о ЕУ) у доношењу прописа
Уније, којим државе чланице уграђују битне елементе аутономних
деловања у систем одлучивања ЕУ - преко Савета ЕУ, или чак пре
пуштају органима ЕУ (Европска комисија).
Лисабонска стратегија, наглашава да ЕУ треба да повећа про
дуктивност и конкурентност, док је јачање социјалне кохезије нео
пходно, у условима глобалне конкуренције, технолошких промена
и старења становништва. Европски социјални фонд и Европски
фонд за регионални развој, као и Акциони програм у оквиру поли
тике образовања у ЕУ, спроводе појединачне акције у циљу повећа
ња флексибилности тржишта рада и организације радног времена,
11) Еуробарометар, преузето из Вајденфелд В., Веселс В., (2002) ,,Европа од А до Ш“, Рад
на група за политичко образовање АГ Бриетенбилдунг, Бон , стр. 247, 251.
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преквалификације радне снаге и отварања нових радних места у
секторима интензивног раста (услуге, нове технологије, информа
тике и комуникације и заштите животне средине).
У Лисабону је 2000. одлучено и да Унија више пажње посвети
координацији економске и социјалне политике, како би се оства
рио циљ да Европа до 2010. године буде најконкурентнија, на зна
њу заснована економија, те је у том циљу и основано ново тело ЕУ
- Трипартитни социјални самит за раст и запошљавање. Циљеви,
попут јачања вештина и квалификација радника, модернизација
организације рада, промоција једнаких могућности и различито
сти, те развој активне политике сарадње, не могу се остварити без
социјалних партнера. Социјални дијалог и опсежне консултаци
је, сматрају се повезаним компонентама, те прописује минималне
стандарде на овом подручју. Комисија је чак преузела обавезу јав
ног објављивања консултација, које ће бити доступне свим заинте
ресованима.
Заједничке циљеве политике запошљавања утврдиле су све
државе чланице за раздобље 2005–2008. године, обједињене до
кументом Смернице запошљавања, а темељни документ европске
социјалне политике је Социјални програм за раздобље 2005-2010.
године.
Међутим, искуство показује да ове Смернице нису поставиле
довољно јасне приоритете и да недовољна кохерентност огранича
ва њихов утицај на националне политике.
Табела 1 Стопа запослености - годишње процентуалне промене у
оквиру укупне запослене популације у ЕУ
Зем ља/го
дина
ЕУ 27

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
61.8

62.2

62.6

62.4

62.6

63.0

63.5

64.5

65.4

65.9

64.6

ЕУ 25

61.9

62.4

62.8

62.8

63.0

63.4

64.0

64.8

65.8

66.3

65.0

ЕУ 15

62.5

63.4

64.1

64.2

64.5

64.9

65.4

66.2

66.9

67.3

65.9

Евро зона

60.4

61.4

62.1

62.3

62.6

63.1

63.7

64.6

65.6

66.0

64.7

Белг ија

59.3

60.5

59.9

59.9

59.6

60.3

61.1

61.0

62.0

62.4

61.6

Бугарска

:

50.4

49.7

50.6

52.5

54.2

55.8

58.6

61.7

64.0

62.6

Чешка

65.6

65.0

65.0

65.4

64.7

64.2

64.8

65.3

66.1

66.6

65.4

Данска

76.0

76.3

76.2

75.9

75.1

75.7

75.9

77.4

77.1

78.1

75.7

Немачка

65.2

65.6

65.8

65.4

65.0

65.0

66.0b

67.5

69.4

70.7

70.9

Естонија

61.5

60.4

61.0

62.0

62.9

63.0

64.4

68.1

69.4

69.8

63.5

Ирска

63.3

65.2

65.8

65.5

65.5

66.3

67.6

68.6

69.1

67.6

61.8

Грчка

55.9

56.5

56.3

57.5

58.7

59.4

60.1

61.0

61.4

61.9

61.2
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Шпанија
Франц у
ска
Италија

53.8

56.3

57.8

58.5

59.8

61.1

63.3b

64.8

65.6

64.3

59.8

60.9

62.1

62.8

63.0

64.0

63.8

63.7

63.7

64.3

64.9

64.2

52.7

53.7

54.8

55.5

56.1

57.6b

57.6

58.4

58.7

58.7

57.5

:

65.7

67.8

68.6

69.2

68.9

68.5

69.6

71.0

70.9

69.9

Летонија

58.8

57.5

58.6

60.4

61.8

62.3

63.3

66.3

68.3

68.6

60.9

Литванија
Луксем
бург
Мађарска

61.7

59.1

57.5

59.9

61.1

61.2

62.6

63.6

64.9

64.3

60.1

61.7

62.7

63.1

63.4

62.2

62.5

63.6

63.6

64.2

63.4

65.2

Кипар

55.6

56.3

56.2

56.2

57.0

56.8

56.9

57.3

57.3

56.7

55.4

:

54.2

54.3

54.4

54.2

54.0

53.9

53.6

54.6

55.3

54.9

Холандија

71.7

72.9

74.1

74.4

73.6

73.1

73.2

74.3

76.0

77.2

77.0

Малта
Аустрија

68.6

68.5

68.5

68.7

68.9

67.8b

68.6

70.2

71.4

72.1

71.6

Пољска

57.6

55.0

53.4

51.5

51.2

51.7

52.8

54.5

57.0

59.2

59.3

Порт угал

67.4

68.4

69.0

68.8

68.1

67.8

67.5

67.9

67.8

68.2

66.3
58.6

Рум унија

63.2

63.0

62.4

57.6b

57.6

57.7

57.6

58.8

58.8

59.0

Словенија

62.2

62.8

63.8

63.4

62.6

65.3

66.0

66.6

67.8

68.6

67.5

Словачка

58.1

56.8

56.8

56.8

57.7

57.0

57.7

59.4

60.7

62.3

60.2

Финска

66.4

67.2

68.1

68.1

67.7

67.6

68.4

69.3

70.3

71.1

68.7

Шведска
Велика
Британија

71.7

73.0

74.0

73.6

72.9

72.1

72.5b

73.1

74.2

74.3

72.2

71.0b

71.2

71.4

71.4

71.5

71.7

71.7

71.6

71.5

71.5

69.9

Извор: ЕУРОСТ ( децембар 2010) [online]
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsi
em010&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1

Приказани подаци (Табела 1) представљају проценте промене
укупног броја запослених у ЕУ и земљама чланицама. Показатељи
се базирају на подацима Европског система рачуноводства. Посма
трано на нивоу ЕУ27, евидентно је да је криза значајно утицала на
стопу запослености у ЕУ, изузев у Пољској, Холандији, Ирској и
Немачкој, док је највећи пад запослености забележен у Летонији
са 68,6% 2008. године, на 60,9% 2009. године, и Естонији са 69,8%
2008. на 63,5% 2009. године.
Табела 2 Сезонски приказ укупних
стопа незапослености у ЕУ (%)
Земља/
сезона

Нов
2009

Maj
2010

Jун
2010

Jул
2010

Aвг
2010

Сеп
2010

Окт
2010

Нов
2010

EA 16
EУ 27
EA 17
Белг ија
Бугарска

9.9
9.4
9.9
8.1
8.3

10.0
9.6
10.0
8.4
10.0

10.0
9.6
10.0
8.5
10.0

10.0
9.6
10.0
8.5
10.0

10.0
9.6
10.0
8.5
10.0

10.0
9.6
10.1
8.4
10.1

10.1
9.6
10.1
8.3
10.1

10.1
9.6
10.1
8.3
10.2
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Чешка
Данска
Немачка
Естонија
Ирска
Грчка
Шпанија
Франц уска
Италија
Кипар
Летонија
Литванија
Луксем
бург
Мађарска
Малта
Холандија
Аустрија
Пољска
Порт угал
Рум унија
Словенија
Словачка
Финска
Шведска

7.3
7.2
7.5
15.7
13.1
10.2
19.0
10.0
8.3
6.2
19.9
16.0

7.3
7.4
6.9
18.5
13.6
12.2
20.0
9.8
8.5
6.9
19.4
18.2

7.2
7.5
6.8
18.5
13.6
12.2
20.2
9.8
8.3
7.0
19.4
18.2

7.1
7.3
6.8
16.2
13.6
12.9
20.4
9.7
8.3
6.9
18.2
18.3

7.1
7.3
6.7
16.2
13.7
12.9
20.5
9.7
8.2
7.0
18.2
18.3

7.1
7.6
6.7
16.2
13.9
12.9
20.6
9.7
8.4
6.9
18.2
18.3

7.2
7.8
6.7
:
13.9
:
20.6
9.7
8.7
7.1
:
:

7.3
8.0
6.7
:
13.9
:
20.6
9.8
8.7
7.2
:
:

4.8

4.6

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.8

10.6
7.1
4.2
4.7
8.8
10.2
7.6
6.4
14.1
8.8
8.7

11.2
6.8
4.5
4.6
9.6
11.1
7.1
7.3
14.5
8.5
8.7

11.3
6.7
4.5
4.5
9.6
11.1
7.1
7.4
14.5
8.4
8.1

11.1
6.7
4.6
4.4
9.6
11.1
7.3
7.2
14.4
8.3
8.5

11.0
6.5
4.5
4.5
9.6
11.1
7.3
7.3
14.4
8.2
8.2

11.0
6.5
4.4
4.7
9.7
11.1
7.3
7.3
14.5
8.1
8.2

11.2
6.5
4.4
4.9
9.8
11.0
:
7.5
14.5
8.0
8.1

11.3
6.3
4.4
5.1
9.8
11.0
:
7.5
14.5
7.9
7.8

Велика
Британија

7.8

7.7

7.8

7.7

7.7

7.8

:

:

Извор: Еуростат, Eurostat, News release, еуро индикатори, бр.5/2011 07.01.2011.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=te
ilm020&tableSelection=1&plugin=1 01.07.2011.

У новембру 2010. године, стопа незапослености унутар Евро
зоне (ЕА16)12) , је износила 10,1%, што је непромењено у односу
на октобар исте године, али такође се примећује благи пораст у
односу на новембар 2009. године, када је износила 9,9%. Унутар
Европске Уније (ЕУ27), стопа незапослености је у новембру 2010.
године, износила 9,6%, што је такође непромењено у односу на
октобар исте године, али исто тако можемо уочити, благи пораст у
односу на новембар 2009. године, када је износила 9,4%.
Према подацима статистичке канцеларије Европске уније,
Еуростат, процењује се да је 23,248 милиона мушкараца и жена
12) Евро зону (ЕА16) чине 16 држава чланица до 31. децембра 2010. године : Белгија, Не
мачка, Ирска, Грчка, Шпанија, Француска, Италија, Кипар, Луксембург, Малта, Холан
дија, Аустрија, Португалија, Словенија, Словачка и Финска. Почев од 1. јануара 2011.
године, Евро зони (ЕА17), такође се придружује и Естонија.
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унутар Европске уније (ЕА27), од којих 15,924 милион
 а припада
Евро зони, било незапослено у новембру 2010. године. Упоређују
ћи тај податак са октобром исте године, уочавамо смањење незапо
слености од 35000, по броју незапослених лица, унутар Европске
Уније (ЕУ27) и смањење броја незапослених лица за 39000 унутар
Евро зоне. Међутим, уколико те податке упоредимо са новембром
2009. године, уочавамо пораст незапослености за 606000 унутар
Европске уније (ЕУ27) и за 347000 унутар Евро зоне.
Између држава чланица, такође можемо уочити разлике и ва
ријације у стопи незапослености.
Најнижу стопу незапослености бележи Холандија и она изно
си 4,4%, Луксембург, где она бележи 4,8% и у Аустрији, где она
износи 5,1%, а највећу стопу незапослености можемо уочити у
Шпанији, где она износи 20,6%, Литванији где она износи 18,3% у
трећем кварталу 2010. године. и у Летонији, где стопа незапосле
ности износи 18,2% , такође у трећем кварталу 2010. године.
Упоређујући ове податке са подацима за 2009. годину, можемо
видети да је стопа незапослености опала у шест држава чланица,
остала непромењена у три државе чланице и порасла у 18 држава
чланица.
Највеће опадање стопе незапослености, примећујемо у Фин
ској (са 8,8% на 7,9%), Шведској (са 8,7% на 7,8%), Немачкој (са
7,5% на 6,7%) и Малти (са 7,1% на 6,3%). Највећи пораст у стопи
незапослености бележи Литванија (са 14,3% на 18,3 између трећег
квартала 2009. год. и трећег квартала 2010. год.), Грчка (са 9,7% на
12,9% између трећег квартала 2009. год. и трећег квартала 2010.
год.) и Бугарска (са 8,3% на 10,2%).
Између новембра 2009. године и новембра 2010. године, сто
па незапослености мушкараца је порасла са 9,8% на 9,9% у Евро
зони, док је унутар Европске Уније (ЕУ27) остала непромењена и
износила је 9,6%, док се стопа незапослености код жена повећала
са 9,9% на 10,2% у Евро зони и са 9,2% на 9,6% унутар Европске
Уније, тј. у ЕУ27 зони.
У новебру 2010. године, може се уочити, да је за стопу неза
послености код младих (испод 25 год. старости), такође у порасту,
она је износила 20,7% у Евро зони и 21% у ЕУ27 зони, а у по
ређењу са новембром 2009. године, када је она износила 20,1% и
20,5%, респективно. Најниже стопе незапослености су забележене
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у Холандији (8,4%), Немачкој (8,6%) и Аустрији (10,3%), а највеће
стопе незапослених код младих (испод 25 год. старости), уочавамо
у Шпанији (43,6%), Словачкој (36,6%) и Литванији (35,2% у тре
ћем кварталу 2010. године).
График 1 Сезонски приказ укупних стопа незапослености
изражених у процентима у Европској Унији (ЕУ27)
и Евро зони (ЕА16)

Извор: Еуростат, Eurostat, News release, еуро индикатори, бр.5/2011 07.01.2011.

Према подацима које је објавила статистичка канцеларија
Европске уније, Еуростат, везаним за процене националних рачуна
држава чланица Европске уније, може се уочити релативно стабил
на стопа запослености, која износи -0,2%, у односу на трећи квар
тал 2009. године, унутар зоне ЕУ27 исто као и унутар Евро зоне.
Број запослених лица унутар Евро зоне (ЕА16) исто као и унутар
ЕУ27 зоне, је био, такође стабилан, у поређењу, трећег квартала
2010. године са претходним кварталом исте године, тачније, у дру
гом кварталу 2010. године стопа запослености је порасла за 0,1%
у обе зоне. Пад стоп запослености, је уочен у области грађевинар
ства (износи -1,1% у Евро зони и -1,0% унутар ЕУ27 зоне) и про
изводње (износи -0,3% и -0,2%, тим редом). Стопа запослености
у пољопривреди је пала за 0,2% у Евро зони, али је порасла за
0,4% унутар Европске Уније (ЕУ27). У финансијским услугама и
пословним активностима, стопа запослености се повећала за 0,3%
у Евро зони и за 0,2% у ЕУ27 зони. У осталим услугама (које углав
ном укључују јавну администрацију, здравство и образовање) сто
па запослености је порасла за 0,2% у Евро зони и за 0,1% у ЕУ27
зони. У услугама трговине, транспорта и комуникација, стопа за
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послености је порасла за 0,1% у Евро зони и остала непромењена
унутар Европске Уније.
У поређењу са трећим кварталом 2009. године, стопа запосле
ности у трећем кварталу 2010. године, је опала за 0,2% у Евро зони
исто као и унутар ЕУ27 зоне. У другом кварталу 2010. године, сто
па запослености се смањила за 0,6% у обе зоне.
Према проценама Еуростата, у трећем кварталу 2010. године,
221,1 милион мушкараца и жена су били запослени у Европској
Унији (ЕУ27), од чега је 144,5 милиона било запослено у Евро зо
ни (ЕА16).
Социјални дијалог на нивоу ЕУ интензивније се развија упра
во када у неким државама чланицама он упадне у кризу, а криза
је повезана са економском кризом и јачањем неолибералне идео
логије, која сматра да социјални дијалог и велика права радника
отежавају тржишно деловање и привредни развој.

ЕВРОПА 2020.  ИНТЕГРИСАНЕ СМЕРНИЦЕ
Глобална финансијска криза (2008. године) погодила је и Уни
ју. Брзе акције су неопходне у циљу заустављања спирале рецесије.
Европа мора искористити сва расположива средства, што подразу
мева заједнички рад чланица и Уније, координацију унутар Европе
и укључивање глобалне одговорности. Међусобна повезаност на
ционалних и наднационалних акција, може допринети чланицама
да из кризе изађу још јаче.
Европски план опоравка представља дужност Комисије у тре
нутној економској ситуацији. Суочена кризом, ЕУ мора да коорди
нише стратегију опоравка, са задатком да поврати поверење потро
шача и послодаваца. План опоравка даје нагласак обнављању ин
вестиција у ЕУ. Инвестиције ће бити усмерене ка отварању радних
места, подстицању тражње и јачању ЕУ као глобалног актера. Че
тири приоритета Лисабонске стратегије13) - људи, пословање, ин
фраструктура и енергија, истраживање и иновације, имају за циљ
заштиту људи и инвестиција.
Тежиште је управо на заштити пословања и промовисања
предузетништва. Приоритет мора бити заштита европских грађана
од негативних утицаја финансијске кризе. Они су први погођени,
13) European Commission (2009) ,,A European Economic Recovery Plan.Lisabon strategy for
growth and jobs“, Luxemburg, Office for Offical Publications of the European Communities
str. 14,15,16.
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као радници, предузетници, или домаћини. На овом подручју др
жаве чланице морају активно укључити социјалне партнере.
Активно обухватање интегрисаних политика флекси-сигурно
сти, фокусираних на обуке, тренинге и надоградње вештина, осно
ва су промовисања запослености са сигурним повратком на тржи
ште рада оних који су отпуштени и дугорочно незапослени.
Поменута криза која је довела до значајног губитка радних
места и потенцијалне производње, резултирала је драматичним
ефектима по јавне финансије. Криза је показала, да строга коор
динација политике Уније може донети значајне резултате, ако је
спроведена ефективно. Криза је још једном потврдила директну
везу између стања у економији и тржишта рада, обзиром да је сто
па незапослености у ЕУ 27 je oд августа 2010. године 10,1%.
,, Европа 2020. Интегрисане смернице”, документ донет мар
та 2010. године, успоставио је оквир за стратегије и реформе на
нивоу држава чланица. Смернице у периоду до 2020. године су
следеће14):
Смерница 1: Обезбеђивање квалитета и одрживости јавних
финансија
Смерница 2: Усклађивање неравнотеже
Смерница 3: Смањење неравнотеже у евро зони
Смерница 4: Оптимизација подршке за иновације, у области
истраживања и развоја, те јачање знања
Смерница 5: Унапређење ефикасности ресурса и смањење
емисије гасова са ефектом стаклене баште
Смерница 6: Побољшање пословног окружења и модерниза
ција индустрије
Смерница 7: Повећање учешћа на тржишту рада и смањење
структурне незапослености
Смерница 8: Развијање квалификоване радне снаге која одго
вара потребама тржишта рада, промовисање квалитета у ра
ду и доживотног учења
Смерница 9: Побољшање перформанси система образовања и
обуке на свим нивоима и повећање високообразованих ка
дрова
14)

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/proposition_en.pdf, pg. 4
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Смерница 10: Промовисање социјалне инклузије и борбе про
тив сиромаштва.
Државе чланице ће сачинити програме националних рефор
ми у којима ће детаљно представити акције, које ће предузети у
оквиру нове стратегије, са посебним акцентом на испуњење наци
оналних циљева. Надовезујући се на наџор Комисије и рад Савета,
Европски савет ће на годишњем нивоу проценити укупан напредак
у спровођењу ове стратегије, постигнут како на нивоу ЕУ, тако и
на националном нивоу. Истовремено ће бити испитивани макрое
кономски развој, заштита конкуренције и финансијска стабилност.
Пет начелних циљева, наведених под одговарајућим смерни
цама, представљају заједничке циљеве вођења акција држава чла
ница и Уније. Државе чланице треба да уложе све напоре да испуне
националне циљеве и да уклоне препреке које ограничавају раст.
Комисија предлаже поједностављење услова ЕСФ да подржи већа
средства оним чланицама које су се раније приближиле износу од
1,8 билиона евра у циљу флекси – стратегија поновног укључења
запослених у пројекте тренинга, самозапошљавања, покретања по
словања и програме подршке најугроженијих. Комисија ће, тако
ђе, предложити ревизију закона Европског фонда за глобализаци
оно прилагођавање, тако да фонд може да реаг ује брже на кључне
секторе, или да кофинансира трговину и радна места тамо где су
извршене редукције, или да задрже на тржишту рада оспособље
не раднике који су потребни у фази опоравка.
Други сегмент плана опоравка односи се на креирање тражње
за радом. План подразумева да чланице треба да смање социјалне
трошкове послодаваца за запослене са нижим примањима у циљу
промовисања ове групе радника. Предлаже се и директива сталног
смањења стопе ПДВ-а за радно-интензивне услуге.
Европска је комисија крајем новембар 2010. представила нову
стратегију за повећање запослености, укључујући и низ конкрет
них мера које би требале допринети остварењу циља да стопа за
послености у Европској унији 2020. године достигне 75%.
У 27 земаља чланица тренутно је без посла преко 23 мили
она људи, што је десет одсто радно активног становништва. Од
избијања финансијске и економске кризе 2008. године, у ЕУ-у је
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изгубљено 5.600.00015) радних места, што има велике последице на
привредни раст и социјалну политику.
Комесар за запошљавање и социјалну политику Laszlo Andor
истакао је крајем прошле године да је приоритет омогућити људи
ма посао, те да се не може допустити стопа незапослености која се
креће око 10 одсто.
Комесарка за образовање и културу Андрула Василиу истакла
је важност образовања у решавању проблема незапослености.
Комисија наводи да упркос високој стопи незапослености по
слодавци имају потешкоћа на тржишту рада при проналажењу
одговарајућих кадрова за места на којима се тражи висока струч
ност. Према проценама, у подручју информатичке технологије или
здравства до 2015. године недостајаће око 700.000 стручњака.
Са нивоа EУ, као што је већ истакнуто, не може се пуно учи
нити, јер највећи део инструмената и одговорности у подручју
запошљавања имају државе чланице. Стога, Комисија позива на
уједињавање напора на свим нивоима, европском, националном и
локалном, како би се достигао циљ о 75-постотној стопи запосле
ности до 2020. године.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Политика запошљавања у оквиру Уније разликује се од земље
до земље чланице, а покушаји њеног унифицирања завршавају се
на начелима која проистичу из основних слобода, и могућности
да радници путем средстава савремене технологије дођу до право
времених информација. Веома често, сугерише се да је висок ниво
мобилности пожељнији од ниског, али растућа или убрзана мобил
ност може имати негативан ефекат, водећи ка пропадању заједнице
и локалне кохезије. Мобилност у Европи не би требало максимизи
рати, већ оптимизирати. Европска унија би пре требала да устано
ви оптималан ниво мобилности за раднике, компаније и друштва,
него да тежи њеном максималном нивоу.
Циљ друштвено-економског развоја је максимизирање дру
штвеног благостања, остварен кроз бољи, квалитетнији и садржај
нији начин живота повезан разноврсним облицима потрошње, и
дужином слободног времена. Запосленост је природна, економска
15) Према:
http://www.entereurope.hr/cpage.aspx?page=clanci.aspx&pageID=171&clana
kID=5008 10.01.2011.
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потреба сваког појединца, она представља услов сваке производ
ње. Важне аспекте политике запошљавања чине образовна и соци
јална политика, технолошке промене, као и солидарност друштва
са онима који нису у могућности да се запосле. План Европске
комисије на подручју запошљавања, социјалне помоћи и једнаких
шанси усмерен је ка отварању нових радних места кроз Европску
стратегију запошљавања (која приближава националне политике
на овом пољу), и уз помоћ Европског социјалног фонда; слобод
ном кретању у њеном пуном смислу; бољим условима рада који
подразумевају достизање минималних стандарда на радном месту,
модернизацији, развоју социјалног дијалога на нивоу ЕУ; социјал
ном укључивању и недискриминацијом; програмима који доказују
једнаке шансе мушкарцима и женама.
Смернице запошљавања односе се на чланице, а њихова при
мена директно зависи од самих држава чланица. Савет их само
предлаже и у сарадњи са Комисијом израђује годишњи извештај о
запослености у ЕУ. Овај механизам потврђује слободу у регулаци
ји политике запошљавања, уз поштовање основних слобода.
Евидентне последице глобалне економске кризе, огледају се
и у расту стопе незапослености, а у циљу опоравка потребан је
стратешки приступ, како на националном нивоу, тако и на нивоу
Европске уније.
Тежња за стварањем јединствене политике на подручју запо
шљавања постоји, а да ли ће она бити предмет унификације и хо
могенизације, зависи од опције коју земље чланице усвоје за Унију
у целини. Уколико Унији пође за руком да достигне циљану стопу
запослености, према Смерницама до 2020. политика запошљавања
на нивоу ЕУ, иако дезинтегрисана, показаће се као ефикасна.
Simonida D. Vucenov, Andrea A. Andrejevic
EMPLOYMENT POLICY IN THE EUROPEAN UNION 
WITH REGARD TO THE EUROPE 2020. INTEGRATED 
GUIDELINES*
Summary
Employment rights of nationals of the European Union
(EU) within the EU, is one of the basic principles, of the
*

This paper is part of the research project number III 47009 “European integration and socioeconomic changes in the economy of Serbia towards the EU”, funded by the Ministry of
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single market in this community. However, national regu
lations are barriers to these aspirations. Obstacles to ma
ster the norms of the EU to guarantee mutual recognition
of professional qualifications and unification among mem
ber countries. Standards help creators and participants
in the labor market to become more flexible, more libe
ral in the exercise of service activities, with simplified ad
ministrative procedures. Achievement of full employment
(Lisbon Treaty) in the macro sense (and from the point
mikorekonomije), is one of the fundamental objectives. 
Social policy includes several features: job growth,
diversity of choice jobs in the European labor mar
ket, equal conditions of employment, improved li
ving and working conditions, high quality social po
licy and social cohesion, and encourage improve
ments in the equipment of members for the purpose of
practical acceptance of change based on knowledge. 
Employment Policy Guidelines, proposed by the Council,
have no legal binding force in the Member States, they
are only a means of public insight into national (non)
success. Political-psychological effect which stems from
the policy depends not only loyalty, but also the degree
of precision guidance. Therefore, the guidelines may re
present only a list of abstract measures formulated, and
it is from this fact of employment policies at EU level is
still not unique, but it is up to member states to formulate. 
The global crisis is a direct link  beetwen the economy and
the labor market, the unemployment rate in EU 27 in No
vember 2010. was 9.6%.
Member States will make national recovery national re
form programs, in which they will present a detailed ac
tion to be taken under the new strategy. Building on the
supervision of the Commission and the work of the Coun
cil, the European Council will annually assess the overall
progress in implementing this strategy, made both at EU
and national level. At the same time it  will be examined
macroeconomic development, the protection of competi
tion and financial stability.
Competence in addressing issues of employment and the
Member States still have a role supranational body is
mostly advisory.
In the study, the employment policy in the European Union
with regard to the effects of recovery plan of the commu
nity in crisis, with emphasis on employment policy until
2020, adopted by the European Commission.
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Resume
Employment policies within the EU varies from country
to country members, and attempts to unify its end on the
principles arising from the fundamental freedoms, and op
portunities to the workers by means of modern technology
to get timely information. Very often, it is suggested that
the high level of mobility more desirable than low, but gro
wing or accelerated mobility can have a negative effect,
leading to the decline of community and local cohesion.
Mobility in Europe should not expand, but to optimize. The
European Union would first have to establish the optimal
level of mobility for workers, companies and society, but
tends to its maximum.
The goal of socio-economic development is to maximize
social well-being, achieved through better and more mea
ningful way of life connected to various forms of consump
tion, and length of free time. Employment is a natural, eco
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nomic needs of each individual, it is the condition of each
production. Important aspects of employment policy are
educational and social policy, technological change, and
solidarity of society with those who are unable to find em
ployment. Plan of the European Commission in the area of
employment, social welfare and equality of opportunity is
aimed at job creation through the European Employment
Strategy (which is approaching the national policy in this
field), and with the help of the European Social Fund;
free movement in its full sense, better working conditions
which include achieving minimum standards in the wor
kplace, modernization, development of social dialogue at
EU level, social inclusion and non-discrimination; pro
grams proving equal opportunities to men and women.
Employment Guidelines related to the member and their
application depends directly on the Member States them
selves. The Council is only suggested, and in cooperation
with the Commission prepares an annual report on em
ployment in the EU. This mechanism is confirmed by the
freedom in the regulation of employment policy, with re
spect of basic freedoms.
Obvious consequences of the global economic crisis, og
dledaju and the unemployment rate rise, and the purpose
of recovery requires a strategic approach at national level
and at EU level.
Striving to create a unified policy in the area of employment
there, and whether it will be the subject of unification and
homogenization depends on the options that Member Sta
tes adopt the Union as a whole. If the EU manage to reach
a target rate of employment, according to the Employment
Guidelines 2020. EU Employment policy, although disin
tegrated, will prove to be effective.

Овај рад је примљен 25. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16.
марта 2011. године.
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ШТА (ДАНАС) НИЈЕ У РЕДУ СА ИСЛАМОМ?
(Irshad Manji, Kaj je narobe danes z islamom?,
Društvo Znamenje, Petrovče, 2008, str. 304.)
(NOWADAYS) WHAT IS WRONG IN CASE OF ISLAM?
Данас када из исламских држава могу доћи заиста фантастичне
вести о деловању верске полиције, о каменовању и вешању жена
(блудница), којима треба четири мушка сведока да би доказале да
нису починиле прељубу, већ да су силоване, када у неким исламским
земљама жене које нису покривене по муслиманским обичајима
поливају киселином, када имами или муфтије дозвољавају себи да
тумаче науку и национално порекло (неких) људи, када исламски
тероризам постаје свакодневница, када ропство у исламу и даље
истрајава, када се забрањује „претерано смејање, када се забрањује
праћење новина (нових речи и изума), када ислам не образује
већ индоктринира, када је положај жене у исламу испод свих
стандарда основних људских права, када се женама (још увек) не
дозвољава образовање, рад у приватним и државним компанијама,
бављење неким врстама спорта, када се писци због својих стихова
или новинарских чланака осуђују на смрт ... логично је поставити
питање из наслова књиге: шта није (данас) у реду са исламом?
И заиста, ако се погледа шта пише у Курану и то буквално
примени долази се до сурових и болних сазнања, као што је, да
ислам одобрава ропство. Да би ово аргументовала, ауторка наводи
већ проверене чињенице. Наиме, после напада на Картум оживела
је трговина црним људима. Када џихадисти покољу мушкарце,
више пута силују жене, девојчице и дечаке (или их једноставно
покољу, ако се опиру), преживеле превезу на север где их поделе
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арапским власницима: жене постају сексуално робље, девојчице
слушкиње, а дечаци пастири (коза). У Нигерији исламска влада
подржава поробљавање хришћана... Ово је ауторку навело да
провери шта Куран учи о ропству. Написано ју је пренеразило. „Са
онима који су ваше власништво, а желе да се откупе, договорите се
о откупу, ако опазите да обећавају...“
„Ојој! Морала сам прекинути и тај део расчланити. Ако
,дакле, овај став прочитамо, запазићемо да нас Куран не усмерава
ослобађању свих робова, већ само оних за које власници сматрају
да су способни да постигну бољи положај у друштву.“
То наводи читаоца на мисао да Куран има своју тамну
страну оличену у односу према немуслиманима (морају да
плаћају заштиту муслиманима, не смеју да употребљавају звона,
затим према историји која се тумачи не према чињеницама већ
према политичким и религиозним потребама и интересима,
развоју деспотизма (мањина исламских држава има колико-толико
демократско уређење)...
Ислам није био овакав одувек, тврди ауторка књиге Иршад
Мањи. Дошло је до окупације муслиманских мозгова, јер је
свуда у свету где се проповеда ислам дошло до преовладавања
буквалности у читању Курана.

ЗЛАТНИ ВЕК ИСЛАМА (750 – 1250)
Ислам је имао свој златни век који је трајао од 750. до 1250.
године. У то време у Ираку, срцу исламске империје, хришћани су
радили заједно са муслиманима да би преводили и оживели грчку
филозофију. У Шпанији, ислам је на западу тамо имао границу,
муслимани су развили „културу трпељивости“ са Јеврејима.
Муслимани су живахно трговали са немуслиманима и први увели
систем по којем су се чекови издати у Мароку могли уновчити у
Сирији. Трговачки систем је неговао и живахну размени мишљења.
Исламски допринос западној култури су гитара, сируп против
кашља, универзитет, алгебра, турска кафа...
Како је овај систем подстицао отвореност према хришћанима
и Јеврејима? Одговор је вишеслојан, али у суштини ради се о
трпељивости, која је била најбољи систем изградње и очувања
исламске империје. Већина муслиманских освајача је радила
по начелу да не смеш наметати преверавање људима из свете
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књиге – Јеврејима и хришћанима. То се показало стратешком
предношћу империјалистичког ислама пред империјалистичким
хришћанством.
Како је, дакле све пошло другим током? Иршад Мањи
наводи мишљења проучавалаца златног века ислама и Курана да
у том периоду Куран који је алегоричан, а не дослован, тумачили
филозофи, који су билу умешни у логичном размишљању.
Није постојао ни један пропис да Куран треба интерпретирати
дословно. Највише оних који су почели дословно тумачити Куран
је из Арабије, зато Мањи у књизи „Шта није (данас) уреду са
исламом“ каже: „Наши проблеми су почелу са нама самима. Све до
данас“. Дакле крајем златног века прихваћена је одлуке једног од
халифа „да верници морају прихватити оно што прописује Куран,
без поговора и питања „како“?. То је довело да се дух слободне
мисли повуче и неке делове муслиманске империје, али формално
традиција иџихада (трпељивости) је напуштена. То је изазвало
хаос и поделе, а властодршци у Багдаду су се затворили у те окове
и тиме одустали од трпељивости као принципа своје политике.
Тиме је независна мисао угушена. Тако се успоставила традиција
неразмишљања и послушности верника који морају прво да затру
своје душевне потенцијале, како би могли да испуне први циљ –
неразмишљања.
Када се право на трпељивост у исламској империји затрло,
право на независно мишљење постало је власништво муфтија.
„Све до данас објављују муфтије правна мишљења, објављују
фатве у складу са правним начелима својих правних школа“. Овде
се отвара питање шеријата, пошто већина муслимана мисли да је
шеријат свети, јер им је речено да представља исламске идеале. То
је, доказује Мањи, цитирајући Зиаудуна Сардара лудост. „Главнина
шеријата није ништа друго него правна мишљења класичних
правника“ (оних који припадају школама сунитског размишљања
- постоје такве четири школе – З. М.). „Зато када се год шеријат
употреби изван контекста свог настанка и у раскораку са данашњим
временом – муслиманске државе добију средњовековни амбијент.
То видимо у Саудијској Арабији, Ирану, Судану и Авганистану под
талибанима“.
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Зоран Милошевић

ШТА (ДАНАС) НИЈЕ У РЕДУ СА ИСЛАМОМ

РЕФОРМА ИСЛАМА?
Из ове традиције потекла је дискриминација хришћана и
Јевреја, тј. став да муслиманима блиске народи из Светог Писма
имају право на заштиту у муслиманским друштвима! Зашто би
им требала заштита? Наиме, у исламу постоји правна теорија да
је дозвољено убити невернике (у ту групацију су после златног
века ислама све више убрајали хришћане и Јевреје), па је њима
потребна заштита. Она је у исламу позната као џизија (главарина).
Другим речима, хришћани и Јевреји који муслиманима плате
рекет (џизију) неће бити убијени. Ова институција се одржала
до дана данашњег у муслиманским државама, чак и у Ираку.
Овај правни акт који озакоњује дискриминацију немуслимана у
муслиманским државама зове се Умарев пакт (Умар је био други
наследник пророка Мухамеда). По овом пропису немуслиман мора
устати када муслиман пожели сести, морају немуслимани своје
храмове препустити пропадању, без да имају могућност поправке
и изградње других храмова, да сведочење муслимана на суду има
предност над сведочењем немуслимана, да се немуслимани морају
разликовати од муслимана по седлима и животињама које јашу,
своју капу морате тако означити да се разликује од муслиманске...
Другим речима ради се о „божански озакоњеном систему
дискриминације“ – признаје Абудала Сахедина, професор верских
наука на универзитету у Вирџинији.
Зато Иршад Мањи Каже да је почела да схвата како је
ислам постао тако ограничена религија. „Ако уједините забрану
размишљања са дуго практикованим кодексом дискриминације
добијате обнављање нетрпељивости“.
Ауторка цитира, између осталог, и пакистанског председника
Первеза Мушарафа, који је поводом терористичког акта 11.
септембра у Њујорку изјавио: „Муслимани су данас најсиромашнији,
најнеписменији, најзаосталији, најболеснији, најмање просвећени,
највише ускраћени и најслабија су карика у људској раси“. Ако
овоме додамо да ислам негује једну од најслабијих радних етика,
онда питање ко је за то крив има стратегијски значај? „Пошто ни
Израел ни Америка нису извор беде муслимана, да ли је то можда
ислам? Ислам повезује панораму култура од Северне Африке до
Јужне Азије и у свим тим културама примена људска права заостаје
у односу на већину држава у свету. Да ли је, дакле ислам супернегатор стваралаштва, динамичности и демократије?“ Шта рећи о
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податку да Саудијска Арабија није за хиљаду година превела књига
на арапски, колико се у Шпанији преведе за једну годину? Шта
рећи о податку да је 1579. године Истамбул добио опсерваторију,
а да ју је следеће, 1580. године исламско свештенство порушило?
Иршад Мањи отвара и друга питања, као што тврдње да су само
прави муслимани Арапи, а да су други мање вредни муслимани,
зашто се мора молити само на арапском, а не и на другим језицима?,
Затим тврди да је у ислам у ствари унета Арапска пустињска
култура (где чланови нижи по положају морају некритички шеику
изражавати покорност) и да је данас потребо „пустињска правила
одстранити из исламског живота“. „Опонашање пустињског
народа у облачењу, језику или молитви не значи нужно слеђење
универзалног Бога.“
Другим речима, муслимани се морају суочити са потребом реформе ислама, сматра Иршад Мањи и то у правцу његовог
схватања какво је било у златном велу ислама. Ова надасве аналитична и крајње аргументована књигу појавила се 2003. године и
одмах је постала хит у свету. До сада је преведена на преко 30 светских језика, али не и на српски. Све податке о књизи и ауторки можете пронаћи на њеном персоналном сајту www.irshadmanji.com.

Овај рад је примљен 10. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16.
марта 2011. године.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов рада
куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се пи
шу на средини, великим словима (фонт 12) и нумеришу се арапским бро
ојевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означа
вају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт
12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У тек
сту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим рада
не сме бити већи од 1 до 1,5 ауторског табака, (односно 16 до 25 страна,
36300 до 56725 карактера са размаком).
		
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до
250 речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10,
док њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба
да стоји предмет анализе, циљ рада, коришћени методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после ли
тературе, треба написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине
чланка. Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне
најважније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом
раду знатно шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба
превести и на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне
речи треба превести на српски језик. Текст за часопис не садржи посебан
увод и закључак.
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 – Referen
ce – 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 пре
зиме 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; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– 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 Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
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– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти
туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не 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 од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: 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 збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (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 штампаном и електронском облику: Институт за по
литичке студије, Светозара Марковића 36, е-mail адреса – ipsbgd@eunet.
rs
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета
који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни.
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је
да о томе што пре обавести редакцију.
Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе?
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба.
На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази)
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не
прихвати због наведених разлога у рецензији.
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