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Увод
Једна од најбитн ијих и наја кт у
елн ијих тема данас у Србији јес те
питање прик ључ ивања наше зе
мље Европс кој унији. Жива поле
мик а која се вод и на друштвеном
нивоу је ретко када бил а нау чно
подс крбљена-углавном се сас то
јал а од ставова, личн их миш ље
ња или једнос трано сагледан их
чињен ица, те и једнос трано упо
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требљен их основа за нау чн у ана
лизу овог проблема. Мало тога је
имало свеобух ватан прис туп, а
доношење овак ве одлуке, која има
врх унс ки пол ит ичк и, друштвен и,
економс ки и друг и значај захтева
управо најш ири мог ућ и нау чн и
прис туп који се бави остварива
њем српс ких држ авн их циљева.
Такође, овак ав прис туп захтева
укљу ч ивање наш их најзначајн и
јих друштвен их снага и рес урса,
не би ли одлук а имал а нуж ан де
мократс ки лег ит им итет.
Инс тит ут за европс ке студ ије
је, као једна од најпозван ијих ин
стит уц ија које треба да размот ре
ово питање, издао зборн ик Срби
ја у пред ворју Европс ке уније који
на веома умешан нач ин у чет ири
цел ине даје међусобно суп рос та
вљене ставове. Аутори су изнел и
ставове зас новане на дубљој ана
лизи како ЕУ, тако и српс ког наро
да и држ аве, а у одређен им случа
јевима и генералног гео-пол ит ич
ког диск урса.

Део први: ЕУ
скептицизам
Почетак књиге и најобимн и
је део пос већен је двема књигама
које износе разлоге прот ив при
ступања ЕУ. Обе књиге су издате
2008, а аутори су Дејан Мировић
- Арг умент и прот ив Европс ке
уније и Милош Кнежевић - Евро
скепт иц изам. Обојица се највише
слаж у око тога да је ЕУ пред имен
зион ира на орга н иза ц ија изрази
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то бирократс ког устројс тва, али
свак и за себе елаборира низ дру
гих ставова који су конт ра при
кључењу Европс кој унији.
Мировић поч иње од тога што
је ЕУ веома скупа и крајње биро
крат изована “супердрж ава” у којој
са мо пос тоји при вид демократ и
је. Разлоге вид и у томе што се све
главне одлуке доносе у Бриселу
од Европс ке ком ис ије која има
улогу владе ЕУ, те да се одлуке
која донос и ово тело прос леђу
ју у парл аменте држ ава члан ица
на усвајање. Такође, седн ице ко
мис ије су тајне и нема зван ичне
док у мента ц ије. Мировић опт у
жује европс ку бирократ ију и да је
прес купа, као и да донос и вел ик и
број уредби од који се један део
кос и са природн им закон има (од
ређују се, изглед и до мил иметар
ске прец износ ти вел ич ине воћа и
поврћа). Овај арг умент се однос и
и на пољоп ривреду Србије која
неће моћ и да изађе на крај са ова
квом рег ул ат ивом, а предс тавља
један од наш их најваж нијих ре
сурса. При томе Мировић анал и
зира и расподелу буџета ЕУ, чија
половина се изд ваја за пољоп ри
вреду и развој сеос ких подручја.
Од те половине веома мал и део
добијају нове члан ице, готово све
одл ази у “старе члан ице ЕУ”. Та
кође, осамдесет процената помо
ћи иде вел ик им произвођач има и
концерн има (као што су Нес тле и
Унилевер), а само двадесет обич

ним пољоп ривредн иц има, који су
код нас и нају г рожен ији.
Аутор навод и и познат у чи
њен иц у да се током транзиц ије
држ ава путем аквизиц ије пос то
јећ их (и најчеш ће најп рофитабил
нијих ако су здрава)1 предузећа
по веома повољн им ценама. Тада
так во преду зеће бива ист ргн уто
из мреже нац ионалне привреде
и пос таје део мулт инац ионалне
компан ије, те више не даје посао
привред и око себе, већ друг им де
ловима мат ичне фирме. Мировић
навод и међународне и изворе из
Пољс ке не би ли оповргао идеју
да улазак у ЕУ знач и заус тављање
исељавања образоване и млађе
радне снаге. Нап рот ив, навод и
примере Пољс ке -након прик љу
чења ЕУ два мил иона радно спо
собн их становн ик а је нап ус тило
зем љу, исто као и са Рум ун ијом,
док је из Бугарс ке отиш ло мил ион
становн ик а.
Мировић ЕУ бирократ ију као
изу зетно корумп иран у што под
скрбљује са два док аза: Европс ка
ком ис ија је 1999. поднел а оставк у
због корупц ије, а Европс ка аген
ција за борбу прот ив корупц ије
је за прву петогод иш њиц у свог
деловања поднел а извештај о из
нос у превара и корупц ије од пет
мил ијард и евра. Ако се зна да се
у већ ин и случајева открије мањи
део, онда је ова информац ија за
бри ња вајуће природе. 2
1
2
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Такође, Мировић се позива
и на то да се Србији конс тантно
понавља да недовољно сарађује са
судом у Хаг у, и поред тога што је
испоруч ил а два председн ик а, јед
ног прем ијера, једног вицеп рем и
јера, вел ик и број мин ис тара и цео
ратн и генералштаб. Даље, иако је
Србија обновил а и учврс тил а де
мократ ију, а Косову пон уд ил а све
што се може зам ис лит и од ауто
ном ије, западн и дип ломатс ки
кругови су јој оспорил и право да
упра вља својом покраји ном.
Друг и аутор, Милош Кнеже
вић се више усмерио на култ урнопол ит ичке разлога неул ас ка у ЕУ,
при чем у у уводу прави фундамен
тал н у разл ик у између еврос кеп
тиц изма и еврофобије. Еврос кеп
тиц изам није страх од Европе или
мрж ња према њој. То је рац иона
лан и крит ичк и став према ЕУ. У
оквиру овога Кнежевић разрађује
једн у неос порн у чињен иц у која
се не упот ребљава довољно чес то
као арг умент: Срби који већ живе
у Европ и се и не мог у дек ларисат и
као неевропс ки народ, што је са
свим лог ично.
Он развија широк у платфор
му арг умената који се базирају
на култ урној иск ључ ивос ти коју
члан ице ЕУ развијају према свем у
што нема обрисе европс ког кул
турног идент итета. На то надо
везу је нед вос мис лен у одбојност
Запада према Исток у, што се вид и
и кроз опсеж не и пон иж авајуће
услове које канд идат и морају да
398

исп уне да би пос тал и чланови ЕУ.
Пол ит ик а која Европс ка заједн и
ца вод и према Исток у и држ авама
које су изразиле жељу да пос тан у
чланови ЕУ Кнежевић опис ује
као нео-колон ијал ис тичк у.
Та пол ит ик а се рефлект ује на
свим нивои ма: пол ит ичком, при
вредном, култ урном, мед ијс ком и
друг им, те је прош ирење ЕУ, пре
ма Кнежевићу, вел ик и “соц ијалн и
и пол ит ичк и инжењеринг”. Један
од главн их разлога, поред про
ширења трж ишта (зарад даљњег
богаћења старих члан ица које су
нек ада биле колон ијалне силе),
аутор види у исконској мрж њи
коју је Запад оду век осећао према
Исток у и који је у прош лос ти по
кушавао да арт ик ул ише кроз аси
мил ац ију на нивоу хриш ћанс тва,
а чес то и војно. На ово се надове
зује дубоко негат иван имиџ који
Балк ан има на Западу већ неко
лико векова (додуше не без нек их
основа 3), који је увећан прик ази
вањем Србије као главног кривца
за распад СФРЈ и пратеће ратове
и дру г им пропаганд н им елемен
тима којима су Срби, као народ,
обележен и.
Нео-колон ијалн и аспект док а
зује кроз чињен иц у да у најбитн и
јим тел има ЕУ дом ин ирају пред
ставн иц и Немачке, Франц ус ке,
Британ ије, Шпан ије и Итал ије
дом ин ирају, док су предс тавн иц и
већ ине друг их нац ија, нароч ито
3
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нових члан ица готово занемар
љиви у цент рима европс ког пол и
тичког и економс ког одлуч ивања.
У првом делу предс тављено је
и миш љење Мише Ђурковића из
Инстит ута за пол ит ичке студ ије
о ставу америчке адм ин ис трац и
је према Србији и њеном прик љу
чењу ЕУ. Он примарно Балк ан и
Србију, као његову цент ралн у зе
мљу, ставља у геопол ит ичк у раван
према САД, где су њен и интерес и
јас ни и изражен и. Балк анс ко по
луострво има стратеш ки значај за
деловање на Блис ком исток у и на
предовање према Рус ији (највећа
америчк а база у Европ и се нал а
зи управо на Косову за које аутор
тврд и да је дос пело у овак ав поло
жај директн им укључењем САД у
стварање ОВК), а правац гасовода
иде преко Србије и територија на
стањен их српс ким народом.
Изу зетно је зан им љива њего
ва теза да САД, иако дек ларат ив
но подрж авају улазак Србије у ЕУ,
суштинс ки нис у заи нтересовано
за то, нап рот ив. Услед уочљивог
деловања некол ико претходн их
ад м и н истра ц ија на разјед и ња ва
њу српс ког нац иона (јер САД, као
што и Милош Кнежевић тврд и, у
Србији виде малу или продужен у
Рус ију, њен потенц ијал да изађе
на топ ла мора, што укључ ује кон
тролу енергетс ких праваца4).
4

Што се у некој мери и десило у
Србији, Реп ублици Српској и Цр
ној Гори, делимично на начин који
САД нису могле да спрече. Прим.

Балк ан Ђурковић вид и и као
геопол ит ичк и трус но подручје
које САД држе у резерви за евен
туа лн у дес табил изац ију Европе,
где су опет Срби цент ралн и на
род који је довољно пута, иако ма
ли, утицао на историјс ке токове, а
својом бунтовнош ћу пос тају иде
ална мета. Због тога, према ауто
ру, САД сузбијају снаг у српс ког
народа, а најједнос тавн ији прав
ци за то јес у увођење подел а и из
мена идент итета чиме образлаже
правце даљњег геопол ит ичког де
ловања САД: одвајање Војвод ине,
а мож да и још неког региона од
српс ке мат и це.
Иако наведен и у својим дело
вима аутори не нуде конкретно
решење-геопол ит ичк и и нац ио
налн и диск урс, он се да нас лут и
ти у идеји зас тупаној од стране
пол ит ичк их “еврореа л ис та” који
упозоравају да Србија не треба
да пок азује тол ико нес трп љења
за улазак у ЕУ, већ да би требало
агрес ивн ије корис тит и полож ај
канд идата за улазак у ЕУ који има
слободан изл аз на огромно рус ко
трж иште. Према њима зем ља са
так вом позиц ијом не само што
може да корис ти део фондова ЕУ,
већ може привућ и и кап итал ко
ји, због строгих услова ЕУ, нема
мог ућност за плас ирање на тамо
шњем трж ишту.
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Део друг и:
Европско и српс ко
у кључ у
демократије
Овај део предс тавља радове и
анал изе Александра Гајића и Гор
дане Живковић из Инс тит ута за
европс ке студ ије.
Саша Гајић се кроз проу чава
ње односа европеизац ије и тра
диц ије, где зас тупа тезу да чес то
прис утна идеја о трад иц ији као
сметњи за европеизац ију нема
осно
ву због устрој
с тва ЕУ као
заједн ице “држ ава и грађана”, те
да и поред својих кохезион их и
хибридн их особина ЕУ поштује
култ урне идент итете и да није су
протстављена култ урн им разл и
читостима.
У оквиру тога Гајић дубље ана
лизира трад иц ију и њене одл ике,
нароч ито оне у однос у на европ
ску историју и европс ки култ ур
ни прос тор. Кроз навођење већег
броја конс тит ут ивн их елемената
и одредн ица ЕУ извод и зак ључак
да би се нац ионалн и култ урн и
идент итет и трад иц ија слож ил и и
уклоп ил и у већ пос тојећ и мулт и
култ уралн и сис тем вреднос ти ко
ји је, суштинс ки гледано, нас тајао
вековима. Но, аутор не навод и не
ке конкретне примере којима би
подс крбио своје арг ументе, што
оставља прос тор за полем ик у.
Наредн и аутор, Гордана Жив
ковић изу чава однос нац ионал
ног идент итета и Европс ке уније,
400

тј. питања потенц ијалног губље
ња идент итета улас ком у ЕУ. Раз
рађује две међусобно суп ротс та
вљене идеје. Прва је да процес и
европс ких интег рац ија, захтевају
нови концепт када су у питању
држ ава и нац ија, па се на основу
тога нови идент итет и европс ких
држ ава рађају из верт ик алног су
кобљавања са идент итетом “ви
шег реда”, а не из хоризонталног
односа с друг им нац ијама. Према
тој идеји нац ионалн и идент итет
губи на важ нос ти, што се углав
ном пренос и на елементе свес ти
у вези са суверен итетом држ аве и
нац ије.
Са друге стране, анал изира се
проблем идент ифик ац ије садрж а
ја европс ког идент итета, на осно
ву чега аутор извод и зак ључак да
су мале мог ућнос ти за конс ти
туисање европс ког идент итета
укол ико се пок аже да су разл ике
у пои мању припаднос ти и разу
мевања самог темеља европс ког
јед инс тва непом ирљиве. По том
питању навод и се ефектан при
мер односа хриш ћанс ке Европе
и пос тојећ их мањина (које се у
мног им зем љама поп ут Франц у
ске, Немачке, Белг ије и Хол анд и
је дра мат ич но повећа вају)5 које
хриш ћанс тво не препознају као
зајед н ичк и вред нос ни елемент,
нап рот ив. Стога се тврдње да ће
се европс ке држ аве и нац ије лако
одрећ и својих идент итета у име
5
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јед ног зајед н ич ког веома пробле
мат ич не.
Аутор, такође, указује и на по
требу суочавања српс ког народа
са својим правос лавн им идент и
тетом и предањем у оквиру мо
дерн их токова и времена која до
лазе.

Део трећ и:
Искушења на пут у
до Европс ке уније
Овај део нас увод и у полем ик у
о кретањима генералн их пол и
тичк их сил а, нароч ито оних које
(ре)обл ик ују изглед држ ава, па
и нац ија, како на српс ком, тако и
европс ком нивоу. У овом делу су
миш љења и најоп речн ија - крећу
се од еврос кепт иц изма до при
кључењу најближ их ставова.
Први аутор предс тављен у
овом делу, Радм ил а Нак арада се
бави глобал изац ијом и неол ибе
ралн им прис тупом који она про
паг ира, а који пос тупно довод и до
слабљења капац итета држ аве да
врш и своје функц ије, те и редефи
нисања права на мешање у пос ло
ве суверен их држ ава рад и зашти
те људс ких права.
Према Нак арад и, нова прави
ла немају упориште у пос тојећем
међународном праву, већ претпо
стављеном, надол азећем “кос мо
пол итс ком праву”. На основу тога
имамо две групе држ ава: оне која
нова правил а суверен итета дефи
ниш у и одлуч ују на кога и како ће
их примен ит и и оне које су објект

“прос већен их интервенц ија”, по
пут Србије. Тако је признавањем
унил атералне сецес ије ЕУ темељ
но отеж ал а трансформац ију срп
ске држ аве.
Даље, разл аже се концепт
трансформац ије и пос тавке др
жаве који аутор траж и у објед и
њавању стратег ија које прец изно
препознају уну т раш ње пробле
ме (по питању Србије ист ич у се
парт иократ ија и нес пособност
пол ит ичке елите да заштит и ви
талне нац ионалне интересе,
корупц ија и нес тручно вођена
приват изац ија) и успеш но их ре
шавају паралелно са спољаш њим
маневрима који треба да корис те
свак и маневарс ки прос тор који се
пруж а. Аутор образлаже да не по
стоји универзална форм ул а, већ
да се морају поштоват и лок алне,
историјс ке и култ уролош ке од
лике. При томе навод и пример
азијс ких држ ава које нис у слепо
слушале неол ибералн у мант ру,
већ под држ авном ингеренц ијом
спровеле успеш не реформе (Ју
жна Кореја, Кина, Малезија). То
довод и аутора до идеје да Србија
неос порно мора да развија мреж у
односа и ван европс ких оквира са
зем љама које мог у утицат и на ње
ну економс ку (и додаћемо пол и
тичк у) консол идац ију.
Потом се Александар Фат ић
бави структ урн им и пол ит ичк им
нас иљем, где успеш но елаборира
чињен иц у да је у неорган изова
ним држ авама, посебно оним у
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транзиц ији, у којима влада тренд
реконфиг урац ије влас ти и утица
ја, ниво структ урног нас иља ве
ома висок. Он се испољава кроз:
бројне злоу пот ребе и клас ичне
видове пол ит ичке корупц ије: не
пот изам и крон изам, трговин у
пол ит ичк им услугама са бога
тим финанс ијерима странак а и
сл. Анал изира се и феномен по
лит ичк их елита које нас тају из
нас леђен их мех ан изама поделе
власти. Аутор смат ра да су се у
Србији развил и нас ледн иц и по
лит ичк их комесара и првобораца
ком ун ис тичког реж има (од којих
је део и даље прис утан у нају глед
нијим нау чн им и култ урн им ин
стит уц ијама).
Фат ић се бави и феноменом
конгломерата елите који се ис
пољава кроз рег рутовање истих
личности из разл ич ит их елита на
места у друг им елитама (разл ич и
тим мес тима у држ авном апара
ту), што према њем у условљава за
тварање (у овом случају српс ког)
дру штва.
Наредн и аутор, Златко Иса
ковић обрађује проблем мерења
дистрибуц ије пол ит ичке моћ и
у Србији и Европс кој унији, што
анал изира кроз следеће факторе:
ста новн и штво, територију, еко
ном ију, војн у силу, пол ит ичк и си
стем и уређење, идеолог ију и мо
рал, ком ун ик ац ије и геопол ит ик у
у опште. Аутор сферу ком ун ик а
ција, с правом, сврс тава у најкри
тичн ије код нас: неразвијена је, а
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веома битна (у целок упном пред
стављању држ аве и народа 6). Уви
ђање ове чињен ице, наж алост,
није својс твено наш им нау чн им
круговима, или се на ње гледа са
мањом важ нош ћу него што зас лу
жу је7. На њу се нас лања култ ура
која исто, према аутор предс тавља
једн у од три кључне облас ти коју
Србија треба да развија и у којој,
при томе, има вел ик и потенц ијал
и квал итет.
Уз развој економ ије и наведе
не две облас ти, Србија би пос та
ла атракт ивн ија, прих ваћен ија
зем ља са већом способнош ћу за
улазак у ЕУ, иако ове потенц ијале
не треба развијат и иск ључ иво из
тог разлога, већ општег држ авног
и нац ионал ног нап ретк а.
Тре
ћ и аутор - Ха
с и
ба Хру
стић у овом делу предс тавља сво
је виђење најбитн ијих елемената
сарадње Србије и ЕУ у облас ти
опорезивања. Најбитн ије ства
ри које Србија треба да промен и
у свом порес ком сис тем у, а рад и
прик ључ ивања ЕУ су: рес трукт у
ирање порес ке адм ин ис трац ије,
даља реформа фис калног сис тема,
борба прот ив порес ке утаје и бор
ба прот ив штетне порес ке конк у
ренц ије. Аутор изд ваја и увођење
синтет ичког пореза на доходак
6

7

Више о овој теми у рад у: “Bran
ding the State and the Nation (The
Case of The Republic of Serbia)”, In
ternational Journal of Social Scien
ces and Humanities MEGABRAND,
No. 1/June 2010/Volume 1.
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грађана који би омог ућ ио пра
вично опређивање - у складу са
економс ком сна гом.
Анал изирају се и фис кална
државна помоћ, избегавање дво
струког опорезивања, и друге, ко
је Хрустић успеш но рашч лањује и
упоређује. Из свега овога се вид и
и шта би Србија, због себе саме
требал а да урад и, када је њен фи
скалн и и порес ки сис тем у пита
њу, а рад и јачања економ ије и њене
конк у рентнос ти у међу народн им
оквири ма.
Део чет врт и: Питања која се
не смеју прећутат и
Момч ило Дик лић се бави
Европс ком унијом и српс ко-хр
ватс ким однос има, пре и након
2000. год ине. Анал изирају се
српс ко-хрватс ки од нос и оптере
ћен и бројн им нес поразум има и
прот ивречнос ти ма, као промене
настале распадом СФРЈ када је
српс ки народ изг убио конс тит у
тивност у Хрватс кој и готово не
стао у њој (сведен је на мање од 5%
укупног становн иштва).
Дик лић износ и питање про
ширења ЕУ балк анс ким зем љама
и међународно прих ваћен их оба
веза Хрватс ке према Србима које
нис у исп уњене (враћање станар
ских и зем љиш них права, обнова
ратом оштећене имовине, учеш ће
у процес у приват изац ије, неис
плаћене пензије, динарс ка и де
визна штедња остал а у хрватс ким
банк ама, и друга питања) уз нада
ње да би се она реш ил а улас ком

Хрватс ке и Србије у ЕУ и да би се
полож ај Срба у Хрватс кој тиме
побољшао.
На крају зборн ик а Петар Ми
лосављевић размат ра питање
српс ког језик а који је дож ивео
да добије разна имена, што није
учињено ни са једн им европс ким
језиком. Аутор захтева да се на
прос тору бивше СФРЈ дос ледно
поштују европс ке вреднос ти и
зас тупа став да се треба врат ит и
схватању српс ког народа као мул
тиконфес ионалног, како се чин и
и у случају друг их народа, те да се
један језик мора називат и својим
правим именом где год да се гово
ри.
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