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Сажетак
Основ на су шти на ак ту ел них нео ли бе рал них про це са усме-

ре на је ка де мон та жи кључ них ин сти ту ци о нал них ка па ци те та мо-
дер не на ци о нал не др жа ве. У овом ра ду основ на те о риј ска ана ли за 
би ће усме ре на на про це се угро жа ва ња и де мо та же без бе до но сних 
ка па ци те та на ци о нал не др жа ве. Гло ба ли за циј ски трен до ви отво-
ри ли су број не и не са гле ди ве кри зе,ко је су по че ле као фин сиј ске, 
еко ном ске, а све ви ше по ста ју по ли тич ке од но сно без бе до но сне. 
Број ни су без бе до но сни ри зи ци и све те же је оства ри ти кон тро лу 
над њи ма на ни воу си стем ских ка па ци те та на ци о нал не др жа ве. 
Кључ не ре чи: на ци о нал на др жа ва, без бед ност, ин сти ту ци је, гло ба ли за-

ци ја, кри за упра вља ња.

Про це си гло ба ли за ци је по ста ли су до те ме ре све о бу хват ни 
и ин те зив ни осо би то у по след ње две де це ни је, да из ван свог ши-
ро ког об у хва та ни су оста ви ли по стра ни го то во ни је дан сег мент 
на ших ко лек тив них и ин ди ви ду ал них ег зи стен ци ја. У мно гим до-
ме ни ма жи во та тем по на ста лих про ме на ин те зи ви ран је до ме ре 
оп ште фру стра ци је и осу је ће но сти ин ди ви дуа, али и на ци о нал них 

* Овај текст је на стао као део ра да у окви ру про је ка та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство просветe, наукe и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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ко лек ти ви те та. Не мо гућ ност да ис пра ти мо и ра ци о нал но при хва-
ти мо тем по про ме на а још ма ње да им се при ла го ди мо, отво ри ла 
је број на пи та ња на ко ја не ма мо од го во ре. Је дан од нај сна жни-
јих сек то ра де ва ста ци је и раз град ње на ци о нал не др жа ве за хва тио 
је ње ну ин сти ту ци о нал ну сфе ру, до во де ћи у пи та ње сво јим ра ди-
ка ли змом ле ги ти ма циј ску осно ву са ме др жа ве као и ње них де мо-
крат ских ка па ци те та. 

Кон цепт мо дер не на ци о нал не др жа ве (кон сти ту ци о нал на и 
де мо крат ска др жа ва) на стао је још у де вет на е стом ве ку, свој вр ху-
нац до жи вео у мо де лу тзв. др жа ве бла го ста ња у дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка. У бит ном сег мен ту сво јих ин сти ту ци о нал них и 
фук ци о нал них ка па ци те та он је да нас оспо рен и у фа зи ин те зив не 
де мон та же. Овај мо дел мо дер не на ци о нал не др жа ве би ће отвор-
но на пад нут и оспо ра ван у про це си ма гло ба ли за ци је и ра ди кал-
ног на ме та ња кон цеп та нео ли бе рал не ор га ни за ци је еко но ми је али 
и ње ног по ли тич ког си сте ма.1) Ак ту ел ни трен до ви гло ба ли за ци је 
до ка зи ва ли су сво ју сна гу нај ви ше у про це си ма де на ци о на ли за ци-
је ка ко еко ном ско-фи на сиј ског ка рак те ра та ко и у сег мен ту де те-
ри то ри ја ли за ци је, де су ве ре ни за ци је на ци о нал не др жа ве и де функ-
ци о на ли за ци је ње ног без бе до но сног сек то ра. То ме ће се та ко ђе у 
зна чај ном сег ме ту при дру жи ти и про це си де ин ду стри ја ли за ци је, 
де по пу ла ци је, па чак и де пер со на ли за ци је ин ди ви дуа.

Иде о ло ги ја нео ли бе ра ли зма по шла је од ста ва да је кон цепт 
тра ди ци о нал не (мо дер не) др жа ве пре ва зи ђен и да га тре ба за ме ни-
ти но вим об ли ци ма тран сна ци о нал них и ре ги о нал них асо ци ја ци ја 
и струк ту ра. Мо дел мо дер не на ци о нал не др жа ве бла го ста ња до жи-
вља ва се као глав на пре пре ка убр за њу гло ба ли за ци је и ства ра њу 
фи нан сиј ских, ме диј ских, ин фор ма ци о них али и дру гих тр жи шта, 
као се ге ме на та ње ног укуп ног гло бал ног по рет ка. Дру штве ни об-
ли ци угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед но сти пред ста вља ју 
ве ли ки про блем за сва ку др жа ву и ње не гра ђа не.2)

Под сти ца ни су та ко ђе про це си де мон та же и раз град ње ин-
сти ту ци о нал них ка па ци те та на ци о нал них др жа ва ко је су до во ђе не 
у по зи ци ју не мо гућ но сти ефи ка сног де ло ва ња а по не кад и пот пу-
не бло ка де. Овај кон цепт имао је за циљ да из вр ши тзв. де ле ги ти-
ма ци ју ка ко на ци о нал них ин сти ту ци ја де мон та жом њи хо вих ин-
сти ту ци о нал них и функ ци о нал них ка па ци те та, та ко и по ли тич ких 
ели та на на ци о нал ном ни воу, ко је у но во на ста лим окол но сти ма ни-

1) Де спо то вић Љ. Политичкимитовииидеологије, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци 2010, стр. 
57.

2) Га ћи но вић, Р. „Дру штве ни из во ри угро жа ва ња ка па ци те та си сте ма без бед но сти др жа-
ве“, Српскаполитичкамисао, ИПС, Бе о град, 1/2012, стр. 131.
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су би ле спо соб не да пре ко та квих ра зо ре них ин сти ту ци ја од го во-
ре по тре ба ма ре ша ва ња на го ми ла них ег зи стен ци јал них про бле ма 
сво јих гра ђа на. Ве ли ко не за до вољ ство гра ђа на пре у сме ра ва но је 
од стра не гло ба ли за циј ских ели та на да љи при ти сак и обе сми шља-
ва ње на ци о нал них ин сти ту ци ја и не кри тич ко при хва та ње ре ше ња 
ко ја су до ла зи ла из сег мен та ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Ста ње 
оп ште дез о ри јен та ци је гра ђа на ве што је ко ри шће но за да љу де ле-
ги ти ма ци ју све га што је на ци о нал но, јер се у ствар но сти за и ста 
ви де ла ве ли ка кри за функ ци о ни са ња на ци о нал них ин сти ту ци ја 
др жа ве. „Ши ро ке ма се гу бе по ве ре ње у ра ни је фор ми ран си стем 
вред но сти ко ји је до не дав но обез бе ђи вао ле ги ти ми тет нор ма тив-
ног по рет ка. Кри тич ко рас по ло же ње мно гих љу ди пре ма тим иде-
а ли ма, пред ста ва ма, уве ре њи ма, ко ји су им до ско ра из гле да ли ва-
жни, жи вот но нео п ход ни, ва жно су обе леж је де ле ги ти ма ци је.“3) 

С јед не стра не по ли тич ка ели та на на ци о нал ном ни воу гу-
би ла је свој из бор ни ле ги ти ми тет јер за хва љу ју ћи ра зо ре ним ин-
сти ту ци о нал ним ка па ци те ти ма др жа ве ни је би ла у по зи ци ји да ре-
а ли зу је сво ја пред из бор на обе ћа ња али ни с дру ге стра не оба ве зне 
за кон ске стан дар де ко ји су и да ље оста ли оба ве зу ју ћи оквир ње ног 
де ло ва ња. Та ко се убр за но кру нио ле ги ти ма циј ски основ по ли тич-
ке вла сти и ства ра ла по тре ба да се на ста ли ва кум ис ти ту ци о нал-
не не е фи ка сно сти пре вла да све из ра же ни јим ин тер вен ци о ни змом 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја гло ба ли зо ва ног по рет ка свет ске мо ћи.
„Фи на сиј ска тр жи шта се де на ци о на ли зу ју тем пом ко ји од у зи ма 
дах и већ ду же вре ме су из ван др жав не кон тро ле. (...) Не ра зум но је 
и не мо рал но да спе ку ла ци је са ми ли јар да ма до ла ра днев но мо гу да 
из ба це из ко ло се ка жи во те ми ли о на љу ди и да их су ко бе са др жа-
ва ма ко је за сту па ју ин те ре се ста нов ни штва)“4) 

Не ка да стан дар но до бар ин сти ту ци о нал ни оквир др жа ве 
уру шен је у пр вом ко ра ку фи нан сиј ским и еко ном ским кри за ма, те 
про це си ма убр за не де ин ду стриј ли за ци је. Ка да је угро же на ма те-
ри јал на осно ва њи хо вог функ ци о ни са ња и фи нан си ра ња, у дру гом 
ко ра ку отво ре на је криза ефикасног управљања на националном
нивоу. Стал на кри за ин сти ту ци о нал не функ ци о нал но сти, про из-
ве ла је у тре ћем ко ра ку по сте пе ну кри зу ле ги ти ми те та ка ко ону 
пред из бор ну та ко и по сти збор ну.На ци о нал на др жа ва по ста ла је 
та ко разваљеназаједница ко ја ни је у ста њу да од го во ри основ ним 
ба зич ним по тре ба ма сво јих гра ђа на и ко ја се да би ства ри по пра ви-
ла ко ли ко то ли ко на за до во ља ва ју ћи ни во, ну жно мо ра ла обра ћа ти 

3) Ми ло ше вић З., Ђу рић Ж. Империјалноразарањедржава, ИПС, Бе о град, 2012, стр. 78.

4) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 9.
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тран сна ци о нал ним струк ту ра ма мо ћи тра же ћи њи хо ву по моћ и по-
др шку. Раз ли ка се са сто ја ла са мо у тем пу про це са де на ци о на ли за-
ци је, и нај че шће је за ви си ла од пред мет ног про дуч ја – ре ги о на и 
са ме др жа ве.5) 

КРИЗАУПРАВЉАЊАИБЕЗБЕДОНОСНА
ФУНКЦИЈАДРЖАВЕ

Без об зи ра о ко јој те о риј ској ма три ци на стан ка и функ ци ја 
мо дер не др жа ве да го во ри мо, у сфе ри ње ног упра вља ња мо гу ће је 
де фи ни са ти нај ма ње че ти ри оба ве зна сег мен та – ци ља:6)

1. Циљбезбедности: ко ји под ра зу ме ва спољ ну и уну тра шњу 
без бед но сну функ ци ју др жа ве, с тим да се уну тра шња без бед но сна 
фук ци ја усло жња ва и под ра зу ме ва по ред кла сич них без бед но сних 
функ ци ја и здра ву жи вот ну сре ди ну, као и сег мен те здрав стве не и 
прав не без бед но сти.

2. Циљидентитета: ко ји под ра зу ме ва ства ра ње усло ва за 
раз ви ја ње ко лек тив них иден ти те та на ро чи то у рав ни ци вил ног 
дру штва ја сно отва ра ју ћи про стор за ње го ву сим бо лич ку и вред-
но сну ва ло ри за ци ју.

3. Циљ легитимације: ко ји под ра зу ме ва из град њу та квих 
дру штве них од но са ко ји омо гу ћа ва ју не сме та но кон сти ту и са ње 
по ли тич ке и со ци јал не са гла сно сти у јед ној по ли тич кој за јед ни ци 
и ве ћин ског при хва та ња др жав ног по рет ка као ле ги тим ног. 

4. Циљблагостања: ко ји зна чи под сти ца ње при вред ног ра-
ста и сма ње ња со ци јал них раз ли ка, ства ра ње до бре еко ном ске ба зе 
за кон зу ма ци ју за кон ских пра ва осо би то из обла сти, кул ту ре, обра-
зов ња, здрав стве не и со ци јал не за шти те, за шти те жи вот не сре ди не 
и сл. 

Ова ко де фи ни са ни ци ље ви ко ји су из гра ђи ва ни у по рет ку 
др жа ве бла го ста ња, до ве де ни су у ве ли кој ме ру у пи та ње то ко ви ма 
ње не де на ци о на ли за ци је. У тим про це си ма чи ни нам се нај ви ше 
је угро жен безбедоноснициљизадатакдржаве. Још од вре ме на 
То ма са Хоб са без бе до но сна фук ци ја др жа ве ста вља на је у пр ви 
план уз ис ти ца ње прин ци па да др жа ва ко ја ни је у ста њу да за шти-
ти сво је гра ђа не гу би основ ни раз лог сво га по сто ја ња, од но сно та-
квој др жа ви се от ка зу је по слу шност. Та ко је и Адам Смит ис ти-

5) Сто ја но вић Ђ., Ђу рић Ж. Анатомијасавременедржаве, ИПС, Бе о град, 2012.

6) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
30.
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цао у окви ру сво јих ли бе рал них раз ма тра ња о основ ним за да ци ма 
кон сти ту ци о нал не др жа ве да су од три нај ва жни ја за дат ка ње ног 
функ ци о ни са ња, пи та ња без бед но сти по пу ни ла два нај глав ни ја. 
Први је за шти та гра ђа на од на си ља и угро жа ва ња од стра не дру гих 
др жа ва а други за шти та гра ђа на од на си ља и угро жа ва ња уну тар 
дру штва од стра не дру гих су гра ђа на. Са вре ме на ли бе рал на ми ни-
ма ли стич ка те о ри ја др жа ве све ла је го то во све ње не функ ци је на 
са мо јед ну, безбедоносну, док је све оста ло пре пу сти ла сти хи ји тр-
жи шта. Сход но ова квом ста ву, а с об зи ром на озбиљ ну кризуњеног
управљања иза зва ну фак то ри ма гло ба ли за ци је, без бе до но сно по ље 
по ста је од лу чу ју ће у бу дућ но сти ка да го во ри мо о мо гућ но сти оп-
стан ка на ци о нал не др жа ве. „Чиниседајеодлучујућепитање:да
линационалнадржаваможесвојимграђанимаиудобаденацио-
нализациједајемчизадовољавајућумерубезбедности.”7)

Про це си гло ба ли за ци је су ве ли кој ме ри оште ти ли, и де ва-
сти ра ли ин сти ту ци о нал не и функ ци о нал не ка па ци те та на ци о нал не 
др жа ве, та ко да је прет ход но пи та ње го то во из ли шно. „На по чет ку 
21 ве ка ско ро све зе мље у све ту су ви ше или ма ње угро же не де ло-
ва њем раз ли чи тих сна га, спо ља или из ну тра. Раз ло зи за по сто ја ње 
те угро же но сти је су, из ме ђу оста лог у њи хо вом ме ђу на род ном или 
ге о по ли тич ком по ло жа ју, хе ге мо ни ји ве ли ких си ла, уну тра шњој 
не ста бил но сти, не раз ви је но сти де мо крат ских ин сти ту ци ја, ра-
зним су прот но сти ма ин те ре са, по сто ја њу се па ра ти стич ких и се це-
си о ни стич ких те жњи на ци о нал них ма њи на код ви ше на ци о нал них 
др жа ва и сл.“8)

Иако се са јед не стра не сма њу је пер цеп ци ја без бе до но сних 
ри зи ка ко ји до ла зе од стра не дру гих др жа ва, ба рем се тај ути сак 
сти че ка да го во ри мо о зе мља ма ко је при па да ју кру гу чла ни ца 
ОЕБС-а, иста пер цеп ци ја ри зи ка уну тар са ме за јед ни це ра сте из 
го ди не у го ди ну. Она ни је свој ство са мо гра ђа на код ко јих ра сте 
страх и осе ћај не за шти ће но сти не го и објек тив них по ка за те ља о 
по ра сту мно гих аспе ка та кри ми нал ног по на ша ња али и угро же но-
сти ко ја до ла зи из сфе ре кон та ми на ци је жи вот не сре ди не, на ру ша-
ва ња ква ли те та хра не, во де као и дру гих без бе до но сних ри зи ка.  
„Фа за ла тет них ри зич них прет њи при ми че се кра ју. Не ви дљи ве 
опа сно сти по ста ју ви дљи ве.“9) Не чу ди сто га што Ур лих Бек мо-
дернодруштво озна ча ва ризичнимдруштвом, што без бе до но сне 
ри зи ке ви ди као про из вод ње го ве трај не не спо соб но сти да на ква-

7) Исто, стр. 71.

8) Га ћи но вић Р. Безбедноснафункцијадржаве, ИПС, Бе о град, 2012, стр. 107.

9) Бек У. Ризичнодруштво, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2001, стр. 81. 
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ли те тан на чин за шти ти сво је гра ђа не а да са мим тим не до ве де у 
пи та ње основ ну ма три цу свог по сто ја ња из ко је се лу чи и про ду-
ку је све ве ћи ни во не бе збед но сти. „Све ви ше гра ђа на у ОЕЦД све-
ту осе ћа да им је си гур ност угро же на ри зи ци ма ко ји се од но се на 
угро жа ва ње при род них осно ва жи во та. Ра сте број оних ко ји ма је 
на не та ште та услед бо ле сти иза зва них ути ца ји ма жи вот не сре ди не 
(...) У скла ду стим све ви ше љу ди у ОЕЦД све ту се осе ћа не си гур-
но због по ра ста кри ми на ла и због све ве ћих ри зи ка због угро жа ва-
ња жи вот не сре ди не.“10)

Сма ње на спо соб ност на ци о нал не др жа ве да ис пу ња ва функ-
ци ју за шти те у ди рект ној је ко ре ла ци ји са про це си ма ње не де на-
ци о на ли за ци је ко ји су на про сто ру Евро пе по че ли још се дам де-
се тих го ди на про шлог ве ка. Тосесвакакопоклапасаактуелном
кризомњеногуправљања,немогућностидасенапостојећемнивоу
разграђенихдржавнихинституцијаорганизујеефикасанбезбедо-
носнисистем.По при ште без бе до но сних ри зи ка по ста ли су го то-
во сви сег мен ти дру штве ног си сте ма. Организовани криминал је 
одав но пре ва зи шао гра ни це на ци о нал не др жа ве, теорирозам та ко-
ђе пот пу но ла ко ин тер на ци о на на ли зу је сво је ор га ни за ци о не фор ме 
али и ци ље ве ко је тар ге ти ра као да без бе до но сних струк ту ра го то-
во да и не ма у про сто ру др жа ве ко ја је обе ле же на као ме та на па да. 
Ка да пак го во ри мо о ри зи ци ма ко ји до ла зе из сфе ре угрожавања
животнесредине, еколошкихакцидената или климатскихпроме-
на и природнихкатастрофа, ства ри сто је још ло ши је. Као да је 
криза по ста ла средњииме на ше ствар но сти, а не бе збед ност и на ша 
из ло же ност фак то ри ма де ва ста ци је то ли ка да смо го то во на днев-
ном ни воу за тр па ни ло шим ве сти ма ко је не дво сми сле но и су ро во 
по твр ђу ју на шу угро же ност и ра њи вост. „Сма ње ње мо гућ но сти на 
успех на ци о нал не др жав не по ли ти ке без бед но сти има кон се квен-
це на по ли тич ком по љу. (...) Не ка да шње ве ли ке те ме, као што су 
спре ча ва ње ра та или га ран то ва ње прав не др жав но сти, од ла зе у по-
за ди ну у од но су на оне ко је се ти чу бор бе про тив те ро ри зма, спре-
ча ва ња ора ни зо ва ног кри ми на ла или сма ње ња ри зи ка у жи вот ној 
сре ди ни.“11) 

У те о ри ји ме ђу на род не без бед но сти, ја сно и не дво сми сле но 
се кри ста ли шу ста во ви ко ји пре по зна ју ову етатолошкуисуфици-
јенцијуианемичност фо ку си ра ну у по ку ша ју да пре вла да на ста лу 
кри зу упра вља ња без бе до но сним си сте ми ма др жа ве. Ја сан је и те-
о риј ски став да се у то упра жње но по ље ета то ло шке дис функ ци-

10) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
84.

11) Исто, стр. 87.
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о нал но сти и кри зе ме наџ мен та без бед но сти, све ви ше уба цу ју и 
на ме ћу недржавнифактори из про сто ра тран сна ци о нал них без бе-
до но сних струк ту ра. Про стор ко ји се све ви ше усту па при ват ном 
сек то ру на пла ну без бед но сти пот пу но је за бри ња ва ју ћи и нео бе-
ћа ва ни шта до бро. „Јав не слу жбе све ви ше оси гу ра ва ју при ват ни 
ен ти те ти, по себ но оно што се од но си на без бед ност и јед на кост.“12) 
Приватниинтересинемогубитигрантостваривањасистемске
улогебезбедносногсектораједнеземљеакамолиглобализованих
тржишнихструктура.

„За го вор ни ци кри тич ког при сту па од ба цу ју по јам анар хи је 
као од ре ђу ју ћу од ли ку ме ђу на род них од но са; уме сто др жа ве у тој 
уло зи, „као ре фе рент не објек те без бед но сти“, озна ча ва ју дру штве-
не гру пе и по је дин це (код пост марк си ста то су дру штве не кла се). 
При све му то ме они на гла ша ва ју уло гу не др жав них су бје ка та, као 
и не вој не ви до ве без бед но сти.“13) (Си мић Д. 2002; 56.) Слич на је 
си ту а ци ја и са кла сич ним об ли ци ма мо ћи уку љу чу ју ћи и ону ко ја 
се ти че вој них аспе ка та без бед но сти. „Са свим је ја сно да пре ти ве-
ли ка опа сност од ова ко схва ће ног пој ма гло бал не без бед но сти по 
чи та ву ме ђу на род ну за јед ни цу( а по ма ле зе мље на ро чи то) јер о 
ми ру и ра ту не ка да мо гу од лу чи ва ти не др жав ни су бјек ти, од но сно 
но си о ци еко ном ске мо ћи и ин те ре са. Ти ме се на ру ша ва тра ди ци о-
нал ни кон цепт без бед но сти ве зан за на ци о нал ну без бед ност сва ке 
по је ди не др жа ве, из ра жен кроз ње ну све у куп ну моћ - вој ну и сва ку 
дру гу.“14) 

За го вор ни ци гло бал не кон тро ле без бед но сти и упра вља ња 
ри зи ци ма, не дво сми сле но по ру чу ју да је је ди ни из лаз у из град њи 
нове транснационалне безбедоносне структуре. Ре цепт је увек 
исти, ка да се го во ри о кон тро ли фи на сиј ске, еко ном ске, по ли тич ке, 
еко ло шке и без бе до но сне кри зе: новиглобалнипоредакуправља-
ња. „Но ве не бе збед но сти не мо же са вла да ти у са мо стал ном хо ду 
ни јед на вла да овог све та. По ли ти ча ри и по ли ти чар ке ко ји раз ми-
шља ју на ци о нал но мо ра ју при зна ти сво ју не моћ пред њи ма.“15) 
Жак Ата ли је ту са свим екс пли ци тан, да не би би ло ни ка кве за бу не 
или не ја сно ћа. Цеосветимасеустројитипообрасцуједнесвет-
ске владе. „...Ство ри ти ин стру мен те ко ји су ну жни за оства ре ње 
су ве ре ни те та на гло бал ном ни воу: је дан пар ла мент (је дан чо век је-

12) Ата ли Ж. Криза,апосле, Хе до не, Бе о град, 2010, стр. 119.

13) Си мић Р. Д. Наукаобезбедности, ФПН, Бе о град, 2002, стр. 56.

14) Ста јић Љ. Га ћи но вић Р. Уводустудијебезбедности, Дра слер парт нер, Бе о град, 2007, 
стр. 266.

15) Цирн М. Управљањесаонестраненационалнедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2003, стр. 
89.
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дан глас), јед на вла да, јед на пла не тар на при ме на уни вер зал не Де-
кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка уз све пра те ће про то ко ле, ак ти ви ра ње 
од лу ка ОИТ (20) у обла сти пра ва на рад, цен трал на бан ка, за јед-
нич ка мо не та, пла не тар ни по ре ски си стем, пла не тар на по ли ци ја и 
суд ство...“16) Ал тер на ти ве по њи ма, не ма. Алтернативаје,геополи-
тикахаоса,беспоредак,трагедије,општаегзистенцијалнанеси-
гурностинаравнонеизбежанвеликираткојибикаопокознакоји
путзанекеневидљивеструктуремоћи,биоспасоносноивеома
профитабилнорешење.

Ипак ства ри ни из бли за ни су та ко јед но став не. Мо гло би 
се чак ре ћи да у те о риј ском по љу ко је те ма ти зу је про бле ме ме-
ђу нард них од но са, па ну жно и њен без бе до но сни аспект, по сто ји 
при лич на те о риј ска збр ка и кон тро вер зе. Ноуједномсегментупо-
стојислагање,полазнатачкаспорењанијеперцепцијапостоје-
ћихмеђународниходносакаоанархичнихнегопутевакојимбисе
тајпривиднибеспоредакпревладао. „Тврд ња да анар хич на при ро-
да ме ђу на род ног си сте ма не ис кљу чу је ну жно по сто ја ње мир ног 
окру же ња пред ста вља мо жда и нај јед но став ни ји основ за раз ли-
ко ва ње нео кон зер ва ти ви зма, са јед не, и струк ту рал ног ре а ли зма и 
ли бе рал ног ин тер на ци о на ли зма, са дру ге стра не. Ре а ли сти у пот-
пу но сти од ба цу ју мо гућ ност да ова тврд ња сто ји, док ли бе рал ни 
ин тер на ци о на ли сти, про сто те же из град њи острваредауморуме-
ђународнеанархије“17) 

Мо жда се за ре ше њем мо ра тра га ти у про сто ру оно га што 
Френ сис Фу ку ја ма на зи ва пој мом тзв. грађењадржаве, али сва-
ка ко не на на чин ко ји је за ње га под ра зу ме ва ју ћи. По го то во ако 
би то у ства ри би ла новаредефиницијадржаве скро је на та ко да и 
да ље оста не доброуклопљенаупоредакмеђународнемоћикојисе
градинабазипретпоставкењенебазичнеисуфицијенцијеиподре-
ђености. Осо би то је то слу чај са др жа ва ма ко је не спа да ју у клуб 
екс клу зив них земаљацентраили тзв, језграатлантистичкеци-
вилизације, „Али та си ту а ци ја је у ства ри мно го го ра: ме ђу на род на 
за јед ни ца ни је са мо огра ни че на ко ли чи ном ка па ци те та ко ји мо же 
да из гра ди; она је за пра во и са у че сник у уни ште њу ин сти ту ци о-
нал ног ка па ци те та у мно гим зе мља ма у раз во ју.“18) Реч је на и ме о 
тзв. систематскојрегресијиинституционалнихкапацитета тих 
зе ма ља, ко ји их је до вео у па ра док сал ну по зи ци ју, да су њи хо ви 
ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти би ли већи на са мом по чет ку сти ца ња 

16) Ата ли Ж. Криза,апосле, Хе до не, Бе о град, 2010, стр. 136.

17) Ако ста Т. Б. у: Цевт ко вић В. Ризик, моћ заштита, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 
2010.

18) Фу ку ја ма Ф. Грађењедржаве, Ф. Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 51.
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не за ви сно сти, не го ли на крајуовог про це са тзв. по мо ћи, ко ја је 
сти за ла од стра не ме ђу на род не за јед ни це и ње них ор га на, вла ди-
них и не вла ди них ор га ни за ци ја, осо би то од чу ве ног ММФ, Свет-
ске бан ке, и сл. Кроз про гра ме тзв.помоћи ме ђу на род на за јед ни ца 
је уства ри ра за ра ла и она ко слаб си стем ин сти ту ци ја и ад ми ни-
стра тив ног ка па ци те та др жа ва, трај но оне спо со бља ва ју ћи тај ин-
сти ту ци о нал ни си стем и чи не ћи га још ра њи ви јим и не спо соб ним 
за вла сти то одр жа ње и функ ци ју. Фу ку ја ма то ја сно мар ки ра као 
ве ли ки про блем за ла жу ћи се за је дан мо рал ни ји од нос пре ма овом 
про бле му. „Ауто ри по ли ти ке на по љу раз во ја мо ра ли би ма кар да 
по ло же за кле тву по пут ле ка ра, да „не ће чи ни ти по вре де“ и да не ће 
за по чи ња ти про гра ме ко ји под ри ва ју или иси са ва ју ка па ци тет ин-
сти ту ци ја у име ње го ве из град ње.“19) 

Про гра ми тзв. оја ча ва ња на вод но сла бих др жа ва до при но си-
ли су њи хо вој још ве ћој за ви сно сти од спо ља шње по мо ћи и ути-
ца ја. Тај ути цај се ни је ти цао са мо фи нан сиј ске по мо ћи, не го и 
њи хо ве за ви сно сти од ин фор ма ци ја и по да та ка ва жних за пи та ње 
на ци о нал не без бед но сти и сл. Подривајућибезбедосноснисистем,
међународни чиниоци уствари стварају читав поредак зависних
држава, које безњихове координације нису способне да се ухва-
теукоштацсанарастајућимбезбедоноснимизазовима. Радисе
о својеврсној дезоријентације, селекцији проблема, одабиру при-
оритета,навођењунаакцију,исличнихактивностикојиммеђу-
народни центримоћи ефикасно управљају означеним поретком. 
Др жа ве ко је су че сто про тив сво је по ли тич ке во ље и про тив но сво-
јим на ци о нал ним ин те ре си ма уву че не или при мо ра не да у ње му 
уче ству ју, не ма ју ве ли ки ма не вар ски по ро стор за сво је са мо сталн 
де ло ва ње. При ти сну те ра зним об ли ци ма кон тро ле, неутралнона-
званимсарадњомипартнерством, при мо ра не су на тзв. раз ме ну 
оба ве штај них по да та ка по си сте му пунозапразно, обу ку сво јих ка-
дро ва у њи хо вим цен три ма, стал ну ко ор ди на ци ју и на во ђе ње, уче-
шће у ра зним ме ђу на род ним ми си ја ма, при кри ве ним опе ра ци ја ма 
че сто и под ту ђом за ста вом, итд. 

Ру ше ње по сто је ћих ин сти ту ци ја у ова квом ти пу др жа ва че-
сто се прав да на вод ном из град њом но вих, али се као по пра ви лу 
иза та квих ак ци ја и про це са, као ре зул тат ја вља још го ре ста ње 
не го што је би ло за те че но пре њи хо ве то бо жње по мо ћи. Без бе до но-
сни си стем Ира ка на при мер, нај бо љи је до каз шта се до го ди ка да 
„ОНИ“ ства ри узму у сво ју ру ке. Ра зо ре на и пот пу но не функ ци о-
нал на др жа ва, ко ја је ве ли ка прет ња по ре ги о нал ну без бед ност али 
и по вла сти ти оп ста нак. „Ме ђу тим, оно што се у ре то ри ци ме ђу на-
род не за јед ни це озба ча ва као „гра ђе ње ка па ци те та“ у ствар но сти 

19) Исто, стр. 54.
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се по ка за ло ви ше као „иси са ва ње ка па ци те та“ (...) Ме ђу на род на 
за је ни ца укљу чу ју ћи и огро ман број НВО ко ји чи не њен зна ча јан 
део, има пу но мо гућ но сти да ис ти сне уме сто да оаја ча из у зет но 
сла бе др жав не ка па ци те те зе ма ља о ко ји ма је реч. Ово зна чи да 
иако се вр ше вла да ју ће функ ци је, сам ка па ци тет не ра сте, и до тич-
не др жа ве ће се нај ве ро ват ни је вра ти ти у прет ход но ста ње, ка да 
ма ђу на род на за јед ни ца из гу би ин те ре со ва ње или пре ђе на сле де ћу 
кри зну област. Бо сна је слу чај ко ји нам мо же пу но то га от кри ти. 
(...) Део ад ми ни стра тив ног ка па ци те та бо сан ске вла де ле жао је у 
ру ка ма ме ђу на род них екс пе ра та уме сто у ру ка ма са мих др жав них 
слу жбе ни ка...“20) На ве де ни при мер по твр ђу је Раб ки нов став да ако 
ме ђу на род не ин сти ту ци је не слу же ин те ре си ма де мо крат ски ус по-
ста вље не др жа ве-на ци је од на др жа ве има ју пра во да огра ни че сво-
ју при су ство у њи ма или да из њих пот пу но ис ту пе.

* * *

При ста ли це „ста рог“ кон цеп та на ци о нал не др жа ве че сто с 
пра вом ис ти чу став да ме ђу на род на за јед ни ца ни је спо соб на да 
обез бе ди при ме ну за кон ских нор ми ка ко је то до са да би ло је ди но 
мо гу ће на ци о нал ној др жа ви. Ме ђу на род на за јед ни ца стог аспек та 
че сто ни је ни шта ви ше од обич не фик ци је. Ње на ствар на моћ у јед-
ном де лу ле жи и у чи ње ни ци на ше соп стве не ин фе ри ор но сти или 
бар су бјек тив не пред ста ве да је та ко. Ја сан став на ову те му дао би 
ве ћи ма не вар ски про стор за об но ву ин сти ту ци о нал них ка па ци те та 
на ци о нал не др жа ве и ре ви та ли за ци ју ње них нај ва жни јих ин сти-
ту ци о нал них мо ћи. У та квом кон тек сту и без бе до но сни си сте ми 
има ли би чвр шћи и ја чи осло нац за по нов ну из град њу по љу ља ног 
на ци о нал ног са мо по у да ња да мо гу бо ље и ефи ка сни је да ре ша ва ју 
про бле ме за ко је у ус та лом и фор ми ра ни. По сто је ћи епи гон ски ре-
флекс сла би ће ја ча њем све сти о по тре би ја ча ња вла сти тих ин сти-
ту ци о нал них ка па ци те та у про це су су прот ста вља ња ка ко по сто је-
ћим иза зо ви ма та ко и они ма ко ји тек тре ба да по ста ну пред ме том 
про фе си о нал не па жње. 
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LjubisaDespotovic,ZivojinDjuric

THREATENINGOFNATIONALSTATE’SCAPACITY
ASACONSEQUENCEOFITSMANAGEMENTCRYSIS

Resume
The ba sic es sen ce of cur rent glo bal pro ces is aimed at re mo val 

of the main in sti tu ti o nal ca pa ci ti es of tem po rary na ti o nal sta te. In this 
task the main analysis will be di rec ted at pro cess of de com po sing and 
re mo val of se cu rity of na ti o nal sta te’s ca pa city.

Pro cess of glo ba li za tion be ca me com pre hen si ve and in ten si ve to 
the ex tent, par ti cu lary du ring the last two de ca des and it hadn’t left asi-
de al most any seg ment of our col lec ti ve and in di vi dual exi sten ce. One 
of the most po wer ful sec tor of de va sta tion and na ti o nal sta te’s de gra da-
tion af fec ted its in sti tu ti o nal sphe re, cal ling in to qu e sti on ra di cal le gi ti-
mat ba sis of sta te it self, as well as its de moc ra tic ca pa ci ti es.

Con cept of tem po rary na ti o nal sta te (con sti tu ti ve and de moc ra tic 
sta te) had al ready been ma de in XIX cen tury in or der to ex pe ri en ce a 
pe ak in the mo del of so-cal led „Sta te of wel lfa re“ in the se cond half of 
XX cen tury. Mo del of con tem po rary sta te li ke this will be at tac ked and 
dis pu ted in pro cess of glo ba li za tion and ra di cal im po si tion of neo li be ral 
eco nomy or ga ni za tion’s cpncept and po li ti cal sta te’s struc tu re.

Cur rent trends of glo ba li za tion ha ve pro ved the ir strength, most 
in the pro cess of de na ti o na li za tion, both eco no mic-fi nan cial cha rac ter 
and de te ri to ri a li za tion, se i zing so ve re ig nity of the sta te and bloc king of 
its se cu rity sec tor.
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The pro cess of de in du stri a li za tion and de po pu la tion, and even 
the pro cess of de per so na li za tion of in di vi du als will al so join it in a sig-
ni fi cant seg ment.

Ide o logy of glo ba lism star ted from the at ti tu de that the con cept 
of tra di ti onl sta te is over co me and it sho uld be re pla ced with new forms 
of trans-na ti o nal and re gi o nal as so ci a tion and struc tu re, that ope ned a 
pro blem of so-cal led na ti o nal sta te ma na ge ment crysis. In or der to ma-
ke so me spa ce for in flu en ce and ac tion of in ter na ti o nal pro blems (te ro-
rism, cri me, cli ma te chan ges, eco no mic and fi nan cial crysis, etc).They 
en co u ra ged pro cess of re mo val and de gra da tion of in sti tu ti o nal ca pa-
city of na ti o nal sta tes which we re bro ught in to the po si tion of in com pe-
tent, ef fi ci ent ac tion, but so me ti mes in to to tal bloc ka de.

This con cept aimed to ac hi e ve so-cal led de le gi ti mi za tion,both 
in sti tu ti ons (with re mo val of its or ga ni za ti o nal and fun cti o nal ca pa ci-
ti es) and po li ti cal eli te at the na ti o nal le vel (which wasn’t ca pa ble of 
re spon ding to the ne eds and ac cu mu la ted pro blems of ci ti zens). On the 
one hand,po li ti cal eli te on the de fi ni te na ti o nal le vel was lo o sing its 
elec ti o nal le gi ti macy be ca u se it wasn’t in a po si tion to ful fil elec ti o-
nal pro mi ses,thanks to de va sta ted in sti tu ti o nal ca pa city of sta te.On the 
ot her hand,law stan dards we ren’t ac hi e ved and they we re still bin ding 
vo lu me of its ac ting. It was a pe riod of fast de com po sing of le gi ti mat 
ba sis of po li ti cal po wer and cre a ting ne eds for wor ldwi de po wer or der.

On ce it was stan dardly good in sti tu ti o nal fra me work af a sta te.
In the first step it col lap sed with fi nan cial and eco no mic crysis and al so 
with pro cess of ac ce la ra ted in du stri a li za tion.

The se cond step con si de red an ope ned crysis the ef fi ci ent ma na-
ge ment at the na ti o nal le vel.

Na ti o nal sta te be ca me so ru i no us com mu nity that it wasn’t ca pa-
ble of ful fil ling ci ti zens’ ba sic ne eds, not only in clu ding the ir se cu rity 
(in ner and outer aspect of se cu rity).

In sti tu ti o nal blo ka de and inef fi ci ency we re usu ally sol ved with 
re qu ests of tran sna ti o nal struc tu res, which they we re lo o king for to ta ke 
re spon si bi lity of one part of the sta te so ve re ignty and to ta ke the ini ci-
a ti ve how to sol ve in cur red pro blem. The dif fe ren ce in prac ti cing met-
hods such as the se ones de pen ded mostly on the ob jec ti ve are as-re gi ons 
and sta te of de ar ran ge ment of sta te it self.
Key words: na ti o nal sta te, se cu rity, in sti tu tion, glo ba li za tion, ma na ge ment 

crysis

* Овај рад је примљен 07. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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