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ДРУШТВЕНИИПОЛИТИЧКИЖИВОТ
УСРБИЈИ1)

Збор ник ра до ва Србија–политичкииинституционалнииза
зови је на стао на ини ци ја ти ву Институтазаполитичкестудије 
по кре ну те сре ди ном 2008. го ди не и пред ста вља син те зу јед но го ди-
шњег ра да ис тра жи ва ча на про јек ту Ин сти ту та. Збор ник се са сто ји 
од 18 ра до ва раз вр ста них у три те мат ске це ли не.

Првидео Збор ни ка са др жи 9 при ло га у ко ји ма се ауто ри ба ве 
по ли тич ким и те ри то ри јал ним пи та њи ма у Ср би ји. Оно што се код 
њих мо же при ме ти ти је је дан из у зет но пе си ми стич ки став по пи та-
њу дру штве но-по ли тич ке си ту а ци је у на шој зе мљи. 

БогданаКољевићсма тра да је др жав но пи та ње Ср би је далеко
одзавршеног и да је оп ста нак Ср би је у мно гим кључ ним аспек ти-
ма до ве ден у пи та ње. То ме го во ри у при лог чи ње ни ца да се Ср би ја 
у XXI ве ку на шла у си ту а ци ји безјаснодефинисанихграница. Ср-
би ја је да нас сво је др жав но пи та ње ве за ла за стра те ги ју европ ских 
ин те гра ци ја, а да ни је да ла ре ше ње за про бле ме ко ји се ти чу ње 
са ме, што је основ ни пред у слов во ђе ња озбиљ них пре го во ра са ЕУ. 

Ђуро Бодрожић ука зу је на то ка ко се про цес гло ба ли за ци је 
спро во ди под окри љем ути ли та ри стич ког мо ра ла и до бро зна не 
ста ре по ли ти ке завадипавладај,што је све на и шло на јед но плод-
но тле ме ђу сло вен ским на ро ди ма због њи хо ве скло но сти ка по-
де ла ма. Што се ти че си ту а ци је у Ср би ји, Бо дро жи ћев став мо жда 
нај бо ље илу стру је тврд ња да срп ске по ли ти ке и др жа ве да нас за-
пра во и не ма, јер се су шти на по ли тич ке ег зи стен ци је не ког на ро да 
са сто ји у то ме да он самдоносиодлукебезнаметањасастране.
1)  При каз збор ни ка Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, Ин сти тут за по ли-

тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.
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Вла дан Стан ко вић го во ри о то ме ка ко Ср би ју у раз до бљу 2001-
2008. го ди не ка рак те ри шу не у о би ча је но ве ли ки број пар ла мен тар-
них и вла да ју ћих стра на ка и про блем ко руп ци је, ко ји је сва ка ко 
је дан од кључ них еко ном ских и дру штве них про бле ма. Да се на-
ша зе мља на ла зи у јед ном ано мич ном ста њу го во ри у при лог и то 
што је Ре пу бли ка Ср би ја у раз до бљу од ок то бра 2000. до ју на 2006. 
го ди не про ме ни ла три мо де ла др жав но-прав ног устрој ства. По ред 
све га ово га, В. Стан ко вић го во ри и о про бле му тај ку ни за ци је, про-
бле му ко ји је до вео до из ме ње ног ре жи ма вла снич ке струк ту ре, не 
за рад бо љег по сло ва ња пред у зе ћа, већ да би се она мо гла по што 
по вољ ни јим усло ви ма от ку пи ти. Пре ма Стан ко ви ћу глав не ме ре 
по бољ ша ња си ту а ци је у Ср би ји су убр за на мо дер ни за ци ја по љо-
при вре де, раз вој ин ду стри је, ја ча ње по ве ре ња у др жав ну упра ву, 
де мо кра ти за ци ја по ли тич ког жи во та, ре фор ма обра зов ног и на уч-
ног си сте ма...

МомчилоСуботићраз ма тра геополитичкустварностСрбије,
за ко ју ка же да не пред ста вља од раз исто риј ски, прав но и по ли тич-
ки уте ме ље не те жње срп ског на ро да да жи ви у јед ној др жа ви, што 
је до ве ло до ре ду ко ва ња и фраг мен та ци је срп ског исто риј ског и ет-
нич ког про сто ра (уни ште ње Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не; ре ви зи ја 
Деј тон ског спо ра зу ма са ци љем уки да ња Ре пу бли ке Срп ске и ње-
ног ута па ња у Бо сну и Хер це го ви ну; не за ви сност Цр не Го ре; оти-
ма ње Ко со ва и Ме то хи је; да ва ње др жав них атри бу та Вој во ди ни). 

ДраганМарковићсма тра да се де мо кра ти за ци ја вла сти и упра-
вља ња у Ср би ји мо же оства ри ти са мо кроз тран сфор ма ци ју пред-
став нич ке де мо кра ти је у не по сред ну де мо кра ти ју и ауто крат ског 
од лу чи ва ња у де мо крат ско од лу чи ва ње пу тем ре фе рен ду ма и дру-
гих об ли ка лич ног из ја шња ва ња гра ђа на.

ДијанаВукомановићсе ба ви ана ли зом де фи ни ци ја и кон це па та 
Ср би јекао(не)довршенедржавеу про гра ми ма шест ре ле вант них 
пар ти ја у Ср би ји (СПС, СПО, ДС, ДСС, СРС, Г17 Плус), код ко јих 
се мо же уочи ти кон сен зус око ус по ста ве Ср би је као прав не др жа ве 
уте ме ље не на на че ли ма вла да ви не пра ва. Ме ђу тим, ли бе рал ни и 
или бе рал ни мо ду си ин тер пре та ци је де фи ни ци је др жа ве Ср би је су 
још увек у ста њу ме ђу соб ног пре ви ра ња – самконцептдржавно
стиуСрбијиостајенерешен.

Милан Јовановић раз ма тра ју ћи пар ла мен тар не из бо ре 2008. 
го ди не ка же да су се они од ли ко ва ли же сто ком бор бом, пр ља вим 
кам па ња ма, пре ва гом ‘’европ ских вред но сти’’ у опре де љи ва њу би-
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ра ча, пре гру пи са ва њем на пар тиј ској сце ни по оси ле ви ца-де сни ца 
и  нео че ки ва ним пар тиј ским ко а ли ци ја ма. Као ре зул тат све га ово га 
има ли смо не што ма њу из ла зност гра ђа на у од но су на пред сед-
нич ке из бо ре и си ту а ци ју у ко јој се је ди но пу тем ко а ли ци ја мо же 
оства ри ти пар ла мен тар на ве ћи на, што се и де си ло ства ра њем нео-
че ки ва ног по сти збор ног са ве за со ци ја ли ста и де мо кра та.

ЗоранМилошевићана ли зи ра На црт ста ту та АП Вој во ди не, ко-
ји је тре бао да бу де усво јен 14. ок то бра 2008. го ди не, и сма тра да је 
он сми шљен у ци љу да љег рас пар ча ва ња Ср би је као др жа ве. 

Петар Милосављевић раз ма тра иден ти тет и пре и ме но ва ње 
срп ског је зи ка ука зу ју ћи на то да се срп ском је зи ку де си ло не што 
што се ни је де си ло ни јед ном дру гом европ ском је зи ку, он је по ред 
јед ног до био ви ше на зи ва: срп ски, хр ват ски, бо шњач ки, бо сан ски, 
цр но гор ски, бу ње вач ки.

ДругидеоЗбор ни ка са др жи 4 при ло га у ко ји ма се ауто ри ба ве 
раз ма тра њем ди ле ма Ср би је на пу ту ка евроинтеграцији. Сви они 
ука зу ју на ску пу це ну ко ју на ша зе мља мо же да пла ти при ли ком 
ула ска у ЕУ. 

ДрИгорЈаневиз ла же са др жај нај но ви јег устав ног пра ва ЕУ 
са др жа ног у Уго во ру о Уста ву за Евро пу. Он сма тра да у Уста ву 
ЕУ по сто ји де мо крат ски ''де фи цит'' ко ји је уко ре њен у си стем ским 
од ред ба ма. У по ли тич ком уре ђе њу ЕУ се мо же уочи ти не до вољ но 
раз гра ни че ње из ме ђу основ них гра на вла сти  и про блем де мо кра-
тич но сти од лу чи ва ња ко ји се на ро чи то мо же при ме ти ти при ли ком 
при је ма но вих чла ни ца и кан ди да та.

ДејанаВукчевић го во ри о зна ча ју по ли тич ког ди ја ло га и о 
ње го вим по те шко ћа ма из ме ђу Ср би је и ЕУ. Пр ви ко рак по ли тич ког 
ди ја ло га учи њен је сеп тем бра 2003. го ди не ка да је усво је на де кла-
ра ци ја о по ли тич ком ди ја ло гу из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре и ЕУ, чи-
ји је зна чај ка сни је по твр ђен у Спо ра зу му о ста би ли за ци ји и при-
дру жи ва њу, ко ји су Ср би ја и ЕЗ пот пи са ли 29. апри ла 2008. го ди не. 
Д. Вук че вић ис ти че члан 10 Спо ра зу ма у ко ме су на ве де на че ти ри 
ци ља по ли тич ког ди ја ло га: уна пре ђе ње пот пу не ин те гра ци је Ср-
би је и ње но по сте пе но при бли жа ва ње ЕУ; при бли жа ва ње ста во ва 
из ме ђу Ср би је и ЕУ о ме ђу на род ним пи та њи ма; уна пре ђе ње ре-
ги о нал не са рад ње и раз вој до бро су сед ских од но са; и уна пре ђе ње 
за јед нич ких ста во ва Ср би је и ЕУ о без бед но сти и ста бил но сти у 
Евро пи. И док је пр ви ма ње-ви ше оствар љив, што се ти че дру гог, 
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тре ћег и че твр тог ци ља као каменспотицања по ја вљу је се пи та ње 
Ко со ва и Ме то хи је.

ЗоранПетровићПироћанац ба ве ћи се срп ском по ли ти ком 
и Ср би јом као др жа вом ка же да је срп ска ди пло ма ти ја по пи та њу 
Ко со ва ома ну ла и да не пред ста вља ни шта ви ше до дизањадре
ке.За Ср би ју ка же да се на ла зиизмеђу задругарскогполитичког
фенотипаи либералногцинизма и да је по треб но учи ни ти је дан 
за о крет ка алтердемократијии ус по ста ви тисвеукупносоцијалну
равнотежу ка ко би се она из ву кла изекономскизапостављенезо
неЕвропе.

Милош Кнежевић сма тра да се Ср би ја на ла зи у закаснелој
евроинтеграцији и упо зо ра ва на то да се у ЕУ укљу чу ју са мо чи
таведржавеанењиховиделови.Он сма тра да се Ср би ја на шла 
пред од лу ком КосовоилиЕУ.Ова два ина че спо је на пи та ња су раз-
дво је на за рад ма ни пу ла ци је, ка да је про блем ве ли ки и не ре шив 
при ме њу је се про це ду ра ње го вог раз ла га ња уз спре ча ва ње ње го-
вог са гле да ва ња у це ли ни. Што се ти че ста ва ЕУ пре ма Ср би ји и 
Ко со ву М. Кне же вић ка же да је на де лу опсенаприкривањатери
торијалнекрађе.

Трећидео Збор ни ка са др жи 5 при ло га у ко ји ма се ауто ри 
ба ве пи та њи ма без бед но сти, ко руп ци је и про мо ви са ња Ср би је као 
прав не др жа ве.  

РадославГаћиновићсе ба ви пи та њем безбедноснефункци
једржаве и ука зу је на ње ну не рас ки ди ву ве зу са по ли тич ком ор га-
ни за ци јом дру штва и за ви сност од ре ла ци ја ко је се ус по ста вља ју 
из ме ђу без бед но сти и по ли ти ке. Она се сво ди на по сре до ва ње из-
ме ђу по ли тич ког си сте ма и ње го вог дру штве ног окру же ња (чи ји 
је циљ да од лу ке до би ју ди мен зи ју оба ве зно сти). Она је, ме ђу тим, 
ујед но и осло нац по ли тич ког си сте ма, јер обез бе ђу је за шти ту ње-
го вих ин сти ту ци ја и њи хо во нео ме та но функ ци о ни са ње. Р. Га ћи-
но вић сма тра да се мак си мал на без бед ност и ап со лут на сло бо да не 
мо гу оства ри ти ни у јед ном дру штву, али да се то ме у бу дућ но сти 
ипак мо ра те жи ти.

ДрМилеРакићго во ри о раз ли чи тим аспек ти ма ме диј ског 
из ве шта ва ња и пре зен та ци је те ро ри зма, а то су: пред ста вља ње те-
ро ри зма као бор бе за сло бо ду; пред ста вља ње те ро ри зма као бру-
тал ног ак та; и пред ста вља ње и из ве шта ва ње о те ро ри зму у ци љу 
ма ни пу ла ци је. У по след њем слу ча ју ја ко је те шко от кри ти ова кав 
на чин из ве шта ва ња јер се нај че шће ра ди о при кри ве ним на ме ра ма 
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у ци љу иза зи ва ња уну тра шње де ста би ли за ци је у од ре ђе ној др жа-
ви. Он углав ном пред ста вља увер ти ру за дру ге вој не ак ци је.

МиодрагРадивојевићкроз ана ли зу ко руп циј ских при ли ка 
кра јем XIX ве ка до ла зи и до ути ца ја обра сца ко руп циј ског по на-
ша ња на по ја ву ко руп ци је у да на шњој Ср би ји. У по ли тич кој прак-
си за бе ле же на је по ли тич ка ко руп ци ја и тр го ви на по сла нич ким 
ман да ти ма, ма ле стран ке у усло ви ма фраг мен ти са ног по ли тич ког 
си сте ма ра ди фор ми ра ња пар ла мен тар них ве ћи на уце на ма до би-
ја ју ва жне ре со ре и упра вља ње јав ним пред у зе ћи ма. Као по се бан 
про блем ја вља се и не мо гућ ност ефи ка сне кон тро ле фи нан си ра ња 
по ли тич ких стра на ка.

Дра ган Јо ва ше вић сма тра да се ме ђу кри вич ним де ли ма ко ја 
угро жа ва ју ин сти ту ци је прав не др жа ве и вла да ви не пра ва у Ср би ји 
по себ но из два ја ју кри вич на де ла ко руп ци је ко ја пред ста вља ју са-
мо раз ли чи те об ли ке и ви до ве ис по ља ва ња зло у по тре бе слу жбе ног 
по ло жа ја.

 Не над Пе рић ука зу је на зна чај по ли тич ког ли ка др жа ве у ме-
ђу на род ним од но си ма и на по тре бу брен ди ра ња Ср би је. Он го во ри 
о то ме ка ко до са да ни је ра ђен ин те гри са ни мар ке тин шки про цес 
брен ди ра ња-про фи ли са ња ими џа Ср би је, ко ји би у слу ча ју да се 
ра ди од го вор но, ква ли тет но и са ви зи јом до вео до по зи тив них ре-
зул та та на раз ли чи тим ни во и ма др жа ве.

*
* *

Ср би ја се на по чет ку XXI ве ка на шла пред број ним политич
кимиинституционалнимизазовима. У том сми слу овај Збор ник 
ра до ва до би ја на зна ча ју јер у ње му ауто ри да ју јед ну све о бу хват ну 
ана ли зу по ли тич ког и дру штве ног жи во та у Ср би ји. Не мо же се, 
ме ђу тим, оте ти ути ску да ова кви на по ри пред ста вља ју са мо ма ли 
ко рак у от кри ва њу и ре ша ва њу про бле ма ко ји уз др ма ва ју те ме ље 
на ко ји ма сто ји Ср би ја. По треб но је на ста ви ти са ова квим науч
ниманализама иизналажењимарешењазапроблеме у на ди да ће 
ова кав на чин, ипак, пре о вла да ти до но ше ње од лу ка на осно вуполи
тичких иличнихинтереса.
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