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САВРЕМЕНЕ ДРЖАВЕ

Ђор ђе Сто ја но вић,  
Жи во јин Ђу рић,  

Ана то ми ја са вре ме не др
жа ве, Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Бе о

град, 2012, 400 стр.

Јед на од нај ва жни јих те ма у 
по ли ти ко ло ги ји, пи та ње др жа
ве, об ра ђе на је у мо но гра фи ји 
Ана то ми ја са вре ме не др жа ве, 
ауто ра Ђор ђа Сто ја но ви ћа и 
Жи во ји на Ђу ри ћа. Ово де ло ну
ди чи та о ци ма ши рок ди ја па зон 
те о риј ских по став ки о др жа ви 
и де фи ни са ње ње не он то ло ги је 
из раз ли чи тих аспе ка та, са фо
ку сом на пи та ње са вре ме не др
жа ве и ње ног функ ци о ни са ња. 
По ред раз ма тра ња по је ди них 
те о риј ских ста во ва и пра ва ца, 
ауто ри су се упу сти ли у њи хо ву 
ком па ра ци ју, са на ме ром да ана
то ми ју са вре ме не др жа ве што 
бо ље са гле да ју из раз ли чи тих 
угло ва. Те о риј ска схва та ња ко ја 
су у књи зи из не та об у хва та ју и 
она ко ја ста вља ју др жа ву у пр
ви план, и она ко ја пред ста вља
ју мо гућ ност ње ног од у ми ра ња 
или за ме не дру гим об ли ци ма 
ор га ни зо ва ња и упра вља ња, ма
да ауто ри као је дан од сво јих 
основ них ста во ва из два ја ју чи
ње ни цу да др жа ва не мо же би
ти све де на на сво је де ло ве или 
аспек те функ ци о ни са ња. 

Хра брост ауто ра се огле да у 
то ме што се ни су ли би ли да се 
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упу сте у раз ма тра ње свих, па 
и не де мо крат ских др жа ва као 
по тен ци јал но ко ри сних за дру
штво и гра ђа не, па и за са му др
жа ву, али та хра брост не иде ру
ку под ру ку са опре де љи ва њем 
за не де мо крат ске ре жи ме. 

По себ на вред ност мо но гра
фи је се са сто ји у то ме што ауто
ри ни су при бе гли уоби ча је ном 
ли не ар ноисто риј ском при сту
пу, ко ји се нај че шће при ме њу је 
ка да се об ра ђу је та ко ком плек
сан по јам ка кав је др жа ва, већ 
је др жа ви при сту пље но про
блем ски, што се огле да у те мат
ским це ли на ма у књи зи, ко је су 
пред ста вље не у пет по гла вља: 
Те о рет ски при сту пи са вре ме
ној др жа ви; Про блем др жав
ног ка па ци те та; Фе но мен јав
не би ро кра ти је; Од го вор ност, 
им пле мен та ци ја и мор фо ло ги ја 
др жав ног не у спе ха; Ср би ја као 
сла ба др жа ва. 

У пр вом по гла вљу ауто ри 
за па жа ју да се основ на раз ли
ка из ме ђу са вре ме не др жа ве и 
ње них прет ход них об ли ка са
сто ји у то ме што је премо дер на 
др жа ва из јед на че на са су ве ре
ном, док се мо дер ни кон цеп ти 
др жа ве осла ња ју на ин сти ту ци
о нал ни мо дел, цен тра ли зо ва ну 
би ро кра ти ју, ка па ци тет за ску
пља ње по ре за, ста ја ћу вој ску, 
ди пло мат ске од но се и ја сно де
фи ни са не и оп ште при хва ће не 
гра ни це. Са вре ме на др жа ва има 
низ обе леж ја ко ја је ја сно раз ли
ку ју од оста лих ор га ни за ци ја. 
По сле ди ца де ло ва ња мо дер не 

др жа ве је по ли тич ка мо би ли за
ци ја, по што она са др жи ин сти
ту ци је ко је су рас про стра ње не 
на ни воу це ле те ри то ри је, и све 
ви ше дру штве них гру па те жи 
да ути че на др жа ву због уна пре
ђе ња соп стве них ци ље ва. Упра
во је то раз лог због ко га се ауто
ри сла жу са за па жа њем Мај кла 
Ма на да је др жа ва не из бе жан 
„ка вез“ ко ји „за ро бља ва“ по да
ни ке. Они, за уз врат, по ку ша ва ју 
да про ме не усло ве под ко ји ма 
жи ве у др жа ви, што до во ди до 
ра ђа ња зах те ва за гра ђан ским 
пра ви ма. По да ни ци ти ме по ста
ју гра ђа ни и но си о ци ко лек тив
ног су ве ре ни те та (стр. 116117). 

„Екс пло зи ја“ кон цеп та на ци
о нал не др жа ве ко ја је по ста ла 
гло бал ни стан дард, до ве ла је до 
фор ми ра ња број них би но ма ко
ји те же ра све тља ва њу суп стра
та др жа ве: др жа ва – по је ди нац, 
др жа ва – ци вил но дру штво, 
уну тра шња др жа ва бла го ста
ња – спољ на др жа ва мо ћи. Ове 
ди хо то ми је, уме сто да ра све тле 
при ро ду др жа ве, уно се до дат не 
про бле ме јер се фа во ри зу је од
ре ђе ни атри бут на ште ту не ког 
дру гог. Од Про све ти тељ ства је 
при су тан би ном др жа ва – (ци
вил но) дру штво, ко ји су ауто ри 
про ши ри ли унев ши у раз ма тра
ње и по јам до брог дру штва, да 
би по том пред ста ви ли и кон
цепт „др жа ве у дру штву“ Џо е ла 
Миг да ла. 

Ана ли тич ка усме ре ност на 
др жа ву и по бу ђе но ин те ре со
ва ње за њу ко је је на сту пи ло 
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1980их го ди на 20. ве ка до ве ло 
је до про у ча ва ња ње ног ка па
ци те та, од но сно спо соб но сти 
др жа ве да им пле мен ти ра сво
је ци ље ве на су прот мо гу ћим 
про ти вље њи ма дру штве них 
гру па и од ре ђе ним окол но сти
ма, че му су ауто ри по све ти ли 
дру го по гла вље књи ге. Јед но 
од мо гу ћих схва та ња ка па ци
те та је ње го во од ре ђи ва ње као 
спо соб но сти „за ефек тив но и 
ефи ка сно одр жа ва ње и оба вља
ње тип ски од ре ђе них за да та ка“. 
Ка па ци тет не тре ба сво ди ти на 
ег зи стен ци јал ну спо соб ност 
ор га ни за ци је или си сте ма, чи
ме би би ла на гла ше на са мо еко
ном ска пер спек ти ва, већ тре ба 
обра ти ти па жњу на чи ње ни
цу да у јав ним ор га ни за ци ја ма 
функ ци је игра ју зна чај ну уло гу 
(стр. 129). Др жав ни ка па ци тет 
се ела бо ри ра, пре све га, пре ко 
функ ци је др жав не би ро кра ти је, 
од но са са дру штве ним ак те ри
ма, и про стор них и дру штве них 
до ма ша ја др жа ве. Упра во пи та
ње др жав ног ка па ци те та од ре
ђу је ре ла тив ну ауто но ми ју др
жа ве у од но су на дру штво, што 
су ауто ри обра зло жи ли у пр вом 
де лу мо но гра фи је, и „ве бе ри
за ци ју“, тј. про фе си о на ли за ци
ју др жав не би ро кра ти је, што је 
об ја шње но у тре ћем по гла вљу, 
ко је се ба ви фе но ме ном јав не 
би ро кра ти је. 

Би ро кра ти ја, или јав на ад ми
ни стра ци ја (ко ја се ко ри сти као 
еуфе ми зам за би ро кра ти ју, иако 
ауто ри на гла ша ва ју раз ли ку из

ме ђу ова два тер ми на) углав ном 
има не га тив ни кон текст. Не га
тив на пер цеп ци ја би ро кра ти је 
је по ве за на са син дро мом „цр
ве не тра ке“, од но сно са ску пом 
чи нов нич ких про це ду ра ко је су 
обе ле же не пре те ра ним фор ма
ли змом, што има за по сле ди цу 
не е фи ка сност, ка шње ње и па
сив ност (стр. 217). Упра во из 
тог раз ло га, ауто ри узи ма ју у 
раз ма тра ње кон цеп те по пут но
вог јав ног ме наџ мен та и но вог 
јав ног упра вља ња, ко ји до не кле 
пред ста вља ју од го вор на иза
зо ве тра ди ци о нал ном кон цеп ту 
би ро кра ти је, од но сно на че ли
ма тра ди ци о нал не јав не ад ми
ни стра ци је. Но ви јав ни ме наџ
мент у свом фо ку су има ис хо де, 
и у те о рет ском сми слу је пре 
све га окре нут ор га ни за ци о ним 
на у ка ма, док но во јав но упра
вља ње ре де фи ни ше од но се из
ме ђу јав ног сек то ра, дру штва и 
тр жи шта, ти ме што прет по ста
вља ин тер ак ци ју из ме ђу ак те ра 
ко ји су за хва ће ни про це сом ис
по ру ке јав них услу га, чи ме се 
свр ста ва у кор пус по ли тич ких 
на у ка. Сто га је но во упра вља ње 
ал тер на ти ва јав ном ме наџ мен
ту, јер до ти че пи та ња ле гал но
сти и ле ги тим но сти, ко ја су ши
ра од ефек тив ног и ефи ка сног 
во ђе ња јав них по сло ва (стр. 
249).

У че твр том де лу мо но гра
фи је, ауто ри под вла че раз ли ку 
из ме ђу тра ди ци о нал ног мо де
ла „на ре ђуј и над гле дај“ и од
но са у са вре ме ној др жа ви, ко ји 



СПМ број 2/2013, година XX, свеска 40. стр. 223228.

226

су за сно ва ни на пре го ва ра њу и 
упра вља њу. Упра во из тог раз
ло га, ауто ри де фи ни шу пој мо
ве јав ног упра вља ња и јав не 
по ли ти ке. Јав но упра вља ње је 
де фи ни са но као на чин ме ђу
соб не ин тер ак ци је за ин те ре со
ва них ак те ра, ко ји за циљ има ју 
ути цај на јав не по лит ке. По ред 
овог кон цеп та, ауто ри ба ра та ју 
и тер ми ном до брог јав ног упра
вља ња, ко ји под ра зу ме ва пре
го ва ра ње у ве зи са уна пре ђи
ва њем ис хо да јав не по ли ти ке и 
при ме ном прин ци па и про це са 
ко ји ће до ве сти до ди зај ни ра
ња и ак ти ви ра ња јав них по ли
ти ка (стр. 268). Јав не по ли ти ке 
не мо гу би ти де фи ни са не ти ме 
што ће мо огра ни чи ти ана ли
тич ку пер цеп ци ју овог фе но
ме на, већ при ме ном мул ти ди
сци пли нар ног при сту па, јер их 
мо же мо од ре ди ти пре ко струк
ту и ра ња ра ци о нал не осно ве за 
(не)де ла ње у јав ном про сто ру, 
ауто ри та тив не ало ка ци је вред
но сти у дру штву, и на осно ву 
пред ло же ног сме ра ак тив но сти 
по је ди на ца, гру па или вла де у 
од ре ђе ном окру же њу, ко је јав на 
по ли ти ка тре ба да ис ко ри сти не 
би ли био ре а ли зо ван од ре ђе ни 
циљ (стр. 269). 

На кон ис црп ног де фи ни са
ња пој мо ва као што су: пи та
ње де мо крат ске од го вор но сти, 
до бра јав на по ли ти ка и про цес 
им пле мен та ци је, ауто ри се упу
шта ју у раз ма тра ње раз ли чи тих 
вр ста др жа ва, ко ри сте ћи ка те
го ри јал нопој мов ни апа рат ко ји 
су ус по ста ви ли у прет ход ним 
по гла вљи ма књи ге, те та ко раз

ли ку ју ја ке, сла бе и не у спе шне 
др жа ве, а са ста но ви шта мо гућ
но сти др жа ве да сво јим др жа
вља ни ма омо гу ћи без бед ност 
(схва ће ну у нај ши рем сми слу 
као јав но до бро), мо же мо раз
ли ко ва ти: ја ке, сла бе, не у спе
шне, фраг мен ти ра не, фра гил не 
и уру ше не др жа ве. По ред то
га, ауто ри пред ста вља ју чи тав 
спек тар кла си фи ка ци ја др жа ва 
спрам њи хо вог од но са пре ма 
гра ђа ни ма. 

Основ не по став ке ко је су 
из не те у пр ва че ти ри по гла вља 
ра да пред ста вља ју увод у по
гла вље Ср би ја као сла ба др жа
ва. Глав ни еле мен ти од ре ђи ва
ња Ср би је као сла бе др жа ве су: 
1) пар тиј ска ото ма ни за ци ја ко ја 
во ди не е фи ка сним ко а ли ци ја
ма; 2) про бле ми те ри то ри јал не 
де фи ни са но сти; 3) дис кре пан
ца из ме ђу др жа ве и дру штва; 4) 
еко ном ска кри за ко ја је струк
тур не про ве ни јен ци је; 5) хи пер
тро фи ја кли јен те ли зма и ко руп
ци је; 6) по ли тич ки по доб на би
ро кра ти ја и не ко о пе ра тив ност 
из ме ђу ад ми ни стра тив них, по
ли тич ких и еко ном ских ели та 
(стр. 339340).

У Ср би ји је на де лу изо мор
фич ка ми ми кри ја, ко ја се огле
да у при ба вља њу ле ги тим но сти 
пре ко слич но сти са већ ле ги
ти ми зо ва ном ор га ни за ци јом, а 
у сла бим др жа ва ма као што је 
Ср би ја по при ма „уто пи стич
коими та тор ску“ пер цеп ци ју 
без ин сти ту ци о нал них ка па
ци те та за ре а ли за ци ју обе ћа ња 
(стр. 321). Уко ли ко се при сту
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пи срп ској би ро кра ти ји из ве
бе ри јан ске по зи ци је, за шта су 
се од лу чи ли ауто ри, мо ра се 
кон ста то ва ти да је она „по ли
тич ки уце ње на“, и од ли ку је се 
не до стат ком ад ми ни стра тив ног 
кре ди би ли те та, под ло жно шћу 
по ли тич ком дик та ту и ам би ва
лент ним ста вом гра ђа на. „Тран
зи ци о на си не ку ра“ уз не е фи ка
сност и ко руп ци ју, као и стал ни 
ви шак слу жбе ни ка, глав на су 
обе леж ја би ро кра ти је у Ср би ји 
(стр. 329). 

Ко руп ци ја је у Ср би ји до
би ла ста тус „кул тур ног ко да“, 
ко ји ауто ри од ре ђу ју као „под
ра зу ме ва ју ћу јав ноопе ра тив ну 
нор му“. По је дин ци ко ји би се 
бо ри ли про тив ко руп ци је мо гу 
да пер ци пи ра ју сво је де ло ва
ње као кон тра про дук тив но, јер 
упра ва ли ше на ко руп ци је мо
же не га тив но да се од ра зи на 
њих. То да ље им пли ци ра да је 
у Ср би ји ус по ста вљен „ко руп
тив ни кул тур ни код“, што има 
за по сле ди цу да је по ред по
сто је ћих ме ха ни за ма за бор бу 
про тив ко руп ци је по треб но да 
се она во ди и на ни воу: 1) ин
вер зи је „кул тур не ма три це“; 2) 
у окви ру са знај ног окви ра у ко
ме гра ђа ни схва та ју да је њи хо
ва бу дућ ност ис пре пле та на са 
ко лек тив ном бу дућ но шћу срп
ског дру штва; 3) ми ни му ма не
за ви сно сти и са мо до вољ но сти 
гра ђа на Ср би је, ко ја би до ве ла 
до уз др жа ва ња од ко руп тив них 
рад њи (стр. 332333). 

Пер ма нент ни спољ ни при
ти сак и усло вља ва ње Ср би је 

до при но се то ме да се гло ба ли
за ци ја и при сту па ње Европ ској 
уни ји до жи вља ва ју као „ме
таствар ност“ ко ја су жа ва про
стор за афир ма тив но де ло ва ње 
срп ских ели та. У ствар но сти, у 
пи та њу је из го вор за рас по де лу 
мо ћи и при ви ле ги ја, по ли тич ку 
сер вил ност, пар тиј ску ис кљу
чи вост, пре да тор ске те жње срп
ске еко ном ске оли гар хи је, не
мо гућ ност мо би ли за ци је дру
штва за стра те шке по те зе, по ли
тич ку по де ље ност и не спо соб
ност, кли јен те ли зам и ко руп ци
ју, сла бу и ре ду ко ва ну ис по ру ку 
јав них до ба ра. Из по бро ја них 
раз ло га, Ср би ја пред ста вља 
„школ ски“ при мер сла бе др жа
ве (стр. 340). Ауто ри за кљу чу
ју да се цен трал на по ли тич ка 
ди ле ма у раз во ју де мо крат ских 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср
би ји не ти че мо дер ни за ци је, већ 
про на ла же ња се кун дар них пра
ви ла из бо ра на осно ву ко јих ће 
до ћи до ује ди ње ња по ли тич ких 
оп ци ја. Дру гим ре чи ма, по треб
но је ја ча ње ин те гра тив них про
це са и про це ду ра.

Сва по гла вља мо но гра фи је 
Ана то ми ја са вре ме не др жа ве 
су та ко кон ци пи ра на да су ауто
ри има ли мо гућ ност да за кључ
ке из сва ког од њих про гла се 
ин хе рент ним свој стви ма са вре
ме не др жа ве, али се они на то ме 
ни су за у ста ви ли, већ су се опре
де ли ли за мул ти ди сци пли нар ни 
при ступ, чи ме је ова мо но гра
фи ја до би ла на аутен тич но сти.  
С дру ге стра не, сва ко по гла вље 
пред ста вља при ро дан на ста вак 
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прет ход ног, у ко ме се већ ела бо
ри ра не тврд ње по сма тра ју кроз 
при зму но вих те о риј ских ин пу
та (нпр. не ма раз ма тра ња ка па
ци те та без те о риј ског по и ма ња 
мо дер не др жа ве; опе ра ци о на
ли за ци ја пи та ња др жав ног ка
па ци те та се од ви ја кроз раз ма
тра ње прак тич них, опи пљи вих 
ка рак те ри сти ка сва ке др жа ве са 
ко јим се гра ђа ни нај пре су сре
ћу – про бле мом би ро кра ти је/
јав не упра ве ко ја, опет, у знат
ној ме ри од ре ђу је др жа ву као 
сла бу/ја ку...). Док је не ка да вла
дар мо гао да ка же: Др жа ва, то 
сам ја, да нас се по ста вља пи та
ње шта сва ки гра ђа нин има да 
ка же о сво јој и дру гим др жа ва
ма; ко нач но, ва жно је те о риј ски 
„ло ци ра ти“ Ср би ју, од но сно 
хи рур шки пре ци зно од ре ди ти 
ка рак тер др жав но сти и от кри
ти про бле ме ко ји спу та ва ју њен 
пре о бра жај у функ ци о нал ну 
(ко ри сну) др жа ву ко ја ефи ка сно 
ре ша ва про бле ме ко лек тив ног 
де ла ња, што пре ма ми шље њу 
ауто ра ове мо но гра фи је, тре
ба да пред ста вља њен основ ни 
циљ. Бо га та би бли о гра фи ја, је
дин стве ни и ши ро ки об у хват 
те ма и те мељ но и ис црп но про
пи ти ва ње фе но ме на др жа ве ће 
не сум њи во ову мо но гра фи ју 
увр сти ти у спи сак оба ве зне ли
те ра ту ре за сту ден те и ис тра жи
ва че ко ји се ба ве кор пу сом дру
штве них на у ка. 
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