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УВОДНИК

  Пред ва ма се на кра ју 2012. го ди не на ла зи че твр ти број ча
со пи са Срп ска по ли тич ка ми сао по све ћен ана ли зи број них на уч них 
пи та ња, ди ле ма и ак ту ел них по ли ти ко ло шких те ма. Цен трал на те
ма овог бро ја раз ма тра је дан од нај ва жни јих до га ђа ја ко ји су обе
ле жи ли 2012ту у Ср би ји, а то су, сва ка ко, оп шти из бо ри. Из бо ри 
пред ста вља ју са мо сре ди ште до ми нант ног мо де ла пред став нич ке 
де мо кра ти је. По сто ји те о риј ски кон сен зус о то ме да они чи не осно
ву де мо кра ти је и ујед но пред ста вља ју   нај де мо крат ски ји мо дел од
лу чи ва ња. Они су из вор и те мељ ле ги ти ми те та др жав не вла сти, 
а ,,так ми че ње’’ ви ше са мо стал них пар ти ја на сло бод ним и рав но
прав ним из бо ри ма пред ста вља јед но од основ них кон сти ту тив них 
обе леж ја пред став нич ке де мо кра ти је. У том сми слу у овом бро ју 
мо же те на ћи че ти ри ве о ма зна чај не ана ли зе из бо ра и из бор них ре
зул та та и њи хо вих по сле ди ца у по ли тич ком про сто ру Ср би је. На 
са мом по чет ку на ла зи се рад Ми ла на Јо ва но ви ћа ко ји за хва та ин
тер пре та ци ју нај зна чај ни јих ре зул та та и по ли тич ких по сле ди ца 
пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји. Аутор ис ти че ка ко су по ве ћа ње 
ап сти нен ци је и про ме на стра на ка на вла сти глав не ка рак те ри сти ке 
из бо ра у 2012. го ди ни. Пе тар Ма тић, са дру ге стра не, пру жа ана
ли зу ло кал них из бо ра у ко јој се раз ма тра ју ре зул та ти и по сле ди це 
из бо ра, ак те ри у из бор ном про це су, као и кам па ња ко ја им је прет
хо ди ла. Он ука зу је на то да иако у на уч ним и струч ним по ле ми ка
ма пре о вла ђу је ми шље ње да су ло кал ни из бо ри „дру го ра зред ни“ они 
ипак мо гу ин/ди рект но об ли ко ва ти и ре зул та те цен трал них, би ло 
пар ла мен тар них или пак пред сед нич ких из бо ра. У овом де лу, та ко ђе, 
мо же те на ћи и рад Мар ка Пеј ко ви ћа ко ји се ба ви пред сед нич ким из
бо ри ма у Ср би ји као и по сле ди ца ма ко је они оста вља ју на по ли тич ки 
жи вот Ср би ји, као и рад Ду ша на Ву чи ће ви ћа ко ји раз ма тра из бо ре 
за по сла ни ке скуп шти не АПВ.   

    На кон глав не те ме бро ја сле ди ру бри ка по све ће на те о риј
ским при сту пи ма др жа ви и де мо кра ти ји. Уну тар ру бри ке мо же те 
на ћи кон цеп ту ал не при сту пе и кла си фи ка ци је ве за не за фе но мен 
сла бих и ја ких др жа ва, кри тич ку ана ли зу де мо кра ти је и са вре ме них 
дру штве них про це са, раз ма тра ње раз ли чи тих те о риј ских при сту
па нео ли бе ра ли зму, ана ли зу по ве ре ња гра ђа на Ср би је у по ли тич ке 
ин сти ту ци је, ис тра жи ва ње зна ча ја на ро да као но си о ца и вр ши о ца 
су ве ре но сти, као и те о риј ско про ми шља ње То ро о вог кон цеп та  гра



           

      
       

ђан ске не по слу шно сти.
Овај број са др жи још два те ма та под на сло вом ,,Тра ди ци ја и 

са вре ме ни дру штве ни про цес’’ и ,,Огле ди у сту ди је’’ где се, та ко ђе, 
мо же на ћи ве ли ки број ана ли за под јед на ко бит них и ак ту ел них про
бле ма.

По што ва не ко ле ге, као и у прет ход ним бро је ви ма и овај број 
ча со пи са  са др жи број не те ме ко је ће, на да мо се, од го во ри ти по
тре ба ма ва шег на уч ног и ис тра жи вач ког ра да. Ве ру је мо да смо и 
са овим бро јем на ста ви ли тра ди ци ју об ја вљи ва ња ра до ва ви со ког 
ква ли те та, што смо се тру ди ли да и до са да чи ни мо. На кра ју овог 
увод ни ка же ли мо да се за хва ли мо свим ауто ри ма са ко ји ма смо са
ра ђи ва ли у 2012. го ди ни са же љом да се на ша успе шна са рад ња на
ста ви и у сле де ћој го ди ни, као и го ди на ма ко је пред сто је. По зи ва мо 
све за ин те ре со ва не да сво је ра до ве за сле де ћи број ча со пи са мо гу до
ста ви ти нај ка сни је до 10. 02. 2013. го ди не.   
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ПАРЛАМЕНТАРНИИЗБОРИ
УСРБИЈИ2012.ГОДИНЕ

–РЕЗУЛТАТИИПОЛИТИЧКЕ
ПОСЛЕДИЦЕ*

Сажетак
По ве ћа ње ап сти нен ци је и про ме на стра на ка на вла сти, глав-

не су ка рак те ри сти ке из бо ра 2012.го ди не. Ко а ли ци је оку пље не око 
Де мо крат ске стран ке, Со ци ја ли стич ке пар ти је и Г17, ко је су прет-
ход ним из бо ри ма 2008.го ди не има ле ве ћи ну и фор ми ра ле вла ду, 
осво ји ле су не знат но ма ње гла со ва на мај ским из бо ри ма, али вла-
да ју ћа ко а ли ци ја ни је за др жа ла власт. Про ме ну вла де узро ко вао 
је по раз ли де ра ДС, Бо ри са Та ди ћа на пред сед нич ким из бо ри ма. 
По бе да То ми сла ва Ни ко ли ћа, пред сед ни ка Срп ске на пред не стран-
ке, на пред сед нич ким из бо ри ма отво ри ла је про ме не у од но си ма 
пар ла мен тар них стра на ка и фор ми ра ње но вих по ли тич ких са ве за. 
СНС је по бед ник оп штих из бо ра: по ра зи ли су Срп ску ра ди кал ну 
стран ку та ко што су јој пре у зе ли члан ство, функ ци о не ре и би рач ко 
те ло; њи хов кан ди дат вр ши ће функ ци ју ше фа др жа ве; фор ми ра-
ли су Вла ду и вр ше власт у ве ћи ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.  
Ли дер ДС Б.Та дић нај ве ћи је гу бит ник оп штих из бо ра: по сле ви-
ше го ди шње до ми на ци је на по ли тич кој сце ни он је из гу био ме сто 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, а де мо кра те су опо зи ци ја у пар ла мен ту. 
Тај по раз Б.Та ди ћа ко штао је и ме ста ли де ра стран ке. Пре о крет у 
фор ми ра ње вла сти омо гу ћи ла је ко а ли ци ја оку пље на око со ци ја ли-
ста. Осво јив ши око 80% гла со ва ви ше не го на прет ход ним из бо ри-
ма, со ци ја ли сти су на пу сти ли до скорш њег „стра те шког парт не ра” 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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и омо гу ћи ли из бор ни пре о крет. Тран сфор ми са ни ра ди ка ли и со-
ци ја ли сти, по ли тич ки парт не ри из 90-тих, по сле два на ест го ди на, 
по но во су на вла сти. По ли ти ка ко ју ће во ди ти по ка за ће да ли су у 
пра ву скеп ти ци ко ји твр де да се ра ди о ре ста у ра ци ји ста рог ре жи-
ма и по ли ти ке или ја ча њу кон со ли да ци је де мо кра ти је.
Кључ не ре чи: ре зул та ти из бо ра, из ла зност, по ли тич ке по сле ди це

У про це су ре де мо кра ти за ци је Ср би је, ко ји тра је не што ду же 
од две де це ни је, би ло је, не ра чу на ју ћи пр ве кон сти ту тив не, шест 
пре вре ме них пар ла мен тра них из бо ра и са мо два из бор на ци клу-
са, 1997. и 2012. го ди не,  ко ја су одр жа на по сле ис те ка уста вом 
од ре ђе ног че тво ро го ди шњег ман дат ног пе ри о да На род не скуп-
шти не. Из бор ни ка лен дар је на го ве шта вао да ће се они одр жа ти 
исто вре ме но са из бо ри ма по сла ни ка Скуп шти не АП Вој во ди не и 
од бор ни ка у ве ћи ни оп шти на и гра до ва, као и 2008. го ди не ка да 
су се исто вре ме но одр жа ли из бо ри за пар ла мен те од ло кал не са-
мо у пра ве, пре ко АП Вој во ди не до Ре пу бли ке. Ме ђу тим, из бор на 
сце на се до дат но усло жи ла рас пи си ва њем пре вре ме них из бо ра за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке. Та ко се 6. мај 2012. го ди не пре тво рио у 
оп ште из бо ре, јер је ве ћи на гра ђа на би ра ла пред ства нич ка те ла од 
ло кал не са мо у пра ве, пре ко ауто ном не по кра ји не, до на ци о нал ног 
ни воа. Тер мин исто вре ме ног одр жа ва ња из бо ра на свим ни во и ма 
ни је про из вод слу чај но сти. На про тив. Он је па жљи во и на мер но 
од ре ђен во љом вла да ју ће Де мо крат ске стран ке из не ко ли ко про-
за ич них раз ло га за ко је све стран ке на вла сти ве ру ју да ће им би-
ти до дат ни адут пред би ра чи ма. Пр ви се огле да  у обра зло же њу 
да тро ше ње пу ног ман да та пар ла мен та и вла де зна чи ста бил ност 
вла сти, уз оче ки ва ње да ће јав но мње ње то раз у ме ти као по др шку 
би ра ча стран ка ма вла да ју ће ко а ли ци је, као из раз  над мо ћи над опо-
зи ци о ним ри ва ли ма и ве ћом шан сом за из бор ни успех и до би ја ње 
још јед ног ман да та и оста нак на вла сти. За то је  до по след њег ча са 
че ка на од лу ка о до би ја њу кан ди да ту ре за члан ство у ЕУ, от по чи ња-
ње про из вод ње ауто мо би ла ФИ АТ у Кра гу јев цу, као нај ве ћих из-
бор них обе ћа ња, и за то су од би је ни зах те ви опо зи ци је да се го ди ну 
да на ра ни је рас пи шу пре вре ме ни из бо ри. Дру ги раз лог је уве ре-
ност де мо кра та, ве ро ват но за сно ва на на ин тер ним ис тра жи ва њи ма 
јав ног мње ња, да ће одр жа ва њем из бо ра на свим ни во и ма до дат но 
хо мо ге ни зо ва ти при ста ли це сво је по ли ти ке. За то је су прот но ду ху 
Уста ва, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је и Де мо крат ске стран ке Бо-
рис Та дић, иза звао ин сти ту ци о нал ни ва кум „скра ћи ва њем” ман да-
та  и рас пи си ва њем пре вре ме них из бо ра за ше фа др жа ве. По ред 
ова два по ли тич ка раз ло га за ко је су ве ро ва ли да ће „да ти ве тар у 
ле ђа” њи хо вим кан ди да ти ма и кан ди дат ским ли ста ма, де мо кра те 
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су по се гле и за вер ским: из бо ри су рас пи са ни на ве ли ки пра во слав-
ни пра зник, Ђур ђев дан, стра нач ку сла ву, по ру чу ју ћи да у из бо ри ма 
осим би рач ке, оче ку ју и не бе ску по др шку. 

ПОЛИТИЧКИОКВИР

Из бор ним про це сом до ми ни ра ју стран ке и гра ђа ни као би-
ра чи, али ди на ми ка из бо ра узро ко ва на је пре вас ход но дру штве ним 
кон тек стом. Из бор на од лу ка је увек од раз од но са сна га у стра нач-
кој аре ни и рас по ло же ња би ра ча, али узро ци ис хо да из бор них про-
це са увек су уокви ре ни дру штве ним по љем, оним што се у ње му 
до га ђа, ка ко тре нут но та ко и ду бин ски. По ли тич ки ак те ри при пре-
ма ли су се че ти ри го ди не за мај ски ула зак у из бор ну аре ну. Власт је 
има ла пун ман дат да спро ве де про грам око ко јег се фор ми ра ла пар-
ла мен тар на ве ћи на, а опо зи ци ја исто то ли ко да кри ти ка ма ука же 
би ра чи ма на сла бо сти те по ли ти ке и да се на мет не као ре ал на ал-
тер на ти ва. Тај ин тер вал је бо гат број ним до га ђа ји ма и про це си ма 
од ко јих су не ки има ли уло гу епи зо де, а дру ги има ју ду же тра ја ње 
и ду го роч ни је по сле ди ца на по на ша ње би ра ча. За то ће мо украт ко 
ука за ти на не ке, по на ма нај мар кант ни је кон тек сте у том по љу без 
ко јих ни је мо гу ће ту ма чи ти опре де љи ва ња би ра ча.

Тек тон ско по ме ра ње у по ли тич кој аре ни у сег мен ту стра-
нач ког си сте ма, пр ва је ка рак те ри сти ка дру штве ног кон тек ста и 
од ви ја ло се у два ко ра ка. Пр во је фор ми ра на вла да Де мо крат ске 
стран ке и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, а за тим је до шло до су-
ко ба у Срп ској ра ди кал ној стран ци. Оба ова про це са про из ве ла су 
дис ба ланс у стра нач ком си сте му у ко рист евро ин те гри ста у од но су 
на су ве ре ни сте, два до ми нант на бло ка на по ли тич кој по зор ни ци 
фор ми ра на и ја сно про фи ли са на по сле 2000. го ди не у кон тек сту 
од но са пре ма ре ша ва њу про бле ма не ле гал не се це си је Ко сме та и 
при дру жи ва ња ЕУ. Де кла ра ци јом о по ли тич ком по ми ре њу со ци-
ја ли сти и де мо кра те су отво ри ли пер спек ти ву со ци јал де мо кра ти-
за ци је стран чке сце не и ја сни јег иде о ло шког про фи ли са ња ле вог 
бло ка.1) Со ци ја ли сти су се по сле осам го ди на вра ти ли у власт и 
до шли у при ли ку да ја сни је ре по зи ци о ни ра ју сво је ме сто на стра-
нач кој сце ни, по бољ ша ју ме ђу на род ну ре пу та ци ју отва ра њем про-
це са ула ска у Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на лу, „амор ти зу ју…
стиг ма ти зи ци ју из де ве де се тих” и та ко за у ста ве вр то гла ви пад реј-

1)  Де кла ра ци ја о по ли тич ком по ми ре њу и за јед нич кој од го вор но сти за оства ри ва ње ви-
зи је Ср би је као де мо крат ске, сло бод не, це ло ви те, еко ном ски и кул тур но раз ви је не и 
со ци јал но пра вед не зе мље, до ступ но пре ко: http://www.ds.org.rs/do ku men ti [19.6.2012.]
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тин га ко ји  је пре тио да их по ти сне ис под за кон ског из бор ног пра-
га.2) Де мо кра те су за др жа ле по зи ци ју во де ће стран ке у фор ми ра њу 
вла де и обез бе ди ле оста нак на вла сти, до би ја ју ћи мо гућ ност да 
се из цен тра по ли тич ког спек тра по ме ре у ле во и до след ни је про-
фи ли шу као стран ка ко ја је на со ци јал де мо крат ским по зи ци ја ма 
про грам ски и по ли тич ки, а не са мо по во љи сво јих ли де ра. Дру-
ги  тек тон ски удар у стра нач ком си сте му за по чео је у мар ту 2008. 
го ди не, пред из бо ре, ка да је Ма ја Гој ко вић, пот пред сед ни ца СРС, 
на пу сти ла ра ди ка ле и осно ва ла На род ну пар ти ју, а на ста вио се у 
сеп тем бру, ка да је То ми слав Ни ко лић, за ме ник пред сед ни ка СРС, 
под нео остав ку на све функ ци је у стран ци. Во љом ауто ри тар ног 
ли де ра  Во ји сла ва Ше ше ља ко ји је из Ха шког за тво ра упра вљао 
стран ком ис кљу чен је из стран ке. Т. Ни ко ли ћа је по др жа ло два де-
се так по сла ни ка ко ји су фор ми ра ли по себ ну по сла нич ку гру пу ко-
ја је пре ћут ном по др шком вла да ју ће ве ћи не ус пе ла да са чу ва ман-
да те и та ко се ин сти ту ци о на ли зу је као фрак ци ја ко ја ће вр ло бр зо 
пре ра сти у но ву стран ку, иси са ва ју ћи ма тич ниј стран ци члан ство, 
би ра че и ути цај.3)  

У осно ви оба про це са био је од нос пре ма ин те гра ци ји у 
Европ ску уни ју. Пре ла ском со ци ја ли ста у блок евро ин те гри ста и 
ја сним по зи ци о ни ра њем  Срп ске на пред не стран ке за члан ство Ср-
би је у ЕУ, евро скеп ти ци оста ју у мар ги нал ној ма њи ни. Исто вре ме-
но уз не знат на ка дров ска осве же ња и со ци ла ли сти ма и пре о бра-
же ним ра ди ка ли ма пре ве де ним у СНС по чи ње да ра сте из бор ни 
реј тинг. Со ци ја ли сти ма за хва љу ју ћи по зи ци ји у вла сти, а на пред-
ња ци ма за хва љу ју ћи по зи ци ји нај сна жни је опо зи ци о не стран ке 
ко ја се фор ма ти зо ва ла као спе ци фи чан по крет не за до вољ них учин-
ци ма и по ли три ком вла сти.

Дру ги аспект дру штве ног кон тек ста је сте по ли ти ка Вла де 
у гло бал ној еко ном ској кри зи и њен ути цај на при вре ду Ср би је. 
Вла да ни је схва ти ла раз ме ре пр вог та ла са еко ном ске кри зе ко ја је 
од 2008. го ди не за хва ти ла САД и низ др жа ва ЕУ и си сте мом до-
ми на се про ши ри ла на цео свет. Про јек то ва ни ци ље ви на по чет ку 
ман да та ко ји ко ин ци ди ра ју са по чет ком кри зе, упра во то по ка зу ју: 
опре де ље ње за европ ску бу дућ ност Ср би је, не при хва та ње не за ви-
сно сти АП Ко со ва и Ме то хи је, нео п ход ност ја ча ња еко но ми је, ја-
ча ње со ци јал не од го вор но сти Вла де, по о штра ва ње бор бе про тив 
кри ми на ла и ко руп ци је и по што ва ње ме ђу на род ног пра ва. Вла да 

2) Па вло вић, В. (2012), Ци вил но дру штво, пар ти је и из бо ри. Политичкиживот, 5 : 12.

3) Јо ва но вић, М. (2012), Пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји 6. и 20. ма ја 2012.го ди не, уОко
избора18-Председничкииизборимај2012,Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју и 
На ци о нал ни де мо крат ски ин сти тут за ме ђу на род не од но се, Бе о град, стр.13.
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је на ме ра ва ла да еко ном ске ци ље ве оства ри  ди на мич ним ра стом 
БДП од 7% го ди шње, ра стом за по сле но сти са нај ма ње 200.000 но-
вих рад них ме ста за че ти ри го ди не, сма њи ва њем сто пе на за по сле-
но сти са 18,1% на 11,9%, по ве ћа ва њем стан дар да гра ђа на и рав-
но мер ним ре ги о нал ним раз во јем.4) Уме сто то га на ис те ку ман да та 
не за по сле ност је  по ра сла на 23,7% (но вем бар 2011.) са тен ден ци-
јом ра ста, БДП је спао на 1,5% (2012.), но ми нал ни ма ли раст пла та 
и пен зи ја обез вре ђен је ин фла ци јом од 14,7% на кра ју 2011.го ди не 
ка да је јав ни дуг пре шао 45% бру то до ма ћег про из во да и до сти-
гао су му од 14,48 ми ли јар ди евра. Све је пра тио пад ин ду стриј ске 
про из вод ње и успо ре на ре а ли за ци ја ин фра струк тур них про је ка та: 
не за вр шен ауто-пут, ка шње ње са про из вод њом ауто мо би ла ФИ АТ 
у Кра гу јев цу.5)  Не га тив ни ефек ти до дат но су по ја ча ни по ни шта ва-
њем тре ћи не при ва ти за ци ја и ло шим ра дом при ва ти зо ва них пред-
у зе ћа: та ко је нпр. вла сник вра тио др жа ви же ле за ру Сар тид и об у-
ста вио про из вод њу. Ку му ла ци ја не га тив них трен до ва ре зул ти ра ла 
је па дом стан дар да и по врат но сна жно ути ца ла на  не за до вољ ство 
гра ђа на и кри ти ке Вла де.

Функ ци о ни са ње и ста ње  по ли тич ких ин сти ту ци ја у по сма-
тра ном пе ри о ду по ка зу је успо ра ва ње и де ви ја ци је у про це су кон-
со ли до ва ња де мо кра ти је. На род на скуп шти на је по ка за ла за ви дан 
сте пен функ ци о нал но сти ме ре но бро јем усво је них за ко на. За ко но-
дав ни ди на ми зам у ства ри по ка зу је склад но функ ци о ни са ње пар-
ла мен тар не ве ћи не и до ми на ци ју ег зе ку ти ве над за ко но дав ним 
те лом. „Ефи ка сност” срп ског пар ла мен та под стак ну та је и про це-
ду рал ним из ме на ма по слов ни ка ко јим је убр зан про цес од лу чи ва-
ња, а мо гућ ност ко ри шће ња про це ду ре за оп струк ци ју све де на на 
ми ни мум. Из о ста ја ње сту ди о зни јег ан га жо ва ња по сла ни ка у про-
це су де ба то ва ња о за кон ским про јек ти ма, спо ра дич но ор га ни зо ва-
ње јав ног слу ша ња у за ко до ва ном про це су, ко ри шће ње зна ња, иде ја 
и при мед би ци вил ног сек то ра и по себ но пра ће ња спро во ђе ња за-
ко на, сла бо сти су ко је су ба ца ле сен ку на рад На род не скуп шти не. 
Из вр шна власт оли че на у пред сед ни ку Ре пу бли ке и Вла ди по ка за-
ла је све осо бе но сти ме шо ви тог мо де ла: до ми на ци ју ше фа др жа-
ве над вла дом и пар ла мен тар ном ве ћи ном. За др жа ва ју ћи по зи ци ју 
пред сед ни ка Де мо крат ске стран ке, Б. Та дић је као пред сед ник Ре-
пу бли ке ди рект но упра вљао ра дом пар ла мен тар не ве ћи не и Вла де. 
Из ја ва ма и ак ти ма - ди рект ним уче шћем у скла па њу уго во ра, упли-

4) Екс по зе ман да та ра за са став Вла де, Мир ка Цвет ко ви ћа 7.6.2008. го ди не. До ступ но на : 
http://www.sr bi ja.gov.rs  [20.6.2012.]

5) Ста ти стич ки при лог: ста нов ни штво, ма кро е ко ном ска, при вред на и фи нан сиј ска кре та-
ња, (2012). Преглед, бр. 1: 126-129.
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та њем у од лу чи ва ње Вла де и по је ди них ми ни стар ста ва, он је пре у-
зео уло гу ак тив ног де ла ег зе ку ти ве ко ја устав но при па да Вла ди. Са 
по ли тич ки ин фе ри ор ним пре ми је ром Б.Та дић је по стао цен трал на 
фи гу ра по ли тич ког си сте ма ко ји је по вре ме но функ ци о ни сао по 
пред сед нич ком мо де лу. Ко а ли ци о на Вла да са стро го стра нач ки из-
де ље ним ре со ри ма по ја ча ва ла је по тре бу ар би три ра ња са стра не и 
то је до дат но ја ча ло по зи ци ју пред сед ни ка Ре пу бли ке. Од нос пре-
ма тре ћој гра ни вла сти, суд ској, пот пу но је до вео у пи та ње устав но 
на че ло по де ле вла сти и не за ви сност суд ства. Про цес за ди ра ња у 
не за ви сност суд ске вла сти за по чет је до но ше њем Уста ва РС 2006. 
го ди не, а кул ми ни рао за вр шет ком ре фор ме 2009. го ди не. Пра ћен 
от по ром и оспо ра ва њи ма ака дем ских и струч них кру го ва, али и 
ин сти ту ци ја ЕУ, про цес ре фор ме пра во су ђа пре тво рио се, с јед не 
стра не, у  лу стра ци ју, а с дру ге у но ми на ци ју стра нач ки по доб них 
су ди ја и ту жи ла ца, обе спро ве де не по иде о ло шким кри те ри ју ми-
ма. Уме сто да до би је мо суд ство оја ча не не за ви сно сти, до бро ор-
га ни зо ва но и ефи ка сно, до би ли смо стра нач ки за ви сно пра во су ђе, 
дез ор га ни зо ва но и спо ро. Та кво ста ње ин сти ту ци ја ума њи ло је мо-
гућ ност си сте ма да ефи ка сни је су зби је ко руп ци ју и раз не ви до ве 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и по ред еви дент них успе ха по ли ци је и 
ту жи ла штва да се об ра чу на са број ним кри ми нал ним кла но ви ма 
за шта су до би је на при зна ња ути цај них др жа ва и ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја. Успо ра ва ње кон со ли до ва ња ин сти ту ци ја пра ће но је и 
про бле ми ма у ра ду не за ви сних те ла за за шти ту људ ских пра ва као 
што су По ве ре ник за ин фор ма ци је, За штит ник гра ђа на, По ве ре ник 
за род ну рав но прав ност, и сл. То ме тре ба до да ти ло ше оце не о сло-
бо ди ме ди ја. Оп шта оце на је да су ме ди ји под по ли тич ком кон тро-
лом не ин стру мен ти ма по ли тич ке, не го еко ном ске ре пре си је, али 
и ди рект ним упли вом и при ти ском са нај ви шег ме ста - ка би не та 
пред сед ни ка Ре пу бли ке, о че му све до че по ле ми ке уред ни ка, но ви-
на ра и са вет ни ка.6)

Ман дат ни пе ри од Вла де на ме ђу на род ном пла ну био је у 
зна ку из бор не кри ла ти це „и Ко со во и ЕУ” и обе ле жен про бле мом 
ста у са Ко со ва и Ме то хи је и на сто ја њи ма да Ср би ја стек не ста тус 
кан ди да та за члан ство у ЕУ и до би је да тум за от по чи ња ње пре-
го во ра.  Скуп шти на Ко со ва  је 17. фе бру а ра 2008. го ди не акла ма-
ци јом усво ји ла де кла ра ци ју о не за ви сно сти, а по ку шај Ср би је да  
пред ме ђу на род ним су дом у Ха гу тај акт про гла си не ле гал ним са 
ста но ви шта ме ђу на род ног пра ва осу је ћен је. Исто вре ме но Ср би ја 
је при хва ти ла ми си ју ЕУ на Ко со сву и Ме то хи ји и та ко сма њи ла 
уло гу ОУН у ре ша ва њу овог про бле ма. Под им пе ра ти вом убр за ва-

6)  Исто, стр.14-15.
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ња „европ ског пу та” от по чет је ди ја лог око ре ша ва ња „тех нич ких 
пи та ња”, ко ји је за вр шен  број ним ком про ми си ма ко је све стра не 
раз ли чи то ту ма че. Ср би ја је хап ше њем и ис по ру чи ва њем Ра до ва на 
Ка ра џи ћа и Рат ка Мла ди ћа за вр ши ла оба ве зе пре ма Ха шком три-
бу на лу, али је тек на кра ју ман да та  Вла де, 1.мар та 2012., до би ла 
ста тус др жа ве са ко јом ће се раз го вар ти о члан ству7). Про кла мо ва-
на спољ но по ли тич ка по зи ци ја са „че ти ри сту ба”, ЕУ, САД, Ру си-
ја и Ки на, кри ти ко ва на и оспо ра ва на, осла ња ла се пр вен стве но на 
пр ва два „сту ба”. Са рад ња у ре ги о ну је уна пре ђе на. По себ но се ту 
ис ти чу од но си са Хр ват ском, али без до вољ но агил но сти да се ин-
си сти ра на ре ша ва њу имо вин ских и ста ту сних про бле ма број них 
из бе гли ца и бри ге за по ло жај срп ске на ци о нал не ма њи не у зе мља-
ма бив ше Ју го сла ви је. 

Овo je гру би кро ки основ них ка рак те ри сти ка дру штве ног 
кон тек ста ко ји је ути цао на по на ша ње из бор них ак те ра, те мат ско 
об ли ко ва ње из бор них кам па ња и оче ки ва ња би ра ча. Као што у из-
бо ри ма че сто би ва, вла да ју ћа ко а ли ци ја и опо зи ци ја у вред но сном 
од ре ђи ва њу по је ди них еле ме ме на та овог кон тек ста има ле су  ди ја-
ме трал не по зи ци је. 

НОРМАТИВНИОКВИР

Из бор ни мо дел ус по ста вљен 2000. го ди не био је на сна зи и 
у овим пар ла мен тар ним из бо ри ма - јед на из бор на је ди ни ца, за тво-
ре на бло ки ра на ли ста, 5%-тни из бор ни праг ко ји не ва жи за ли сте 
стра на ка ко је пред ста вља ју на ци о нал не ма њи не и рас по де ла ман-
да та Д'Он то вом фор му лом. Је ди на про ме на нор ма тив них пра ви ла 
од но си ла се на рас по де лу ман да та. Од ред бе из бор ног за ко на по ко-
ји ма су стран ке са мо стал но рас по де љи ва ле ман да те, Устав ни суд 
про гла сио је не у став ним, па се из ме на ма из бор ног за ко на ман да ти 
до де љу ју кан ди да ти ма по ре до сле ду на ли сти. При то ме се мо ра 
во ди ти ра чу на да сва ко тре ће по сла нич ко ме сто при па да ма ње за-
сту пље ном по лу,  же на ма.

Од ре де мо кра ти за ци је ова кав про пор ци о нал ни мо дел из бор-
ног си сте ма нај ду же је у при ме ни. По ње му су на род ни по сла ни ци 
би ра ни пет, а од бор ни ци два пу та. Основ ни про блем код ова квог 
мо де ла је сте де пер со на ли зо ва ност пред став ни ка – гра ђа нин не зна 
ко га пред ста вља у оп шти ни, гра ду и Ре пу бли ци. По сла ни ци и од-
бор ни ци су де ле га ти стран ке, а не пред став ни ци гра ђа на. Та кав мо-

7) Ван Ром пеј: „Ср би ја по ста ла кан ди дат за ЕУ“, до ступ но на: http:// www.blic.rs 
[17.6.2012.]
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дел де мо ти ви ше  из бор ну пар ти ци па ци ју, а по сла ни ке и од бор ни ке 
усме ра ва ис кљу чи во на стран ку. У та квим усло ви ма, по ли тич ки 
си стем функ ци о ни ше по прин ци пи ма пар то кра ти је, а из бор не ко а-
ли ци је су спен ду ју деј ство за кон ског из бор ног пра га, про из во де ћи 
фраг мен та ци ју пар ла мен тар ног стра нач ког си сте ма. По ку шај да се 
спро ве де це ло ви та из бор на ре фор ма и ови не до стат ци убла же, ни је 
ус пео. Ме ђу тим, ипак је про ме ње но не ко ли ко за ко на ко ји тан ги ра-
ју при ступ из бор ној аре ни па су по тој ло ги ци ути ца ли и на пар ла-
мен тар не из бо ре.

Пр во је до нет но ви за кон о по ли тич ком ор га ни зо ва њу ко јим 
је утвр ђен 100 пу та ве ћи цен зус за ре ги стра ци ју стран ке та ко да 
се уме сто до са да шњих 100 осни ва ча са да тра жи 10.000 хи ља да. 
То ли ко пот пи са је по треб но и за по др шку кан ди да ту ри пред сед-
ни ка Ре пу бли ке. Због то га су не ке стран ке по кре ну ле про цес оце-
не устав но сти ове од ред бе. Про кла мо ва ни циљ - сма њи ва ње бро ја 
стран ка и ста би ли за ци ја стра нач ког си сте ма, де ли мич но је оства-
рен. У  тре нут нут ку рас пи си ва ња из бо ра у ре ги стру је би ло 89 упи-
са них стра на ка, од че га је ви ше од по ло ви не но ми нал но за сту па ла 
ин те ре се на ци о нал них ма њи на. За тим је до нет за кон о је дин стве-
ном би рач ком спи ску и по пр ви пут је са чи ње на ком плет на еви ден-
ци ја би ра ча. Кри ти ке из ре че не на сум ње у уку пан број би ра ча са мо 
су пу то каз да си стем са да тре ба стал ним ажу ри ра њем до ве сти до 
што ве ће тач но сти. Ова чи ње ни ца је ва жна и за из бор пред сед ни ка 
др жа ве. Иако ак ту ел на ре ше ња не са др же ни ка ка ве цен зу се ко ји 
усло вља ва ју ње гов из бор, ажур на еви ден ци ја би ра ча по ди же кре-
ди би ли тет чи та вог про це са. На кра ју су учи ње не зна чај не из ме не 
у кон тро ли фи нан си ра ња и ме диј ском пра ће њу из бор них кам па ња 
чи ме је из бор ни про цес, иако уз број не кри ти ке, до био на озбиљ-
но сти и по ди гао од го вор ност свих ак те ра за ре гу лар ност ових 
аспе ка та из бор не утак ми це.8)

Иде ја уоб ли че на у за кон ски про је кат да се уве де про фе си о-
нал на из бор на ад ми ни стра ци ја и стра нач ки ак ти ви сти ис кљу че из 
из бор них ор га на ка ко би се на гла си ла про фе си о нал ност, по ли тич-
ка не у трал ност и не при стра сност у вр ше њу из бор них рад њи, ни је 
при хва ће на. Као што ни су спрем не да при хва те про ме не из бор ног 
мо де ла и од рек ну се мо но по ла над пред став нич ким ман да ти ма, 
стран ке ни су хте ле да се ли ше мо гућ но сти кон тро ле и ар би три-
ра ња и у из бор ном про це су, и то ди рект но пре ко из бор них ор га на. 

Ка ко и тех нич ке из ме не из бор них пра ви ла мо гу има ти ди-
рект не по сле ди це по ис ход из бор не од лу ке, што ће се ви де ти и на 

8) Јо ва но вић, М. (2012). Ин сти ту ци о нал ни оквир из бор ног си сте ма - „ма ла” или „ве ли-
ка”из бор на  ре фор ма?.Политичкиживот,  5: 19.
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при ме ру ових из бо ра, ва жно је има ти у ви ду основ не нор ма тив-
не де тер ми нан те из бор ног си сте ма по ко ји ма се од ви ја ла из бор на 
утак ми ца да би  раз у ме ло по на ша ње из бор них ак те ра и ре зул та ти.

АКТЕРИИКАМПАЊЕ

Про пор ци о нал ни из бор ни си стем прет по ста вља са мо ста лан 
из бор ни на ступ пар ти ја. Ко а ли ци је ни су има нент не овом из бор ном 
мо де лу јер се сва кој стран ци до зво ља ва да про ве ри свој реј тинг у 
би рач ком те лу, од но сно до би је гла со ве би ра ча  оних со ци јал них 
сло је ва чи је ин те ре се за сту па ју.

Ме ђу тим, на из бо ри ма 2012. го ди не у Ср би ји то ни је био 
слу чај. За ме ста у На род ној скуп шти ни пре тен до ва ло је 18 из бор-
них ли ста, че ти ри ма ње не го на прет ход ним из бо ри ма, у окви ру 
ко јих је би ло по стро је но 93 ор га ни за ци је - 54 пар ти је, од 89 упи са-
них у ре ги стар, и 39 удру же ња и гру па гра ђа на. Од осам на ест из-
бор них ли ста, је да на ест је на сту пи ло  са мо стал но - де вет из бор них 
ли ста пар ти ја: Де мо крат ска стран ка Ср би је, Са вез вој во ђан ских 
Ма ђа ра, Стран ка де мо крат ске ак ци је Сан џа ка, Ни је дан од по ну-
ђе них од го во ра, Срп ска ра ди кал на стран ка, Ко му ни стич ка пар ти ја 
- Јо сип Броз, Со ци јал де мо крат ски са вез, Ре фор ми стич ка стран ка и 
Цр но гор ска пар ти ја, и из бор не ли сте два по кре та, уства ри две гру-
пе гра ђа на: Две ри за жи вот Ср би је и По крет рад ни ка и се ља ка. Из 
ове гру пе три из бор не ли сте сте кле су пар ла мен тар ни ста тус, ДСС 
пре ско чив ши за кон ски из бор ни праг,  СДА и Ни је дан од по ну ђе-
них од го во ра, осво јив ши број гла со ва ве ћи од при род ног из бор ног 
пра га. 

Са мо ста лан на ступ ве ћи не од утвр ђе них из бор них ли ста 
ишао би у при лог тврд њи да про пор ци о нал ни из бор ни си стем 
сма њу је по тре бу из бор них ко а ли ци ја. Ме ђу тим, то је при вид. У 
пре о ста лих се дам ко ла ци о них ли ста би ло је свр ста но 45 пар ти ја, 
ви ше од по ло ви не упи са них у ре ги стар, и 37 гру па гра ђа на, удру-
же ња гра ђа на, из бе гли ца, пред у зет ни ка и сл., и свих се дам ли ста 
осво ји ло је по сла нич ке ман да те. Са мо је ли ста Ко а ли ци ја ал ба на ца 
Пре шев ске до ли не ко ри сти ла за то при род ни из бор ни праг, док су 
све оста ле пре ско чи ле гра ни цу за кон ског из бор ног пра га од 5% ва-
же ћих гла со ва. Ко а ли ци о ним на сту пом пар ти је су из бе гле деј ство 
из бор ног пра га. Ко а ли ци је су би ле мно го чла не и че сто из гле да ле 
као „хар мо ни ке”, рас те за ле су се оно ли ко ко ли ко је би ло ин те ре-
се на та да ко а ли ци ји при сту пе, без про грам ске и иде о ло шке кон зи-
стент но сти. Ко а ли ци о ни уго во ри, бо ље ре че но, до го во ри ли де ра 
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ко а ли ци о них чла ни ца, оста ли су ван до ма ша ја чла но ва пар ти ја, па 
и би ра ча и ши ре јав но сти. 

Та бе ла 1. Из бор не ли сте ко је је утврдила 
Републич ка из бор на ко ми си ја

ред
ни 

број
на зив ли сте

број 
кан ди

да та
пр ви на ли сти

1 Избор за бољи живот  Борис Тадић 250 Драган Ђилас

2 Српска радикална странка  др Војислав 
Шешељ 250 Војислав Шешељ

3 Уједињени региони Србије  Млађан 
Динкић 245 Млађан Динкић

4 Чедомир Јовановић  Преокрет 250 Чедомир Јовановић
5 Покренимо Србију  Томислав Николић 250 Томислав Николић

6 Демократска странка Србије  Војислав 
Коштуница 250 Војислав Коштуница

7 Ивица Дачић  “СПС, ПУПС, ЈС” 250 Ивица Дачић
8 Двери за живот Србије 209 Бранимир Нешић

9 Савез Војвођанских Мађара  Иштван 
Пастор 250 Балинт Пастор

10 Реформистичка странка  Проф. др 
Милан Вишњић 175 Александар Вишњић

11 Странка демократске акције Санџака  
др Сулејман Угљанин 30 Ифета Радончић

12 Покрет радника и сељака 190 Зоран Драгишић

13 Социјалдемократски савез  Небојша 
Лековић 182 Даница Грујичић

14 Све заједно: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, СС 
 Емир Елфић 68 Емир Елфић

15 Коалиција Албанаца Прешевске долине 11 Риза Халими
16 Црногорска партија  Ненад Стевовић 52 Ненад Стевовић
17 Комунистичка партија  Јосип Броз 60 Јосип Броз
18 Ниједан од понуђених одговора 93 Никола Тулимировић

Ка рак те ри сти ка ових из бо ра је ста па ње пред из бор не и из-
бор не кам па ње за ло кал не, по кра јин ске, пар ла мен тар не и пред сед-
нич ке из бо ре. Пред из бор на кам па ња за по че ла је знат но ра ни је, по-
чет ком апри ла 2010. го ди не. Пе ти ци јом Срп ске на пред не стран ке и 
Но ве Ср би је са ми ли он пот пи са и ни зом ма сов них ми тин га зах те-
ва но је рас пи си ва ње пре вре ме них пар ла мен тар них из бо ра. Кон ти-
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ну и ра но се од ви јао низ из бо ра од бор ни ка за скуп шти не оп шти на у 
2011. го ди ни, за сто ји и усло вља ва ња за до би ја ње ста ту са кан ди да-
та за члан сто у ЕУ, те све отво ре ни је ме ђу соб не кри ти ке парт не ра у 
Вла ди. Они ће еска ли ра ти сме њи ва њем Мла ђе на Дин ки ћа са ме ста 
пот пред сед ни ка и ми ни стра и ре кон струк ци јом Вла де по ло ви ном 
мар та 2011. го ди не. На то се на до ве зу је спек та ку лар ни штрајк гла-
ђу То ми сла ва Ни ко ли ћа, ли де ра СНС у апри лу исте го ди не, као ра-
ди ка лан чин про те ста због од би ја ња вла сти да рас пи ше пре вре ме-
не из бо ре. Вла да ју ћа ве ћи на оста ла је чвр ста у на ме ри да по тро ши 
чи тав ман дат и у то ме је ус пе ла. То је од 1990. го ди не дру га вла да 
ко ја је тра ја ла чи тав Уста вом од ре ђен ман дат ни пе ри од. 

У том пе ри о ду ни је би ла ак ту ел на иде ја да се одр же и пре-
ве ре ме ни пред сед нич ки из бо ри јер је ман дат Б. Та ди ћу ис ти цао 
2013. го ди не. Про це ном из бор них стра те га Де мо крат ске стран ке 
да би исто вре ме но одр жа ва ње из бо ра на свим ни во и ма има ло си-
нер гиј ско деј ство на њи хов реј тинг, од но сно да ће во ђе ње кам па ње 
од стра не ли де ра по ве ћа ти број гла со ва за њи хо ве из бор не ли сте, 
тра си ран је пут да  Б.Та дић остав ком ство ри прав ни основ за оп-
ште из бо ре и то је учи ње но. Рас пи си ва ње пред сед нич ких из бо ра у 
је ку из бор не кам па ње за од бор ни ке и по сла ни ке ауто мат ски је до-
ве ло до про ме не из бор них кам па ња. До та да пре те жно про грам ске, 
за ме њу ју се ли дер ским кам па ња ма9).

Из ла зак из кри зе као ло ги чан од го вор на ду бо ку еко ном ску, 
со ци јал ну, ин сти ту ци о нал ну, по ли тич ку и мо рал ну стаг на ци ју у 
дру штву, чи ни ло је око сни цу про грам ске кам па ње. У ни јан са ма ре-
то рич ке и мар ке тин шке при ро де сви су ну ди ли ре ше ња за при вла-
че ње стра них ин ве сти ци ја, фа во ри зо ва ње ма лих и сред њих пред-
у зе ћа, под сти ца је пред у зет ни ци ма за ве ће за по шља ва ње, до та ци је 
по љо при вред ни ци ма, по кре та ње и фи нан си ра ње ин фра струк тур-
них обје ка та, ре фор му по ре ског си сте ма, све о бу хва тан и из да шни-
ји си стем со ци јал не за шти те, де пар ти за ци ју јав них пред у зе ћа и 
уста но ва, де цен тар ли за ци ју др жа ве, ефи ка сни ју, про фе си о нал ни ју 
и ма њу ад ми ни стра ци ју, и сл. Ко хе зив ни фак тор и ак си ом ски про-
па ги ра ни услов за оства ри ва ње обе ћа ног, го то во свих ак те ра у кам-
па њи, би ло је што бр же члан ство у ЕУ. Упа дљи во је по ти ски ва ње 
у дру ги план круп них др жав них и на ци о нал них те ма : ре ша ва ње 
ста ту са Ко со ва и Ме то хи је, за шти та и по др шка Ре пу бли ци Срп-
ској, бри га за за шти ту пра ва срп ске на ци о нал не ма њи не у др жа-
ва ма на ста лим на тлу бив ше  СФР Ју го сла ви је. Ин си сти ра њем на 
жи вот ним пи та њи ма ак те ри су ослу шки ва ли оче ки ва ња гра ђа на и 
про фи ли са ли сво ју по ну ду би ра чи ма усме ра ва ју ћи их на ра ци о на-

9) Сла ву је вић, З. (2012). Из бор на кам па ња 2012.го ди не, Политичкиживот, 5:27-35
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лан из бор ал тер на ти ва за ре ша ва ње број них про бле ма. Ипак, ра-
ци о на лан из бор је из о стао. Исте те ме, иста ре ше ње, иста обе ћа ње 
ујед на чи ли су из бор ну по ну ду ко ја се раз ли ко ва ла са мо по стра-
нач ким ам бле ми ма. То је до ве ло до кон фу зи је и су жа ва ња про сто-
ра за ра ци о на лан из бор про сеч ног би ра ча. Ка ко су про мо те ри из-
бор них по ру ка пре вас ход но би ли пар тиј ски ли де ри, рас пи си ва њем 
пред сед нич ких из бо ра оно ма ло еле мен та про грам ског по ти сну то 
је у дру ги план и за ме ње но ли дер ским кам па ња ма чак и у оним 
стран ка ма и ко а ли ци ја ма ко је ни су има ле пред сед нич ке кан ди да те. 
Оп шта је оце на да су до ми ни ра ле по зи тив не кам па ње са еле мен ти-
ма не га тив не и пр ља ве кам па ње, по себ но у дру гом кру гу пред сед-
нич ких из бо ра.10)

РЕЗУЛТАТИИПОСЛЕДИЦЕ

Ма ња из ла зност на би ра ли шта, по раз вла ди не ко а ли ци је 
оку пље не око ДС, зна чај но оси па ње бро ја би ра ча два глав на из бор-
на ри ва ла, на пред ња ка и де мо кра та, ве ли ки раст гла со ва ко а ли ци је 
оку пље не око со ци ја ли ста, крах ра ди ка ла ко ји су оти шли у ван пар-
ла мен тар ну опо зи ци ју и зна ча јан успех по кре та Две ри, као но вог 
су бјек та на по литчкој сце ни, нај мар кант ни ји су ре зул та ти ре дов-
них  ђур ђев дан ских пар ла мен тар них из бо ра 2012. го ди не.

По сле  ра ста из ла зно сти би ра ча у по след ња че ти ри из бор на 
ци клу са од 2000. до 2008. го ди не, на мај ским из бо ри ма 2012. го ди-
не до ла зи до зна чај ног опа да ња из бор не пар ти ци па ци је. На би ра ли-
шта је укуп но иза шло 57,8% упи са них би ра ча, 4% или око 150.000 
би ра ча ма ње не го у прет ход ним пар ла мен тар ним из бо ри ма че ти ри 
го ди не ра ни је.11) Мно го је фак то ра ко ји су ути ца ли да се у овом 
из бор ном ци клу су пре ки не тренд ра ста из ла зно сти на би ра ли шта. 
Пр ви је сва ка ко пад стан дар да гра ђа на ко ји се нај бо ље ви ди по ра-
сту не за по сле но сти и па ду пла та. Не по вољ ни при вред ни трен до ви 
ни су са мо про из вод екс тер них уда ра свет ске еко ном ске кри зе. Они 
су до брим де лом по сле ди ца ло ше еко ном ске по ли ти ке ни за вла да, 
не у спе шно из ве де не при ва ти за ци је и од су ства во ље и зна ња по ли-
тич ке кла се да об ли ку је при вред ни и ад ми ни стра тив ни ам би јент 
ко ји би при ву као стра не ин ве сти то ре. Ефек ти свет ске еко ном ске 
кри зе то су са мо по ја ча ли и ого ли ли. Дру ги је раз о ча ра ност у из-
бор ну по ну ду. Стран ке и из бор не ко а ли ци је су у из бор ној кам па њи 

10) Сла ву је вић, З. (2012). Из бор на кам па ња 2012.го ди не, Политичкиживот, 5:27-35

11) Сви по да ци у та бе ла ма и о из бо ру на род них по сла ни ка  пре у зе ти су из из ве шта ја Ре пу-
блич ке из бор не ко ми си је, http:// www. rik. par la ment. gov.rs [11.5.2012.]
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то ли ко при бли жи ле ста во ве да би рач ни је мо гао уочи ти по себ но-
сти ко је би га мо ти ви са ле да на би ра ли шти ма ја сни је ис ка же свој 
став и при кла њао се оп штем ста ву „да су сви исти”. Дру гим ре чи-
ма би ра чи ни су ви де ли сна гу ко ја би ра ди кал но про ме ни ла ста ње. 
Оп штој апа тич но сти ко ја је под сти ца ла ап сти нен ци ју до при но си ла 
је и сли ка две де це ниј ске кри зе и по тро ше ност енер ги је оче ки ва ња 
у ни зу из бор них ци клу са. Не ис пу ње на обе ћа ња, не из глед на пер-
спек ти ва европ ских ин те гра ци ја, при вред ног опо рав ка, ре ша ва-
ња ни за сло же них пи та ња од „ве чи тог” ко смет ског, до про бле ма 
у здрав ству, обра зо ва њу и дру гим со ци јал ним сфе ра ма чи ни ла су 
не под сти ца јан кон текст и то у то ли кој ме ри да се и ово ли ка из ла-
зност мо же сма тра ти за до во ља ва ју ћом. Тре ћи се очи ту је у од су-
ству ак тив ног уче шћа ци вил ног сек то ра у мо ти ви са њу би ра ча да 
ис ко ри сте би рач ко пра во. Ово су по сле 2000. го ди не, пр ви из бо-
ри у ко ји ма не вла ди не ор га ни за ци је ни су во ди ле кам па њу за ве-
ћу из ла зност, а ко је су че сто ли чи ле на об лик по др шке вла да ју ћим 
струк ту ра ма. На про тив, са да је за бе ле же но ве о ма ак тив но уче шће 
ин те лек ту ал них кру го ва на кри ти ци из бо ра ко ја се од ви ја ла кроз 
кам па њу „бе лих ли сти ћа” што је сва ка ко у од ре ђе ној ме ри ути ца ло 
на је дан број бир ча да 6. ма ја не ис ко ри те би рач ко пра во. С об зи-
ром да су ово би ли оп шти из бо ри, да су гра ђа ни би ра ли пред сед ни-
ка Ре пу бли ке, од бор ни ке, по сла ни ке у на ци о нал ном  пар ла мен ту и 
пар ла мен ту АП Вој во ди не, те да ни ко од ре ле вант них по ли тич ких 
гру ап ци је ни је бој ко то вао из бо ре, што је прет по ста вља ло ве ћу ан-
га жо ва ност гра ђа на на би ра ли шти ма, из ла зност је озбиљ но упо зо-
ре ње по ли тич ким ели та ма и стран ка ма. На ред ни из бор ни ци клу си 
по ка за ће да ли је овај пад из ла зно сти про ла зна епи зо да или на ја ва 
трен да ко ји не би под сти цај но де ло вао на ле ги тим ност ин сти ту ци-
ја и кон со ли да ци ју де мо крат ског по рет ка.

Ве ћи од зив би ра ча од ре пу блич ког про се ка ре ги о нал но по-
сма тра но, за бе ле жен је у цен трал ном де лу Ср би је (58,2%) и Вој-
во ди ни (58,3%), али и у овим ре ги ја ма око 3% ма ње у од но су на 
из бо ре 2008. го ди не. Град Бе о град, као дру га ре ги ја по ве ли чи ни 
би рач ког те ла имао је, ре ла тив но по сма тра но, ве ћу ап сти нен ци ју у 
од но су на прет ход ни из бор ни ци клус: ма ја 2012. го ди не гла са ло је 
5% ма ње би ра ча. Ме ђу тим, то је све га 35.000 би ра ча ма ње не го пре 
че ти ри го ди не. На и ме број би ра ча у Бе о гра ду у од но су на из бо ре 
2008. го ди не по рас тао је за око 70.000 што ре ла ти ви зу је пад из ла-
зно сти про цен ту ал но по сма тра но. Би ра чи су у нај ве ћем бро ју иза-
шли на би ра ли шта ипак у окру зи ма на ју гу - То плич ком (70,1%), 
Пи рот ском (69,5%), Ја бла нич ком (69%). У са мо јед ном окру гу, 
Бор ском (49,6%), иза шло је ма ње од по ло ви не упи са них би ра ча и 
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то је убе дљи во нај ма њи од зив у овом из бор ном ци клу су по сма тра-
но по окру зи ма. Де таљ ни је ана ли зе ће по ка за ти шта је та кав од зив 
зна чио за реј тинг по је ди них стра на ка и ко а ли ци ја, од но сно чи ји су 
би ра чи и при ста ли це ап сти ни ра ли.

Табела 2. Број бирача који су гласали по окрузима

Окрузи Уписано бирача
Гласало бирача
ф %

Град Београд 1.588.427 867.002 54,58
Севернобачки 173.212 98.239 56,72
Средњобанатски 165.206 97.630 59,10
Севернобанатски 134.271 79.624 59,30
Јужнобанатски 265.709 147.322 55,44
Западнобачки 171.142 99.989 58,42
Јужнобачки 554.614 320.396 57,77
Сремски 271.936 169.042 62,16
Мачвански 271.894 162.943 59,93
Колубарски 151.232 89.839 59,40
Подунавски 182.713 100.825 55,18
Браничевски 188.967 105.759 55,97
Шумадијски 258.353 158.408 61,31
Поморавски 208.166 121.845 58,53
Борски 129.105 64.153 49,69
Зајечарски 110.969 63.897 57,58
Златиборски 260.369 157.159 60,36
Моравички 186.098 110.219 59,23
Рашки 263.786 156.554 59,35
Расински 217.734 138.569 63,64
Нишавски 338.393 203.787 60,22
Топлички 80.947 57.661 71,23
Пиротски 81.128 56.401 69,52
Јабланички 189.306 130.777 69,08
Пчињски 196.578 108.207 55,05
Косовски 38.252 9.680 25,31
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Пећки 1.907 474 24,86
Призренски 9.372 874 9,33
Косовскомитровачки 42.45 17.083 40,24
Косовскопоморавски 21.66 7.166 33,08
Иностранство 6.014 4.256 70,77
Заводи за извршење 
затворских санкција 9.233 7.124 77,16

Са та квим од зи вом би ра ча тре ћи на из бор них ли ста ус пе ла 
је да пре ђе из бор ни праг од 5% или 195.645 гла со ва, што је био 
ми ни ма лан број гла со ва по тре бан за уче шће у рас по де ли ман да та. 
При то ме тре ба има ти у ви ду да је са мо јед на стран ка, Де мо крат ска 
стран ка Ср би је, са мо стал но на сту пи ла на из бо ри ма. Све оста ле из-
бор не ли сте су ко ла ци о не ли сте ви ше стра на ка и ра зних удру же ња 
и гру па гра ђа на. По ред њих, још пет из бор них ли ста на ци о нал них 
ма њи на уче ству ју у рас по де ли ман да та на осно ву при род ног из-
бор ног пра га. Та ко је чак је да на ест из бор них ли ста оства ри ло пар-
ла мен тар ни ста тус, али је за то би ло чак 465.618 ба че них гла со ва. 
То ли ко је укуп но гла со ва осво ји ло се дам из бор них ли ста ко је ни су 
осво ји ле ман да те, што је ви ше стру ко ви ше не го 2008.го ди не ка да 
је број ра су тих гла со ва био бли зу 100.000. 

Табела 3. Редослед изборних листа

назив листе број 
гласова

%  
гла-
сова

број 
ман-
да та

% 
ман да-

та
Покренимо Србију 940.659 24,04 73 29,20

Избор за бољи живот 863.294 22,06 67 26,80

СПС-ПУПС-ЈС 567.689 14,51 44 17,60

Демократска странка Србије 273.532 6,99 21 8,40

Преокрет 255.546 6,53 19 7,60

Уједињени региони Србије 215.666 5,51 16 6,40

Српска радикална странка 180.558 4,61 0 -

Двери за живот Србије 169.590 4,33 0 -

Савез војвођанских Мађара 68.323 1,75 5 2,00

Покрет радника и сељака 57.199 1,46 0 -

Комунистичка партија 28.977 0,74 0 -

Странка деморкатске акције Санџака 27.708 0,71 2 0,80

Све заједно 24.993 0,64 1 0,40
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Ниједан од понуђених одговора 22.905 0,59 1 0,40

Социјалдемократски савез 16.572 0,42 0 -
Коалиција Албанаца Прешевске 
долине 13.384 0,34 1 0,40

Реформистичка странка 8.867 0,23 0 -

Црногорска партија 3.855 0,10 0 -

Два глав на из бор на фа во ри та и ри ва ла, ко а ли ци је оку пље не 
око СНС и ДС, до би ли су мно го ма ње гла со ва у од но су на оче ки-
ва ња из бор них шта бо ва, али и у од но су на прет ход не из бо ре. У 
од но су на пар ла мен тар не из бо ре 2008. го ди не СНС је из гу би ла, 
ако им при пи ше мо и све гла со ве ма тич не СРС, око 100.000 гла-
со ва. Де мо кра те су, чак ако им при до да мо и гла со ве Ује ди ње них 
ре ги о на Ср би је ко је је пред во дио Г17 ко ји је на из бо ри ма 2008. 
го ди не на сту пио под окри љем ко а ли ци је ДС, оста ле без по др шке 
око 500.000 би ра ча.

На пред ња ци су осво ји ли нај ви ше гла со ва и осим из бор не по-
бе де и нај ве ћег бро ја ме ста у На род ној скуп шти ни по бе ди ли су и 
свог глав ног ри ва ла Срп ску ра ди кал ну стран ку. Из бо ри су озна-
чи ли крај про це са по де ле, кон фил ка та и ства ра ња но ве Срп ске 
на пред не стран ке. Ра ди ка ли, нај мо но лит ни ја и нај ја ча оп зи ци о на 
стран ка го то во чи та ву де це ни ју, оста ла је ис под за кон ског из бор-
ног пра га. От це пље но кри ло у но во фор ми ра ној СНС при до би ло 
је го то во све: чла но ве, би ра че, по сла нич ке ман да те и ме диј ску па-
жњу. Из бор ни су но врат ба цио је ра ди ка ле  на мар ги ну ва нин сти-
ту ци о нал не опо зи ци је са до брим из гле ди ма  да, по не ми нов ном 
да љем оси па њу чла но ва, функ ци о не ра и би ра ча, у ду жем вре ме ну 
оста ну ван по ли тич ких ин сти ту ци ја и не ста не са по ли тич ке по зор-
ни це. Про грам ски и по ли тич ки за о крет и ли дер ски кон ти ну и тет 
ни је био смет ња на пред ња ци ма да за др же глав ни ну би рач ког те ла 
ко је је по др жа ва ло ра ди ка ле и при до би ју но ве. По бе да је обез бе ђе-
на упра во за то што ни је би ло оси па ња бро ја гла со ва и по ред че тво-
ро го ди шњег су ко ба, стал ног ме диј ског под се ћа ња на  ра ди кал ско 
по ре кло, и фор ма ти зо ва ња стра нач ке струк ту ре ко је су кроз пр ља-
ву кам па њу по тен ци ра ле де мо кра те.

Гу бит ком сва ког тре ћег би ра ча у од но су на из бо ре 2008. 
го ди не де мо кра те су по сле ра ди ка ла нај ве ћи гу бит ни ци мај ских 
из бо ра, иако су осво ји ли са мо 2% гла со ва ма ње од на пред ња ка. 
Ли де ри ДС пре ви де ли су сте пен не за до вољ ства гра ђа на по ли ти-
ком ко ју су во ди ли. Сти гла их је ка зна би ра ча ко ји су пер ци пи ра-
ли ДС као глав ног кре а то ра по ли ти ке ко ја ни је ис пу ни ла из бор на 
обе ћа ња, као је ди ног од го вор ног за укуп но ло ше ста ње у др жа ви 
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и дру штву и ка зни ли су их ма њом из бор ном по др шком. Ин тен зив-
на мар ке тин шка кам па ња и рас пи си ва ње пре ве рем них из бо ра за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке ни је би ло до вољ но да ком пен зу је бе жа ње 
би ра ча из та бо ра де мо кра та у ап сти нен ци ју или у дру ге стра нач ке 
фа ми ли је. Ку му ла тив но са по ра зом ли де ра ДС у из бор ној тр ци за 
пред сед ни ка Ре пу бли ке де мо кра те су сма њи ле шан се да оста ну на 
вла сти и по ред успе ха ко а ли ци о них парт не ра из Вла де за то што су 
ло шом так ти ком пот це ни ли спрем ност до ју че ра шњих са ве зни ка 
да на пу сте “стра те шког” пар тен ра као што су 2008. го ди не на пу-
сти ле прет ход ног.

Ко а ли ци ја СПС-ПУПС-ЈС пра ви сје по бед ник пар ла мен тар-
них из бо ра 2012. го ди не. За раз ли ку од де мо кра та ко је су би ра чи 
ка зни ли, со ци ја ли сти и ко а ли ци о ни парт не ри на гра ђе ни су за рад у 
Вла ди са око 254.000 но вих гла са ча по ве ћа ва ју ћи та ко свој из бор ни 
реј тинг за око 80% у од но су на број гла со ва на пар ла мен ра ним из-
бо ри ма 2008. го ди не. Сти сну ти из ме ђу бло ка де мо кра та и на пред-
ња ка ко ји ни су при кри ва ли ам би ци је да по ла ри за ци јом стра нач ки 
си стем у Ср би ји усме ре ка дво пар ти зму, со ци ја ли сти су са ко а ли-
ци о ним парт не ри ма ус пе ли да пре ки ну тренд оси па ња би ра ча и да 
се по зи ци о ни ра ју не са мо као “је зи чак на ва ги” у пра вље њу по-
сти збор них ко а ли ци ја, не го и као кон гло ме рат ко ји иако ма њин ски 
парт нер у вла сти има уце њи вач ки по тен ци јал да оства ри мно го бо-
љу по зи ци ју у Вла ди.

Де мо крат ска стран ка Ср би је и Ли бе рал но де мо крат ски са-
вез, пр ви са мо стал но а дру ги уз по моћ ко а ли ци је Пре о крет, су-
прот ним по ли тич ким по зи ци о ни ра њем на по ло ви ма по ли тич ког 
спек тра хо мо ге ни зо а ва ли су би ра че у та квој ме ри да су  пре шли 
из бор ни праг и учвр сти ли сво је би рач ко те ло. ДСС је осво ји ла око 
200.000 гла со ва ма ње не го у из бо ри ма 2008. го ди не ка да је на сту-
па ла са Но вом Ср би јом. Та чи ње ни ца је ин тер сант на за ана ли зу 
реј тин га на пред ња ка у окви ру чи је ко а ли ци је је на ово го ди шњим 
из бо ри ма на сту пи ла НС. Ли бе ра ли су то ком кам па ње по де ша ва ли 
сво је на сту пе убла жа ва ју ћи ре то ри ку и тра же ћи про стор да из бег-
ну деј ство из бор ног пра га. У то ме им је зна чај но по мо гло не рас по-
ло же ње пре ма де мо кра та ма и ко ле ба ње би ра ча у њи хо вом кор пу су.  

Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, ко а ли ци о ни са вез де се ти на гру-
па гра ђа на и ре ги о нал них стра на ка оку пље них око Г 17, игра ју-
ћи на кар ту де цен тра ли за ци је по ку ша ли су мо но по ли зо ва ти овај 
сег мент у по ли тич ком по љу ра чу на ју ћи на гла со ве би ра ча ко ји су 
не за до вољ ни “бе о гра ди за ци јом”, по ли ти ке. Овај ри зич ни по тез 
ли де ра Г17, М. Дин ки ћа, ни је дао  ре зул тат ко ји су оче ки ва ли кон-
струк то ри. Јед но став но, иде ја де ме тро по ли за ци је по ли ти ке у кон-
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тек сту оп штих из бо ра ни је има ла шан су. Ли дер ске кам па ње пот-
пу но су у сен ци оста ви ле про грам ска пи та ња ло кал не са мо пра ве.

Ва жно је ис та ћи и из бор ни ре зу лат по кре та Две ри. Ова по-
ли тич ка ор га ни за ци ја за сно ва на на про мо ви са њу тра ди ци је вр ло 
бр зо се по зи ци о ни ра ла у по ли тич кој аре ни при до би ја ју ћи по др шку 
кон зер ва тив но ори јен ти са них гла са ча. Ре зу ла тат на пар ла мен тар-
ним из бо ри ма ко ји их је оста вио не знат но ис под из бор ног пра га 
као и осва је ње од бор нич ких ме ста у ни зу скуп шти на оп шти на и 
гра до ва, с об зи ром да се ра ди о но вој ор га ни за ци ји ко ја не ма ни 
чвр сту и уигра ну ор га ни за ци ју, ни ма сов но члан ство, ка дров ске, 
фи нан сиј ске и дру ге ма те ри јал не ре су ре се, мо же се сма тра ти успе-
хом.

Стран ке на ци о нал них ма њи на осво ји ле су оче ки ва ни број 
ме ста у На род ној скуп шти ни. Те ри то ри јал но и по ли тич ки кон цен-
три са ни је ма њи не, по пут ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це, оства ри-
ле су мак си ма лан ре зул тат. По пр ви пут, ко ри сте ћи мањ ка ве од ред-
бе о ре ги стра ци ји по ли тич ких стра на ка ко ји омо гу ћа ва стран ка ма 
на ци о нал них ма њи на упис у ре ги стар по ли ти тич ких стра на ка по 
бла жем кри те ри ју му, а што по врат но зна чи из бе га ва ње усло ва за-
кон ског из бор ног пра га, јед на стра на ка, Ни је дан од по ну ђе них 
од го во ра, ко ја фор мал но за сту па вла шку на ци о нал ну за јед ни цу, 
сте кла је пар ла мен тар ни ста тус отва ра ју ћи по ле ми ке о за кон ској 
ре гу ла ти ви ко ја уре ђу је по ли тич ко ор га ни зо ва ње и из бор ни си-
стем.

ЕПИЛОГ

Де ве ти по ре ду пар ла мен тар ни из бо ри до не ли су про ме не на 
по ли тич кој сце ни Ср би је ко је ре зул та ти гла са ња и рас по де ла ме ста 
у На род ној скуп шти ни ни су на го ве шта ва ли. Де мо крат ска стран ка 
је мо гла за др жа ти власт са прет ход ним ко а ли ци о ним парт не ри ма и 
по ред ло шег из бор ног ре зу ла та та. Ме ђу тим, Б.Та дић је, охра брен 
по бе дом у пр вом кру гу пред сед нич ких из бо ра, од био по ну ду и зах-
тев ко а ли ци о них пар те не ра и до ју че ра шњих „при род них са ве зни-
ка” за фор ми ра ње пар ла мен тар не ве ћи не и Вла де од мах по одр-
жа ним из бо ри ма. Од лу ку о то ме од ло жио је за крај дру гог кру га 
пред сед нич ких из бо ра ра чу на ју ћи. Из гу бив ши ман дат пред сед ни-
ка Ре пу бли ке Б.Та дић је из гу био парт не ре, мо гућ ност да фор ми ра 
Вла ду и на кра ју ме сто пред сед ни ка ДС. Ре ал тив ни из бор ни не-
у спех пре тво рио се у оп шти по раз. Су прот но, осво јив ши ман дат 
ше фа др жа ве, Т. Ни ко лић је по стао ап со лут ни по бед ник - фор ми-
рао је Вла ду, пру е зео члан ство и би рач ко те ло СРС и но во о сно ва-



МиланЈовановић ПарламентарниизбориуСрбији2012.године...

29

ну СНС до вео до по зи ци је нај сна жни је по ли тич ке стран ке. Ма ње 
оси па ње би рач ког ра ди кал ско-на пред њач ког кор пу са од би рач ког 
те ла де мо кра та од ре ди ло је по бед ни ка ђур ђев дан ских из бо ра 2012. 
го ди не и про ме ну вла сти.

Као и 2008. го ди не ко а ли ци ја оку пље на око со ци ја ли ста по-
но во је на пра ви ла по ли тич ки пре о крет. „Стра те шко” парт нер ство 
са де мо кра та ма раз врг ну то је на осно ву вр то гла вог из бор ног ра ста 
и по ну де пре ми јер ског порт фе ља ко ји се по ли тич ки те шко од би ја. 
Вла ди на ве ћи на је иде о ло шки амал гам  кон зер ва тив них, ли бе рал-
них и со ци јал де мо крат ских иде ја на ко ји ма стран ке ко је је фор ми-
ра ју ин си сти ра ју са мо де кла ра тив но и про грам ски. По ли тич ки она 
је це мен ти ра на осва ја њем вла сти, праг ма ти змом са ја ким по пу ли-
стич ким еле мен ти ма. Ова, до ју че, „не мо гу ћа” по ли тич ка ком би-
на ци ја уства ри по ка зу је мо гућ ност и дру га чи јих кон сте ла ци ја ко је 
тре нут но из гле да ју као по ли тич ка фан та сти ка, а на ко ју се при пре-
ма и јав ност и стра нач ко члан ство по сле не ких сле де ћих из бо ра 
- на ве ли ку ко а ли ци ју на пред ња ка и де мо кра та. 

По сле два на ест го ди на пер со нал но не знат но из ме ње ни, про-
грам ски  зна чај но ре се то ва ни, ко а ли ци о ни парт не ри из 90-тих по-
но во има ју сву власт и на цен трал ном ни воу и у ве ћи ни ло кал них 
са мо у пра ва, са из у зет ком глав ног гра да и АП Вој во ди не. Оста је да 
по ли ти ка но ве вла сти по ка же да ли се ра ди о ре ста у ра ци ји, ка ко 
твр де ње ни кри ти ча ри ко ји још ми сле да је по раз де мо кра та слу-
чај на гре шка, или су штин ској про ме ни ко ја ће по спе ши ти про цес 
кон со ли да ци је кроз про ме не ко је су нај вљи ва не и обе ћа ва не у из-
бор ној кам па њи, ка ко искре но оче ку је ви ше пу та из не ве ре на би-
рач ка па ства. Ста ње у окру же њу као и дру штву, при вре ди и др жа ви 
но ву власт је и без ове ди ле ме ста ви ла на број не про бе и ис хо ди ће 
по ка за ти ко ју ће  уло гу од и гра ти.

MilanJovanovic

PARLIAMENTARYELECTIONSINSERBIA2012
-RESULTSANDPOLITICALCONSEQUENCES

Summary
The in cre a se in ab sti nen ce and the chan ge in par ti es in po wer are 

the main cha rac te ri stics of the 2012 elec ti ons in Ser bia. The co a li tion 
gat he red aro und the De moc ra tic Party, the So ci a list Party and the G17, 
which pre vi o usly had a ma jo rity in 2008 elec ti ons and for med the go-
vern ment, won slightly fe wer vo tes in the May elec ti ons, but this ru ling 
co a li tion fa i led to re tain po wer. The chan ge of go vern ment was ca u sed 
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by the de fe at of the DS (De moc ra tic Party) le a der Bo ris Ta dić in the 
pre si den tial elec ti ons. The vic tory in the pre si den tial elec ti ons of To-
mi slav Ni ko lić, the le a der of the Ser bian Pro gres si ve Party ope ned the 
do or to the chan ges in the re la ti ons of the par li a men tary par ti es and the 
for ma tion of new po li ti cal al li an ces. SNS (Ser bian Pro gres si ve Party) 
was the win ner of the ge ne ral elec ti ons: they de fe a ted the Ser bian Ra di-
cal Party (SRS) by ta king over the ir mem bers, of fi ci als and vo ters; the 
SNS can di da te be ca me the head of sta te, they for med the go vern ment 
and they are in po wer in most lo cal go vern ments. The le a der of DS, 
Bo ris Ta dić was the big gest lo ser in the ge ne ral elec ti ons: af ter years of 
do mi nan ce on the po li ti cal sce ne, he has lost the pre si dency of the Re-
pu blic, and the De moc rats ha ve be co me the op po si tion in Par li a ment. 
This de fe at cost B. Ta dić the le a der ship of his De moc ra tic Party. The 
tur ning po int in the for ma tion of the go vern ment was ena bled by the 
co a li tion gat he red aro und the So ci a lists. Ha ving won 80% mo re vo tes 
than in the pre vi o us elec ti ons, the So ci a lists left the ir  “stra te gic part-
ner” thus ma king pos si ble the elec to ral shift. The tran sfor med Ra di cals 
and So ci a lists, who we re po li ti cal part ners in the 1990’s, af ter twel ve 
years, are in po wer again. 

Кеу Words: Election results, Elections turnout, Political conse-
quences
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Resume
The in cre a se in ab sti nen ce and the chan ge in par ti es in po wer are 

the main cha rac te ri stics of the 2012 elec ti ons in Ser bia. The co a li tion 
gat he red aro und the De moc ra tic Party, the So ci a list Party and the G17, 
which pre vi o usly had a ma jo rity in 2008 elec ti ons and for med the go-
vern ment, won slightly fe wer vo tes in the May elec ti ons, but this ru ling 
co a li tion fa i led to re tain po wer. The chan ge of go vern ment was ca u sed 
by the de fe at of the DS (De moc ra tic Party) le a der Bo ris Ta dić in the 
pre si den tial elec ti ons. The vic tory in the pre si den tial elec ti ons of To-
mi slav Ni ko lić, the le a der of the Ser bian Pro gres si ve Party ope ned the 
do or to the chan ges in the re la ti ons of the par li a men tary par ti es and the 
for ma tion of new po li ti cal al li an ces. SNS (Ser bian Pro gres si ve Party) 
was the win ner of the ge ne ral elec ti ons: they de fe a ted the Ser bian Ra di-
cal Party (SRS) by ta king over the ir mem bers, of fi ci als and vo ters; the 
SNS can di da te be ca me the head of sta te, they for med the go vern ment 
and they are in po wer in most lo cal go vern ments. The le a der of DS, 
Bo ris Ta dić was the big gest lo ser in the ge ne ral elec ti ons: af ter years of 
do mi nan ce on the po li ti cal sce ne, he has lost the pre si dency of the Re-
pu blic, and the De moc rats ha ve be co me the op po si tion in Par li a ment. 
This de fe at cost B. Ta dić the le a der ship of his De moc ra tic Party. The 
tur ning po int in the for ma tion of the go vern ment was ena bled by the 
co a li tion gat he red aro und the So ci a lists. Ha ving won 80% mo re vo tes 
than in the pre vi o us elec ti ons, the So ci a lists left the ir  “stra te gic part-
ner” thus ma king pos si ble the elec to ral shift. The tran sfor med Ra di cals 
and So ci a lists, who we re po li ti cal part ners in the 1990’s, af ter twel ve 
years, are in po wer again. 

The po li ci es they will en for ce will show whet her the skep tics 
who cla im that this is the ca se of re sto ra tion of the old re gi me and po li-
ci es are right or whet her this is in fact the ca se of strengthe ning and the 
con so li da tion of de moc racy.

Po li ti cal con se qu en ces of the re sults of the elec tons are nu me ro-
us. The first con se qu en ce is re flec ted in the chan ge in the mul ti-party 
sce ne. The lar gest and the most in flu en tial op po si tion party, the Ser bian 
Ra di cal Party, has di sap pe a red from the po li ti cal sce ne: af ter a de ca-
de of playing the ro le of the po li ti cal party with the lar gest num ber of 
vo tes and de le ga tes in the par li a ment and yet al so the one with a we ak 
co a li tion ca pa city, the Ra di cals ha ve go ne in to op po si tion. The ir de fe at 
was so gre at that the re is an equ al chan ce that the SRS will be re du ced 
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to a mar gi nal party and com ple tely ex tin gu is hed. The se cond con se qu-
en ce is re flec ted in the strengthe ning of the SPS. So ci a lists ha ve, thanks 
to the po li ti cal ma ne u vers of the ir le a der Ivi ca Da čić, stop ped the di-
mi nu tion of the ir elec to ra te. For ming and ma in ta i ning co a li ti ons with 
ide o lo gi cally un re la ted par ti es, the So ci a lists ha ve ma na ged to stop the 
di mi nu tion of the elec to ra te and to en su re the co a li tion po ten tial which 
ma de them in di spen sa ble in the for ma tion of a par li a men tary ma jo rity. 
With two sud den and risky po li ti cal tur na ro unds they ha ve strengthe-
ned the ir po si tion in the go vern ment. How will the chan ge of co a li tion 
part ners re flect the ra tings and fun cti o ning of the co a li tion will be seen 
in the next elec ti ons. The third con se qu en ce is re flec ted in the par ti ci pa-
tion of mi no rity par ti es in the go vern ment. The Al li an ce of Voj vo di na 
Hun ga ri ans did not ac cept the of fer to join the go vern ment, but the par-
ti es of Ra sim Lja jić and Su lej man Uglja nin, which re pre sent Bo sni aks 
and Mu slims, par ti ci pa te in the go vern ment. The fo urth con se qu en ce is 
that the We stern co un tri es, pri ma rily the U.S. and the EU, did not in-
ter fe re in the for ma tion of the go vern ment, as they did in the pre vi o us 
elec ti ons. This is pro bably due to the fact that all the par ti es, with the 
ex cep ti on of the De moc ra tic Party of Ser bia, are cle arly ori en ted to-
wards the con ti nu an ce of Euro pean in te gra ti ons. The fifth con se qu en ce 
is that the chan ge of po wer was car ried out pe a ce fully, which emp ha si-
zes the pro cess of furt her con so li da tion of de moc racy.

* Овај рад је примљен 05. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
Пред мет овог ра да је ана ли за ло кал них из бо ра у Ср би ји 2012. 

Раз ма тра ју се  ре зул та ти и по сле ди це из бо ра, ак те ри у из бор ном 
про це се, као и кам па ња ко је су прет хо ди ле ло кал ним из бо ри ма. 
Прем да у на уч ним и струч ним по ле ми ка ма пре о вла ђу је ми шље ње 
да су ло кал ни из бо ри „дру го ра зред ни“ они, по сле дич но, мо гу ин/
ди рект но об ли ко ва ти и ре зул та те пар ла мен тар них или пред сед нич-
ких из бо ра.  Као при мар не ис тра жи вач ке ме то де ко ри сте се ана-
ли за са др жа ја и ана ли тич ки ме тод пре ко ко јег се ин тер пре ти ра ју 
ре зул та ти и по сле ди це ло кал них из бо ра. Аутор за хва та чи тав низ 
пи та ња ко ја ди рект но или ин ди рект но ути чу на су шти ну и ис ход 
из бо ра, као што су са мо из бор но за ко но дав ство, из бор не кам па ње 
и њи хо во фи нан си ра ње, кон тек сту ал ни фак то ри и сл. 
Кључ не ре чи: ло кал ни из бо ри, хи пер по ли ти за ци ја, фраг мен та ци ја пар-

тиј ске сце не, из бор не кам па ње, дру го ра зред ни из бо ри, по-
ли тич ке пар ти је, по ли тич ка ста бил ност, ло кал не вла сти, 
ло кал на ауто но ми ја, ин сти ту ци је, ка па ци тет 

ОП ШТА ОБЕ ЛЕЖ ЈА ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА

Ло кал ни, као и цен трал ни из бо ри, од ре ђу ју рас по де лу мо-
ћи, по ли тич ко пред ста вља ње гра ђа на и ди рект но ути чу на по ли-
тич ку ста бил ност у ло кал ним за јед ни ца ма. 1) Ме ђу тим, из бор на 
утак ми ца и тр жи ште по ли тич ких оп ци ја на ло кал ном ни воу умно-

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Evans, Matt, „Elec to ral Re form and Po li ti cal Plu ra lism in Lo cal Go vern ment“, Party Po li tics, 
vol. 16, no. 3, Sa ge Pu bli ca ti ons, 2010, стр. 396.  
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го ме су опре де ље ни функ ци ја ма и над ле жно сти ма ко ји ма рас по-
ла жу ло кал не вла сти. Ка па ци тет ло кал них вла сти да са мо стал но, 
без упли та ња цен тра, про ду ку ју јав на до бра од ре ђу је и по ли тич ку 
аген ду ло кал ног ни воа од лу чи ва ња што усло вља ва ко ја ће пи та ња, 
ло кал на или на ци о нал на, пре ва ли ра ти то ком и на кон ло кал них из-
бор них кам па ња. Мно го број на ис тра жи ва ња и ана ли зе ло кал них 
из бо ра до ла зе до раз ли чи тих за кљу ча ка о по сле ди ца ма ло кал них 
из бо ра на це ло куп ни по ли тич ки жи вот јед ног дру штва. До ми ни-
ра ју она ко ја ло кал не из бо ре ин тер пре ти ра ју као „дру го ра зред не“, 
„ре флекс“ на ци о нал них из бо ра и „по ли гон“ за оп се жни је за хва те и 
ре фор ме из бор ног за ко но дав ства.2) Глав ни раз лог та квог ту ма че ња 
ло кал них из бо ра огле да се у че стој не мо гућ но сти ло кал них вла сти 
да ауто ном но од лу чу ју и у њи хо вој фи скал ној и бу џет ској за ви сно-
сти од др жав них ор га на. 

Кон цепт „пр во ра зред них“ и „дру го ра зред них“ из бо ра да ти ра 
од Карл Хајнц Рај фа и Хер ма на Шми та, те пре ма овој те зи „дру-
го ра зред ни“ из бо ри су сви они ко је са ми гра ђа ни пер ци пи ра ју као 
ма ње бит не . То се, пре све га, очи ту је кроз уве ћа ну ап сти нен ци ју 
што по сле дич но во ди „де мо крат ском де фи ци ту“ и ума њу је ле ги-
ти ми тет ин сти ту ци ја за ко је се би ра ју пред став ни ци.3) У та квим 
окол но сти ма, ло кал ни ли де ри не рет ко по ста ју од го вор ни ји пар тиј-
ским цен тра ла ма не го гра ђа ни ма чи је би ин те ре се, у скла ду са ба-
зич ним де мо крат ским на че ли ма и прин ци пи ма, тре ба ли да за сту-
па ју. Ме ђу тим, по ред та квих схва та ња по сто је и она ко ја ло кал не 
из бо ре тре ти ра ју као зна чај не за ства ра ње ши ре сли ке о по ну ђе ним 
по ли тич ким оп ци ја ма. Ло кал не из бор не кам па ње мо гу ути ца ти на 
ре зул та те на ци о нал них из бо ра по што би ра чи ма пру жа ју ин фор ма-
ци је и нео п ход но зна ње по мо ћу ко јег они мо гу ар ти ку ли са ти по ну-
ђе не по ли тич ке иде је и фор му ли са ти соп стве не пре фе рен це при-
ли ком на ци о нал них из бо ра.4) Та ко, по ли тич ка со ци ја ли за ци ја кроз 
ло кал не из бо ре, као и „дру штве ни и по ли тич ки тре нинг гра ђа на“ 
мо гу у ве ли кој ме ри до при не ти ши рој из бор ној пар ти ци па ци ји.  

Ло кал не из бо ре че сто пра ти ни жи ни во из бор не пар ти ци па-
ци је, што се ви ди и на осно ву сту ди ја слу ча ја мно гих по ли тич ких 
си сте ма. Чак и ви со ко раз ви је ни и ста бил ни де мо крат ски по ли-

2) Јо ва но вић, Ми лан, „Ре фор ме из бор ног пра ва ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, По ли тич-
ка ре ви ја,   vol. 16, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008. 

3) Cu tler, Fred, „One Vo ter, Two First-Or der Elec ti ons?“, Elec to ral Stu di es, vol. 27, iss. 3, El se-
vi er Pu blis hing, 2008, стр. 492-493.   

4) Bec htel, Mic hael M, „Not Al ways Se cond-Or der: Sub na ti o nal Elec ti ons, Na ti o nal-Le vel Vo te 
In ten ti ons, and Vo la ti lity Spil lo vers in a Mul ti-Le vel Elec to ral System“, Elec to ral Stu di es, 
vol. 31, iss. 1, El se vi er Pu blis hing, 2012, стр. 172. 
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тич ки по рет ци, са ду гом из бор ном тра ди ци јом по пут САД, где се 
при бли жно 500000, пре све га на ло кал них функ ци ја се лек ту је кроз 
из бор ни про цес, по се ду ју оп шти тренд уве ћа ва ња ап сти нен ци је 
„де мо крат ског де фи ци та“, кри зе ле ги ти ми те та и не за до вољ ства 
учин ком по ли тич ког си сте ма. 

Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти и уло гу кон тек сту ал них 
фак то ра, ко ји, мо гу има ти кључ ну уло гу на из ла зност и ре зул та те 
ло кал них из бо ра. По ли тич ко-кул ту ро ло шки фак то ри по пут јав не 
кул ту ре и дру штве ног ка пи та ла мо гу по тен ци јал но од ре ди ти и по-
сле ди це од ре ђе ног из бор ног си сте ма. Ком па ра тив на ис тра жи ва ња 
и сту ди је из сфе ре по ли тич ке кул ту ре по твр ђу ју ову хи по те зу, те се 
по ка зу је да дру штва са ви шим ни во ом уну тра шње ко хе зи је и ме-
ђу соб ног по ве ре ња исто вре ме но по се ду ју из ра же ни ји сте пен по-
ли тич ке пар ти ци па ци је, што се нај е ви дент ни је ма ни фе сту је у из-
бор ном про це су.5) У скла ду с тим, из бо ри за ло кал не ор га не вла сти 
мо гу би ти опре де ље ни по ме ну тим фак то ри ма и оп шим по ве ре њем 
не са мо у по ли тич ке пар ти је, већ и ло кал не, па у крај њем слу ча ју и 
цен трал не по ли тич ке ин сти ту ци је.

Ов де је нео п ход но по ме ну ти да су се пр ве про ме не у пе ри-
о ду вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа од и гра ле упра во на ло кал-
ном ни воу, те да су те кле „од о здо“, то ком и на кон ло кал них из бо ра 
1996-1997. го ди не, и ве ро ват но се мо гу убро ја ти у је дан од пре суд-
них фак то ра у ка сни јој сме ни ре жи ма то ком 2000. го ди не. 

ПРАВ НО-ПО ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР И РЕ ФОР МЕ  
ЗА КО НО ДАВ СТВА У СФЕ РИ ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА

Као и у мно гим дру гим пост ко му ни стич ким си сте ми ма, уво-
ђе њем по ли тич ког плу ра ли зма и то ком тран зи ци је, из бор но за-
ко но дав ство и мо де ли из бо ра по ли тич ких пред став ни ка би ли су 
пред мет кон стант них ре форм ских по ду хва та. Из те оп ште сли ке, 
не мо же се из дво ји ти ни си стем из бо ра ло кал них пред став ни ка. 
Ме ђу тим, бр зи на а че сто и ими та тив ност у њи хо вој им пле ме та-
ци ји не рет ко су во ди ли не кри тич ком при ме њи ва њу од ре ђе них мо-
де ла што је у прак си, као про прат ну по ја ву, про ду ко ва ло од ре ђе не 
не га тив не ефек те би ло да је реч о ве ћин ском, би ло о про пор ци о-
нал ном си сте ма.6)  

5) Ви де ти, ре ци мо у Ma ce do, Step hen et. al., De moc racy at Risk: How Po li ti cal Cho i ces Un-
der mi nes Par ti ci pa tion and What We Can Do Abo ut It, Bro o kings In sti tu tion Press, 2005.   

6) О то ме по бли же ви де ти у Сто иљ ко вић, Зо ран, „По ли тич ке пар ти је и по ли тич ка пар-
ти ци па ци ја – слу чај Ср би ја“, Го ди шњак, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2007, 2011. Аутор на во ди да су по сле ди це при ме не мо де ла ве ћин-
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Ло кал ни из бо ри у Ср би ји одр жа ју се у ре дов ном тер ми ну на 
сва ке че ти ри го ди не. Гла са ње је тај но и не по сред но, при че му сва-
ки пу но лет ни и прав но спо со бан гра ђа нин Ре пу бли ке Ср би је по се-
ду је ак тив но и па сив но би рач ко пра во, та ко да се мо же кан ди до ва-
ти за би ло ко ју од ло кал них функ ци ја. Број ман да та у скуп шти на ма 
оп шти на и гра до ва ни је усло вљен ве ли чи ном те ри то ри јал них је-
ди ни ца и број но шћу по пу ла ци је, већ су за ко ном уста но вље не уни-
форм не пре ди спо зи ци је за све оп шти не и гра до ве. Та ко је мак си-
мал ни број од бор ни ка у оп шти на ма ли ми ти ран на 75, у гра до ви ма 
на 90, док је за Бе о град због ве ли чи не и ста ту са глав ног гра да та 
ле стви ца по диг ну та на 110. 

Иако је си стем из бо ра пред став ни ка у Скуп шти ни Ср би-
је већ 1992. про ме њен из ве ћин ског у про пор ци о нал ни, ве ћин ски 
из бор ни си стем при ли ком из бо ра ло кал них пред став ни ка остао је 
на сна зи све до 2004. го ди не. Од пр вих ло кал них из бо ра у Ср би ји 
1992. укуп но је про шло 5 из бор них ци клу са, те су се ло кал ни из-
бо ри одр жа ли 1996., 2000., 2004., 2008. и ко нач но, по след њи 2012. 
го ди не. При том, у два из бор на ци клу са, 1992. и 1996. при ме њи вао 
се дво кру жни ве ћин ски, док је на ло кал ним из бо ри ма 2000. био 
им пле мен ти ран си стем ре ла тив не ве ћи не, тра ди ци о нал но при ме-
њен у Ве ли кој Бри та ни ји и зе мља ма Ко мон вел та. Про пор ци о нал ни 
мо дел из бо ра ло кал них пред став ни ка пр ви пут је при ме њен 2004., 
али је за раз ли ку од Д’Он то ве фор му ле код пар ла мен тар них из бо ра,  
као мо дел пре ра спо де ле гла со ва у ман да те при ли ком тих ло кал них 
из бо ра упо тре бља ва на Хер-Ни ма је ро ва фор му ла.7) Ума ње ни из-
бор ни праг од 3% и при ме на про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма 
во ди ли су сво је вр сној иде о ло шкој и пар тиј ској фра ге мен та ци ји на 
ло кал ном ни воу, па и, у уз ве сним си ту а ци ја ма, хи пер по ли ти за ци ји 
ло кал не по ли тич ке сце не.  Ме ђу тим, и ту је при мет но да ко а ли ци је 
на на ци о нал ном ни воу не мо ра ју би ти исте они ма ко је функ ци о ни-
шу на суб на ци о нал ном, што је услед број но сти је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве у Ср би ји, али и дру гим по ли тич ким си сте ми ма, чест 
слу чај.8) Све ове про ме не во ди ле су раз ли чи тим ефек ти ма, али је 

ског из бор ног си сте ма у по је ди ним слу ча је ви ма без ман да та оста вља ле чак и оне ко ји 
осво је 20-30% гла со ва. С дру ге стра не, при ме на про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма за 
оп штин ске и град ске од бор ни ке уз ума ње ни цен зус (ре пу блич ки 5%, ло кал ни 3%) на кон 
2004. во ди ли су пре ко мер ној плу ра ли за ци ји пар тиј ске сце не и кон стантнoj политичкoj 
не ста бил но сти на ло кал ном ни воу.

7) О по ме ну тим ре фор ма ма из бор ног за ко но дав ства за ло кал не из бо ре ши ре по гле да ти у 
Јо ва но вић, Ми лан, „Ре фор ме из бор ног пра ва ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји“, По ли тич-
ка ре ви ја, vol. 16, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

8) Сла ви ша Ор ло вић ка же да „по сто ји раз ли ка из ме ђу ко а ли ци ја на на ци о нал ном и суб-
на ци о нал ном ни воу...“ те да сто га „...ре ла ци је вла сти и опо зи ци је ни су јед но став не ни 



Петар Матић Локални избори у Србији 2012. 

37

пар тиј ски си стем на ло кал ном ни воу,  по сма тра но у це ло сти, и да-
ље остао ви со ко фраг мен ти ран и хи пер по ли ти зо ван.   

До пот пу ног ујед на ча ва ња и хар мо ни за ци је про пи са у обла-
сти из бо ра за све ни вое у вер ти кал ној ор га ни за ци ји вла сти до ла зи 
2007., усва ја њем па ке та за ко на ко ји ма се уре ђу је сфе ра ло кал не 
са мо у пра ве. Од та да се на ло кал ним, као и пар ла мен тар ним из бо-
ри ма у Ср би ји им пле мен ти ра Д’Он то ва фор му ла уз цен зус од 5%. 
По диг ну ти праг за 2% је, пре ма оче ки ва њи ма про ду ко ваа сма њи ва-
ње бро ја ре ле вант них по ли тич ких ак те ра на ло кал ном ни воу. 

За кон о ло кал ној са мо у пра ви из 2007. уки нуо је  не по сре дан 
из бор Пред сед ни ка оп шти не ко ји је био им пле ме ти ран прет ход-
ним За ко ном (2002), иако је у Евро пи при су тан тренд ја ча ња по зи-
ци је ло кал не ег зе ку ти ве, одн. гра до на чел ни ка као ње ног но си о ца. 
По след њих де це ни ја он се уво ди у Ита ли ји, Пољ ској и у ве ћи ни 
не мач ких фе де рал них је ди ни ца, док у мно гим дру гим си сте ми ма, 
као што су Ен гле ска и Нор ве шка има екс пе ри мен тал ни ка рак тер 
и по чи ње да се при ме њу је од 2000. год. у ма њем бро ју је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве.9) Сход но струч ним и на уч ним ана ли за ма и 
пре по ру ка ма да ли је тре ба ло за др жа ти не по сре дан из бор, чи ме 
би се за др жао ви ши ни во ле ги ти ми те та и по тен ци јал но по ди гла 
ефи ка сност ло кал них ин сти ту ци ја или оп шти на ма отво ри ти про-
стор за са мо стал но опре де љи ва ње о мо де лу из бо ра Пред сед ни ка 
оп шти не.  

Ов де би сва ка ко тре ба ло раз мо три ти мо гућ но сти при ме не 
од ре ђе них ал тер на тив них ре ше ња у ци љу при бли жа ва ња и ја ча-
ња ве зе из ме ђу гра ђа на и њи хо вих пред став ни ка. Та ко, ак ту ел ни 
ЦЕ СИД-ов пред лог за про ме ну  за ко но дав ства у обла сти ло кал них 
из бо ра и при ме ну пер со на ли зо ва ног про пор ци о нал ног си сте ма 
пред ста вљао би зна ча јан ис ко рак у ци љу по ме ну тог ја ча ња ве зе 
гра ђа на и иза бра них. На осно ву ових пре по ру ка би ра чи би се из-
ја шња ва ли о кан ди да ти ма ко ји би осво је не гла со ве пре но си ли по-
ли тич ким пар ти ја ма, а стран ке би ле у оба ве зи да на од бор нич ке и 
дру ге ло кал не функ ци је по ста ва ља ју оне са нај ве ћом по др шком. То 
би, сва ка ко, до при не ло раз во ју ло кал не и уну тар пар тиј ске де мо-
кра ти је, јер би при мо ра ло по ли тич ке стран ке да се лек ту ју и у сво је 
ре до ве до во де ви ђе ни је кан ди да те док би исто вре ме но гра ђа ни ма 
пру жи ло ја сни ју сли ку о лич но сти ма за ко је гла са ју. С об зи ром да 

јед но знач не.“, Ор ло вић, Сла ви ша, „Те о ри ја ко а ли ци ја и фор ми ра ње вла де“, Го ди шњак, 
2010, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, стр. 100. 

9) Den ters, Bas, „Duo or Duel? The Re la ti ons bet we en Mayors and Co un cils in De moc ra tic 
Lo cal Go vern ment“, у Bäck, He nry, He i nelt, Hu bert, Mag ni er, An nick, eds, The Euro pean 
Mayor: Po li ti cal Le a ders in Chan ging Con text of Lo cal De moc racy, VS Ver lag für  So zi al-
wis sen schaf ten  / GWV Fac hver la ge GmbH, 2006.
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је пред ло же ни мо дел у осно ви про пор ци о на лан, с од ре ђе ним ко-
рек ци ја ма кроз уво ђе ње по зи тив них еле ме на та ве ћин ског си сте ма, 
он би за др жао  ви сок ни во сра мер но сти, док би исто вре ме но до-
при нео по ди за њу од го вор но сти ло кал них пред став ни ка,  а по сле-
дич но и тран спа рент ни јем и ефи ка сни јем упра вља њу ло кал ним за-
јед ни ца ма. Не би тре ба ло смет ну ти с ума ни мо гућ но сти па ра лел не 
им пле мен та ци је ве ћин ског и про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма 
као што је то слу чај у Фран цу ској и Пољ ској. Ов де ни је по сре ди 
ме шо ви ти из бор ни си стем, већ се про пор ци о нал ни си стем при-
ме њу је у ве ћим је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, са хе те ро ге ним 
де мо граф ским ка рак те ри сти ка, док се ве ћин ски ко ри сти у ма њим 
и хо мо ге ни јим сре ди на ма. Сва ка ко би тре ба ло по ме ну ти и пред-
но сти ме шо ви тог из бор ног си сте ма, ко ји је у на шој прак си при ме-
њен при ли ком из бо ра пред став ни ка у Скуп шти ни АП Вој во ди не. 
И код ме шо ви тог си сте ма су мо гу ће раз ли чи те ком би на ци је, па се, 
ре ци мо, на ло кал ним из бо ри ма у Ју жној Афри ци упо тре бља ва ме-
шо ви ти из бор ни си стем ко јим се 40% чла но ва ло кал них ве ћа би ра 
про пор ци о нал ним си сте мом, док се 60% би ра ве ћин ским си сте-
мом уз мо дел ре ла тив не ве ћи не (first past the post). У Скуп шти ни 
АП Вој во ди не је број ман да та ко ји се до де љу је про пор ци о нал ним 
и ве ћин ским ме то дом јед нак (по 60).

То ком овог из бор ног ци клу са ни је до шло до бит ни јих про ме-
на си сте ма за из бор од бор ни ка у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, 
али су до го ди ле од ре ђе не ре ви зи је у ши рем за ко но дав ству ко је по-
сред но ути че на ши ре функ ци о ни са ње из бор ног си сте ма на свим 
ни во и ма вла сти, па и на ње го ве по сле ди це. Nајзначајнија но ви на 
уве де на је За ко ном о по ли тич ким стран ка ма из 2009. ко ји је 100 пу-
та уве ћао број пот пи са нео п ход них за њи хо ву ре ги стра ци ју (са 100 
на 10000). Сми сао овог ра ди кал ног по ве ћа ва ња бро ја пот пи са за 
ре ги стра ци ју по ли тич ких стра на ка огле дао се у по тре би сма њи ва-
ња бро ја ак тив них стра на ка у Ср би ји, што се у прак си и оства ри ло, 
па је од ви ше од 600, на кон пре ре ги стра ци је и уочи из бо ра у Ср би-
ји оста ло 87 ре ги сто ва них стра на ка, да би се тај број до са да по ве-
ћао за још че ти ри пар ти је. При том, сва ка ко би тре ба ло на по ме ну ти 
да је у том зби ру ве ћи број ма њин ских пар ти ја, што је усло вље но и 
по зи тив ном дис кри ми на ци јом кроз сма њи ва ње бро ја нео п ход них 
пот пи са при ли ком њи хо ве ре ги стра ци је (1000).10) 

Дру га из ме на ко ја по тен ци јал но во ди укруп ња ва њу пар тиј-
ске сце не ка ко на ре пу блич ком, та ко и ло кал ном ни воу им пле мен-
ти ра на је За ко ном о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти где се 

10) Чла но ви 8 и 9, „За кон о по ли тич ким стран ка ма“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
бр. 36/2009, Бе о град, 2009.   



Петар Матић Локални избори у Србији 2012. 

39

пред ви ђа да из бор не ли сте са ма ње од 1%, а у слу ча ју ма њин ских 
ли ста 0,2% осво је них гла со ва, не до би ја ју по вра ћај сред ста ва ко-
је су по ло жи ли као из бор но јем ство.11) Сво је вр сна „про хи би тив на 
кла у зу ла“ у фи нан си ра њу из бор них ак тив но сти до дат но спре ча ва 
хи пер по ли ти за ци ју и пре ко мер ну фраг мен та ци ју пар тиј ске сце не, 
по што оне мо гу ћа ва уче шће у из бор ној тр ци по ли тич ким оп ци ја ма 
без ре ал них шан си да пре ђу по сто је ћи из бор ни праг, што по сле-
дич но, во ди по сте пе ној ре дук ци ји бро ја стра на ка.

ИЗ БОР НА КАМ ПА ЊА

Ток из бор не кам па ње на ло кал ним из бо ри ма у Ср би ји 2012. 
био је у ве ли кој ме ри обе ле жен пред сед нич ком и пар ла мен тар ном 
тр ком ко је су се од и гра ва ле исто вре ме но. Ре ша ва ње еко ном ских и 
со ци јал них про бле ма на ла зи ли су се у са мом сре ди шту кампaње, 
док су по је ди на пи та ња ко ја су обе ле жи ла прет ход не кам па ње овог 
пу та би ла у дру гом пла ну. По ра жа ва ју ћи еко ном ски ре зул та ти и 
учи нак прет ход не Вла де усло ви ли су да кам па ња уче сни ка у из-
бо ри ма бу де усме ре на на по ли тич ке опо нен те, док су со лу ци је за 
те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју дру штво и др жа ва углав ном оста ја-
ле у дру гом пла ну. Прем да „не га тив на кам па ња“ ни је но ва по ја ва 
у из бор ним про це си ма у Ср би ји, ни ти је ка рак те ри стич на са мо за 
Ср би ју (од ре ђе ни еле мен ти не га тив не кам па ње при сут ни су у го-
то во свим кам па ња ма и у свим др жа ва ма), над ме та ње у из бор ној 
тр ци 2012. оста ће упам ће но по из у зет но не га тив ној ко но та ци ји по-
ру ка упу ће них би ра чи ма и ме ђу соб них, че сто не у те ме ље них оп ту-
жби уче сни ка у из бо ри ма.12) Слич но сти у ста во ви ма по ли тич ких 
пар ти ја око нај зна чај ниј них др жав них пи та ња (Ко со ва и Ме то хи је, 
европ ских ин те гра ци ја и сл.) до ве ли  су до по ку ша ја да ли де ри нај-
зна чај ни јих пар ти ја пред ста ве про тив ни ке у нај не га тив ни јем све-
тлу. Не га тив на кам па ња СНС-а је пре вас ход но би ла усме ре на на 
нај ви ше функ ци о не ре ДС-а и ко руп ци о на шке афе ре, док је, с дру ге 
стра не, оштри ца ДС-ових кри ти ка и не га тив не кам па ње на ра чун 
ли де ра та да во де ће опо зи ци о не стран ке, СНС, по ку ша ла да по тен-
ци ра и на гла си за о крет у ста ву пре ма по ме ну тим на ци о нал ним пи-

11) Члан 26, „За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, бр. 43/2011, Бе о град, 2011. 

12) О ефек ти ма „не га тив не кам па ње“ и по ли тич ком „(ан ти)ре кла ми ра њу у Ср би ји ши ре 
ви де ти у Ми ро вић, Алек сан дра, Ма тић Пе тар, „По ли тич ко (ан ти)ре кла ми ра ње у из бор-
ном про це су 2012. у Ср би ји - На чин во ђе ња из бор не кам па ње као од раз по ли тич ке кул-
ту ре-“, Срп ска по ли тич ка ми сао, vol. 36, бр. 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр. 297-315.       
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та њи ма. Те кам па ње ко је су пре вас ход но во ди ле на пред сед нич ким 
и па ра ла мен тар ним из бо ри ма умно го ме су обе ле жи ле при ро ду и 
са др жај из бор них су че ља ва ња и на ло ка лу. 

Ме ђу тим, упр кос звуч ним сло га ни ма на пред сед нич ким и 
па ра ла мен тар ним из бо ри ма по пут „Из бор за бо љи жи вот“, „По-
кре ни мо Ср би ју“, „Исти на“ или „Ја ки ре ги о ни ја ка Ср би ја“, ло-
кал не из бо ре 2012. обе ле жи ле су по ру ке дру га чи је са др жи не и 
сим бо ли ке од го ре по ме ну тих. Је дан од сло га на ко ји је за си гур но 
при ву као нај ви ше па жње и био пред мет по ле ми ка је ДСС-ов на 
из бо ри ма за од бор ни ке гра да Бе о гра да. Не ки мар ке тин шки струч-
ња ци ве ру ју да је тај сло ган под на зи вом „Раз ли чак-јер ни смо сви 
исти“ у се би са др жао ви ше стру ку сим бо ли ку.13)

Не ки од на пре по зна тљи ви јих сло га на на 
локалним из бо ри ма у Ср би ји 2012. го ди не 

Јединица 
локалне 

самоуправе
Странка Слоган

Београд ДСС „Различак-јер нисмо 
сви исти-„ 

Јагодина ЈС „Домаћински“

Крагујевац Заједно за 
Крагујевац-УРС

„Раднички, победнички, 
крагујевачки“, „Добро 
јутро, Шумадијо“

Суботица Социјалдемократска 
партија „Најбољи комшија“

Лесковац ЛДП „И Лесковац је Србија“

Мајданпек Влашка демократска 
странка Србије

„Победићемо јер нас 
има највише“ 

Жагубица Влашка демократска 
странка Србије „Заиграјмо Влајну и Моравац“

Ефе кат те „пр ља ве кам па ње“ у ко јој су пред ња чи ли пред став-
ни ци две на ја че по ли тич ке гру па ци је оку пље не око СНС-а и ДС-а 
је не што ни жа из ла зност у од но су на прет ход не из бор не ци клу се. 

13) Струч њак за мар ке тинг Ср ђан Ми ли во је вић твр ди да је реч о „ви ше слој ној по ру ци“, 
ко ја но си о ца ли сте ДСС на град ским из бо ри ма Алек сан дра По по ви ћа пред ста вља као 
успе шног, мла дог чо ве ка, док се раз ли чак пре ма пре да њу ко ри сти као лек про тив „жу-
ти це“, што се сим бо лич ки сна жно по ве зу је са вла шћу у Бе о гра ду, под вођ ством ДС-а. 
Ви де ти на ин тер нет стра ни ци http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/slo ga ni_ne_od lu cu-
ju_iz bo re/24524230.html       
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Та ко су ши ром Ср би је у гра до ви ма и оп шти на ма то ком кам па ње 
осва ну ли пла ка ти са па ро ла ма по пут „Они ле по жи ве,... а ти?“ са 
крај ње не га тив ним при зву ком и сим бо ли ком про тив во де ћих функ-
ци о не ра ДС-а. На су прот њи ма, у во де ћим  елек трон ским ме ди ји ма 
су осва ну ли спо то ви у ко ји ма се не дво сми сле но упо ре ђу ју пре ђа-
шње са из ја ва ма ли де ра на пред ња ка на кон рас це па и одва ја ња од 
ра ди ка ла али и  то ком кам па ње. 

Дру ги, сиг ни фи кант ни ји по ка за тељ је ја ко ве ли ки број тзв. 
„бе лих“ и не ва же ћих ли сти ћа (ско ро 4,5%)  чи ме је ја сно ис ка за но 
на за до вољ ство гра ђа на ак ту ел ним по ли тич ким и стра нач ким ели-
та ма, као и не га тив ном кам па њом. 

Ка да је реч о ме диј ској за сту пље но сти по ли тич ких пар ти ја 
ка ко на цен трал ном, та ко и на ло кал ном ни воу, при мет но је да су, 
на ро чи то у за вр шној фа зи кам па ње пред ност има ле вла да ју ће пар-
ти је, по себ но ДС. То се ис по љи ло ка ко у елек трон ским та ко и у 
штам па ним ме ди ји ма.14) Иако је за ко ном о из бо ру на род них по сла-
ни ка из бор на про па ган да у ме ди ји ма за бра ње на15)  

РЕ ЗУ ЛА ТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

На ђур ђев дан ским из бо ри ма у Ср би ји укуп но је иза шло при-
бли жно 58% ре ги стро ва них би ра ча. Исто вре ме но одр жа ва ње из бо-
ра за раз ли чи те ин сти ту ци је по хо ри зон та ли и вер ти ка ли по ли тич-
ког си сте ма узро ко ва ла је да и из ла зност на ло кал не из бо ре бу де 
ве ћа не го што се мо же прет по ста ви ти да би био слу чај да су одр жа-
ни у дру гом тер ми ну. Ме ђу тим, из ла зност на из бо ре је дра стич но 
ва ри ра ла ка да се упо ред но по гле да ју раз ли чи те ре ги је, гра до ви и 
оп шти не Ср би је. 

Очи глед но је да, за раз ли ку од од но са сна га на кон пар ла мен-
тар них из бо ра, у рас по де ли ман да та на ло кал ном ни воу уче ству ју 
број не ло кал не и ре ги о нал не пар ти је, ко је су у скла ду са из бор ним 
ре зул та том или ко а ли ци о ним по тен ци ја лом ди рект но ути ца ле на 
фор ми ра ње ло кал них ор га на вла сти. У Сме де ре ву је, ре ци мо, на 
вла сти оста ла ко а ли ци ја и из прет ход ног са зи ва са чи ње на од пред-
став ни ка По кре та за Сме де ре во, ДС и СПС. За гра до на чел ни ка је 
иза бра на Ја сна Авра мо вић, ли дер ПЗС и пр ва же на ко ја је по ста ла 
гра до на чел ник тог гра да.

14)  Де таљ ни је по дат ке по гле да ти у Кла чар, Бо јан, „Из бо ри 2012 – пер со на ли за ци ја из бор-
них кам па ња“, Око из бо ра, бр. 18, Це СИД и NDI, Бе о град, 2012, стр. 63-76. 

15)  Сто ја ди но вић, Ми ша, „Ме ди ји, де мо кра ти ја и из бо ри“, По ли тич ка ре ви ја, vol. 32, бр. 
3, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град,  2012, стр. 78.   
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Из ла зност на из бо ре у по је ди ним градовима 
и оп шти на ма на из бо ри ма 2012.   

град/општина %
Београд 55,54

градска општина Раковица  90

градска општина Нови Београд 55,03

Краљево 51,84

Зрењанин 56

Ниш 53,97

Ужице 56,72

Лучани 63,96 

Ћићевац 78,29

Алексинац 59,9

Крушевац 58

Лозница 53

Каргујевац 60,27

  У Вр шцу је власт фор ми ра на од пред став ни ка по кре та Вр-
шач ка ре ги ја – евро ре ги ја, ДС и СВМ, при че му су пред сед ник 
оп шти не Че до мир Жив ко вић и ве ћи на чла но ва оп штин ског ве ћа из 
ре до ва ВР-ЕР.

Власт у оп шти ни Па ра ћин са ста вље на је од ко а ли ци је ко ји 
чи ни 45 од укуп но 55 ман да та у Скуп шти ни оп шти не. У окви ру те 
ко а ли ци је на ла зи се по крет „Сви за Па ра ћин“ ко ји за јед но са стран-
ка ма у прет ход но ус по ста вље ној ко а ли ци ји (СПС-ЈС) има укуп но 
16 ман да та, ДС рас по ла же са 22 од бор нич ка ме ста, док УРС има 7 
ме ста Скуп шти ни оп шти не. 

Ово су са мо не ки од при ме ра ка ко ло кал не ли сте и кан ди-
да ти у Ср би ји ути чу на кон сти ту и са ње ло кал них вла сти, те да је 
фраг мен та ци ја из ра же ни ја на ло кал ном не го на цен трал ном ни воу. 
Овим се по твр ђу је те за да по је дин ци „пре по зна тљи ви“ у ло кал ним 
сре ди на ма не рет ко мо гу над ја ча ти по ли тич ке пар ти је и кан ди да те 
ко је де лу ју у ши рем, на ци о нал ном окру же њу. 
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Не ки од гра до ва и оп шти на у ко ји ма су ло кал не пар тије 
и гру пе гра ђа на оства ри ле зна ча јан из бор ни ре зул тат 

град/општина изборна листа број 
мандата

укупан 
број 

одборника

Пирот
„Пиротска нова снага“
„Покрет за Пирот“
„Пиротски напредњаци“

4
4
3

66

Лучани „Покрет за развој 
Драгачева“ 12 45

Параћин „Сви за Параћин“
„Упослимо Параћин“

7
5 55

Свилајнац „Покрет за Свилајнац“ 8

Ћуприја „Раваница“
„Морава град“

6
5 37

Ивањица „Миломир Зорић“ 12 37
Крушевац „Промене“ 19 70

Александровац „Покрет за Жупу“
„За богату Жупу“

26
12 59

Смедерево „Покрет за Смедерево“
„За боље Смедерево“

20
7 70

Вршац
„Вршачка регија-
европска регија“
„За бољи Вршац“ 

15

3
45

Ваљево „Победа“
„Покрет за Ваљево“

8
3 51

На ло кал ним из бо ри ма у Ср би ји 2012. го ди не би ла је при-
сут на тен ден ци ја да ја ки ло кал ни ли де ри до ми ни ра ју у од но су на 
сво је опо нен те. Ту је пре суд ну уло гу имао ло кал ни, пре све га, при-
вред ни раз вој, ис по ру ка јав них до ба ра ло кал ним за јед ни ца ма и 
им пле мен та ци ја со ци јал не по ли ти ке на ло кал ном ни воу. При мер 
Ја го ди не у ко јој је је дин стве на Ср би ја Дра га на Мар ко ви ћа у ко а ли-
ци ји са СПС и ПУПС од не ла убе дљи ву по бе ду од пре ко 60% осво-
је них иде у при лог да со ци јал на по ли ти ка и из два ја ња за од ре ђе не 
сло је ве ста нов ни штва у усло ви ма про ду же не кри зе мо гу до не ти 
број не бе не фи те и по ли тич ке по е не ло кал ним вла сти ма. Ов де би 
сва ка ко тре ба ло из дво ји ти и при ме ре оп шти на Ин ђи ја, Кра гу јев-
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ца, Пи ро та, За је ча ра  са ви шом сто пом за по сле но сти, при ли вом 
стра них ин ве сти ци ја и про сеч ним за ра да ма ве ћим у по ре ђе њу са 
ре пу блич ким про се ком. Оправ да но се по ста вља пи та ње ка кви би 
би ли ре зул та ти и да ли би не ке ли сте на пар ла мен тар ним из бо ри ма 
пре шле из бор ни праг да ни су на сту пи ле за јед но са ло кал ним и ре-
ги о нал ним пар ти ја ма?  

Јед но од кључ них пи та ња од но си ло се на из бор ну кра ђу, при 
че му су у при ту жба ма на рад из бор них ор га на пред ња чи ли СНС 
и Две ри. На кон пар ла мен тар них, по кра јин ских ло кал них и пр вог 
кру га пред сед нич ких из бо ра, усле ди ле су оп ту жбе пре све га на-
пред ња ка о из бор ној кра ђи ко ја је ди рект но ути ца ла на са ме ре-
зул та те и рас по ред сна га у ин сти ту ци ја ма на свим ни во и ма. У тим 
из ја ва ма ис ти цао се уче сник у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра 
То ми слав Ни ко лић. Он је не по сред но на кон окон ча ња пр вог кру-
га пред сед нич ких из бо ра из ја вио „Два пу та сам че сти тао Бо ри су 
Та ди ћу по бе ду, а из гле да да сам че сти тао ла жо ву и пре ва ран ту и 
оном ко ме је крао и та да. Ни ка да се би не ћу да опро стим што сам 
том чо ве ку че сти тао, убе ђен да сам по бе ђен на из бо ри ма.“16) Убр зо 
је усле ди ла и ту жба на пред ња ка про тив не по зна тих по чи ни те ља за 
ма ни пу ла ци је у из бор ном про це су, а сти ша ва ње бу ре у јав но сти и 
по ма ло „за мр ле“ те жње СНС-а да се ова афе ра до след но и до кра ја 
ис пи та отва ра ју про стор за пи та ње да ли је из бор не кра ђе за и ста 
би ло или је она ис ко ри шће на као „ве тар у ле ђа“ њи хо вом кан ди да-
ту у дру гом кру гу пред сед нич ких из бо ра? 

Пре го во ри стра на ка око фор ми ра ња но ве вла де, при че му је 
по ма ло нео че ки ва на по бе да То ми сла ва Ни ко ли ћа на кон пред но сти 
Бо ри са Та ди ћа у пр вом из бор ном кру гу има ла пре суд ни ути цај, 
тра ја ли су ду же не го што се у пр ви мах оче ки ва ло. Из тог раз ло-
га, ко а ли ци је и ор га ни вла сти на ло кал ном ни воу су фор ми ра ни 
пре ре пу блич ке Вла де. Они су по пар тиј ској струк ту ри оста ли го-
то во у пот пу но сти не из ме ње ни у од но су на прет ход ни из бор ни 
ци клус. Да ло кал не ин сти ту ци је и ди стри бу ци ја по ли тич ке мо ћи 
на суб на ци о нал ном ни су бе зна чај ни за по ли тич ке ак те ре све до че 
по след њи до га ђа ји и ак ту ел ни од но си уну тар вла да ју ће ко а ли ци је 
на др жав ном ни воу. По ве ћа на из два ја ња за по тре бе ло кал не са мо-
у пра ве кроз ду пли ра ње њи хо вих при хо да пу тем по ре за на за ра де 
(са прет ход них 40 на са да шњих 80%) чи не ор га не ло кал не са мо у-
пра ве при ма мљи ви јом ме том за де ло ва ње по ли тич ких ак те ра. Оту-
да не чу ди зах тев на пред ња ка упу ћен ко а ли ци о ним парт не ри ма за 
оба ра ње по сто је ћих и ства ра ње но вих ло кал них ко а ли ци ја.И на кон 

16) Ви де ти на on li ne пре зен та ци ји ТВ „Al Jaz ze ra“, http://bal kans.alja ze e ra.net/ma ka le/plju ste-
op tu zbe-za-iz bor nu-kra du-u-sr bi ji  
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ових из бо ра се још јед ном по твр ђу је ста но ви ште да ло кал не ин сти-
ту ци је не по се ду ју до во љан сте пен ауто но ми је, те да оне по ста ју 
пред мет по ли тич ке тр го ви не, а пре суд ну уло гу у њи хо вом фор ми-
ра њу има ју по сто је ће ко а ли ци је на ре пу блич ком ни воу. Оту да и не 
чу де из ја ве као што је по след ња Алек сан дра Ву ли на „Па да снег у 
Бе о гра ду, па шће и власт.“  

 Овом при ли ком би тре ба ло по ме ну ти не ке те шко ће и сла бо-
сти ко је су се ја вља ли и то ком прет ход них, али и у из бор ном про-
це су у Ср би ји 2012. Пр ва и сва ка ко сла бост са нај да ле ко се жни јим 
по сле ди ца је не а жур но во ђе ње би рач ких спи ско ва, чи ме је угро-
же на са ма су шти на и ле ги ти ми тет из бор ног про це са.17) На и ме, у 
овом про це су мно ге оп шти не, а пре све га оне са ма њим при хо ди-
ма, не ре дов но су во ди ли би рач ке спи ско ве и ма тич не књи ге што је 
у прак си узро ко ва ло да мно ге пре ми ну ле осо бе ре дов но до би ја ју 
по зив да уче ству ју на из бо ри ма. Та ко се пре ли ва њем ових по да та-
ка у Је дин стве ни би рач ки спи сак до шло до број ке од го то во 300000 
би ра ча ви ше не го у прет ход ном из бор ном ци клу су, да би се не по-
сред но пред из бо ре при бли жно 150000 из бри са ло из ње га (не ки ре-
зул та ти по след њег по пи са по ка зу ју да у Ср би ји да нас жи ви го то во 
250000 ма ње ста нов ни ка у од но су на по пис из 2002.). 

Дру ги про блем ко ји, као и прет ход ни, ни је нов у на шој по ли-
тич кој прак си је пи та ње тзв. „по ли тич ких пре бе га“. Са тре нут ним 
раз во јем по ли тич ке си ту а ци је све је ве ћи број оних ко ји ис ка зу ју 
спрем ност да про ме не стра нач ки дрес и пре ђу у по бед нич ки тим. 
Та кве на ја ве, стра хо ва ња не ких пар ти ја од оси па ња ка дро ва и по је-
ди ни при ме ри го во ре о то ме да је про цес пре ком по зи ци је и ства ра-
ња но вог од но са сна га на ло кал ном ни воу већ от по чео.

Још јед на у ни зу те шко ћа ве за них за из бор не про це се у Ср-
би ји је и не до ста так об је ди ње ног „из бор ног ко дек са“ у фор ми 
„из бор ног уста ва“ ко јим би се де таљ но и све о бу хват но уре ди ла 
ком плек сна про бле ма ти ка из бо ра, из бор ног пра ва и пра те ћих ин-
сти ту ци о нал них ре ше ња. То би зна чај но по јед но ста ви ло ток са мих 
из бо ра, кам па ња, фи нан си ра ња и чи та вог ни за про прат них ак тив-
но сти у це ло куп ном из бор ном про це су, па и оном ко ји се од но си 
на ло кал не из бо ре.

17) О про бле ми ма ве за ним за уво ђе ње Је дин стве ног би рач ког спи ска и њи хо во во ђе ње де-
таљ ни је по гле да ти у Ву ко вић, Ђор ђе, „Би рач ки спи ско ви на мај ским из бо ри ма 2012.“, 
Око из бо ра, бр. 18, Це СИД и NDI, Бе о град, 2012, стр. 91-99.  
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Pe tar Ma tic 
LOCAL ELEC TI ONS IN SER BIA 2012th

Sum mary
This pa per su bject is analysis the lo cal elec ti ons in Ser bia held in 

May 2012th. It di scus ses the re sults and con se qu en ces of the elec ti ons, 
the ac tors in the elec to ral pro cess, and the cam pa ign be fo re lo cal elec-
ti ons. Alt ho ugh in aca de mic di scus si ons most of re le vant re se ar chers 
be li e ve that the lo cal elec ti ons are “se cond-or der” they, in so me in stan-
ces, can in/di rectly in flu en ce and sha pe re sults of the par li a men tary and 
pre si den tial elec ti ons. As the pri mary re se arch met hods aut hor uses 
con tent analysis and analyti cal met hod to in ter pret the re sults and con-
se qu en ces of lo cal elec ti ons. Aut hor di scus ses a num ber of is su es that 
di rectly or in di rectly af fect sub stan ce and the out co me of lo cal elec ti-
ons, such as elec to ral le gi sla tion, elec to ral cam pa igns and its fi nan cing, 
con tex tu al fac tors etc.
Keywords: lo cal elec ti ons, hi per po li ti za tion, party sce ne frag men ta tion, the 

elec tion cam pa ign, se cond-or der elec ti ons, po li ti cal par ti es, po-
li ti cal sta bi lity, lo cal aut ho ri ti es, lo cal auto nomy, in sti tu ti ons, ca-
pa city
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Re su me
This pa per di scus ef fects and con se qu en ces of lo cal elec ti ons in 

Ser bia held in May 2012th. Aut hor fo cu ses on dif fe rent di men si ons and 
aspects of elec to ral pro cess, re sults and out co mes, elec to ral cam pa ign 
and it’s fi nan cing, elec to ral law, con tex tu al fac tors as well as main cha-
rac te ri stics of lo cal elec ti ons. 

First part of pa per pro vi des ba sic cha rac te ri stics of lo cal elec ti-
ons. They are mostly in ter pre ted as “se cond-or der”, be ca u se lo cal units’ 
ca pa city to im ple ment pu blic po li ci es auto no mo usly mostly de pends 
from cen tral go vern ment de ci si ons and will. On the ot her hand, so me 
aut hors sta tes that lo cal elec ti ons ha ve sig ni fi cant in flu en ce on wi der 
elec to ral par ti ci pa tion, thro ugh po li ti cal so ci a li za tion and in for ma tion’s 
ava i la ble to ci ti zens. Po li ti cal chan ges at lo cal can pro fo undly lead to 
wi der re gi me chan ges, what was ca se in Ser bia in the mid dle of 90’s 
un til fi nal re gi me chan ge in 2000th. 

Fol lo wing part is de di ca ted to elec to ral law and its re form sin ce 
adop tion of po li ti cal plu ra lism till pre sent days. Ser bia has wit nes sed a 
nu me ro us re forms in is elec to ral system, qu i te si mi larly to ot her tran si-
ti o nal co un tri es. The se re forms, in clu ding im ple men ta tion of both ma-
jo ri ta rian and PR re pre sen ta tion ha ve pro du ced dif fe rent, in so me ca ses 
even ne ga ti ve out co mes.

“Ne ga ti ve” elec to ral cam pa ig ning is ar tic le to pic in third part. 
Alt ho ugh, ne ga ti ve cam pa ig ning isn’t new phe no me non in de ve lo ped, 
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tran si ti o nal de moc ra ci es and in Ser bian po li ti cal prac ti ce, last elec to ral 
cam pa ign was pri ma rily fo cu sed on ac cu sa ti ons bet we en po li ti cal op-
po nents both on cen tral and lo cal le vel. Among cru cial con se qu en ces of 
ne ga ti ve cam pa ign is hu ge per cent of no va lid bal lot pa pers. 

Fi nally, aut hor pro vi des so me of most im por tant lo cal elec ti ons 
re sults, di scus sing its con se qu en ces. It is pro ven, not for first ti me that 
strong and re cog ni za ble lo cal can di da tes and lists can play sig ni fi cant 
ro le in elec ti ons. Even so me lists on na ti o nal le vel, wo uldn’t pass exi-
sting 5% thres hold. Aut hor con clu des with so me pro blems that ha ve 
been pre sent in re cent elec to ral pro cess. 

* Овај рад је примљен 10. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
Рад у пр вом де лу jeсте резимe по ли тич ког окви ра ко ји је 

тра си рао пут глав ним по ли тич ким те ма ма око ко јих су се ло ми-
ла про грам ско-мар ке тин шка ко пља ис так ну тих кан ди да та у (пред)
из бор ној пред сед нич кој кам па њи. Дру ги део је по све ћен ана ли зи 
нор ма тив ног спо ра у ве зи пред сед нич ких из бо ра, тач ни је чи ње ни-
ци да је та да шњи пред сед ник Та дић од лу чио да по сег не за не по-
сто је ћом устав ном ка те го ри јом у ви ду ‘’скра ће ња ман да та’’, ка ко 
би спо јио пред сед нич ке из бо ре са пар ла мен тар ним и ло кал ним, 
кан ди до вав ши се та ко тре ћи пут за ме сто ше фа др жа ве. Тре ћи део 
раз ма тра спе ци фич но сти из бор не кам па ње и по ли тич ки мар ке тинг. 
Аутор у че твр том де лу ста ти стич ки ис тра жу је мо гу ће по ли тич ко 
по зи ци о ни ра ње би ра ча на ре ла ци ји два из бор на кру га. Укр шта оп-
штин ске ре зул та те кан ди да та из дру гог кру га на на ци о нал ном, по-
кра јин ском и град ском ни воу са оп штин ским ре зул та ти ма оста лих 
ре спек тив ни јих кан ди да та из пр вог кру га ко ји су дво ји ци пр во пла-
си ра них пру жи ли по др шку за дру гу рун ду. Та ко ђе се ста ти стич ки 
те сти ра ве за из ме ђу про це на та осво је них гла со ва Та ди ћау дру гом 
кру гу и сте пе на из ла зно сти, али и ‘’бе лих ли сти ћа’’ на сва три по-
ме ну та ни воа ана ли зе. Рад се за вр ша ва за кључ ком у ви ду по сле ди-
ца пред сед нич ких из бо ра ко је оне оста вља ју на по ли тич ки жи вот 
Ср би је.
Кључ не ре чи: пред сед нич ки из бо ри, пред сед ник, шеф др жа ве, из ла-

зност, ‘’бе ли ли сти ћи’’, пред сед нич ки ман дат

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Мај ски пред сед нич ки из бо ри сва ка ко пред ста вља ју је дан од 
пре лом них до га ђа ја у по след њој де це ни ји срп ске по ли ти ке. На њи-
ма је пр ви пут до шло до сме не пр вог пред сед ни ка иза бра ног на кон 
па да Ми ло ше ви ћа са вла сти, што је без сум ње вр ло по зи ти ван ко-
рак и до пу на за кон со ли да ци ју срп ске де мо кра ти је, већ по стиг ну ту 
у до ме ну пар ла мен та рих из бо ра, кроз на из ме нич не сме не ег зе ку-
ти ва и њи хо вих пар ла мен тар них ве ћи на. Ме ђу тим, чи ње ни ца да 
је у дру гом кру гу ових из бо ра, иза шло нај ма ње би ра ча и број ча но 
(3.133,682) и про цен ту ал но (46.28%) у исто ри ји до са да шњих дру-
гих кру го ва, све до чи под јед на ко о за бри ња ва ју ћем сте пе ну по ли-
тич ке апа ти је или не за до вољ ства пер фор ман са ма пред сед нич ке 
ин сти ту ци је код гра ђа на Ср би је, без об зи ра на ве ли чи ну уло га ко-
ји је ста јао пред по ли тич ком за је ди цом у ви ду (не)успе ха пр вог 
тран зи ци о ног кан ди да та да бу де иза бран на функ ци ју ше фа др жа ве 
по тре ћи пут, што је сва ка ко не у о би ча је на прак са у де мо крат ски 
ета бли ра ним си сте ми ма, али и они ма ко ји пре тен ду ју на тај ста-
тус. Да кле, са јед не стра не, гра ђа ни ко ји су од лу чи ли да ис ко ри сте 
би рач ко пра во су ве ћи ном гла со ва бло ки ра ли не у став ну и по ли-
тич ки не пло до твор ну прак су про ду жет ка ман да та и ти ме по ка за ли 
сен зи би ли тет за озбиљ ност по ли тич ког тре нут ка, али су са дру ге 
стра не, сла бим из ла ском на из бо ре, са свим си гур но по сла ли по ру-
ку шта ми сле и што је ва жни је, шта (не)оче ку ју од  пред сед нич ке 
функ ци је као та кве у бу дућ но сти, без об зи ра на то ко се на њој бу де 
на ла зио. За то ће мо пре ре зул та та из бо ра, раз мо три ти њи хо ве по ли-
тич ко-нор ма тив не узро ке и кам па њу.

ПО ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР

На кон из бо ра из 2008. до шло је до тек тон ских про ме на на 
по ли тич кој ма пи Ср би је. Ко а ли ци ју су фор ми ра ли до та да шњи љу-
ти и чи ни ло се не по мир љи ви про тив ни ци – ДС и СПС. До шло је 
до рас це па СРС-а, тач ни је до фор ми ра ња СНС-а чи ји су ли де ри 
по ста ли бив ши ра ди кал ски пр ва ци Ни ко лић и Ву чић, ко ји су од-
ба ци ли Ше ше љев мак си ма ли стич ки на ци о нал ни про грам. Ти ме 
су обе сми сли ли до бро ухо да ну из бор но-мар ке тин шку стра те ги ју 
ДС-а, за сно ва ну на ка те го ри ја ма ''стра ха'' и ''по врат ка у де ве де се-
те'', по ред чи ње ни це да су де мо кра те већ би ле у са ве зу са пар ти јом 
ко ја је го то во је ди на би ла на вла сти у Ср би ји то ком де ве де се тих.
Без об зи ра што су по је ди ни функ ци о не ри ДС-а и у овој кам па њи 
по вре ме но да ва ли из ја ве у том прав цу, не ма сум ње да су оне на 
јав ност има ле вр ло ма ли и ли ни ка кав ефе кат. Де мо крат ска стран-
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ка је до жи ве ла још је дан по ли тич ки ри кверц. Иако је она би ла тек 
сто жер ко а ли ци о не вла де као нај ве ћа стран ка, због хи пе рак тив но-
сти пред сед ни ка Ре пу бли ке Та ди ћа, ко ји је исто вре ме но био и шеф 
те стран ке, из ње го вих го то во сва ко днев них из ја ва и са оп ште ња-
се је ди но мо гло про ту ма чи ти да се исти за и ста ме ша у рад вла де 
и ути че на пре ми је ра овим не фор мал ним (не ин сти ту ци о нал ним) 
пу тем. Та ко је у јав но сти  ство ре на пер цеп ци ја да су упра во ДС и 
њен ли дер ско ро је ди ни од го вор ни за ја ло ве по ку ша је да се Ср би-
ја из бо ри са еко ном ском кри зом ко ја је за хва ти ла на шу еко но ми ју 
на кон 2008. У то ме ДС-у ни су по мо гли ни парт не ри из вла сти ко ји 
су кон стант но од го вор ност пре ба ци ва ли на ста ри јег парт не ра би-
ло из ја ва ма (Да чић) би ло ге сто ви ма (Дин ки ћев из ла зак из вла де).
Опо зи ци ја ни је мо ра ла мно го да се тру ди ка ко би у не га тив ном 
све тлу пред ста ви ла ре зул та те вла да ју ће гар ни ту ре. Сви еко ном ски 
по ка за те љи су то ком ман да та Цвет ко ви ће ве вла де по че ли на гло да 
се по гор ша ва ју да би у те ку ћој го ди ни до сти гли вр ху нац и Ср би ју 
из ба ци ли у сам врх зе ма ља са не га тив ним ре зул та ти ма пред у зе тих 
ме ра у по ку ша ју да се убла жи еко ном ска кри за. По себ но су за бри-
ња ва ју ћи по да ци у ве зи јав ног ду га и сто пе не за по сле но сти. Ове 
го ди не је про би је на за кон ска гра ни ца јав ног ду га од 45% БДП-а, 
укуп ни спољ ни дуг се кре тао око 80% БДП-а, што је та ко ђе гра-
ни ца ви со ке за ду же но сти, док је де фи цит др жав ног бу џе та ду пло 
ве ћи од нор мал ног ни воа.1)Не за по сле ност је по чет ком 2012. би ла 
пре ко 24%, а са мо је од про ле ћа до је се ни 2011. чак 40.000 љу ди 
оста ло без по сла.2) Ве ћа сто па не за по сле но сти од Ср би је у Евро пи 
је за бе ле же на са мо у БиХ и Ма ке до ни ји. Овај еко ном ски би ланс 
и по ли тич ка до ми на ци ја пред сед ни ка услед зло у по тре бе устав но-
ин сти ту ци о нал них де фе ка та  су  би ли  по ли тич ки пре лу ди јум за оп-
ште из бо ре 2012. 

НОР МА ТИ ВИ ОКВИР

Сам пред сед ник, као кључ на фи гу ра по ли тич ког си сте ма, 
пред у зео је два спор на ма не вра у нор ма тив ном (прав ном) окви ру, 
ко ји ма је по ку шао да обез бе ди се би тре ћи ман дат и мак си ми зу-

1) Ми лан Јо ва но вић, ‘’Пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји одр жа ни 6. и 20. ма ја 2012. го ди не’’, 
у: Око из бо ра – Пред сед нич ки и пар ла мен тар ни из бо ри мај 2012, (пр: Ђор ђе Ву ко вић), 
Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју и На ци о нал ни де мо крат ски Ин сти тут за ме-
ђу на род не од но се (НДИ), Бе о град, 2012, стр. 14.

2) Сне жа на Грк, ‘’Ср би ја то не у еко ном ско и дру штве но без на ђе’’, Срп ска по ли тич ка ми-
сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 01/2012, стр. 216.
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је из бор ни учи нак соп стве не пар ти је и то, пр во,кроз од лу ку да се 
кан ди ду је на из бо ри ма и дру го, кроз''скра ћи ва ње ман да та''.

Ка да је у пи та њу од лу ка Та ди ћа да ''скра ће њем ман да та'',спо-
ји пред сед нич ке из бо ре са ло кал ним и пар ла мен тар ним, по ред то га 
што је де мон стра ци ја устав ног фе ле ра у ви ду пред сед ни ка др жа ве 
са ком па ра тив но гле да но ма лим овла шће њи ма, али пра вом да за-
др жи свој ста тус у пар ти ји и та ко ар кан ски ути че на пре ми је ра и 
ко ји због то га же ли по сва ку це ну да из бег не ''ко ха би та ци ју'', си-
мул та ним на сту пом на из бо ри ма са стран ком, а у на ди да ће ње го ва 
по пу лар ност ис тој по мо ћи да оства ри по во љан ре зул тат за фор ми-
ра ње вла де, спор на је и у по гле ду са ме тер ми но ло ги је ко јом је она 
са оп ште на. На и ме, устав ја сно про пи су је у чл. 116. да пред сед ни ку 
ман дат пре ста је је ди но ис те ком вре ме на на ко је је иза бран, остав-
ком или раз ре ше њем. Та дић је упо тре био устав но не по сто је ћи тер-
мин ка ко би из бе гао упо тре бу ре чи остав ка ко ја им пли ци ра у са-
мом свом на зи ву оста вља ње или оста ви ти. Ве ро ват но је то плод 
мар ке тин шких кал ку ла ци ја да би на кон из го во ре ног – остав ка,би-
ло те же об ја сни ти ratioпоновног кан ди до ва ња на функ ци ју, чи ме је 
озбиљ но на ру ше на прав на и по ли тич ка кул ту ра по што ва ња уста-
ва и по сло ву и по ду ху. Ова квим чи ном Та дић је прак тич но обе-
сми слио и чл. 116. ст. 1. Уста ва Ср би је ко ји пред ви ђа мак си ма лан 
пе то го ди шњи ман дат пред сед ни ка, за раз ли ку од пар ла мен тар ног 
ко ји мо же тра ја ти че ти ри го ди не, упра во ра ди по сти за ња по ли тич-
ке ста бил но сти у ви ду кон ти ну и те та вр ше ња вла сти јед ног де ла 
ег зе ку ти ве, док је дру ги у из бор ном про це су.3)

Та ди ће вој од лу ци да се уоп ште кан ди ду је тре ћи пут по све ти-
ће мо ви ше па жње. Прав ни основ ње го вог кан ди до ва ња је ле жао у 
Устав ном за ко ну за спро во ђе ње Уста ва (чл. 18, ст.1), ко јим је пред-
ви ђе но да ће се као пр ви ман дат пред сед ни ка ра чу на ти онај ко ји от-
поч не на кон из бо ра, ко ји би мо ра ли би ти рас пи са ни до кра ја 2007, 
од но сно нај ка сни је 60 да на од да на сту па ња на сна гу по след њег 
за ко на ко јим се ре гу ли ше из бор и по ло жај пред сед ни ка др жа ве, од-
бра на и Вој ска, спољ ни по сло ви и слу жбе без бед но сти (чл. 3, ст. 2). 
Про блем је у то ме што је по све му су де ћи овај устав ни за кон не у-
ста ван, јер но ви устав ни је до нет у кон тек сту ра ди кал ног рас ки да 
са прет ход ним прав ним по рет ком у ви ду сво је вр сне прав не ре во-
лу ци је. На про тив, он је до нет пот пу но у скла ду са про це ду ром ко ју 
је про пи си вао ра ни ји устав и у сво јим од ред ба ма не са др жи ни нај-
ма њу на зна ку не ги ра ња кон ти ну и те та за те че них др жав них ор га на 
и њи хо вих ака та. Го то во иста си ту а ци ја се де си ла и у ве зи За ко на 
о из бо ру су ди ја у ко јем је про пи са но да ће се као пр ви из бор на су-

3)  Ibid, стр. 217.



Марко Пејковић Председнички избори у Србији 2012. 

53

диј ску функ ци ју свих за те че них и но вих су ди ја ра чу на ти са мо онај 
ко ји је из вр шен по овом за ко ну, без об зи ра на га ран то ва ну су диј ску 
стал ност су ди ја ма ко је су иза бра не по ра ни јем за кон ском ре ше њу. 
Чи ње ни ца да Устав ни суд ни је до са да уки нуо спор не од ред бе ових 
за ко на је пре по сле ди ца ин сти ту ци о нал ног де фек та и хро нич ног 
мањ ка не за ви сно сти ове ин сти ту ци је не го ис прав ног суд ског ре-
зо но ва ња о че му је на ши ро ко рас пра вља но у струч ној ли те ра ту ри.

Ме ђу тим, оно што је ва жни је од то га је сте да је овим Та ди-
ће вим по ступ ком го то во из за бо ра ва из ву че на ста ра Ха мил тон-Џе-
фер сон де ба та о ду жи ни ман да та и ре и збо ру пред сед ни ка. Осврт 
на њу би тре ба ло да по ка же за што тро стру ки ман дат ни је оп ти мал-
но и одр жи во ре ше ње за би ло ко ју ли бе рал-де мо крат ску по ли тич-
ку за јед ни цу, чак и ка да би до тич ни устав до зво ља вао ре и збор два 
или ви ше пу та за јед ну лич ност. 

Ха мил тон је сво је ар гу мен те у при лог ман да та од че ти ри 
го ди не и нео гра ни че ног пра ва на ре и збор из нео у Фе де ра ли стич-
ким спи си ма (бр. 71 и 72).4)Уоп ште, Ха мил тон је мно го ви ше био 
за бри нут за мо гућ ност од су ства ин сти ту ци о нал них окви ра ко ји 
га ран ту ју пред сед ни ку вре ме и сред ства да ак тив но и не за ви сно 
вр ши ман дат од мо гућ но сти да се тај ман дат, ду гим бо рав ком на 
вла сти (ма кар и на осно ву по ште них из бо ра), из ви то пе ри и зло-
у по тре би до те ме ре да опо зи ци о ни кан ди дат бу де ли шен сва ке 
ре ал не мо гућ но сти да у бу дућ но сти до ђе на власт. Кра так ман дат 
би  обес хра брио пред сед ни ка да за и ста де лу је у окви ри ма сво јих 
овла шће ња, јер су љу ди, по Ха мил то ну, ма ло вољ ни да се ан га жу ју 
око не ке ства ри ако зна ју да ће на њу по ла га ти пра во у вр ло крат-
ком пе ри о ду. Сем то га, има ју ћи у ви ду аме рич ки по ли тич ки си стем 
ко ји се гра дио у ви ду ри гид не по де ле вла сти из ме ђу за ко но дав не 
и из вр шне , Ха мил тон је сма трао и да ће кра так ман дат во ди ти до-
ми на ци ји за ко но дав не над из вр шном вла шћу и да ће пред сед ник 
по ста ти скло ним по тент ном де ло ва њу у скла ду са тре нут ним и про-
мен љи вим ћу ди ма ле ги сла ти ве. По Ха мил то ну иако гра ђа ни и њи-
хо ви пред став ни ци у пред став нич ком те лу ге не рал но те же оп штем 
до бру, не мо же се ре ћи да је ра зум но твр ди ти да су они у ста њу и 
да увек тач но зна ју ко ја су то сред ства нео п ход на за ре а ли за ци ју оп-
штег до бра, па би де та ље по ли ти ке и опе ра ци о на ли за ци ју оп штих 
ци ље ва тре ба ло пре пу сти ти пред сед ни ку и ка би не ту да их ре а ли-
зу ју у ра зум ном ро ку. С дру ге стра не, уко ли ко устав не пред ви ђа 
нео гра ни че ни ре и збор, Ха мил тон сма тра да то има пет не га тив них 
по сле ди ца. Пр ва је од су ство ‘’же ље за до брим по на ша њем’’. Ка ко 
пред сед ник зна да не ће ни у ком слу ча ју би ти на гра ђен за свој по-

4) Ми лан Јо ва но вић, op. cit, стр. 11.
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сао но вим ман да том он не ма мо тив да ура ди ни шта ви ше од оно-
га што пред ста вља мо то ‘’не чи ни ти ште ту’’ у на бо љем слу ча ју. 
Дру га је ве ћа скло ност пред сед ни ка као ко руп тив ном по на ша њу и 
узур па ци ји. Ако зна да ви ше ни кад не ће има ти при ли ку да ужи вау 
свим бла го де ти ма и по ча сти ма функ ци је, он ће се по тру ди ти да 
што ви ше про не ве ри ко ли ко је ма ње устав но оро чен ман дат, укљу-
чу ју ћи ту и удар на устав пу тем из бор ног или не из бор ног про лон-
ги ра ња функ ци је.Тре ћа и че твр та су ли ша ва ње на ци је пред но сти 
ко ја се мо же до би ти пред сед ни ко вим ис ку ством за во ђе ње на ци је 
у ре дов ним,тј. ван ред ним или рат ним при ли ка ма. Пе та се од но си 
на дис кон ти ну и тет ад ми ни стра ци је ко ја би се ме ња ла са сва ким 
но вим пред сед ни ком. 

Ме ђу тим, ако би смо мо гли да се сло жи мо са тврд њом да гра-
ђа ни и пар ла мент ни су увек у ста њу да пер ци пи ра ју или упра вља-
ју сред стви ма за јав но до бро, а ре ла тив но ста бил на ег зе ку ти ва на 
че лу са пред сед ни ком је сте, он да би то мо гли да ура ди мо са мо под 
усло вом да је раз ли ка из ме ђу ових по ли тич ких ак те ра у сте пе ну, 
ни ка ко у са др жи ни. То би он да зна чи ло да ако гра ђа ни и по сла-
ни ци ни су у при ли ци да ни на кра так рок ком пе тент но рас по ла жу 
тим сред стви ма, ка ко вре ме про ти че (сред њи и ду жи рок) и са ме 
ком пе тен ци је пред сед ни ка и ње го ве ад ми ни стра ци је у том по гле ду 
бле де. Као пре вен ци ју пер пе ту и ра ња ло ше вла да ви не, Ха мил тон 
је на рав но пре по ру чи вао из бо ре под прет по став ком да ће гра ђа ни 
увек мо ћи да ка зне ло шу власт и укло не пред сед ни ка ко ји је кре нуо 
по гре шним пу тем. Али, ако по сто ји нео гра ни чен ре и збор и ако као 
и Ха мил тон прет по ста ви мо да су љу ди на вла сти скло ни стра сти ма 
као и сви дру ги, он да чак и ка да би не ки пред сед ник у пр вом ман-
да ту по ка зао ре зул та те и био на гра ђен дру гим, па он да и тре ћим и 
че твр тим ман да том, он би си гур но по сте пе но по чео се бе да по и-
сто ве ћу је са са мом функ ци јом, тј. са мим сред стви ма за по сти за ње 
оп штег до бра. Опо зи ци о ним кан ди да ти ма или стран ка ма би пре-
ба ци вао да не ма ју ис ку ства и ка па ци те та да во де др жав не по сло ве, 
та ко да би де лом због тог раз ло га, а де лом по инер ци ји, гра ђа ни 
ве ро ват но на ста ви ли да из но ва би ра ју исту лич ност за пред сед ни-
ка. Он да ка да би од лу чи ли да про ме не из бор, кон цен тра ци ја мо ћи 
и сред ста ва у ру ка ма до та да шњег пред сед ни ка би би ла тих раз ме-
ра да исти не би имао ни ка квих ин сти ту ци о нал них пре пре ка да 
мо жда на ста ви са вла да ви ном и ми мо во ље би ра ча. Упра во то ком 
кам па ње, а и по сле ње, Бо рис Та дић ша ље у етар по ру ке да ње гов 
глав ни кон ку рент као шеф нај по пу лар ни је опо зи ци о не пар ти је (са-
да шеф др жа ве) не ма не са мо ква ли тет них иде ја или про грам, не го 



Марко Пејковић Председнички избори у Србији 2012. 

55

‘’ни пер со нал них ни струч них по тен ци ја ла’’.5)Тре ћи или нео гра ни-
че ни ман дат у Ср би ји би био озбиљ на пре пре ка да се пред сед нич ка 
функ ци ја осве жа ва но вим лич но сти ма и њи хо вим ти мо ви ма ко ји 
би исто вре ме но сти ца ли и од ре ђе но ис ку ство у во ђе њу др жав них 
по сло ва, а што је нео п хо дан услов за по ли тич ку ста бил ност у зе-
мљи и бра на дик та тор ским тен ден ци ја ма из све јед но ког по ли тич-
ког та бо ра. За то би тре ћи ман дат тре ба ло из бе га ва ти у бу дућ но сти 
не са мо из прав них, не го и по ли тич ких раз ло га.

Џе фер сон је твр дио да исто ри ја све до чи о то ме ка ко ће у од-
су ству из бор ног ли ми та од ре ђе ни по је ди нац би ти ве чи то би ран 
на глав ну функ ци ју све док се пу ки ри ту ал би ра ња не пре тво ри у 
акла ма ци ју на след ног пра ва. Ви ше стру ки ман да ти кри ју опа сност 
и од по то ну ћа пред сед ни ка у не кри тич ност и ки да ње ве зе са ре-
ал но шћу, јер ‘’он мо же би ти то ли ко ду го на вик нут на без број не 
апла у зе да ви ше не ће би ти у ста њу да тр пи ика кве при го во ре’’, док 
су сим бо ли стал ног ре и збо ра се нил ност и апа ти ја.6)Јер, Џе фер сон 
је био пр ви ко ји је, зна ју ћи бре ме пред сед нич ке функ ци је као дру-
ги пред сед ник САД, фи зич ки и пси хич ки умор на во дио као раз лог 
ли ми ти ра ња ре и збо ра.

Сто га, на осно ву раз мо тре ног, мо же мо да ис так не мо да је од-
ла зак Та ди ћа из бор ним пу тем са пред сед нич ке функ ци је по зи ти-
ван до при нос учвр шћи ва њу кон со ли да ци је де мо крат ских уста но ва 
у Ср би ји, не за ви сно од то га ко је по стао но ви шеф др жа ве.

КАМ ПА ЊА

Из бор на кам па ња за пар ла мен тар не из бо ре је по че ла као 
''про грам ска кам па ња'' са те мат ском око сни цом – из ла зак из кри-
зе, али је оног тре нут ка ка да су рас пи са ни пред сед нич ки из бо ри 
она по при ми ла пот пу но ''ли дер ски'' ка рак тер.7)Пре ма Зо ра ну Сла-
ву је ви ћу, ка да су у пи та њу еле мен ти ими џа ли де ра (пред сед нич ких 
кан ди да та), кам па ња 2012. ни је до не ла те ме љи ти је про ме не, али 
је сте узро ко ва ла да се не ки од њих ја сни је и ин тен зив ни је из ра-

5) Ale xan der Ha mil ton, Ja mes Me di son, and John Jay, The Fe de ra list pa pers, Ox ford Uni ver sity 
Press, 2008, pp. 350-358.

6) http://www.nspm.rs/hro ni ka/bo ris-ta dic-ds-mo ra-bi ti-u-vla sti-da-bi-se-sr bi ja-me nja la.html 
(6.10.2012)

7) Je remy D. Ba i ley, Tho mas Jef fer son and Exe cu ti ve Po wer, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2007, p. 126.
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зе.8)Иако се Та дић на шао у сво јој ‘’при род ној сре ди ни’’ и иако је 
дао по зи ти ван по чет ни им пулс ко ји се од ли ко вао ди на мич но шћу, 
од луч но шћу и са мо у ве ре но шћу, ка ко је кам па ња од ми ца ла, он је 
све ма ње успе вао да са кри је умор и осе ћај за ме ру и тај минг, та ко 
да су чак без об зир ност и вла сто љу би вост би ли при сут ни ји не го у 
ра ни јим кам па ња ма. Мо жда су ово пси хо ло шки узро ци ко ји су Та-
ди ће ву кам па њу од по зи тив не (кон струк тив не) пред пр ви из бор ни 
круг, пре тво ри ле у до ми нант но не га тив ну (фо кус на про тив ни ка), а 
по вре ме но и пр ља ву (не до зво ље на по јед но ста вљи ва ња, дво стру ки 
стан дар ди, увре де).Ка да је у пи та њу То ми слав Ни ко лић, без об зи ра 
на ре ту ши ра не бил бор де и спо то ве, он је тек де ли мич но ус пео да 
са кри је ка рак те ри стич ну ме лан хо ли ју и не до ста так са мо по у зда ња 
(мо жда због све сти о не до вољ ном сте пе ну фор мал ног обра зо ва-
ња?), али је по вре ме но знао да упо тре би те шке ре чи пре ма свом 
глав ном про тив ни ку ула зе ћи у зо ну пр ља ве кам па ње као и Та дић. 
Сла ву је вић још оце њу је да се Иви ца Да чић вра тио мно гим ста во ви-
ма СПС-а и ре то ри ци из вре ме на Ми ло ше ви ћа са сло га ном ‘’Ја сно. 
Чвр сто. Од луч но’’ (ма да се ов де ра ди ве ро ват но са мо о пре на гла-
ша ва њу по ли тич ког сти ла и па ро ла ко је ни ка да ни је у пот пу но сти 
на пу штао, охра брен прет ход ним из бор ним успе хом СПС-а), док се 
Ко шту ни ца вра тио ‘’про фе сор ском’’ ими џу ста ло же них на сту па 
са из ве сном до зом ели ти стич ког сар ка зма и дис тан це пре ма ма са-
ма, а ми до да је мо ве ро ват но по у чен ис ку ством прет ход не кам па ње 
ка да је ДСС са њим на че лу до био знат но ма ње гла со ва од пла-
ни ра них на кон вр ло ин тен зив не и агре сив не кам па ње у кон тек сту 
ко сов ске се це си је. Че до мир Јо ва но вић је уз већ стан дард ни ур ба-
ни имиџ и мо дер ни за тор ску ре то ри ку пру жио сво је нај сла би је из-
да ње у кам па ња ма. Не по ве за ни го во ри рас ту ре них ми сли се ни су 
по ја вљи ва ли рет ко и пи сац ових ре до ва сма тра да се у по је ди ним 
из ја ва ма чи ни ло као да Јо ва но вић уоп ште не зна за што је уоп ште 
ушао у из бор ну тр ку и ко ме би тре ба ло да се обра ћа. Из ја ва ‘’Ни-
ко ли ћу по мо зи, Та ди ћу по ве ди’’ је са мо нај и лу стра тив ни ји при лог 
у ко рист ове тврд ње, без об зи ра што је на ста ла у кон тек сту пар-
ла мен тар не кам па ње пре не го што су пред сед нич ки из бо ри рас-
пи са ни.9)Сла ву је ви ће вој ана ли зи би тре ба ло до да ти и још јед ног 
зна чај ни јег кан ди да та, а то је Зо ран Стан ко вић ис пред УРС-а. Он је 
на сту пио као ‘’успе шан чо век са тра гич ном суд би ном’’, тј. на сто-
јао је да ис так не сво је скром но и вр ло си ро ма шно по ре кло из ју жне 
срп ске про вин ци је, ода кле је ис кљу чи во сво јим спо соб но сти ма и 

8) Зо ран Ђ. Сла ву је вић, ‘’Из бор на кам па ња 2012’’, По ли тич ки жи вот, бр. 5/јун 2012, стр. 
28-29.

9)  Ibid, op. cit, стр. 29-31.
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ра дом по стао угле дан ме ди цин ски струч њак и јав на лич ност ко-
ју, оправ да но или не по прав да но, не пра те би ло ка кви скан да ли и 
афе ре, за раз ли ку од ше фа УРС-а Дин ки ћа.Сва ка ко при ча у ко јој 
се мо гу (или же ле на ћи) број ни гра ђа ни Ср би је у кра је ви ма где је 
УРС раз вио ја ку ин фра струк ту ру и где је ка сни је за јед но са сво јим 
пред сед нич ким кан ди да том оства рио со ли дан успех.Осим већ по-
ме ну тог Да чи ће вог сло га на ко ји не сум њи во им пли ци ра имиџ кру-
тог ре ал со ци ја ли стич ког ка дро ви ка, ко ји моћ ним стра ним фак то-
ри ма сме да ка же од луч но ''не'', ин те ре сант но је по гле да ти и дру ге 
упе ча тљи ве сло га не пред сед нич ких кан ди да та.10)Та дић се опре де-
лио за сло ган ‘’За си гур ну бу дућ ност. Бо рис Та дић’’. Ако се узму 
о об зир нај фре квен ти ја ме ста у Та ди ће вој кам па њи, ко ја је би ла 
мно го ви ше не га тив на не го што би то у нор мал ним окол ни сти ма 
мо гао се би да до зво ли ак ту ел ни но си лац функ ци је, бу ду ћи да би 
исти тре ба ло ви ше да бра ни сво је ре зул та те не го да на па де про тив-
ни ке, сло ган је био по сред но упе рен на мо рал ну дис кре ди та ци ју 
Т. Ни ко ли ћа, ко ји је на про шлим из бо ри ма био про тив ЕУ и по 
ми шље њу Та ди ћа сво је вре ме но оли че ње ксе не о фо би је и шо ви ни-
зма. Оту да је Ни ко лић не по у здан, а гра ђа ни Ср би је не би тре ба ло 
да се коц ка ју и екс пе ри мен ти шу са но вим лич но сти ма.Ни ко лић је 
та ко ђе имао глав ни сло ган ‘’Пред сед ник гра ђа на, а не по ли тич ке 
пар ти је’’, усме рен ди рект но про тив Та ди ћа. Да Та дић ни је био то-
ли ко хи пе рак ти ван у срп ској по ли ти ци и да јав ност из ње го вих из-
ја ва ни је сте кла ути сак да је он кључ на фи гу ра не са мо по ли тич ког 
жи во та не го и по ли тич ког си сте ма у це ли ни, ко ја је на сво ја пле ћа 
ти ме пре у зе ла од го вор ност и за по сло ве вла де, ве ро ват но да и овај 
сло ган не би имао мар ке тин шког ефек та, а ова ко нам се чи ни да 
управ но он ни је пред ста вљао лош из бор за кан ди да та СНС-а. Вре-
мен ски хо ри зон ти ра ци о нал них гла са ча не се жу оно ли ко да ле ко 
ко ли ко је то Та дић хтео. Они се пре од ре ђу ју у скла ду са тре нут ним 
кон тек стом кал ку ли шу ћи са тре нут ним или бли жим кон сте ла ци ја-
ма те је Ни ко ли ћев сло ган ви ше био у скла ду са том ра чу ни цом. 
Ко шту ни чин сло ган ‘’За Ко шту ни цу. Знаш за што’’ је сте от клон од 
прет ход на два и ви ше је у скла ду са Да чи ће вим из бо ром да сло-
ган ис кљу чи во сим бо ли ше лич ност ко ја га за го ва ра. Ка ко ис ти че 
Атла гић, он је нео дво јив од фак тич ког из бор ног про гра ма ДСС-а 
оли че ног у књи зи ‘’За што Ср би ја, а не Европ ска Уни ја’’ ко ја је у 
ства ри се ри ја ин тер вјуа са ше фом ДСС-а у ве зи са ак ту ел ним по-
ли тич ким ис ку ше њи ма Ср би је, а ко ја по ње му сто ји пред ја сним 

10) http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/313867/Jo va no vic-Ni ko li cu--po mo zi-Ta di cu--po ve di 
(8.10.2012)
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из бо ром – Ко со во у Ср би ји или ин те гра ци ја у ЕУ.11) У са мом уво ду 
књи ге се да је пре глед Ко шту ни чи не би о гра фи је у ко јој се ис ти че 
да он ни ка да ни је био члан ко му ни стич ког еста бли шмен та, ка ко 
је због де мо крат ских уве ре ња био про га њан, ка ко је био про тив 
Ми ло ше ви ћа, али и за пад них уце на у ве зи Ко со ва и Ме то хи је, итд. 
Ода тле се за кљу чу је да су се тим сло га ном хте ли ис та ћи прин ци-
пи јел ност на су прот праг ма тич но сти и на ци о нал ни ин те рес спрам 
европ ских ин те гра ци ја као две стра не исте по ли тич ке ме да ље. Ја-
дран ка Ше шељ је во ди ла кам па њу под сло га ном ‘’Вер на Ср би ји’’ и 
слич но као у Та ди ће вом слу ча ју, сло ган је био им пли цит но упе рен 
про тив Т. Ни ко ли ћа, ка да се има у ви ду ње на из ја ва да ‘’они ко ји 
су из да ли СРС, из да ће и Ср би ју’’. Не ки кан ди да ти по пут Че до ми ра 
Јо ва но ви ћа и Зо ра на Стан ко ви ћа, на сту пи ли су са сло га ни ма сво-
јих стра на ка ‘’Исти на. Пре о крет’’ и ‘’Ја ки ре ги о ни. Ја ка Ср би ја’’ 
та ко да њих не ће мо узе ти у ана ли зу. Оно што се ге не рал но мо же ре-
ћи о сло га ни ма на осно ву ове кам па ње је сте да су они упе ре ни про-
тив опо зи ци о ног кан ди да та, би ло да до ла зе од стра не вла сти или 
дру гог опо зи ци о ног кан ди да та осу ђе ни на не у спех, од но сно да у 
слу ча ју све при сут ног вла да ју ћег пред сед ни ка ad hominemслогани 
усме ре ни ка ње му мо гу има ти успе ха. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИЗ БО РА

У овом де лу ра да ће мо укр сти ти ре зул та те кан ди да та на оп-
штин ском, град ском (Бе о град) и ни воу цен трал не Ср би је из пр вог 
и дру гог из бор ног кру га, са ци љем да кроз ко ре ла ци је и ре гре си-
о не ко е фи ци јен те про це ни мо ко ли ку су по ли тич ку те жи ну има ли 
по зи ви ре спек тив них ли де ра из пр вог кру га (ви ше од 5% гла со ва) 
да се гла са за Та ди ћа или Ни ко ли ћа у дру гом кру гу. Овим пу тем ће 
мо жда мо ћи пре ци зни је да се до би је увид у дру ге по ли тич ке мо-
ти ве ко ји би ра че у да тим те ри то ри јал ним окви ри ма ви ше под сти-
чу на се кун дар ни по ли тич ки из бор од пре по ру ке ли де ра њи хо ве 
при мар но пре фе ри ра не оп ци је. По ред ма не ва ра кроз тран спо но ва-
ње по др шке од кан ди да та до кан ди да та из ме ђу два из бор на кру га, 
кван ти та вив но ће се про пи та ти на не ким од ових ни воа ана ли зе и 
ве за из ме ђу Та ди ће вих ре зул та та и из бор не ап сти нен ци је, али и 
''бе лих ли сти ћа'', бу ду ћи да су у јав но сти би ле че сте оп ту жбе по-
је ди них по ли ти ча ра из ре до ва ДС-а, да су упра во ова два фак то ра 
глав ни крив ци за од ла зак њи хо вог пред сед ни ка са вла сти.

11) Си ни ша Атла гић, ‘’Те ме у пер со на ли зо ва ној из бор ној кам па њи: Слу чај Ср би ја 2012.’’, 
По ли тич ки жи вот, бр. 5/јун 2012, стр. 42-43.
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Ка ко и у ко ли кој ме ри су би ра чи Да чи ћа, Стан ко ви ћа и Јо ва-
но ви ћа мо гли да ути чу на ре зул та те дру гог кру га по ка зу је та бе ла 
1. Као што се из ње ви ди, зна чај њи хо вих по зи ва у при лог Та ди-
ћа је био ни ка кав или вр ло слаб. Или њи хо ви гла са чи ни су по слу-
ша ли њи хо ве по зи ве (Да чи ћа и Дин ки ћа), тј. ба рем не у до вољ ној 
ме ри(Јо ва но ви ћа) или јед но став но Та дић од лич но про ла зи у оп-
шти на ма где ови кан ди да ти има ју мр ша ве ре зул та те (у Вој во ди ни). 
Од но сно, на кал ку лус би ра ча у дру гом кру гу у тим ме сти ма ви ше 
ути чу дру ги фак то ри од ли дер ско-иде о ло шке иден ти фи ка ци је и 
по ли тич ке ди сци пли не. Ве ро ват но се ра ди о ме ша ви ни оба мо мен-
та.Прет по став ка је да би у су прот ном би ла за бе ле же на зна чај на и 
ба рем сред ња ја ка тен ден ци ја исто вре ме ног па да/ра ста гла со ва Та-
ди ћа и кан ди да та ко ји су га по др жа ли у дру гој рун ди.

Ако се упо ре де оп штин ски ре зул та ти Да чи ћа (I круг) и Та-
ди ћа (II круг): ко е фи ци јент ко ре ла ци је је на на ци о нал ном ни воу 
са не га тив ним пред зна ком r = - 0.34 зна ча јан на 0.01 ни воу,ко е-
фи ци јент де тер ми на ци је r² = 0.11 (11% ва ри ја би ли те та Та ди ће вих 
гла со ва се мо же об ја сни ти ва ри ра њем Да чи ће вих), а ко е фи ци јент 
ли не ар не OLS ре гре си је b = - 0.62, што ће ре ћи да уко ли ко у не кој 
оп шти ни Да чи ће ви гла со ви по ра сту за 1%, Та ди ће ви се сма њу ју 
за 0.62%, тј. у тој ме ри Та ди ће ви гла со ви па да ју ка ко Да чи ће ви 
ра сту. Ов де је та ко ђе по треб но има ти у ви ду да су ко сов ске оп-
шти не укљу че не у на ци о нал ну ана ли зу pri ma fa cie, али је из ме-
то до ло шког раз ло га ра ди до би ја ња тач ни јих ре зул та та (у мно гим 
оп шти на ма број иза шлих на из бо ре је тек не што пре ко 200, 300 
или 400) и тим пре што це ло куп на су ма ко сов ских гла со ва не мо же 
да ути че на ко нач не ис хо де из бо ра, увек по треб но на ци о нал не ре-
зул та те ту ма чи ти у на ци о нал ном кљу чу без оп шти на ју жне срп ске 
по кра ји не. У том слу ча ју у остат ку Ср би је Да чић-Та ди ћев ко ре ла-
ци о ни ко фе ци јент се по ве ћа ва и из но си r = - 0.45 на 0.01 ни воу,r² = 
0.2 (20%), ре гре си о ни b = - 0.89. Да кле, сва ко по ве ћа ње Да чи ће вих 
гла со ва за 1% зна чи 0.89% ма ње гла со ва за Та ди ћа. У цен трал ној 
Ср би ји са под руч јем Бе о гра да је ова ко ре ла ци ја сла ба r = - 0.28 на 
ни воу 0.01, r² = 0.07 (7%), b = - 0.49 (без Бе о гра да ове вред но сти 
су не што ни же). Због то га на овим ни во и ма мо же мо го во ри ти тек о 
ин кон клу зив ним ре зул та ти ма. У АП Вој во ди ни имамоr = - 0.61 на 
ни воу 0.01, r² = 0.37 (37%), b = - 1.72. У са мом Бе о гра ду ко ји пред-
ста вља ве ли ки ре зер во ар гла со ва у зе мљи,уоча ва мо нај и зра зи ти ју 
не га тив ну ко ре ла ци ју Да чић-Та дић. Ко е фи ци јент ко ре ла ци је је чак 
r = – 0.8 на 0.01 ни воу, r² = 0.64 (64%),  b = - 2.56.Да кле, у ва ри ра њу 
Та ди ће вих и Да чи ће вих гла со ва у Бе о гра ду и Вој во ди ни по сто ји 
су про тан тренд и ста ти стич ке тен ден ци је по ка зу ју(од уме ре них r > 
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0.3 до ја ких r > 0.5) да Та дић про ла зи ло ше та мо где Да чић има до-
бре ре зул та те, од но сно да Да чи ће ви би ра чи та да пре ап сти ни ра ју 
у дру гом кру гу или гла са ју за Ни ко ли ћа не го што гла са ју за Та ди-
ћа. У оп шти на ма где је Та дић по бе ђи вао, ве ро ват ни је је оче ки ва ти 
слаб ре зул тат Иви це Да чи ћа у пр вом кру гу у тим окви ри ма не го 
обр ну то.

Табела 1.
 
                 I круг
Тадић            
II круг

Дачић Станковић Јовановић

Србија -0.34 ** (-0.62) -0.18 * (-0.5) 0.19 ** (1.04)
Србија без КиМ -0.45 ** (-0.89) -0.22 ** (-0.58) 0.25 ** (1.54)
ужа Србија и Бгд -0.28 ** (-0.49) -0.14 (-0.3) 0.21 * (1.13)
ужа Србија 
без Бгд -0.24 * (-0.43) -0.11 (-0.23) 0.15 (0.8)

Војводина -0.61 ** (-1.72) -0.41 ** (-2.86) 0.11 (0.68)
Београд -0.8 ** (-2.56) -0.59 * (-3.2) 0.87 ** (5.69)

Озна ке  *,  **  * су ста ти стич ку зна чај ност на 0.05 и 0.01 ни воу, а од су-
ство озна ке зна чи од су ство ста ти стич ке зна чај но сти; у за гра да ма та бе ле 
је ре гре си о ни ко е фи ци јент (по да ци о ре зул та ти ма из бо ра са www.rik.rs)

Сви ко е фи ци јен ти Стан ко вић-Та дић та ко ђе има ју не га ти ван 
пред знак, али се је ди но они ко ји се од но се на оп шти не у Вој во ди-
ни и Бе о гра ду мо гу узе ти у об зир, јер су оста ли без об зи ра на ста-
ти стич ку зна чај ност сла би. Оно што ва жи за оце ну Да чић-Та ди ће-
вог ко е фи ци јен та мо же се при ме ни ти и у овом слу ча ју. Ко ре ла ци ја 
Јо ва но вић-Та дић на свим ни во и ма ана ли зе има по зи ти ван пред-
знак, али је са мо она на те ри то ри ји Бе о гра да зна ча јан ин ди ка тор 
за исто вре ме ни пад/раст њи хо вих гла со ва. Сви дру ги су су ви ше 
сла би за не ки по у зда ни ји за кљу чак.Од по др шке тро ји це зна чај ни-
јих лич но сти пр вог кру га, Та дић је са мо од Јо ва но ви ће вих гла са ча 
имао ко ри сти и то у Бе о гра ду, а од при ста ли ца Да чи ћа и Стан ко ви-
ћа у Вој во ди ни и Бе о гра ду и по ли тич ку ште ту. 

С дру ге стра не, ка да је у пи та њу по др шка ко ју је То ми слав 
Ни ко лић до био од Ко шту ни це, ства ри сто је дру га чи је.Нај пре, уоча-
ва мо уме рен и ви со ко ста ти стич ки зна ча јан по зи ти ван ко е фи ци-
јент, ка ко је и би ло оче ки ва но у скла ду са по др шком, што у слу-
ча ју по др шке Та ди ћу не ма мо. Ова кве ко ре ла ци је за ти че мо на свим 
оста лим ни во и ма ана ли зе, осим у Бе о гра ду где за ти че мо нео че ки-
ва но на вр ло ви со ки не га ти ван ко е фи ци јент. Ме ђу тим, ако су Ко-
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шту ни чи ни гла са чи ма хом ап сти ни ра ли у дру гом кру гу или их је 
про сто би ло вр ло ма ло у пр вом кру гу та мо где је Ни ко лић у дру гом 
бе ле жио бо ље ре зул та те, по све му су де ћи Ни ко лић је у тим оп шти-
на ма имао на док на ду у ви ду Стан ко ви ће вих и Да чи ће вих гла са-
ча (њи хо ви не га тив ни ко е фи ци јен ти пре ма Да чи ћу се ауто мат ски 
пре тва ра ју у по зи тив не за Ни ко ли ћа), од но сно ве ро ват но њи хо ве 
пре те жне ап сти нен ци је та мо где је имао убе дљи ве ско ро ве већ у 
пр вом кру гу.

Табела 2.

Николић                         I круг
II круг

Коштуница

Србија 0.38** (0.74)
Србија без КиМ 0.41** (1)
ужа Србија и Бгд 0.32** (0.61)
ужа Србија без Бгд 0.39** (0.69)
Војводина 0.67** (3.58)
Београд -0.72** (-3.64)

Ка да су у пи та њу ‘’бе ли ли сти ћи’’, фак тор из ла зно сти и Та-
ди ће ви ре зул та ти, од но си су сле де ћи. Иако се не ва же ћи гла сач ки 
ли сти ћи не мо гу по и сто ве ти ти са ‘’бе лим ли сти ћи ма’’ и иако се не 
мо же зна ти тач на про пор ци ја ме ђу њи ма ко ја се од но си на раз о-
ча ра не и бив ше Та ди ће ве гла са че,12) у овом ра ду ће би ти учи ње но 
упра во то са ци љем да се утвр ди да ли би ис ход дру гог кру га из-
бо ра био дру га чи ји чак и ка да би сви не ва же ћи би ли ‘’бе ли ли сти-
ћи’’ на ште ту Та ди ћа. Раз ли ка из ме ђу Ни ко ли ћа и Та ди ћа је пре ко 
70000 гла со ва ви ше за пр вог, а уку пан број не ва же ћих ли сти ћа је 
67684, та ко чак и да су сви не ва же ћи на ста ли из про те ста пре ма 
Та ди ћу то не би мо гао да бу де раз лог ње го вог по ра за.Пре ма ко е фи-
ци јен ти ма из та бе ле 3. се ви ди да су ‘’бе ли ли сти ћи’’ евен ту ал но 
мо гли да ума ње Та ди ће во гла са ње је ди но у Бе о гра ду, бу ду ћи да 
се је ди но ту бе ле жи по зи тив на ко ре ла ци ја. Што се ти че из ла зно-
сти, ко ре ла ци ја је на са мо јед ном ни воу ана ли зе (Ср би ја без КиМ) 
ста ти стич ки зна чај на и по зи тив ног зна ка, али је она сла бе ја чи не 
и сто га за не мар љи ва као и оне на дру гим ни во и ма. Да кле, ма лу из-
ла зност на пред сед нич ким из бо ри ма 2012. не мо же мо схва ти ти као 
је дан од фак то ра Та ди ће вог по ра за, јер да је та ко, на оп штин ском, 
по кра јин ском или град ском ни воу би мо ра ла да се уочи тен ден ци-

12) http://dss.rs/wp-con tent/uplo ads/2012/07/za sto_sr bi ja.pdf (9.10.2012)
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ја да Та дић бо ље про ла зи у оним сре ди на ма где је из ла зност ве ћа, 
што уоп ште ни је слу чај.

Табела 3.

II круг Тадић ‘’бели листићи’’ излазност
Србија -0.12 (-1.99) 0.09 (0.11)
Србија без КиМ -0.07 (-1.26) 0.18** (0.29)
ужа Србија и Бгд -0.18 * (-2.71) 0.16 (0.21)
ужа Србија без Бгд -0.37 *  * (-5.82) 0.18 (0.23)
Војводина -0.48 *  * (-8.96) -0.06 (-0.16)
Београд 0.92 *  * (11.91) -0.07 (-0.23)

Та кве тен ден ци је ни су за бе ле же не ни на про шлим из бо ри ма 
ка да је Та дић по бе дио Ни ко ли ћа. У Ср би ји без КиМ ко ре ла ци ја је 
би ла прак тич но нул та (r = 0.03), а на при мер, у Бе о гра ду је за бе ле-
же на ја ка не га тив на ко ре ла ци ја r= -0.64, зна чај на на 0.01 ни воу, док 
је b = - 2.53. То што је Та дић та да по бе дио ка да је из ла зност би ла 
мно го ве ћа (68.12%) не го ове го ди не ни је ни ка кав ар гу мент, јер је 
2004. ка да је та ко ђе по бе дио, из ла зност би ла вр ло ма ла (48.36%), 
тј. го то во иста као и на овим из бо ри ма.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ИЗ БО РА

На кон што је То ми слав Ни ко лић по стао но ви пред сед ник 
Ср би је, от по че ли су пре го во ри о фор ми ра њу но ве вла де. Кључ-
на фи гу ра у овим пре го во ри ма као и на прет ход ним  из бо ри ма, 
а сход но ре зул та ти ма на пар ла мен тар ним из бо ри ма, био је Иви ца 
Да чић. Са свим је си гур но да је пре дру гог кру га он дао по др шку 
Та ди ћу, јер је оче ки вао ње го ву по бе ду над Ни ко ли ћем. Да чић, ко ји 
је ду пли рао гла со ве СПС-а на из бо ри ма за пар ла мент и ко ји ра чу-
на и на да ље про ши ре ње кру га сво јих би ра ча, од лу чу је да на пра ви 
вла ду са СНС-ом. Да чи ћев ре зон је био да би не ги ра ње ових мо-
ме на та ума њи ло ње гов кре ди би ли тет код соп стве них би ра ча, али и 
код по тен ци јал них у бу дућ но сти. Исто та ко је по сту пио и ка да је 
2008. Та дић по ра зио Ни ко ли ћа. Још ва жни ји раз лог за ову Да чи ће-
ву од лу ку је ве ћи улог ко ји је мо гао да оства ри са мо у по ли тич ком 
по ке ру са СНС-ом, а то је пре ми јер ско ме сто. Ин ди рект но је ти-
ме отво ре на уну тар стра нач ка бор ба у ДС-у, као и пре ком по но ва ње 
вла сти у не ким ло кал ним је дин ци ма вла сти.Но ва вла да је на сле ди-
ла огром не про бле ме од прет ход не (ви со ки дуг, бу џет ски де фи цит 
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и ло шу си ту а ци ју у пра во су ђу). Ме ђу тим, већ са да се мо гу ви де ти 
из ве сни от кло ни од по ли ти ке про шле вла де ко ју је пер со ни фи квао 
Та дић. На ро чи то у сфе ри спољ не по ли ти ке ко ја до би ја но ве, али 
тек ма гло ви те обри се.Ипак, еко ном ске ре фор ме се из гле да од ви ја-
ју по прин ци пу је дан ко рак на пред, је дан на зад. У све му то ме но ва 
вла да ће има ти оте жа ва ју ћу окол ност свет ске и европ ске еко ном-
ске кри зе ко ја се по гор ша ва и чи ји се крај још увек не на зи ре.

Ипак, и да ље је кон стан та срп ске пред сед нич ке по ли ти ке ис-
по ља ва ње нор ма тив не по зи ци је пред сед ни ка у за ви сно сти од ње-
го вог по ло жа ја у од но су на пар ла мен тар ну ве ћи ну,13)иако је то по-
сле ди ца је ди но ва нин сти ту ци о нал ног ути ца ја пре ко исто вре ме ног 
пред сед ни ко ва ња вла да ју ћом стран ком или члан ством у ис тој, а не 
де ло ми фор мал ног пре ко пра ва пред се да ва ња ми ни стар ским сед-
ни ца ма као у Фран цу ској.14) Ни ко лић је по из бо ру дао остав ку на 
ме сто ше фа стран ке и сва ка ко је ма ње фре квен тан у јав но сти и са 
ве ро ват но ма њим ути ца јем на вла ду од Та ди ћа. Ме ђу тим, та раз ли-
ка је пре у оби му не го у са мој су шти ни. Ни ко лић ре ђе да је из ја ве 
ко је се не од но се на ње го ве над ле жно сти, тј. ула зе у де ло круг ра да 
вла де, али се оне есен ци јал но не раз ли ку ју од оних у Та ди ће вом 
ман да ту. Да ли је то по сле ди ца ње го вог на ста вље ног члан ства у 
пар ти ји и сим бо лич ко-ха ри змат ског ути ца ја на пар тиј ске ор га не и 
члан ство или чи ње ни це да је пре сту па ња на ду жност на кључ на 
ме ста у пар ти ји обез бе дио до ла зак ло јал них и про ве ре них са рад-
ни ка, а пре ко ко јих ути че на рад вла де или ми сли да би мо гао да 
ути че (што про ис ти че из при ро де ње го вих из ја ва) или је пак, у пи-
та њу ме ша ви на оба фак то ра и у ко јој про пор ци ји, мо же мо са мо да 
прет по ста ви мо.

Mar ko Pej ko vic

PRE SI DEN TIAL ELEC TION IN SER BIA 2012

Sum mary
The first part of the pa per sum ma ri zes po li ti cal ra mi fi ca tion, 

which pa ved the way for re spec ti ve can di da tes and main po li ti cal is su-
es they fo ught for by ide o lo gi cal-mar ke ting me ans du ring (pre)elec to-
ral pre si den tial cam pa ign. The se cond part is de di ca ted to the analysis 
of ’’le gal-nor ma ti ve con tro versy’’, i.e. to the fact that for mer pre si dent 

13) Де спот Ко ва че вић, ‘’Бе ли ли сти ћи на из бо ри ма 2012’’, По ли тич ки жи вот, бр. 5/јун 2012, 
стр. 89, 91.

14) Ми о драг Ра до је вић, ‘’Ин сти ту ци ја пред сед ни ка Ре пу бли ке у но вом Уста ву Ср би је’’, По-
ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2-4, 2007, стр. 643.
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re sor ted to the no ne xi stent con sti tu ti o nal ca te gory cal led by him ’’cur-
ta il ment of pre si den tial man da te’’ in or der to mer ge pre si den tial with 
par li a men tary elec ti ons, de ci ding at the si me ti me to be pre si den tial 
can di da te for the third ti me. The third part exa mi nes spe ci fi city of the 
elec to ral cam pa ign and po li ti cal mar ke ting. The aut hor in the fo urth 
part sta ti sti cally ex plo res pos si ble po li ti cal po si ti o ning of ser bian vo-
ters bet we en two elec to ral ro unds. The mu ni ci pa lity re sults of two can-
di da tes from the se cond elec to ral ro und at the na ti o nal, re gi o nal and 
city le vel are cor re la ted with first ro und mu ni ci pa lity re sults from all 
tho se le vels of the ot her mo re pro mi nent can di da tes ac cor ding to the ir 
sup port for the se two best pla ced can di da tes af ter the first ro und. The 
re la ti on ship bet we en Ta dic’s vo tes and ’’whi te vo tes’’ as well as elec to-
ral par ti ci pa tion we re al so sta ti sti cally te sted. The pa per con clu des with 
po li ti cal con se qu en ces con cer ning po li ti cal li fe in light of the si tu a tion 
emer ged af ter the pre si den tial elec tion.
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ser bian pre si den tial elec tion 2012. The fi ve fold ap pro ach con si ders po-
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* Овај рад је примљен 21. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.

li ti cal and nor ma ti ve con text, ele to ral cam pa ign, re sults and con se qu-
en ces. Only via such com pre hen si ve met hod one is ca pa ble to ex plo re 
ex tre me com ple xity of ser bian po li ti cal re a lity. Po li ti cal pre-elec to ral 
at mosp he re was hig hlig hted with awk ward re la ti ons bet we en ru ling co-
a li tion par ti es, i.e. mi nor go vern ment par ti es didn’t want to ta ke ade-
qu a te re spon si bi lity for the ter ri ble out co mes re gar ding fu ti le po licy 
me a su res to co pe with the de va sta ting eco no mic cri sis.This all led to 
the pu blic per cep tion that De moc ra tic party with its le a der Bo ris Ta dic, 
we re the so le re spon sa bles for a na ti o nal mi sery. The Ta dic’s de ci sion 
to en ter the pe si den tial ra ce for the third ti me is a sign of a se ri o us po li-
ti cal dec li ne and is qu e sti o na ble from the le gal as well as po li ti cal po int 
of vi ew. The pre si den tial elec to ral cam pa ign has shown usual strug gle 
pat terns, but it co uld be no ti ced that so me can di da tes had mo re sen si-
bi lity (in ten ti o nally or ac ci den tally) for a po li ti cal adver ti sing than the 
ot hers. Sta ti sti cal analysis of re sults in mu ni ci pa li ti es at the na ti o nal, 
re gi o nal and city le vel (Bel gra de) in di ca ted that the main ca u ses for Ta-
dic de fe at we re not me a gre elec to ral  par ti ci pa tion or ’’blank vo tes’’ as 
po in ted out by so me De moc ra tic party ofi ci alls and Ta dic him self, but 
rat her pa le sup port of Da cic, Stan ko vic and Jo va no vic vo ters from the 
fist ro und not withstan ding the fact that all three of them sent out cle ar 
mes sa ge af ter the first ro und in fa vo ur of vo ting for Ta dic in the se cond. 
Ul ti ma tely, af ter To mi slav Ni ko lic as su med his of fi ce, many chan ge-
sen su e din ser bian po li ti cal li fe, but so me of them are still too vo la ti le to 
be as ses sed pro perly right now.
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ИЗБОРИ ЗА ПОСЛАНИКЕ 
СКУПШТИНЕ АПВ 2012. ГОДИНЕ*

Сажетак
Ре ла тив но ви со ка из ла зност, уве ћан број не ва же ћих гла сач-

ких ли сти ћа, не у спех УРС-а и Пре о кре та, ула зак ра ди ка ла у по-
кра јин ски пар ла мент и по ред не до се за ња из бор ног пра га на ре-
пу блич ким из бо ри ма, три пу та ве ћи број ман да та осво је них на 
про пор ци о нал ним из бо ри ма ко а ли ци је оку пље не око СПС-а, ула-
зак са мо јед не ма њин ске ли сте – СВМ – у Скуп шти ну АПВ – не-
ки су од ре зул та та по кра јин ских из бо ра из 2012. го ди не. Ипак, 
онај нај ва жни ји ре зул тат по сле ди ца је глав ног обе леж ја па ра лел
ног ме шо ви тог  из бор ног си сте ма. Ве ли ки број ман да та осво је них 
по ве ћин ском си сте му од стра не ко а ли ци је Из бор за бо љи жи вот 
на до ме стио је њи хов ре ла тив но слаб из бор ни ре зул тат у про пор-
ци о нал ној ком по нен ти из бо ра и омо гу ћио им да осво је го то во ап-
со лут ну ве ћи ну ман да та у вој во ђан ској скуп шти ни и да са мо са 
јед ним ко а ли ци о ним парт не ром фор ми ра ју из вр шну власт. 
Кључ не ре чи  из бо ри, Вој во ди на, ме шо ви ти из бор ни си стем, Скуп шти-

на АПВ

Из бо ри за по сла ни ке у Скуп шти ну АП Вој во ди не рас пи са ни 
су 13. мар та 2012. го ди не од лу ком пред сед ни ка вој во ђан ске скуп-
шти не Шан до ра Еге ре ши ја, истог да на ка да је пред сед ник Ср би-
је Бо рис Та дић рас пи сао пар ла мен тар не, а пред сед ни ца На род не 
скуп шти не Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић ло кал не из бо ре. То су би ли 
сед ми из бо ри за по сла ни ке по кра јин ског пар ла мен та од 1992. го-
ди не ка да су одр жа ни пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у Вој во ди ни. 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Ови из бо ри су, као и сви по сле де цем бра 1992. го ди не, рас пи са ни 
у ре дов ном ро ку, на кон што је по кра јин ска скуп шти на ис пу ни ла 
че тво ро го ди шњи ман дат. Пр ви круг из бо ра одр жан је 6. ма ја, исто-
вре ме но са пар ла мен тар ним, пред сед нич ким и ло кал ним из бо ри ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

ПО ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР

Ше сти са зив по кра јин ске скуп шти не обе ле жи ло је усва ја ње 
но вог Ста ту та АП Вој во ди не. Пред лог Ста ту та утвр ђен је са 89 гла-
со ва за 14. ок то бра 2008. го ди не на кон че га је он упу ћен На род ној 
скуп шти ни на да ва ње прет ход не са гла сно сти. По сту пак до но ше-
ња ини ци ран је од ред ба ма Устав ног за ко на ко ји је Скуп шти ну АП 
Вој во ди не оба ве зи вао да у ро ку од 90 да на од да на кон сти ту и са ња 
при пре ми пред лог но вог Ста ту та. Ти ме је за по че ло јед но го ди шње 
на те за ње око Ста ту та и За ко на о пре но ше њу над ле жно сти у ко је су 
би ли укљу че ни сви ре ле вант ни по ли тич ки фак то ри.

Су штин ски, усва ја њем пред ло га Ста ту та под гре јан је већ по-
сто је ћи рас цеп из ме ђу „цен тра ли ста“ и „ауто но ма ша“, оних ко ји 
су ука зи ва ли да је на ме ра пред ла га ча фе де ра ли зо ва ње Ср би је, ко-
је у крај њем ци љу мо же во ди ти се це си ји Вој во ди не, а не ши ре ње 
ауто ном них пра ва Вој во ди не, и оних ко ји су та кве кри ти ке ока-
рак те ри са ли бе сми сле ним, јер је до но ше ње Ста ту та акт де цен тра-
ли за ци је у скла ду са са вре ме ним де мо крат ским тен до ви ма, те да 
ће Вој во ди ни омо гу ћи ти при ступ европ ским фи нан сиј ским фон-
до ви ма из ко јих се фи нан си ра ју про јек ти ре ги о нал них по ли ти ка 
и, по сред но, убра за ти про цес евро ин те гра ци ја у Ср би ји. Струч на 
јав ност се о тек сту Ста ту та из ја сни ла углав ном не га тив но. На во-
ђен је низ од ред би Пред ло га ста ту та ко је ни су у са гла сно сти са 
Уста вом – од ре ђе ње Вој во ди не, те ри то ри ја Вој во ди не, глав ни град, 
ме ђу ре ги о нал на са рад ња, слу жбе ни је зи ци и пи сма, имо ви на, Вој-
во ђан ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, прав ни ак ти, над ле жно сти, 
при хо ди, по кра јин ски ом буд сман, по кра јин ски управ ни окру зи, 
итд.1) На дру гој стра ни, оду го влач ње На род не скуп шти не у ве зи 
са да ва њем са гла сно сти на Пред лог ста ту та по но во је под ста кло и 
при че и по тре би из ме не Уста ва РС. Ко рак да ље оти шла је ко а ли-
ци ја се дам не вла ди них ор га ни за ци ја „Гра ђан ска Вој во ди на“ ко ја 
је по зва ла по сла ни ке у ре пу блич ком пар ла мен ту да „без од ла га ња 

1) Ви де ти ви ше у: Пред лог Ста ту та АП Вој во ди не – збор ник ра до ва са На уч ног ску па 
одр жа ног 1. де цем бра 2008. у ор га ни за ци ји Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о
гра ду, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2009.
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по твр де пред ло же ни Ста тут“, оце ни ла да је он „не до во љан са ста-
но ви шта ин те ре са гра ђа на Вој во ди не“ и упу ти ла апел ва жним фак-
то ри ма у ме ђу на род ној за јед ни ци да „са по себ ном па жњом пра те 
раз вој си ту а ци је у ве зи усва ја ња Ста ту та (...) има ју ћи при том у 
ви ду да је агре сив ни цен тра ли зам био оки дач рас па да бив ше Ју го-
сла ви је“.2) Са оп ште ње Гра ђан ске Вој во ди не пра ти већ по зна ту ма-
три цу „ин тер на ци о на ли за ци је вој во ђан ског пи та ња“ на тра гу иде је 
о пре ком по зи ци ји др жав ног уре ђе ња Ср би је ко ју би на кон „но вог 
исто риј ског до го во ра“ чи ни ле на рав но прав ним осно ва ма две фе-
де рал не је ди ни це, Ср би ја и Вој во ди на.

Ко нач но, на кон ви ше од го ди ну да на од усва ја ња Пред ло-
га ста ту та и из вр ше не „прав но-тех нич ке ко рек ту ре“ у Скуп шти-
ни Вој во ди не, На род на скуп шти на да ла је по треб ну са гла сност на 
Ста тут и усво ји ла За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти АПВ. За слу ге 
у ре ше ва њу кри зе на се бе су пре у зе ли со ци ја ли сти чи ји је ли дер 
Иви ца Да чић сла во до бит но из ја вио да је усва ја њем шест аманд ма-
на ко је је у по кра јин ском пар ла мен ту пред ло жи ла ко а ли ци ја оку-
пље на око СПС-а „ста вље на тач ка на при чу о Вој во ди ни као др жа-
ви у др жа ви“.3) Ста тут је про гла шен у Скуп шти ни АП Вој во ди не 
14. де цем бра 2009. го ди не, 16 ме се ци на кон што је Пред лог ста ту та 
усво јен. По др шку Ста ту ту у ре пу блич ком и по кра јин ском пар ла-
мен ту ни су пру жи ли ДСС, НС, СНС и СРС, а ДСС је осим оп ту жби 
за се па ра ти зам на во ди ла и да се њи ме срп ски на род у Вој во ди ни 
пре тва ра у на ци о нал ну за јед ни цу, оста ле на ци о нал не ма њи не ста-
вља ју у исту ра ван са њим, те да се ти ме ства ра прав ни основ за 
њи хо ву кон сти ту тив ност у АП Вој во ди ни.4)

Са га о Ста ту ту АП Вој во ди не ни је за вр ше на ње го вим сту па-
њем на сна гу 1. ја ну а ра 2010. го ди не, а су коб из ме ђу „ауто но ма ша“ 
и „уни о ни ста“ на ста вљен је, ка ко по ли тич ким па ро ла ма и по ру ка-
ма, та ко и прав ним ар гу мен ти ма. Убр зо на кон про гла ше ња спор ног 
Ста ту та 30 по сла ни ка Де мо крат ске стран ке Ср би је и Но ве Ср би је 
под не ло је Устав ном су ду пред лог ко јим се оспо ра ва устав ност 25 
од ред би За ко на о утвр ђи ва њу над ле жно сти и устав ност и за ко ни-
тост ве ћи не од ред би Ста ту та. Јав на рас пра ва пред Устав ним су дом 
о овом пи та њу за по че ла је 23. но вем бра 2011, а од лу ка су да ни је 
би ла по зна та до окон ча ња по кра јин ских из бо ра и фор ми ра ња по-
кра јин ских ор га на вла сти. Та ко је у прет ход ном са зи ву Скуп шти не 

2)  “Гра ђан ска Вој во ди на: Хит но по твр ди ти Ста тут Вој во ди не“, http://www.auto no mi ja.in fo

3)  “Иви ца Да чић са чу вао Вој во ди ну?!“,  Press, 9.11.2009.

4)  “Се па ра ти тич ка при ро да Ста ту та Вој во ди не“, 20.11.2009  http://dss.rs/se pa ra ti stic ka-pri-
ro da-sta tu ta-ap-voj vo di ne/
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Вој во ди не Ста тут ба цио све оста ле го ру ће по кра јин ске те ме – те-
шка еко ном ска си ту а ци ја, ви со ка сто па не за по сле но сти, де по пу ли-
за ци ја, пад по љо при вред не про из вод ње, итд. – у за пе ћак. Ти ме се 
по ка за ло да је глав на оса по де ле ко ја по сто ји ме ђу вој во ђан ским 
по ли тич ким пар ти ја ма за сно ва на на рас це пу цен тар-пе ри фе ри ја, 
о че му све до че и глав не те ме по кра јин ских кам па ња на из бо ри ма 
одр жа ним 2012. го ди не.

НОР МА ТИВ НИ ОКВИР

Нор ма тив ни оквир уну тар ко га су се од ви ја ли из бо ри за по-
сла ни ке Скуп шти не АП Вој во ди не ус по ста вљен је 2004. го ди не и 
уз од ре ђе не ко рек ци је ово су би ли тре ћи из бо ри одр жа ни по овом 
из бор ном мо де лу. Пре те мељ не ре фор ме из 2004. и уво ђе ња ме шо-
ви тог из бор ног си сте ма, на из бо ри ма за по кра јин ску скуп шти ну од 
1992. до 2000. ко ри шће не су раз ли чи те ва ри јан те ве ћин ског си сте-
ма – дво кру жни из бо ри уз цен зус из ла зно сти, јед но кру жни из бо ри, 
дво кру жни из бо ри са три кан ди да та у дру гом кру гу.

Пре ма ак те ул ним из бор ним пра ви ли ма у Скуп шти ну АП 
Вој во ди не би ра се 60 по сла ни ка по про пор ци о нал ном из бор ном 
си сте му и 60 по сла ни ка по дво кру жном ве ћин ском си сте му. Пре-
ма про пор ци о нал ној ком по нен ти це ло куп на те ри то ри ја по кра ји не 
пред ства ља јед ну из бор ну је ди ни цу, за из бор не ли сте про пи сан је 
цен зус од 5%, а ман да ти се рас по де љу ју пре ма Д'Он то вој фор му-
ли. Пар ти је ко је за сту па ју ин те ре се на ци о нал них ма њи на из у зе те 
су од по тре бе до сти за ња пе то про цент ног из бор ног пра га и за њих 
ва жи „при род ни праг“ што се у пот пу но сти по кла па са ре ше њи ма 
из ре пу блич ког за ко на. Пре о ста лих 60 по сла ни ка би ра се пре ма си-
сте му ап со лут не ве ћи не у 60 јед но ман дат них из бор них је ди ни ца. 
Уко ли ко у пр вом кру гу ни је дан кан ди дат не осво ји ви ше од 50% 
гла со ва, ор га ни зу је се дру ги круг са два кан ди да та, а на по но вље-
ном гла са њу је иза бран кан ди дат ко ји осво ји нај ве ћи број гла со ва.5) 
Из бор не је ди ни це фор ми ра не су пре све га пре ма ад ми ни стра тив-
ном кри те ри ју му та ко да сва ка оп шти на на те ри то ри ји Вој во ди не, 
без об зи ра на ве ли чи ну и број ста нов ни ка, да је ма кар јед ног по сла-
ни ка.6) Ова ко фор ми ра не јед но ман дат не из бор не је ди ни це, осим 

5) По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни 
лист АПВ 12/2004, 20/2008, 5/2009, 18/2009, 23/2010, 1/2012.

6) У 39 оп шти на би ра се по је дан по сла ник, у Ки кин ди и Сом бо ру по два, Зре ња ни ну и 
Пан че ву по три, Су бо ти ци че ти ри и Но вом Са ду се дам. Од лу ка о из бор ним је ди ни ца ма 
за из бор по сла ни ка у Скуп шти ну АП Вој во ди не, Слу жбе ни лист АПВ 12/2004, 16/2004, 
18/2009.
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што ути чу на дис про пор ци о нал ност из ме ђу уде ла осво је них гла со-
ва и ман да та чи ме се ин ди рект но по ма жу пар ти је са ве ћом, а сла бе 
оне са ма њом из бор ном по др шком, до во де и до нат пред ста вље но-
сти гра ђа на ма њих и пот пред ста вље но сти гра ђа на по је ди них ве-
ћих вој во ђан ских оп шти на. Та ко се, на при мер, у се дам оп шти на 
– Ириг, Но ва Цр ња, Но ви Кне же вац, Опо во, План ди ште, Срем ски 
Кар лов ци и Чо ка – са укуп но 65.431 би ра ча до де љу је се дам по сла-
нич ких ман да та, а у Срем ској Ми тро ви ци ко ја има 70.431 би ра ча 
би ра са мо је дан по сла ник. 

Иако се ра ди о ме шо ви том из бор ном си сте му са јед ном из-
бор ном је ди ни цом у про пор ци о нал ној ком по нен ти из бор ног мо-
де ла, ко јом се у пот пу но сти по шту је на че ло „је дан чо век – је дан 
глас“, јед но ман дат не из бор не је ди ни це обра зо ва не пре ма ад ми ни-
стра тив ном кри те ри ју му у ве ћин ском де лу пот пко па ва ју на че ло 
јед на ко сти гра ђа на у оства ри ва њу из бор ног пра ва. Ка ко не јед на-
кост из бор ног пра ва до ко је до ла зи кон стру и са њем из бор них је-
ди ни ца раз ли чи те ве ли чи не ни је тран спа рент на, она се на зи ва 
при кри ве на  не јед на кост  би рач ког пра ва.7) У  ци љу  спре ча ва ња  
ма ни пу ла ци је  из бор ним 

пра вом по мо ћу из бор не ге о ме три је Европ ска ко ми си ја за де
мо кра ти ју пу тем пра ва – Ве не ци јан ска ко ми си ја Са ве та Евро пе 
пре по ру чу је кон сти ту и са ње из бор них је ди ни ца та ко да оне об у хва-
та ју при бли жно јед нак број би ра ча, уз до зво ље но од сту па ње ±10% 
или, у из у зет ним слу ча је ви ма, ±15%.8) Бла же фор му ли сан кри те-
ри јум за обра зо ва ње из бор них је ди ни ца – ±15% – ис пу ња ва са мо 
де сет из бор них окру га у Вој во ди ни, а стро жи ји – ±10% – укуп но 
осам. На дру гој стра ни, пред ност ова ко фор ми ра них је ди ни ца ле-
жи у то ме што се њи ма спре ча ва ме тро по ли за ци ја те ри то ри јал ног 
пред ста вља ња (у ве ћин ској ком по нен ти из бо ра Но ви Сад је из ра-
зи то пот пред ста вљен) и омо гу ћа ва да те ри то ри јал но и по пу ла ци-
о но ма ње и, нај че шће, сла бо раз ви је не је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве до би ју пред став ни ка у по кра јин ском пар ла мен ту. Ова квим 
ре ше њем из бег нут је је дан од нај ве ћих про бле ма ко је про из во ди 
ак ту ел ни из бор ни си стем у Ср би ји – де фор ма ци ја те ри то ри јал ног 
пред ста вља ња. 9)

7) Ву чи ће вић, Ду шан, “Ма ни пу ла тив ни ути цај из бор не је ди ни це“, Срп ска по ли тич ка ми
сао 1/2009, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 189.

8) Co de of Good Prac ti ce in Elec to ral Mat ters – Gu i de li nes and Ex pla na tory Re port, Euro pean 
Com mis sion for De moc racy thro ugh Law, Stras bo urg, 2003, p. 17.

9)  Ви де ти ви ше у: Јо ва но вић, Ми лан, „На род на скуп шти на - де фор ма ци је те ри то ри јал ног 
пред ста вља ња“, Го ди шњак 2008, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, стр. 117-132. 
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Ак тив но и па сив но би рач ко пра во у По кра ји ни има сва ки 
гра ђа нин Ре пу бли ке Ср би је ко ји је по слов но спо со бан и има на-
вр ше них 18 го ди на жи во та. Ипак, по сто ји и јед на раз ли ка у по-
гле ду ко ри шће ња ак тив ног и па сив ног би рач ког пра ва. Пра во да 
би ра има би рач са пре би ва ли штем на те ри то ри ји из бор не је ди ни це 
у ко јој оства ру је из бор но пра во, а пра во да бу де би ран гра ђа нин са 
пре би ва ли штем на те ри то ри ји АП Вој во ди не. То прак тич но отва ра 
мо гућ ност да стран ке у од ре ђе ним из бор ним је ди ни ца ма кан ди ду-
ју осо бе по за ви чај ном прин ци пу (та мо где су ро ђе ни или про ве ли 
део сво је рад не ка ри је ре), а не оне ко је у њи ма ствар но жи ве. Ова ко 
по ста вље ни усло ви кан ди до ва ња ни су но ви на и у Вој во ди ни по-
сто је још од 1992. го ди не, а по тен ци јал но мо гу до ве сти до то га да 
у Скуп шти ни АП Вој во ди не не бу де по сла ни ка из свих вој во ђан-
ских оп шти на, иако се фор мал но прав но гле да но у свим је ди ни ца-
ма ло кал не са мо у пра ве са те ри то ри је По кра ји не би ра ба рем је дан 
по сла ник. 

Кан ди да те на из бо ри ма мо гу пред ла га ти по ли тич ке стран ке, 
ко а ли ци је по ли тич ких стра на ка, гру па гра ђа на и ко а ли ци је по ли-
тич ких стра на ка и гру па гра ђа на. У од но су на ре пу блич ки за кон 
пред ла га чи мо гу би ти и ко а ли ци је по ли тич ких стра на ка и гру па 
гра ђа на што је бо ље за кон ско ре ше ње. За кан ди до ва ње по про-
пор ци о нал ном си сте му нео п ход но је при ку пи ти 6.000 пот пи са за 
гра ђан ске и 3.000 пот пи са иа из бор не ли сте стра на ка на ци о нал них 
ма њи на, док је за кан ди да ту ру у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни-
ца ма по треб но при ку пи ти 200 пот пи са. Иако су ма њин ске пар ти је 
кри ти ко ва ле од ред бу пре ма ко јој је нео п ход но да са ку пе 3.000 пот-
пи са да би њи хо ва кан ди да ту ра би ла ва лид на, очи глед но је да је за 
са мо до се за ње при род ног из бор ног пра га по треб но да осво је зна-
чај но ве ћи број гла со ва, па под но ше ње ли сте не мо же да пред ста-
вља пре пре ку за пар ти је ко је има ју ре ал ну шан су да осво је ма кар 
је дан по сла нич ки ман дат. Са дру ге стра не, у ве ћин ској ком по нен ти 
из бор ног си сте ма усло ви ка ни до ва ња су по о штре ни у од но су на 
за кон ске од ред бе из де ве де се тих ка да је би ло до вољ но са ку пи ти 
50, од но сно 100 пот пи са.10)

Ор га не за спро во ђе ње из бо ра у По кра ји ни чи не из бор не ко-
ми си је – По кра јин ска из бор на ко ми си ја и из бор не ко ми си је из бор-
них је ди ни ца – и би рач ки од бо ри. По кра јин ску из бор ну ко ми си ју у 
стал ном са ста ву чи не пред сед ник и де сет чла но ва ко ји се име ну ју 
на пред лог по сла нич ких гру па у Скуп шти ни АПВ. У де ло круг ра-

10) Од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни лист АПВ 23/91, члан. 22; 
Од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ (пре чи шћен текст), Слу жбе ни лист АПВ 
15/92, члан 23.



Душан Вучићевић Избори за посланике Скупштине АПВ 2012. године 

73

да ПИК-а спа да и име но ва ње пред сед ни ка, чла но ва и се кре та ра 
из бор них ко ми си ја из бор них је ди ни ца и њи хо вих за ме ни ка, а ПИК 
име ну је чла но ве би рач ких од бо ра на пред лог из бор них ко ми си ја 
из бор них је ди ни ца. На стал ни са став ор га на из бор не ад ми ни стра-
ци је тре ба до да ти и пред став ни ке пред ла га ча из бор них ли ста ко ји 
ула зе у про ши ре ни са став што ука зу је да на про цес фор ми ра ња 
ор га на за спро во ђе ње из бо ра ди рект но ути чу по ли тич ке пар ти је. 
У том сми слу, на по кра јин ском, као и на ре пу блич ком ни воу, оста-
је отво ре но пи та ње про фе си о на ли за ци је из бор не ад ми ни стра ци је 
чи ме би се га ран то ва ла по ли тич ка не у трал ност, струч ност и про-
фе си о нал ност у спро во ђе њу из бор ног про це са на свим ни во и ма.

Из бор не ли сте на по кра јин ским из бо ри ма су за тво ре не и 
ман да ти се до де љу ју пре ма ре до сле ду кан ди да та на ли сти, по чев 
од пр вог кан ди да та на ли сти, а на из бор ним ли ста ма тре ћи на ме ста 
је ре зер ви са на за при пад ни ке ма ње за сту пље ног по ла. Уко ли ко по-
сла ни ку из не ког раз ло га пре ста не по сла нич ки ман дат, ПИК ман-
дат до де љу је пр вом сле де ћем кан ди да ту са из бор не ли сте, из у зев 
ко а ли ци о них из бор них ли ста ка да упра жње но по сла нич ко ме сто 
за у зи ма пр ви сле де ћи кан ди дат са из бор не ли сте ко ме ни је био до-
де љен ман дат, а ко ји је при пад ник исте по ли тич ке стран ке. На ве-
де на ре ше ња су исто вет на они ма ко ја по сто је у За ко ну о из бо ру 
на род них по сла ни ка и усво је на су по след њим из ме на ма Од лу ке 
о из бо ру по сла ни ке у Скуп шти ну АПВ, а на кон од лу ке Устав ног 
су да Ср би је да се за кон ским од ред ба ма ко ји ма се омо гу ћа ва ди-
рект но ме ша ње по ли тич ких стра на ка у про цес до де љи ва ња ман-
да та на ру ша ва прин цип не по сред но сти из бо ра и вр ши на кнад на 
ма ни пу ла ци ја би рач ком во љом гра ђа на. На и ме, по ли тич ке стран ке 
су би ле у при ли ци да све (ре пу блич ки из бо ри) или део (по кра јин-
ски из бо ри) ман да та до де љу ју не за ви сно од ре до сле да кан ди да та 
на из бор ној ли сти. Ти ме се до ла зи ло у ап сурд ну си ту а ци ју да из-
бор не ли сте бу ду за тво ре не за би ра че, а отво ре не за стра нач ка ру-
ко вод ства. Пре по ме ну тих из ме на у По кра ји ни се тре ћи на ман да та 
до де љи ва ла пре ма ре до сле ду кан ди да та на из бор ној ли сти, а две 
тре ћи не су по свом на хо ђе њу рас по ре ђи ва ле по ли тич ке стран ке, 
при че му су је ди но би ле у оба ве зи да од тих ман да та сва ки че твр ти 
до де ле кан ди да ти ма ко ји су при пад ни ци ма ње за сту пље ног по ла.11) 

У слу ча ју да ман дат пре ста не по сла ни ку ко ји је иза бран на ве-
ћин ским из бо ри ма пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран рас пи су ју 
се до пун ски из бо ри, осим у слу ча је ви ма ка да је до ис те ка ман дат-
ног пе ри о да Скуп шти не Вој во ди не оста ло ма ње од шест ме се ци. 

11)  По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни 
лист АПВ 12/2004, 20/2008, 5/2009, 18/2009, 23/2010, члан 76.
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Ман дат та ко иза бра ном по сла ни ку тра је до ис те ка вре ме на на ко је 
је био иза бран по сла ник ко ме је пре стао ман дат. Раз ло зи за пре ста-
нак ман да та по сла ни ку по кра јин ског пар ла мен та у пот пу но сти се 
по кла па ју са ре ше њи ма из ре пу блич ког за ко на – смрт, под но ше ње 
остав ке, гу би так др жа вљан ства или по слов не спо соб но сти, пре-
ста нак пре би ва ли шта, не спо ји вост функ ци ја, пра во сна жна суд ска 
пре су да на без у слов ну ка зну за тво ра у тра ја њу од нај ма ње шест 
ме се ци. Иако, за раз ли ку од Ре пу бли ке, ин сти тут блан ко-остав ки 
ни је био ко ди фи ко ван у по кра јин ском прав ном си сте му, што је и 
ло гич но с об зи ром на ка рак тер из бор ног си сте ма, од лу ка Устав ног 
су да о не у став но сти од ред би За ко на о ло кал ним из бо ри ма, су ге-
сти ја Ве не ци јан ске ко ми си је да блан ко-остав ке ни су у скла ду са 
европ ским стан дар ди ма и по сле дич не из ме не За ко на о из бо ру на-
род них по сла ни ка ко ји ма су, из ме ђу оста лог, оне уки ну те, ути ца ле 
су да се из ме на ма по кра јиснких из бор них про пи са из 2012. пре ци-
зи ра да остав ка мо ра би ти ове ре на од стра не над ле жног су да, да се 
она под но си пред сед ни ку Скуп шти не АПВ, лич но, и то у ро ку од 
три да на од да на ове ре.12) 

АК ТЕ РИ И КАМ ПА ЊА

На из бо ри ма за по сла ни ке у Скуп шти ну АП Вој во ди не 6. 
ма ја 2012. го ди не за 60 ме ста у пар ла мен ту иза бра них по про пор-
ци о нал ној ком по нен ти над ме та ло се укуп но 773 кан ди да та на 14 
из бор них ли ста. Од из бор них ли ста ко је је по твр ди ла По кра јин ска 
из бор на ко ми си ја че ти ри су при па да ле на ци о нал ним ма њи на ма, те 
за њих ни је ва жио за кон ски из бор ни праг од 5%. У од но су на прет-
ход не из бо ре уку пан број из бор них ли ста је по ве ћан за пет, с тим 
што је на из бо ри ма 2008. го ди не ис так ну та са мо јед на ма њин ска 
из бор на ли ста. На са мо де вет од 14 ли ста по ли тич ке пар ти је или 
ко а ли ци је су ис ко ри сти ле за кон ску мо гућ ност да пред ло же свих 60 
кан ди да та.13)

Исто вре ме но одр жа ва ње пар ла мен тар них из бо ра ути ца ло је 
на то да је ве ћи на пред ла га ча из бор них ли ста – 11 – под истим 
или слич ним име ни ма узе ла уче шће на из бо ри ма за по сла ни ке ре-
пу блич ког пар ла мен та. По јед на гра ђан ска – Срп ска де мо крат ска 

12)  По кра јин ска скуп штин ска од лу ка о из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ, Слу жбе ни 
лист АПВ 1/2012, члан 80, став 2.

13)  Уко ли ко ни је по себ но на зна че но, сви по да ци, та бе ле и ин дек си на ста ли су ко ри шће њем 
раз ли чи тих из ве шта ја По кра јин ске из бор не ко ми си је. www.pik.skup sti na voj vo di ne.gov.
rs
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стран ка – и јед на ма њин ска ли ста – По крет ма ђар ске на де – уче-
ство ва ле су са мо на из бо ри ма у По кра ји ни, док је Ли га со ци јал де-
мо кра та Вој во ди не на по кра јин ским из бо ри ма на сту пи ла одво је но, 
иако је у Ре пу бли ци би ла са став ни део ко а ли ци је Из бор за бо љи 
жи вот чи ји је сто жер би ла Де мо крат ска стран ка. Због не пре ци зних 
за кон ских од ред би ко ји ма се уре ђу је ко а ли ци о ни на ступ и не до-
ступ но сти ко а ли ци о них спо ра зу ма не мо гу ће је утвр ди ти та чан 
број по ли тич ких пар ти ја ко је су узе ле уче шће на по кра јин ским 
из бо ри ма. На рав но, ово ни је са мо спе ци фич ност из бо ра из 2012. 
го ди не, али ни осо бе ност са мо вој во ђан ских из бо ра, јер је шле-
па ње ма лих стра на ка на ли ста ма ре ле вант них по ли тич ких пар ти ја 
по ста ло уста ље на прак са на из бо ри ма за све ни вое вла сти.

За раз ли ку од ре пу блич ких из бо ра на ли сти ДС-а – Из бор за 
бо љу Вој во ди ну – ни су се на ла зи ли, осим већ по ме ну тог ЛСВ-а, 
Де мо хри шћан ска стран ка Ср би је, Зе ле ни Ср би је, али ни Со ци-
јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је, ко ја је на по кра јин ским из бо ри-
ма на сту пи ла уну тар ко а ли ци је СПС-ПУПС-ЈС. Ипак, на из бор-
ној ли сти Из бор за бо љу Вој во ди ну на шли су се, пре ма спо ра зу му, 
пред став ни ци на ци о нал них са ве та на ци о нал них за јед ни ца у Вој-
во ди ни, Ре фор ми ста Вој во ди не, Стран ке со ци јал не прав де и раз ли-
чи ти син ди кал ни пр ва ци. Са мо ста лан на ступ на вој во ђан ским из-
бо ри ма узе ле се Срп ска ра ди кал на стран ка, Де мо крат ска стран ка 
Ср би је, Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра, Цр но гор ска пар ти ја, По крет 
Две ри, ул тра де сни чар ски По крет ма ђар ске на де и но во о сно ва на 
Срп ска де мо крат ска стран ка. Ли га со ци ја де мо кра та Вој во ди не на-
сту пи ла је у ко а ли ци ји са стран ком За јед но за Вој во ди ну, из бор ну 
ли сту По кре ни мо Вој во ди ну чи ни ле су Срп ска на пред на стран ка, 
Но ва Ср би ја, По крет со ци ја ли ста и По крет сна га Ср би је, док је 
ко а ли ци ја Вој во ђан ски пре о крет би ла са ста вље на од кан ди да та 
Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је, Срп ског по кре та об но ве, Вој во-
ђан ске пар ти је, Со ци јал де мо крат ске уни је и Бо га те Ср би је. Об је-
ди њен на ступ на ма њин ској ко а ли ци о ној ли сти Све за јед но има ле 
су Бо шњач ка де мо крат ска за јед ни ца, Гра ђан ски са вез Ма ђа ра, Де-
мо крат ска за јед ни ца Хр ва та, Де мо крат ска за јед ни ца вој во ђан ских 
Ма ђа ра и Сло вач ка стран ка, али је за раз ли ку од ре пу блич ке из бор-
не ли сте, на ко јој но си лац био ли дер БДЗ-а Емир Ел фић, на ли сти 
за по кра јин ске из бо ре но си лац био Ла сло Рац Са бо, пред сед ник 
ГСМ-а. Ко нач но, Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је пред ста вља ју ко а ли-
ци ју де вет стра на ка и ве ли ког бро ја удру же ња гра ђа на од ко јих су 
на под руч ју Вој во ди не ак тив ни Г17, На род на пар ти ја Ма је Гој ко-
вић, Бу ње вач ка пар ти ја и че ти ри гру пе гра ђа на са те ри то ри ја оп-
шти на Бе ла Цр ква, Срем ска Ми тро ви ца, Пан че во и План ди ште. 
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Ме ђу тим, ка ко ко а ли ци о ни спо ра зум на осно ву ко га је фор ми ра на 
ли ста УРС-а ни је до сту пан јав но сти те шко је утвр ди ти ко је су по-
ли тич ке ор га ни за ци је има ле кан ди да те на ли сти УРС-а.

У 60 из бор них је ди ни ца у ко ји ма су се из бо ри одр жа ва ли по 
си сте му ап со лут не ве ћи не уче шће у из бор ној утак ми ци узе ло је 
укуп но 522 кан ди да та. Про се чан број кан ди да та у јед ној из бор ној 
је ди ни ци је био не што ма њи од де вет, при че му се нај ма ње кан-
ди да та – 5 – над ме та ло у из бор ној је ди ни ци Бач, а нај ви ше – 13 
– у из бор ној је ди ни ци Бе чеј. У од но су на из бо ре из 2008. го ди не 
уку пан број кан ди да та у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма је 
по ве ћан за тач но 100. С об зи ром на то да, у ци љу мак си ми зо ва ња 
гла со ва у про пор ци о нал ној ком по нен ти ме шо ви тих из бо ра, пар ти-
је има ју јак под сти цај да у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма 
на сту па ју са мо стал но и пред ло же што ве ћи број кан ди да та, при-
лич но ве ли ко из не на ђе ње пред ста вља чи ње ни ца да је са мо ко а-
ли ци ја СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је но ми но ва ла кан ди да те у свих 
60 из бор них је ди ни ца. У ве ћин ским си сте ми ма пар ти је са сла би-
јом из бор ном по др шком не ма ју мо тив да на сту пе на из бо ри ма јер 
су уна пред осу ђе не на не у спех или узи ма ју уче шће на из бо ри ма 
уну тар ра зних, че сто и не при род них, ко а ли ци ја. Прет по став ка је, 
ме ђу тим, да ће и оне уче ство ва ти на ве ћин ским из бо ри ма уну тар 
ком би но ва ног из бор ног си сте ма ка ко би са мим по ја вљи ва њем свог 
кан ди да та на гла сач ком ли сти ћу и ис ти ца њем по је ди нач них кан ди-
да ту ра у што ве ћем бро ју из бор них је ди ни ца, без об зи ра на ма ло 
ве ро ват ну из бор ну по бе ду, пси хо ло шки ути ца ле на од лу ку би ра ча, 
уве ћа ле број гла со ва ко је ће до би ти њи хо ве из бор не ли сте и та-
ко лак ше до сти гле из бор ни цен зус у про пор ци о нал ној ком по нен ти 
из бо ра. Ме ђу тим, у Вој во ди ни не до ла зи до про ли фе ра ци је кан-
ди да та у ве ћин ском де лу из бо ра, па пар тиј ске стра те ги је кан ди до-
ва ња у ства ри опо вр га ва ју на ве де ну хи по те зу. Чак и пар ти је ко је 
има ју зна ча јан број ман да та у ре пу блич ком пар ла мен ту но ми ну ју 
кан ди да те у са мо три че твр ти не (ДСС) или у ма ње од две тре ћи не 
из бор них је ди ни ца (Пре о крет). Од ма њин ских ли ста, на ко је се у 
про пор ци о нал ној ком по нен ти из бо ра при ме њу је при род ни праг те 
им и ма ли број гла со ва мо же до не ти по сла нич ки ман дат, је ди но је 
СВМ ис та као по је ди нач не кан ди да ту ре у свим из бор ним је ди ни-
ца ма у ко ји ма је зна чај ни је за сту пље на ма ђар ска на ци о нал на ма-
њи на, а по себ но за ни мљив је сте при мер Цр но гор ске пар ти је ко ја 
је има ла вла сти ту из бор ну ли сту, али је са мо пред сед ник пар ти је, 
Не над Сте во вић, од лу чио да са мо стал но иза ђе на из бор ни мег дан 
у из бор ној је ди ни ци Ма ли Иђош.
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Кан ди да те по дво кру жном ве ћин ском си сте му, осим пар-
ти ја и ко а ли ци ја ко је су уче ство ва ле на про пор ци о нал ним из бо-
ри ма, има ле су и Де мо крат ска стран ка вој во ђан ских Ма ђа ра (6), 
Са вез бач ких Бу ње ва ца (2), Стран ка вој во ђан ских Сло ва ка (1), од 
ма њин ских пар ти ја, и Ко му ни стич ка пар ти ја (1), Пар ти ја рад ни ка 
и се ља ка (1) и Со ци јал де мо крат ски са вез (1), од гра ђан ских. На 
гла сач ким ли сти ћи ма у По кра ји ни на шла се и 21 гру па гра ђа на са 
укуп но 25 кан ди да та. Са мо у из бор ним је ди ни ца ма Апа тин и Пе-
ћин ци на из бо ри ма су уче ство ва ле две гру пе гра ђа на. Ма ли број 
кан ди да та пред ло же них од стра не гру па гра ђа на пред ста вља из-
не на ђе ње из два раз ло га. Пр во, ве ћин ски из бор ни си сте ми са, по 
бро ју ста нов ни ка и ве ли чи ни те ри то ри је, ма лим из бор ним је ди ни-
ца ма од го ва ра ју гру па ма гра ђа на ко је су по зна те, до бро ор га ни зо-
ва не и ка дров ски ета бли ра не на ло кал ном ни воу, због че га у њи ма 
оне има ју из глед не шан се за из бор ни успех. Дру го, гру пе гра ђа на 
у Вој во ди ни су у прет ход ним из бор ним ци клу си ма оства ри ва ле 
за па же не из бор не ре зул та те. Та ко је 2004. го ди не пет, а 2008. чак 
шест кан ди да та ко је су пред ло жи ле гру пе гра ђа на оства ри ло по бе-
ду у дру гом кру гу по кра јин ских из бо ра. Иако је од ре ђе ни број ре-
ле вант них гра ђан ских удру же ња пре мај ских из бо ра „уто пљен“ у 
Ује ди ње не ре ги о не Ср би је, за про ду бље ни ју ана ли зу оста је от кри-
ва ње раз ло га ма лог бро ја не стра нач ких кан ди да та – је дан кан ди дат 
на 2.5 из бор не је ди ни це – и, по себ но, узро ка из бор ног кра ха гру па 
гра ђа на, јер на из бо ри ма 2012. го ди не ни ти је дан њи хов кан ди дат 
ни је ус пео да се про би је у дру ги круг ве ћин ских из бо ра.

Исто вре ме но одр жа ва ње пред сед нич ких, пар ла мен тар них, 
по кра јин ских и ло кал них из бо ра ути ца ло је на ка рак тер, ин тен зи-
тет и са др жај по ру ка у кам па њи во ђе ној за из бор по сла ни ка вој во-
ђан ске скуп шти не. Ло гич но, по кра јин ска кам па ња би ла је у сен ци 
ре пу блич ке, а ме диј ским про сто ром Вој во ди не до ми ни ра ле су те-
ме по кре та не у кам па ња ма за из бор пред сед ни ка и На род не скуп-
шти не РС. Де ли мич но, осо бе ност из бор не кам па ње у По кра ји ни 
је сте од ре ђе ње вој во ђан ских пар ти ја, али и огра на ка пар ти ја ко је 
цен тра лу има ју у Бе о гра ду, пре ма пи та њу вој во ђан ске ауто но ми је 
и про бле му ста ту са Вој во ди не уну тар Ср би је. Ме ђу тим, чак и ова, 
„спе ци фич но вој во ђан ска“ те ма би ла је јед на од глав них у кам па-
ња ма во ђе ним на ре пу блич ком ни воу. 
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Табела 1. Изборне листе које је утврдила 
Покрајинска изборна комисија 

редни 
број назив изборне листе

број 
кан ди-
да та на 
лис ти

број кан-
ди да та у 

је дно ман-
дат ним 

изб. је ди-
ни ца ма

1 Избор за бољу Војводину - Бојан Пајтић 60 59

2 Лига социјалдемократа 
Војводине - Ненад Чанак 60 56

3 Уједињени региони Србије 
– Млађан Динкић 60 51

4 Српска радикална странка - 
др Војислав Шешељ 60 52

5 Покренимо Војводину - Томислав Николић 60 58

6 Демократска странка Србије 
- Војислав Коштуница 58 45

7 Чедомир Јовановић - 
Војвођански преокрет 60 39

8 Ивица Дачић - СПС-ПУПС-
ЈС-СДП Србије 60 60

9 Савез Војвођанских Мађара 
- Иштван Пастор 60 27

10 “Двери за Српску Војводину” 45 8

11 Све заједно: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, 
Словачка странка - Ласло Рац Сабо 31   11*

12 Покрет Мађарске наде - Балинт Ласло 60 10
13 Црногорска Партија - Ненад Стевовић 49 1

14 Српска демократска странка, 
Драган Дашић 50 8

*ДЗВМ је наступио у осам, ГСМ у две, а Словачка странка у једној 
изборној јединици.

Уси ја ну ат мос фе ру на ста лу на кон усва ја ња но вог Ста ту та и 
по зи ци о ни ра ње пар ти ја у од но су на „ауто но ма шки дис курс“ до-
дат но је у то ку кам па ње оп те ре ти ло одр жа ва ње Че твр те вој во ђан-
ске кон вен ци је на ко јој су уче сни ци усво ји ли де кла ра ци ју ко јом се 
зах те ва фе де ра ли за ци ја Ср би је и ства ра ње Са ве зне Др жа ве Ср би је 
са ста вље не од две фе де рал не је ди ни це, Ср би је и Вој во ди не. Ме ђу-
тим, чел ни ци СВМ-а, ко ји су та ко ђе уче ство ва ли на кон фе рен ци ји, 
оце ни ли су да ре ше ње за Вој во ди ну не тре ба тра жи ти у ста ту су ре-
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пу бли ке, већ у нај ши рој ауто но ми ји ко ја би об у хва та ла за ко но дав-
не, из вр шне и суд ске над ле жно сти, али и да иако ни су ре ал не, на 
устав ним про ме на ма „тре ба ин си сти ра ти и ту те му др жа ти стал но 
отво ре ном“.14) И ли дер ЛСВ-а Не над Ча нак ока рак те ри сао је ини-
ци ја ти ву за фе де ра ли за ци јом Ср би је штет ном и нео д го вор ном у 
ак ту ел ном тре нут ку јер се њо ме „до да је го ри во ис кљу чи во фа ши-
стич ким, кле ро фа ши стич ким и ул тра на ци о на ли стич ким сна га ма у 
Вој во ди ни, по др жа ва ју ћи њи хо ву за па љи ву али по гре шну те о ри ју 
о не ком вој во ђан ском се па ра ти зму с ко јим се они мо ра ју об ра чу на-
ва ти“.15) Та ко су се убла жа ва њем ре то ри ке пар ти је ко је су се и са ме 
не ка да за ла га ле за фор ми ра ње ауто но ми је из гра ђе не на ет нич ком 
прин ци пу на се ве ру Вој во ди не (СВМ) или ства ра ње Вој во ди не Ре-
пу бли ке (ЛСВ), због че га су би ле оп ту жи ва не за се па ра ти стич ко 
де ло ва ње, по зи ци о ни ра ле у вој во ђан ском по ли тич ком спек тру као 
„си стем ски“ ак те ри ко ји се, ма кар тре нут но, про ти ве да љој раз-
град њи срп ског др жав ног тки ва. Ова кав по тез зна чај но је про ши-
рио мо гућ но сти по ме ну тих стра на ка за при вла че ње но вих би ра ча.

Де кла ра ци ју о Вој во ди ни пот пи са ли су је ди но пред став ни ци 
Ко а ли ци је „Пре о крет“, а пред сед ник вој во ђан ског од бо ра ЛДП-а 
Ду шан Ми јић је у то ку кам па ње по зи вао на ја ча ње иде је о вој во-
ђан ској ауто но ми ји ко ја би има ла за ко но дав ну, из вр шну и суд ску 
власт и ис ти цао нео п ход ност вра ћа ња це ло куп не имо ви не Вој-
во ди не у ње но вла сни штво.16) Ин те ре сант но је да се по кра јин ски 
огра нак ДС-а и њи хов но си лац ли сте Бо јан Пај тић ни су у кам па њи 
пре ви ше из ја шња ва ли по пи та њу вој во ђан ске ауто но ми је. Ка ко у 
по гле ду ста ту са Вој во ди не по сто ји бла го раз ми мо и ла жа ње из ме ђу 
По кра јин ског од бо ра и „стра нач ке цен тра ле“ у Бе о гра ду, Пај тић је 
успе шно из бе гао сво ђе ње по кра јин ске кам па ње на пи та ња ста ту-
са и над ле жно сти, те се у фо ку су пред из бор не кам па ње де мо кра-
та као до ми нант на те ма на шла кан ди да ту ра Ср би је за члан ство у 
ЕУ ко ја отва ра фон до ве на ме ње не за раз вој по љо при вре де, ин фра-
струк ту ре и се ла у Вој во ди ни, а не, по њи хо ве гла са че по тен ци јал-
но кон тра про дук тив на, те ма ти ка да ље де цен тра ли за ци је Ср би је.

Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је су кап ма њу на ре пу блич ком ни-
воу гра ди ли на те ма ма де цен тра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је Ср би је, 
али су њи хо ве по ру ке пре све га би ле усме ре не на раз вој уже Ср би-
је, а не на Вој во ди ну и Бе о град. Та ко се УРС за ла же за аси ме три-
чан мо дел ре ги о на ли за ци је и ства ра ње ре ги о на као сред њег ни воа 

14)  Днев ник, 1.4.2012. www.dnev nik.rs

15)  Днев ник, 2.4.2012. www.dnev nik.rs

16)  Днев ник, 28.3.2012,  9.4.2012. www.dnev nik.rs
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вла сти ко ји ма би би ла пре мре же на це ло куп на те ри то ри ја Ср би је, 
из у зев Вој во ди не чи је је над ле жно сти по треб но очу ва ти. Оту да не 
чу ди став ше фа по кра јин ског од бо ра УРС-а Са ше Па вло ва да је 
ста тус Вој во ди не за до во ља ва ју ћи, али да ста тус оп шти на ни је та-
кав, за шта кри ви цу сно си по кра јин ска ад ми ни стра ци ја.17) Сли чан 
став за у зе ли су и на пред ња ци и со ци ја ли сти. Пре ма на пред ња ци-
ма над ле жно сти По кра ји не ко је га ран ту је по сто је ћи устав ни оквир 
тре ба за др жа ти, али их и на бо љи на чин ко ри сти ти, због че га је 
нео п ход но за кон ски уре ди ти пи та ње фи нан си ра ња АПВ. Сам Ста-
тут, ко ји је ра ни је оштро кри ти ко ван, на пред ња ци не до во де у пи-
та ње, али су по је ди не од ред бе у ње му, по пут вој во ђан ске за ста ве, 
спор не. Сто га је нео п ход но са че ка ти од лу ку Устав ног су да Ср би је 
ко ји ће оце ни ти устав ност нај ви шег прав ног ак та По кра ји не, а на-
пред ња ци ће ту од лу ку „при хва ти ти и по што ва ти“.18) И со ци ја ли-
сти, не ка да нај ве ћи бор ци про тив вој во ђан ске ауто но ми је, сма тра ју 
да је ауто но ми ја по кра ји не по треб на, јер је Вој во ди на од у век би ла 
спе ци фич на, али и да она „не сме би тин упе ре на про тив Ср би је и 
у ци љу ње ног раз би ја ња“.19) Кључ не те ме пред из бор не кам па ње 
ко а ли ци је оку пље не око СПС-а је су ре ин ду стри ја ли за ци ја и сми-
ри ва ње со ци јал них тен зи ја у дру штву, а на том пу ту „на ци о нал но 
осве шће на“ Вој во ди на тре ба да по ста не „ло ко мо ти ва раз во ја Ср-
би је и у еко ном ском и по ли тич ком и кул тур ном по гле ду“.20)

Оче ки ва но, у „ан ти а у то но ма шком“ бло ку оста ле су на овим 
из бо ри ма, прем да са раз ли чи тим по гле ди ма, СРС, ДСС и Две ри. 
Ра ди ка ли су у кам па њи упо зо ра ва ли да Ста тут АПВ „ви ше по де ћа 
на по лу у став јед не по лу др жа ве или по лу ре пу бли ке“ чи ме омо гу ћа-
ва бу ђе ње се це си о ни стич ких сна га ко је ре ше ње ви де у дру га чи јем 
уре ђе њу ста ту са По кра ји не. Они се за ла жу за про ме ну Ста ту та та-
ко да он од сли ка ва оно што пи ше у Уста ву РС, али не и за ње го во 
пот пу но уки да ње.21) Де мо крат ска стран ка Ср би је је пред ста вља-
њем еко ном ског про гра ма раз во ја Вој во ди не ука за ла на кри зу у ко-
јој се Вој во ди ни на ла зи. Ме ђу тим, по њи хо вом су ду та кри за ни је 
са мо еко ном ска, већ и по ли тич ка и кри за иден ти те та. Ма да не од у-
ста је од кри ти ке ва же ћег Ста ту та АПВ, Си ни ша Ко ва че вић, драм-
ски пи сац и пр ви на ли сти ДСС-а, ис ти че зна чај очу ва ња осе ћа ја за 
ме ру ко ји се у Вој во ди ни че сто гу би, па је на кон зах те ва за фе де-

17)  Днев ник, 10.4.2012. www.dnev nik.rs

18)  Днев ник, 15.4.2012. www.dnev nik.rs

19)  Днев ник, 14.4.2012. www.dnev nik.rs

20)  Днев ник, 23.3.2012. www.dnev nik.rs

21)  Днев ник, 2.4.2012. www.dnev nik.rs
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ра ли за ци јом Ср би је као по сле ди ца „по том не за си том по ли тич ком 
прин ци пу усле дио зах тев за од у зи ма њем ауто но ми је Вој во ди не“.22) 
За раз ли ку од СРС-а и ДСС-а, чи ји се кан ди да ти на по кра јин ским 
из бо ри ма не про ти ве са мом кон цеп ту ауто но ми је, већ оспо ра ва ју 
ши ро ку ле пе зу над ле жно сти и устав ност по је ди них од ред би Ста-
ту та АПВ, је ди но се Две ри не дво сми сле но не га тив но од ре ђу ју по 
пи та њу по кра јин ске ауто но ми је. Та ко ко ор ди на тор Две ри за Вој во-
ди ну Ми ро слав Па ро вић оце њу је „да је би ло ко ји об лик ауто но ми-
је Ср би ји тре нут но не по тре бан“, као и да ће ауто но ми ја Вој во ди не 
на кон што Две ри до ђу на власт би ти пре и спи та на.23)

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ

Ре ла тив но ви со ка из ла зност, уве ћан број не ва же ћих гла сач-
ких ли сти ћа, не у спех УРС-а и Пре о кре та, ула зак ра ди ка ла у по-
кра јин ски пар ла мент и по ред не до се за ња из бор ног пра га на ре-
пу блич ким из бо ри ма, три пу та ве ћи број ман да та осво је них на 
про пор ци о нал ним из бо ри ма ко а ли ци је оку пље не око СПС-а, ула-
зак са мо јед не ма њин ске ли сте – СВМ – у Скуп шти ну АПВ – не ки 
су од ре зул та та по кра јин ских из бо ра из 2012. го ди не. Ипак, онај 
нај ва жни ји ре зул тат по сле ди ца је глав ног обе леж ја па ра лел ног ме-
шо ви тог  из бор ног си сте ма. Ве ли ки број ман да та осво је них по ве-
ћин ском си сте му од стра не ко а ли ци је Из бор за бо љи жи вот – 41 
– на до ме стио је њи хов ре ла тив но слаб из бор ни ре зул тат у про пор-
ци о нал ној ком по нен ти из бо ра – са мо 20,98% осво је них гла со ва – и 
омо гу ћио им да осво је го то во ап со лут ну ве ћи ну ман да та – 47,5% 
– у вој во ђан ској скуп шти ни и да са мо са јед ним ко а ли ци о ним 
парт не ром фор ми ра ју из вр шну власт. Са дру ге стра не, ко а ли ци ја 
фор ми ра на око СНС-а са 18,32% гла со ва на про пор ци о нал ним из-
бо ри ма и сла бим из бор ним ско ром у дру гом кру гу ве ћин ских из бо-
ра ус пе ла је да осво ји са мо 18,33% ман да та.

На из бо ри ма одр жа ним 6. ма ја 2012. го ди не по про пор ци о-
нал ном из бор ним си сте му од укуп но упи са них 1.735.616 би ра ча 
у би рач ки спи сак гла са ло је 1.011.401 би ра ча, од но сно 58,24%. У 
од но су на из ла зност из 2008. го ди не про це нат би ра ча ко ји су на 
би ра ли шта иза шли 2008. го ди не је ума њен за 2,79% (61,03%), али 
је по ре де ћи са пр вим из бо ри ма у Вој во ди ни одр жа ним по ме шо ви-
том из бор ном си сте му про це нат гла са ча ве ћи за 19,69% (38,55%). 
Очи глед но је да је исто вре ме но одр жа ва ње по кра јин ских и пар ла-

22)  Днев ник, 11.4.2012. www.dnev nik.rs

23)  Днев ник, 18.4.2012. www.dnev nik.rs
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мен тар них из бо ра 2008. и 2012. го ди не по зи тив но ути ца ло на ве ћи 
од зив. 

Табела 2. Излазност на покрајинским изборима 
од увођења мешовитог система 

Година излазност                             
(пропорционални избори)

излазност                                                    
(2. круг већинских избора)

2004. 58,24% 35,68%
2008. 61,03% 35,52%
2012. 38,55%    49,30%*

У не до стат ке си сте ма ап со лут не ве ћи не (дво кру жно гла са-
ње) из ме ђу оста лих убра ја ју се ве ћи из бор ни тро шко ви ко ји на ста-
ју до дат ним ан га жо ва њем из бор не ад ми ни стра ци је у дру гом кру гу 
из бор ног про це са, ду жи вре мен ски пе ри од из ме ђу одр жа ва ња пр-
вог кру га из бо ра и об ја вљи ва ња ко нач них ре зул та та, ути цај ко ји 
ре зул та ти пр вог кру га има ју на би ра ча при до но ше њу од лу ке на 
по но вље ном гла са њу и огро ман пад из ла зно сти из ме ђу два кру га. 
По след ња ма на дво кру жног гла са ња очи та је и на при ме ру Вој во-
ди не. У дру гом кру гу из бо ра, 20. ма ја 2012. го ди не, на би ра ли шта 
је иза шло 49,30% упи са них би ра ча, де вет про це на та ма ње не го у 
пр вом кру гу. Из ла зност у дру гом кру гу мај ских из бо ра је чак и ве ћа 
од уоби ча је не, јер је исто вре ме но одр жа ван и дру ги круг пред сед-
нич ких из бо ра, што је под ста кло ве ли ки број гра ђа на Вој во ди не 
да ис ко ри сти би рач ко пра во и на по кра јин ским из бо ри ма. Ка да се 
2008. го ди не дру ги круг из бо ра за Скуп шти ну АПВ по ве ћин ском 
си сте му одр жа вао за себ но из ла зност је из но си ла 35,52%, што је 
пад од пре ко 25% у од но су на пр ви круг.

Из у зев из бор не је ди ни це Ка њи жа из ла зност у дру гом кру гу 
из бо ра је ма ња у свим из бор ним је ди ни ца ма. Та ко ђе је при мет но 
да је од зив би ра ча обр ну то про пор ци о на лан бро ју би ра ча у из бор-
ној је ди ни ци. У ма њим из бор ним је ди ни ца ма ве ћи је про це нат иза-
шлих на би ра ли шта, док је у из бор ним окру зи ма са ве ћим бро јем 
ста нов ни ка за ин те ре со ва ност гра ђа на за из бо ре ма ња. Ако по сма-

* Због непостојања податка о укупној излазности у другом кругу избора 2012. године 
коришћен је следећи поступак у циљу израчунавања укупног одзива бирача: у свакој 
изборној јединици сабиран је број гласова који су освојила два кандидата и израчунаван 
проценат важећих листића од укупног броја листића; на основу преосталог процента 
неважећих листића добијан је укупан број неважећих листића; сабиран је укупан број 
важећих и неважећих листића чиме се добијао број бирача изашлих на биралишта у 
изборној јединици; поступак је понављан за сваку изборну јединицу (пример: у изб. 
јединици 1 – Ада за два кандидата укупно је гласало 7.785 бирача, односно 95,96% 
гласалих; неважећих листића је 4,04%, односно 328; укупно је гласало 8.113 бирача). 
Резултати избора за посланике у Скупштину АПВ по већинском изборном систему, 
http://www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs
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тра мо пр ви дан гла са ња, све три из бор не је ди ни це са од зи вом пре-
ко 70% има ју ма ње од 20.000 би ра ча. Осим то га од 14 из бор них је-
ди ни ца са ма ње од 15.000 би ра ча из ла зност је ве ћа од 60% у 12, док 
је од истог бро ја је ди ни ца са пре ко 40.000 би ра ча са мо у три од зив 
пре ла зи 60%. И у дру гом кру гу из бо ра сла би је на се ље не и ма ње 
раз ви је не вој во ђаснке оп шти не има ју ве ћи про це нат иза шлих на 
би рач ка ме ста. Од укуп но 10 из бор них је ди ни ца са од зи вом пре ко 
55% нај ви ше упи са них у би рач ки спи сак има у Ка њи жи (23.202), 
па Пе ћин ци ма (16.082). Очи то је да је за ин те ре со ва ност за из бо ре 
и из бор ни ис ход ве ћа у си ро ма шним и ру рал ним, не го у бо га тим и 
ур ба ним је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве у Вој во ди ни. 

Јед но од ка рак те ри стич них обе леж ја оп штих из бо ра у Ср би-
ји 2012. го ди не је сте по ве ћан број не ва же ћих ли сти ћа у од но су на 
прет ход не из бо ре. Прет по став ка је да је кам па ња „бе лих ли сти ћа“, 
као вид ор га ни зо ва не, по ли тич ке, из бор не ап сти нен ци је, во ђе на 
од стра не ра зних по ли тич ких ак те ра у Ср би ји и мо ти ви са на не-
за до вољ ством из бор ном по ну дом и де ле ги ти ми за ци јом иза бра них 
пред став ни ка, пар тиј ске сце не и пар то крат ске др жа ве ути ца ла на 
ве ћи број не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа.24) Уку пан број не ва же ћих 
ли сти ћа на про пор ци о нал ним из бо ри ма за вој во ђан ски пар ла мент 
из но си 47.471, од но сно 4,70%, што је из над уде ла не ва же ћих ли-
сти ћа у укуп ном бро ју гла со ва – 4,37% – на из бо ри ма за На род ну 
скуп шти ну РС. На прет ход ним из бо ри ма у По кра ји ни про це нат не-
ва же ћих ли сти ћа у про пор ци о нал ној ком по нен ти из бор ног си сте-
ма је био 3,39% (2004) и 2,97% (2008). Још упе ча тљи ви је је да је 
уку пан број не ва же ћих ли сти ћа у дру гом кру гу ве ћин ских из бо ра 
на ра стао на 68.101, од но сно 7,96%

Табела 3. Неважећи листићи на покрајинским 
изборима од увођења мешовитог система

Избори
неважећи 
листићи   
(укупно)

неважећи 
листићи         

(%)
2004. (пропорционални) 21.654 3,39%
2008. (пропорционални) 31.198 2,97%
2012. (пропорционални) 47.471 4,70%
2012. (2. круг већинских) 68.101 7,96%

Из у зев Бе ле Цр кве, у ко јој је не ва же ћих ли сти ћа на про пор-
ци о нал ним из бо ри ма одр жа ним 6. ма ја би ло 10,29%, у оста лим 

24) О кам па њи “бе лих ли сти ћа“ ви де ти ви ше у: Ко ва че вић, Де спот, „“Бе ли ли сти ћи“ на 
из бо ри ма 2012“,  По ли тич ки жи вот 5, Цен тар за де мо кра ти ју Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка, Слу жбе ни гла сник, 2012, стр. 87-92.
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из бор ним је ди ни ца ма удео не ва же ћих ли сти ћа у укуп ном бро ју 
кре ће се од 2,22% (Сен та) до 6,86% (Пан че во 1). При мет но је да 
је кам па ња „бе лих ли сти ћа“ и по зив упу ћен це ло куп ној јав но сти 
о по тре би „ка жња ва ња“ по ли тич ке ели те нај ма ње од је ка имао у 
сре ди на ма ко је на се ља ва ју Ма ђа ри. Нај ма њи про це нат не ва же ћих 
ли сти ћа има ле су оп шти не у ко ји ма ап со лут ну ве ћи ну чи не гра ђа-
ни Ср би је ма ђар ске на ци о нал но сти – Сен та (2,22%), Ада (3,02%), 
Ка њи жа (3,16%) и Бач ка То по ла (3,41%). Као што смо већ на ве ли, у 
дру гом кру гу ве ћин ских из бо ра удео не ва же ћих ли сти ћа је знат но 
на ра стао. Узрок је, као и код из ла зно сти ве ће од уоби ча је не за дру-
ги круг, исто вре ме но одр жа ва ње дру гог кру га пред сед нич ких из-
бо ра у ко ме су уче ство ва ли кан ди да ти ко ал ци ја око ДС-а и СНС-а. 
Од 16 из бор них је ди ни ца у ко ји ма је не ва же ћих ли сти ћа би ло ви ше 
од 8%, у 15 је ди ни ца ме ђу дво ји цом ни је би ло кан ди да та ко а ли-
ци је око СНС-а, а у јед ној кан ди да та ко а ли ци је оку пље не око ДС-
а. Осим то га, у 22 из бор не је ди ни це у ко ји ма су се је дан про тив 
дру гог над ме та ли кан ди да ти по ме ну тих ко а ли ци ја удео не ва же ћих 
ли сти ћа из но си 5,49%, што је за око 2,5% ма ње од ско ра на ни воу 
це ло куп не по кра ји не. Очи глед но је да је ве ли ки број при ста ли ца 
Та ди ћа и Ни ко ли ћа ко ји су узе ли уче шће у дру гом кру гу пред сед-
нич ких из бо ра по ни шта вао гла сач ке ли сти ће на по кра јин ским из-
бо ри ма уко ли ко у из бор ној по ну ди ни је би ло кан ди да та њи хо ве 
пар ти је. Оту да и ма њи број не ва же ћих ли сти ћа 20. ма ја у из бор ним 
је ди ни ца ма у ко ји ма су гра ђа ни два пу та од лу чи ва ли из ме ђу кан-
ди да та ДС-а и СНС-а, јед ном на пред сед нич ким, а дру ги пут при 
из бо ру по сла ни ка у Скуп шти ну АПВ.

Из бор ни праг од 5% на про пор ци о нал ним из бо ри ма ус пе ло 
је да пре ђе се дам од укуп но 14 из бор них ли ста. Нај ве ћи ман да та 
осво ји ла је ко а ли ци ја Из бор за бо љи жи вот – 16 – док је дру го пла-
си ра на ко а ли ци ја оку пље на око СНС-а осво ји ла 14 ман да та; сле де 
ко а ли ци о на ли ста СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је са де вет ман да та, 
ЛСВ са осам, ра ди ка ли са пет и ДСС са че ти ри по сла ни ка у Скуп-
шти ни Вој во ди не. Од гра ђан ских ли ста ван по сла нич ких клу па 
оста ли су УРС, Вој во ђан ски пре о крет и Две ри. Пе то про цент ни из-
бор ни цен зус „пре ско чи ли“ су и пред став ни ци јед не ма њин ске пар-
ти је, Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра. Као и оста ле пар ти је ко је за сту-
па ју ин те ре се на ци о нал них ма њи на, ни СВМ ни је био у оба ве зи да 
до сег не за кон ски из бор ни праг, већ је за сти ца ње пар ла мен тар ног 
ста ту са би ло до вољ но над ма ши ти при род ни праг пред ста вља ња. 
Пре о ста ле ма њин ске ли сте – Све за јед но, По крет ма ђар ске на де, 
Цр но гор ска пар ти ја – ни су ус пе ле да осво је по сла нич ке ман да те, а 
ЦП је чак осво ји ла ма њи број гла со ва од бро ја нео п ход них пот пи-
са за ис ти ца ње кан ди да ту ре. Број ли ста ко је су ушле у пар ла мент 
је исти као и 2004, а по ве ћан за јед ну у од но су на 2008. го ди ну. На 



Душан Вучићевић Избори за посланике Скупштине АПВ 2012. године 

85

про пор ци о нал ним из бо ри ма 2012. го ди не ра су то је укуп но 153.369 
гла со ва, од но сно 15,94%, што пред ста вља дво стру ко по ве ћа ње у 
по ре ђе њу са прет ход на два из бор на ци клу са (2004 – 8,81%; 2008 
– 7,19%). Ра сту бро ја ра су тих гла со ва до при не ли су по ве ћан број 
гра ђан ских и ма њин ских из бор них ли ста ко је су уче ство ва ле на 
из бо ри ма и, пре све га, со ли дан ре зул тат УРС-а, Пре о кре та и Две ри 
ко ји су ипак оста ли ис под цен зу са.

Ви си на при род ног из бор ног пра га за ви си од фор му ле ко ја се 
ко ри сти за тран спо но ва ње гла со ва у ман да те и ве ли чи не из бор не 
је ди ни це. При то ме, раз ли ку је мо те о риј ски праг екс клу зив но сти 
ко ји пред ста вља мак си ма лан про це нат гла со ва ко ји ли ста мо ра да 
осво ји у нај не по вољ ни јим усло ви ма да би осво ји ла пр ви ман дат и 
те о риј ски праг ин клу зив но сти, од но сно ми ни ма лан про це нат гла-
со ва ко јим се мо же осво ји ти пр ви ман дат. Те о риј ски праг екс клу-
зив но сти у си сте ми ма ко ји ко ри сте Д’Он то ву фор му лу за рас по де-
лу ман да та из но си П=100/(М+1) при че му је М ве ли чи на из бор не 
је ди ни це, а те о риј ски праг  ин клу зив но сти П=100/(М+С-1), при 
че му је С број ли ста ко је уче ству ју на из бо ри ма.25) Ка ко је Вој во-
ди на кон сти ту и са на као јед на из бор на је ди ни ца у ко јој се рас по-
де љу је 60 ман да та, а на из бо ри ма 2012. го ди не је уче ство ва ло 14 
из бор них ли ста, те о риј ски праг екс клу зив но сти из но си 1,64%, а 
ин клу зив но сти 1,37%. То прак тич но зна чи да је ма њин ска ли ста 
са осво је них 17.773 гла со ва би ла си гу ран вла сник јед ног ман да та, 
док би у нај по вољ ни јим окол но сти ма мо гла да осво ји ман дат и са 
13.180 гла со ва. Осим СВМ-а, ни јед на ма њин ска ли ста ни је би ла ни 
бли зу нео п ход ног из бор ног ре зул та та.

Табела 4. Резултати избора за посланике Скупштине 
АПВ по пропорционалном изборном систему 

ред-
ни 

број
назив изборне листе

број 
осво-
је них 

гла со ва

%  
осво-
је них 
гла со-

ва*

број 
ман-
да та

%       
ман-
да та

1 Избор за бољу Војводину 212.189 22,05% 16 26,67%

2 Лига социјалдемократа 
Војводине 111.397 11,58% 8 13,33%

3 Уједињени региони Србије 38.965 4,05% 0 -
4 Српска радикална странка 63.748 6,63% 5 8,33%

25)  Ви де ти ви ше у: Јо ва но вић, Ми лан, „Из бор на је ди ни ца, из бор ни праг и стра нач ки си-
стем“, Срп ска по ли тич ка ми сао 12/2006, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 
41-60.
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5 Покренимо Војводину 185.311 19,26% 14 23,33%
6 Демократска странка Србије 59.931 6,23% 4 6,67%
7 Војвођански преокрет 48.208 5,01% 0 -
8 СПС-ПУПС-ЈС-СДП Србије 113.910 11,84% 9 15,00%
9 Савез Војвођанских Мађара 62.275 6,47% 4 6,67%
10 “Двери за Српску Војводину” 46.169 4,80% 0 -
11 Све заједно 4.842 0,50% 0 -
12 Покрет Мађарске наде 5.991 0,62% 0 -
13 Црногорска Партија 2.635 0,27% 0 -
14 Српска демократска Странка 6.559 0,68% 0 -
   * проценат освојених гласова од важећег броја гласачких листића

У пр вом кру гу ве ћин ских из бо ра ни је дан кан ди дат ни је ус-
пео да осво ји нат по ло вич ну ве ћи ну гла со ва, те је у свим из бор-
ним је ди ни ца ма ор га ни зо ван и дру ги круг гла са ња. У дру ги круг 
ве ћин ских из бо ра пла си ра ло се 50 кан ди да та ко а ли ци је Из бор за 
бо љи жи вот, 31 кан ди дат ко а ли ци је оку пље не око СНС-а, 15 кан-
ди да та ко а ли ци о не ли сте СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је, 10 кан ди-
да та СВМ-а, осмо ро из ЛСВ, тро је из УРС-а и по је дан кан ди дат 
ДСС-а, ко а ли ци је Вој во ђан ски пре о крет и Де мо крат ске стран ке 
вој во ђан ских Ма ђа ра. Од  74 же на (14,18%) ко ли ко се над ме та ло 
на ве ћин ским из бо ри ма у дру ги круг про шло је 13 (10,83%), а у 
по сла нич ким клу па ма пре ма ве ћин ском си сте му из бо ра на шло се 
њих три (5,00%). Ре до след пр вих пет ли ста пре ма укуп ном бро-
ју гла со ва је исти – Из бор за бо љи жи вот, По кре ни мо Вој во ди ну, 
СПС-ПУПС-ЈС-СДП Ср би је, ЛСВ, СРС – а за њи ма сле де ДСС, 
УРС, СВМ, Пре о крет, Две ри, Све за јед но, СДС и По крет ма ђар-
ске на де. Ве ћи број гла со ва у пр вом кру гу ве ћин ских из бо ра од 
бро ја гла со ва на про пор ци о нал ним из бо ри ма ус пе ли су да осво-
је ко а ли ци ја оку пље на око СПС-а, СРС, ДСС, УРС и кан ди да ти 
чла ни ца ко а ли ци је Све за јед но. Те о риј ски, то би зна чи ло да су на-
ве де не пар ти је у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма но ми но-
ва ле кан ди да те од угле да и ауто ри те та, па су и би ра чи ко ји ни су 
сим па ти зе ри стра на ка-пред ла га ча од лу чи ли да гла са ју за њи хо ве 
кан ди да те пре по зна ју ћи ин ди ви ду ал не ква ли те те но ми но ва них. 
Нај ве ћи до бит ник из бо ра одр жа них по си сте му ап со лут не ве ћи-
не је сте ко а ли ци ја оку пље на око ДС-а ко ја је, ко ри сте ћи у мак си-
мал ној мо гу ћој ме ри ка рак те ри сти ке ве ћин ског из бор ног си сте ма, 
са 20,57% ва же ћих гла со ва осво ји ла 70% ман да та у по кра јин ском 
пар ла мен ту. Све оста ле пар ти је су зна чај но пот пред ста вље не, из-
у зев СВМ-а чи је је гла сач ко те ло те ри то ри јал но кон цен три са но у 
не ко ли ко из бор них је ди ни ца, па у њи хо вом слу ча ју до ла зи до бла ге 



Душан Вучићевић Избори за посланике Скупштине АПВ 2012. године 

87

пот по ред ста вље но сти у Скуп шти ни АПВ. У слу ча ју да је ве ћин ска 
ком по нен та из бор ног си сте ма за сно ва на на јед но кру жном гла са њу 
рас по ред осво је них ман да та би био дру га чи ји. Си му ла ци јом ре зул-
та та из бо ра из 2012. го ди не у си сте му ре ла тив не ве ћи не ко а ли ци ја 
око ДС-а би има ла 30 ман да та, По кре ни мо Ср би ју 14, СВМ се дам, 
ко а ли ци о на ли ста СПС-а шест, ЛСВ два и Пре о крет је дан ман дат.

Табела 5. Резултати избора за посланике Скупштине 
АПВ по већинском изборном систему 
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1 Избор за бољу Војводину 193.098 20,57% 50 42 70,00%

2 Лига социјалдемо-
крата Војводине 94.179 10,03% 8 2 3,33%

3 Уједињени 
региони Србије 53.464 5,70% 3 0 -

4 Српска радикална 
странка 66.692 7,11% 0 0 -

5 Покренимо Војводину 172.310 18,36% 31 8 13,33%

6 Демократска 
странка Србије 67.491 7,19% 1 0 -

7 Војвођански преокрет 46.404 4,94% 1 1 1,67%

8 СПС-ПУПС-ЈС-
СДП Србије 124.827 13,30% 15 4 6,67%

9 Савез Војвођанских 
Мађара 50.915 5,42% 10 3 5,00%

10 “Двери за Српску 
Војводину” 9.859 1,05% 0 0 -

11 Све заједно 8.941 0,95% 0 0 -
12 Покрет Мађарске наде 3.323 0,35% 0 0 -
13 Црногорска Партија 293 0,03% 0 0 -

14 Српска демократска 
Странка 5.460 0,58% 0 0 -

- Групе грађана 29.687 3,16% 0 0 -
- Остале странке 11.678 1,24% 1 0 -

  *број освојених гласова у првом кругу избора
  ** проценат освојених гласова од важећег броја гласачких листића
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Из бо ри ко ји се одр жа ва ју по ком би но ва ним из бор ним пра-
ви ли ма пред ста вља ју со ци јал ну ла бо ра то ри ју у ко јој је мо гу ће 
вр ши ти „кон тро ли са на по ре ђе ња“. Ис пи ти ва њем ме шо ви тих из-
бор них си сте ма прак тич но је мо гу ће ме ри ти учин ке раз ли чи тих 
ти по ва из бор них ин сти ту та у истом вре мен ском пе ри о ду и истим 
те ри то ри јал ним је ди ни ца ма, а ком па ра ци јом по сле ди ца про из ве-
де них у ве ћин ској и про пор ци о нал ној ком по нен ти из бо ра мо гу ће 
је вред но ва ти узроч но-по сле дич не ефек те ве ћин ског и про пор ци-
о нал ног из бор ног мо де ла на на чин на ко ји то ни је мо гу ће по ре ђе-
њем ве ћин ских и про пор ци о нал них си сте ма у раз ли чи тим др жа ва-
ма. Због то га и из бор ни си стем Вој во ди не пред ста вља плод но тло 
за раз ли чи те ти по ве ана ли за. За из у ча ва ње по сле ди ца ко је из бор ни 
си стем про зво ди у стра нач ком си сте му ва жно је ме ри ти од сту па ња 
ко ја се ја вља ју при ли ком тран спо но ва ња гла со ва у ман да те (ин декс 
дис про пор ци о нал но сти) као и фраг мен та ци ју стра нач ког пар ла-
мен тар ног си сте ма (ин декс ефек тив ног бро ја по ли тич ких пар ти ја). 
Ефек тив ни број пар ла мен тар них стра на ка до би ја се по мо ћу ин дек-
са ко ји су раз ви ли Мар ку Лак со и Ре ин Та ге пе ра, а ко ји се из ра чу-
на ва сле де ћом фор му лом:

22 

 

Избори који се одржавају по комбинованим изборним правилима представљају со-
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компарацијом последица произведених у већинској и пропорционалној компоненти избо-

ра могуће је вредновати узрочно-последичне ефекте већинског и пропорционалног избор-

ног модела на начин на који то није могуће поређењем већинских и пропорционалних си-

стема у различитим државама. Због тога и изборни систем Војводине представља плодно 

тло за различите типове анализа. За изучавање последица које изборни систем прозводи у 

страначком систему важно је мерити одступања која се јављају приликом транспоновања 

гласова у мандате (индекс диспропорционалности) као и фрагментацију страначког парла-

ментарног система (индекс ефективног броја политичких партија). Ефективни број парла-

ментарних странака добија се помоћу индекса који су развили Марку Лаксо и Реин Таге-

пера, а који се израчунава следећом формулом: 
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где је Si пропорција освојених мандата i-те странке.27 Степен (дис)пропорционалности из-

борних резултата на покрајинским изборима добијен је употребом Галагеровог индекса 

најмањих квадрата чија је предност што јаче региструје неколико већих одступања од ве-

ћег броја мањих девијација:28 
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где је Vi проценат освојених гласова i-те странке, а Si проценат освојених мандата. 

Као што је и очекивано паралелни мешовити изборни систем у коме се једна поло-

вина посланика бира по пропорционалном, а друга по већинском изборном систему по 

партијску конфигурацију производи последице које се налазе негде између већинског и 

пропорционалног пола. Ако посматрамо само пропорционалне изборе у Војводини Лаксо-

                                                            
27 Laakso, Мarkku & Taagepera, Rein (1979) “Effective Number of Parties: A Measure with Application to Western 
Europe”, Comparative Political Studies, 12(1): 3-27. 
28 О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Вучићевић, Душан, „Манипулативни утицај 
изборне јединице“, Српска политичка мисао 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр. 204-206. 

где је Si пр о по р ци ја осво је них ман да та i-те стран ке.26) Сте пен (дис)
про пор ци о нал но сти из бор них ре зул та та на по кра јин ским из бо ри-
ма до би јен је упо тре бом Га ла ге ро вог ин дек са нај ма њих ква дра та 
чи ја је пред ност што ја че ре ги стру је не ко ли ко ве ћих од сту па ња од 
ве ћег бро ја ма њих де ви ја ци ја:27)
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27 Laakso, Мarkku & Taagepera, Rein (1979) “Effective Number of Parties: A Measure with Application to Western 
Europe”, Comparative Political Studies, 12(1): 3-27. 
28 О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Вучићевић, Душан, „Манипулативни утицај 
изборне јединице“, Српска политичка мисао 1/2009, Институт за политичке студије, Београд, стр. 204-206. 

где је Vi про це нат осво је них гла со ва i-те стран ке, а Si про це нат 
осво је них ман да та.

Као што је и оче ки ва но па ра лел ни ме шо ви ти из бор ни си стем 
у ко ме се јед на по ло ви на по сла ни ка би ра по про пор ци о нал ном, а 
дру га по ве ћин ском из бор ном си сте му по пар тиј ску кон фи гу ра ци ју 
про из во ди по сле ди це ко је се на ла зе не где из ме ђу ве ћин ског и про-
пор ци о нал ног по ла. Ако по сма тра мо са мо про пор ци о нал не из бо ре 

26) La ak so, Мarkku & Ta a ge pe ra, Rein (1979) “Ef fec ti ve Num ber of Par ti es: A Me a su re with 
Ap pli ca tion to We stern Euro pe”, Com pa ra ti ve Po li ti cal Stu di es, 12(1): 3-27.

27) О осталим индексима диспропорционалности видети више у: Вучићевић, Душан, „Ма-
нипулативни утицај изборне јединице“, Српска политичка мисао 1/2009, Институт за 
политичке студије, Београд, стр. 204-206.
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у Вој во ди ни Лак со-Та ге пе ра ин декс је не што ве ћи од ре пу блич ког 
про се ка у прет ход на три из бор на ци клу са (2003,2007, 2008 – 4,65), 
док Га ла ге ров ин декс по ре де ћи са Ре пу бли ком ни је био ве ћи од 
из бо ра из 1997. го ди не. На дру гој стра ни, вред ност ин дек са дис-
про пор ци о нал но сти из бор них ре зул та та на ве ћин ским из бо ри ма 
(36,86) да ле ко над ма шу је и ре пу блич ке из бо ре из 1990. го ди не 
(23,65) ко ји су узи ма ни као па ра диг ма дис про пор ци о нал но сти и 
(зло)упо тре бе из бор ног си сте ма у ци љу  оства ри ва ња што бо љег 
из бор ног ре зул та та не ког од за ин те ре со ва них ак те ра.28) Осим то га, 
ефек ти ван број пар ти ја у пар ла мен ту (1,93) ука зу је да би уво ђе ње 
чи стог си сте ма ап со лут не ве ћи не на из бо ри ма у Вој во ди ни во ди ло 
ства ра њу пар ла мен тар ног стра нач ког си сте ма са пре до ми нант ном 
стран ком.

Табела 6. Индекси ефективног броја политичких 
партија и (дис)пропорционалности29)

6. мај 2012. године N LSq
пропорционална компонента 5,50 7,74
већинска компонента 1,93 36,86
укупно – мешовити избори 3,42 20,14

Уко ли ко је на ме ра за ко но дав ца у Вој во ди ни би ла да кре и ра-
њем ком би но ва ног из бор ног мо де ла омо гу ћи пред ста вља ње свих 
ко ли ко-то ли ко ре ле вант них ин те ре са у Скуп шти ни АПВ, а да исто-
вре ме но обез бе ди усло ве за из бор ста бил не и ре ла тив но хо мо ге не 
вла де, он да је та на ме ра успе шно оства ре на. Ве ћин ским из бор ним 
ин сти ту ти ма ума њен је број пар ла мен тар них пар ти ја са ко а ли ци о-
ним и уце њи вач ким по тен ци ја лом и отво рен пут ка из град њи стра-
нач ког си сте ма са уме ре ним плу ра ли змом, док је са дру ге стра не 
про пор ци о нал ним из бо ри ма убла же на по тен ци јал но из у зет но ви-
со ка дис про пор ци о нал ност из бор них ре зул та та и омо гу ће но осва-
ја ње ма њег бро ја ман да та оним пар ти ја ма ко је би до по сла нич ких 
клу па дво кру жним гла са њем те шко до ла зи ле. Та ко је ме шо ви ти 
из бор ни мо дел про из вео по сле ди це ка рак те ри стич не за та кав тип 
из бор ног си сте ма – ре пре зен та тив ност пред став нич ког те ла и јед-

28) Вредности индекса ефективног броја политичких партија и диспропорционалности за 
републичке изборе наведени су према: Vucicevic, Dusan, „Lijphart’s Conceptual Map of 
Democracy - The Case of Serbia“, Serbian Political Thought 12/2010, Institute for Political 
Studies, Belgrade, pp. 41-59.

29) При израчунавању Лаксо-Тагепера индекса свака коалиција-изборна листа је бројана 
као једна странка; кандидати група грађана на већинским изборима представљају 
јединствену категорију, као и кандидати странака које нису учествовале на 
пропорционалним изборима.
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но став ни је обра зо ва ње пар ла мен тар не ве ћи не, на ци о нал ну (по кра-
јин ску) и ло кал ну пред ста вље ност, од го вор ност пар ла мен та ра ца 
на ло кал ном и на ци о нал ном (по кра јин ском) ни воу.

Окон ча ње ше сто мај ских из бо ра и об ја вљи ва ње из бор них ре-
зул та та у пр вом тре нут ку за се ни ле су оп ту жбе о кра ђи гла со ва и 
из бор ним не ре гу лар но сти ма на свим ни во и ма. Осим на пред ња ка 
и Две ри у из но ше њу оп ту жби у Вој во ди ни пред ња чи ли су и, из-
не на ђу ју ће, шеф СВМ-а и пред сед нич ки кан ди дат Иштван Па стор 
као и ли дер по кра јин ског од бо ра ЛДП-а Ду шан Ми јић. И док је 
пред сед ник Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра као до каз не ре гу лар но сти 
на во дио раз ли ку у бро ју осво је них гла со ва на ра ли чи тим ни во и ма 
из бо ра, по ја ву ра ли чи то то ни ра них гла сач ких ли сти ћа у из бор ном 
ма те ри ја лу у Су бо ти ци и од ли чан ре зул тат ЛСВ-а „ко га ниг де ни је 
би ло“, а од јед ном се „уз ди гао као фе никс“, Ми јић је из ра зио сум-
њу у ре гу лар ност по кра јин ских из бо ра твр де ћи да је Пре о кре ту 
по кра де но око 2.000 гла со ва о че му све до чи „мно го не ја сно ћа и не-
ло гич но сти у из ве шта ји ма из бор них ко ми си ја и раз ли чи тих об ра-
чу на гла со ва“.30) Ипак, на кон по бе де То ми сла ва Ни ко ли ћа у дру гом 
кру гу пред сед нич ких из бо ра и до го во ра де мо кра та и СВМ-а о фор-
ми ра њу пар ла мен тар не ве ћи не у по кра јин ској скуп шти ни утих ну-
ла је и ме диј ска кам па ња о из бор ним мал вер за ци ја ма. 

Иако фор ми ра ње по кра јин ске вла де ни је фор мал но у ве зи са 
кон сти ту и са њем вла де на ни воу Ре пу бли ке још јед ном се по ка за ло 
да по сти збор не игре на ни жим ни во и ма вла сти за ви се пре све га од 
до го во ра и ком би на то ри ке ко ју пар тиј ске цен тра ле по стиг ну у Бе о-
гра ду. У скла ду са тим, пр во бит на на ме ра да у по кра јин ску ве ћи ну 
бу ду укљу че ни ДС, СВМ, ЛСВ и ко а ли ци ја око СПС-а от па ла је 
убр зо на кон от по чи ња ња пре го во ра о фор ми ра њу ре пу блич ке из-
вр шне вла сти од стра не на пред ња ка и со ци ја ли ста. Та ко је нај пре 
22. ју на за пред сед ни ка Скуп шти не АПВ иза бран Иштван Па стор 
да би два де се так да на ка сни је би ла из гла са на и но ва вла да Вој-
во ди не на че лу са но вим-ста рим ман да та ром Бо ја ном Пај ти ћем. 
Упр кос то ме што је Де мо крат ска стран ка уз по моћ СВМ-а има ла 
ве ћи ну по треб ну за кон сти ту и са ње из вр шне вла сти у Вој во ди ни 
у са став по кра јин ске вла де укљу че ни су и чла но ви ЛСВ-а чи ме је 
обез бе ђе на ко мот на ве ћи на у Скуп шти ни АПВ. Та ко је прак тич но 
у Вој во ди ни фор ми ра на ве ћи на од пар ти ја ко је ће у На род ној скуп-
шти ни РС чи ни ти опо зи ци ју и обрат но. Оста је да се ви ди ка кве ће 
ре пре ку си је по рад по кра јин ске вла де и њен од нос са ре пу блич ком 
вла дом има ти та ква по зи ци ја, а уми ри ва њу тур бу лен ци ја на ре ла-
ци ји Но ви Сад – Бе о град си гур но не ће до при не ти ни не дав на од лу-

30)  Днев ник, 9.5.2012,  10.5.2012, 14.5.2012. www.dnev nik.rs
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ка Устав ног су да о не у став но сти 22 од ред бе За ко на о утвр ђи ва њу 
над ле жно сти АПВ.

Dusan Vucicevic

THE AS SEMBLY OF THE AUTO NO MO US  
PRO VIN CE OF VOJ VO DI NA - 2012 ELEC TI ONS

Sum mary 
Re la ti vely low vo ter tur no ut, hig her num ber of spo ilt vo tes, URS 

and Pre o kret fa i lu re, SRS win ning se ats in pro vin cial par li a ment de spi-
te fact they did not re ach elec to ral thres hold at na ti o nal elec ti ons, three 
ti mes hig her num ber of se ats un der PR com pa ring with pre vi o us elec-
ti ons for co a li tion gat he red aro und SPS, only one mi no rity list – SVM 
– in As sembly of APV are so me of the 2012 pro vin cial elec ti ons re sults. 
Ho we ver, the most im por tant re sult of the se elec ti ons is the con se qu en-
ce of the pa ral lel elec to ral system main cha rac te ri stic. A lar ge num ber 
of se ats won by co a li tion aro und De moc ra tic Party un der TRS ha ve 
com pen sa ted the ir re la ti vely po or re sult un der PR and al lo wed them to 
win al most ab so lu te ma jo rity of se ats in the As sembly of Voj vo di na and 
to form go vern ment with only one co a li tion part ner.
Key words: elec ti ons, Voj vo di na, mi xed elec to ral system, As sembly of APV
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Re su me
Elec ti ons for the As sembly of the Auto no mo us Pro vin ce of Voj-

vo di na we re cal led on 13th March 2012 af ter full man da te of pre vi o us 
pro vin cial par li a ment. The first ro und was held on 6th May si mul ta ne-
o usly with the par li a men tary, pre si den tial and lo cal elec ti ons in Ser bia. 
Ru ling co a li tion from pre vi o us par li a ment’s con vo ca tion – DS, G17, 
LSV, SVM, SPS-PUPS – adop ted new Sta tu te of Auto nomy. Ba si cally, 
Sta tu te adop tion shar pe ned al ready exi sting so cial cle a va ge bet we en 
“cen tra lists” and “auto no mists” which was pro ven as the one of main 
the mes du ring 2012 elec to ral cam pa ign.

Le gal fra me work wit hin elec ti ons has been held da tes from 2004. 
Be fo re fun da men tal re form and adop tion of mi xed elec to ral system 
Voj vo di na used va ri o us types of the ma jo ri ta rian elec to ral systems – 
TRS with ma jo rity tur no ut thres hold, FPTP and TRS with three can di-
da tes in the se cond ro und of vo ting. Ac cor ding to ac tual ru les 60 MPs 
we re elec ted by PR system and 60 by TRS in sin gle mem ber dis tricts. In 
the pro por ti o nal com po nent en ti re ter ri tory of the pro vin ce re pre sents 
one con sti tu ency, with le gal thres hold of 5% and D’Hondt for mu la of 
se ats al lo ca tion. Le gal elec tion thres hold was not ap plied to na ti o nal 
mi no ri ti es’ par ti es which is en ti rely con si stent with Ser bian elec to ral 
law. Sin gle mem ber dis tricts we re for med pri ma rily by ad mi ni stra ti ve 
cri te ria so that each mu ni ci pa lity in the Pro vin ce, re gar dless of si ze and 
po pu la tion, gi ves at le ast one pro vin cial MP. 

We can sup po se that le gi sla tor’s goal with cre a tion of a mi xed 
elec to ral mo del in Voj vo di na had been to ena ble the re pre sen ta tion of 
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all re le vant in te rests in the par li a ment, whi le al so en su ring re la ti vely 
ho mo ge ne o us and sta ble go vern ment for ma tion. This pre sump tion is 
true and that goal is suc cessfully re a li zed. Ma jo ri ta rian elec to ral in sti-
tu tes re du ced num ber of par li a men tary par ti es with co a li tion and blac-
kmail po ten tial and at the sa me ti me ope ned spa ce for de ve lo ping mo-
de ra te plu ra lism party system. On the ot her hand PR system les se ned 
po ten ti ally very high dis pro por ti o na lity and has al so cre a ted op por tu-
ni ti es for smal ler par ti es to win few se ats. Thus, a mi xed elec to ral mo-
del has pro du ced typi cal pa ral lel system ef fects - the re pre sen ta ti ve ness 
of par li a ment and easi er for ma tion of par li a men tary ma jo rity, na ti o nal 
(pro vin cial) and lo cal re pre sen ta tion, the re spon si bi lity of MPs to lo cal 
and na ti o nal (pro vin cial) le vel. 

* Овај рад је примљен 17. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
Овај рад се ба ви са кон цеп ту ал ним при сту пи ма у раз у ме-

ва њу кла си фи ка ци је на ја ке и сла бе др жа ве. У том сми слу, ана-
ли за за по чи ње са иден ти фи ко ва њем две ди мен зи је др жав ног ка-
па ци те та: ан га жо ва њем ре сур са за оства ре ње јав них по ли ти ка и 
ле ги тим но шћу, то јест, ре а ли за ци јом тих ци ље ва. Ин стру мен тал на 
ди мен зи ја др жа ве је на до пу ње на ди мен зи јом обез бе ђи ва ња и ис-
по ру ке јав них до ба ра. Прет ход но им пли ци ра раз дво је ност др жа-
ве и дру штва, ауто но ми ју др жа ве и, ге не рал но, трет ман др жа ве из 
тех но крат ске пер спек ти ве. За вр шни део ра да је је кри ти ка ме ре ња 
др жав не сна ге за сно ва ног на пер фор ман са ма фор мал них ин сти ту-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког раѕвоја Републике Србије.
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ци ја ста вља њем ак цен та на иде ју др жав не мо ћи  као под руч ја сло-
же них и ди на мич них дру штве них од но са ко ји усло вља ва ју функ-
ци о ни са ње др жав ног апа ра та.
Кључ не ре чи: др жа ва, др жав ни ка па ци тет, ја ке др жа ве, сла бе др жа ве, 

уру ше не др жа ве, кон флик ти, ин сти ту ци је, де мо кра ти ја.

Пи та ње ја чи не др жа ве је ин трин сич но сва ком си сте му др-
жа ва, па и ово ме ко ји ми жи ви мо. На по ми ње мо, кад ка же мо ја-
чи на ин кор по ри ра мо спољ ну и уну тра шњу чвр сти ну др жа ве, а 
ап стра ху је мо др жа ву као је ди но и ис кљу чи во са зна тљи ву пре ко 
ка те го ри је си ле и при род не усло вље но сти. Ми шље ња смо, да кле, 
да рас пра вља ње о др жа ви под ра зу ме ва од ре ђе ни вид де мо кра ти-
за ци је исте. У том сми слу, ис хо ди шна аутор ска по зи ци ја је да са-
мо тра ди ци о нал но сна жна др жа ва ни је ну жно ја ка др жа ва, ма да 
је чи сто сна жна др жа ва би ла пр ва фор ма кон сти ту и са ња др жа ве 
као др жа ве. Ово ме сва ка ко тре ба до да ти и ван стан дард но тех но-
кра ти зо ван при ступ са вре ме ној др жа ви, па се ка те го ри ја др жав ног 
ка па ци те та на ме ће као ре ле вант на за гра ди ра ње др жа ва на сла бе 
или ја ке. Има ју ћи то на уму, про пи ти ва њу др жав ног ка па ци те та се 
мо же при ћи из две раз ли чи те пер спек ти ве: са јед не стра не, у игри 
је ефек тив ност или спо соб ност вла де да ан га жу је ре сур се за рад 
оства ре ња же ље них ре зул та та опред ме ће них у не кој кон крет ној 
јав ној по ли ти ци, док је, са дру ге стра не, у фо ку су ле ги тим ност или 
кон ста то ва ње оства ре но сти тих ре зул та та и то на фер и ра зу ман 
на чин са о бра зан не ким ло кал но (пар ти ку лар но) де фи ни са ним дру-
штве ним стан дар ди ма.

У сво ме при сту пу фе но ме ну др жа ве Френ сис Фу ку ја ма пра-
ви раз ли ку из ме ђу две ди мен зи је др жав но сти: са јед не стра не, ра-
ди се о функ ци о нал ном оби му др жа ве и, са дру ге стра не, у игри 
су ње не спо соб но сти да пла ни ра и ре а ли зу је јав не по ли ти ке, те да 
ја сно, до след но и не дво сми сле но при ме њу је за ко не (што би се мо-
гло од ре ди ти као др жав ни или ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет).1) Као 
чест про блем ова кве по став ке, ре ги стру је се кон фу зна при ме на 
пој ма сна ге, ви со ког или ни ског ин тен зи те та, и на обим др жав ног 
ан га жма на и на ње не ка па ци те те. Иден ти фи ко ва ње ова два аспек та 
др жав но сти мо же по слу жи ти као осно ва за фор му ли са ње ма три-
це ње ног сте пе но ва ње или ска ли ра ња у од но су на ме ру њи хо вог 
при су ства у раз ли чи тим др жа ва ма. По што не по сто ји не ка оп ште-
при хва ће на хи е рар хи ја др жав них ак тив но сти (ма да је екла тант но 
да не ке функ ци је прет хо де дру ги ма, па да са гла сно то ме, мо же мо 

1) Фу ку ја ма, Ф. Грађењедржаве:управљањеисветскипоредакудвадесетпрвомвеку. 
Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 16-25.
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го во ри ти о ну жном и оп ци о ном по лу др жав ног ан га жма на), Фу ку-
ја ма као ко ри стан ре пер узи ма ли сту др жав них функ ци ја ор га ни-
зо ва ну пре ко три ка те го ри је: (1) ми ни мал них функ ци ја, об у хва та ју 
чи ста, основ на јав на до бра- од бра ну, ред и за кон, сво јин ска пра ва, 
ма кро е ко ном ско упра вља ње, ин фра струк ту ру и јав но здрав ство, те 
за шти ту си ро ма шних- про гра ме про тив си ро ма штва и убла жа ва ње 
по сле ди ца еле мен тар них ка та стро фа; (2) сред њих функ ци ја- об у-
хва та ју су о ча ва ње са спољ ним ути ца ји ма- обра зо ва ње и за шти та 
сре ди не, ре гу ли са ње мо но по ла- ре гу ли са ње ко ри сти и ан ти-мо-
но пол ска јав на по ли ти ка, ко ри го ва ње не са вр ше них ин фор ма ци ја- 
оси гу ра ње (жи во та, здра вља и пен зи ја), фи нан сиј ска ре гу ла ци ја и 
за шти та по тро ша ча и обез бе ђи ва ње со ци јал ног оси гу ра ња- ре ди-
стри бу ци ја пен зи ја, по ро дич ни до да так и по моћ не за по сле ни ма; и 
(3) ак ти ви стич ких функ ци ја- об у хва та ју ко ор ди на ци ју при ват них 
ак тив но сти- ин ду стриј ска по ли ти ка, пот сти ца ње тр жи шта и кла-
сте ри ини ци ја ти ва и ре ди стри бу ци ју бо гат ста ва.

Без на ме ре да се оду зме на кон тек сту ал ном зна ча ју или не-
а де кват но сти прет ход ној кла си фи ка ци ји, ми шље ња смо да би ва-
ља ло ука за ти на не ке од не до ста та ке кон цеп ту а ли за је др жа ве у 
до ку мен ту из ко га је пре у зе та- Извештајаосветскомразвоју за 
1997 го ди ну, ре а ли зо ва ном од стра не ис тра жи вач ког ти ма Свет ске 
бан ке.2) Оно што је пр во уоч љи во је чи ње ни ца да се у кон цеп ту а ли-
за ци ји др жа ве за о би ла зи по ли ти ка, ма да се ра ди о ен ти те ту чи ја је 
квин те сен ци ја по ли тич ка: др жа ва је не сум њи во по ли тич ка тво ре-
ви на, па је он да са свим ло гич но да сва ка ва ља ни ја ана ли за др жа ве 
мо ра ела бо ри ра ти про блем мо ћи. По ред то га, на чи ном ко ји се ко-
ри сти за про пи ти ва ње др жав ног ка па ци те та и мо гућ но сти ње го-
вог по ве ћа ња до ми ни ра ју тех но крат ски атри бу ти. Из о ста вље ни су 
не ма те ри јал ни и ана ли тич ки ком плек сни ка ко дру штве ни те ме љи 
ко ји од ре ђу ју др жав ну власт и ле ги ти ми тет, што сва ки пред ло жак 
за уна пре ђе ње ка па ци те та чи ни крај ње не у бе дљи вим, та ко и по-
ли тич ке про це не вођ ства не ке др жа ве. По сле ди ца ис тра жи вач ког 
за по ста вља ња ле ги ти ми те та је сва ка ко и пот це њи ва ње сим бо лич ке 
уло ге др жа ве у ре ди стри бу ци ји. 

По ред оби ма др жав них функ ци ја, као што је већ ре че но, 
бит ни су и ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти, где моћ пред ста вља спо-
соб ност да се: (1) фор му ли шу и спро во де јав не по ли ти ке и до но се 
за ко ни; (2) успе шно упра вља уз аси стен ци ју ми ни му ма би ро кра ти-
је; (3) кон тро ли шу уце не, ко руп ци ја и под ми ћи ва ње; (4) одр жа ва 
ви сок ни во јав но сти ра да и од го вор но сти др жав них ин сти ту ци ја; и 

2)  World Bank TheStateinaChangingWorld(WorldDevelopmentReport1997). Ox ford Uni-
ver sity Press, Ox ford, 1997, стр 26-27. 
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(5) при ме њу ју за ко ни.3) Ако се са да ис ком би ну ју ди мен зи ја оби ма 
и ди мен зи ја мо ћи (ви ди гра фи кон 1.) до би ће мо че ти ри ква дран-
та ко ји из ра жа ва ју ра ли чи те по сле ди це по пи та њу еко ном ске про-
гре си је. Услед то га што спа ја огра ни че ни број др жав них функ ци-
ја са ви со ком ефек тив но шћу ин сти ту ци ја, по зи ци ни ра ње др жа ве 
у ква дран ту I се мо же од ре ди ти као оп ти мал но, док се по ме ра ње 
ка ква дран ту II мо же озна чи ти као тен ден ци ја ка по ве ћа њу укуп-
ног из но са дру штве не прав де. Из еко ном ског ра кур са, др жа ва ко ја 
је сме ште на у ква дрант IV је ам би ци о зно на мет ну ла се би чи тав 
спек тар за да та ка ко је не оба вља ка ко тре ба, што ни ка ко не зна чи 
да се др жа ва ло ци ра на у ква дран ту III на ла зиу бо љем по ло жа ју, 
шта ви ше- то је др жа ва ко ја, го то во по пра ви лу, има про бле ма са 
оба вља њем при мар ног, ми ни мал ног се та функ ци ја, па је не у спе-
шна или нео ства ре на на ви ше но воа. До дај мо ово ме, да пре ци зно 
сме шта ње др жа ве у не ки ква дрант ни је мо гу ће, јер др жав ни успех 
мо же да ва ри ра у за ви сно сти од ад ми ни стра тив ног сег мен та ко ји 
се по сма тра, то јест да др жа ве мо гу по гор ша ва ти или по бољ ша ва-
ти свој ста тус.
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Гра фи кон 1. Од нос др жав но сти и ефи ка сно сти по Френ си су Фу ку ја-
ми (из вор: Фу ку ја ма, Ф. Грађењедржаве:управљањеисветскипоре-
дакудвадесетпрвомвеку. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2007, стр. 21.)

3)  Фу ку ја ма, Ф. Грађењедржаве:управљањеисветскипоредакудвадесетпрвомвеку. 
op. cit., стр. 19-20.
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По но ви мо,4) Ка ле ви Хол сти (Ka le vi Hol sti) при хва та мо гућ-
ност да се о сна зи др жа ве мо же го во ри ти из пер спек ти ве ин стру-
мен тал них ка па ци те та др жав но сти (сте пе на ин сти ту ци о на ли за-
ци је, ис по ру ке услу га, ауто но ми је итд.), али по тен ци ра ва жност 
вер ти кал не ди мен зи је ле ги тим но сти- од но си се на власт, са гла-
сност и ода ност иде ји др жа ве и ње ним ин сти ту ци ја ма (ра ди се o 
по ве за но сти дру штва, по ли тич ких ин сти ту ци ја и ре жи ма, зах те ви 
за естра хо ва њем ре сур са мо ра ју би ти ис пра ће ни аде кват ним услу-
га ма и пар ти ци па ци јом) и хо ри зон тал не ди мен зи је ле ги тим но сти- 
од но си се на де фи ни са ње и по ли тич ку уло гу за јед ни це (ра ди се о 
кри те ри ју ми ма за при па да ње од но сној по ли тич кој за јед ни ци, ни ко 
не сме би ти ис кљу чен из исте, то јест ни ко ме не сме би ти ус кра-
ће но пра во да се над ме ће за по ли тич ку моћ и кон зу ми ра ње ње них 
пред но сти).5) У том сми слу, ја ке др жа ве су обе ле же не са сле де ћим 
стан дар ди ма: (1) им пли цит ним (ме та фо рич ким) дру штве ним уго-
во ром (др жа ва има пра во да екс тра ху је ре сур се, али мо ра и да обез-
бе ди сер ви се и до зво ли пар ти ци па ци ју у од лу чи ва њу о њи хо вој 
ало ка ци ји); (2) кон сен зу сом из ме ђу свих сек то ра дру штва у ве зи 
основ них пра ви ла по ли тич ке игре, обич но из ра же них уста вом; (3) 
јед на ком мо гућ но сти уче ство ва ња у до но ше њу од лу ка и ало ка ци-
ји ре сур са или фон до ва (ни јед ној гру па не сме би ти оспо ре на мо-
гућ ност да стиг не до по ли тич ке мо ћи и кон зу ми ра ња ње них бе не-
фи ци ја); (4) ја сним раз два ја њем при ват не до би ти од јав них услу га 
(др жа ва ни ка ка не сме би ти ста вље на у функ ци ју лич не ко ри сти); 
(5) ефек тив ним су ве ре ни те том (др жа ва и ње не ин сти ту ци је мо ра ју 
оси гу ра ти без бед ност, за ко не и по ре дак); (6) иде о ло шким кон сен-
зу сом и праг ма тич ном по ли ти ком (ја ке др жа ве су до ми нант но обе-
ле же не та ко ре ћи пот пу ним уда ља ва њем од фун да мен тал ног по ла 
по ли ти ке ка ње ном ин стру мен тал ном по лу); (7) ци вил ном кон тро-
лом вој ске (уко ли ко вој ска по ста не „др жа ва у др жа ви“ ну жно до-
во ди у пи та ње на че ло су ве ре но сти); и (8) ме ђу на род но при зна тим 
те ри то ри јал ним гра ни ца ма и др жав ном ле ги тим но сти (ја ке др жа ве 
има ју фик си ран и ста лан ме ђу на род ни пер со на ли тет).

Ка да се ра ди о сла бим др жа ва ма, Хол сти ре ги стру је не ко ли-
ко ва жних струк ту рал них мо мен та:6) (1) по сто ја ње ни ског ни воа 
или од су ства вер ти кал не ле ги тим но сти ма ни фе сто ва ног па ра док-
сом ја ке де спот ске а сла бе ин фра струк тур не мо ћи др жа ве (ви ди 

4)  Ви ди Сто ја но вић, Ђ. „Про блем др жав ног, по ли тич ког и ад ми ни стра тив ног ка па ци те та: 
ана то ми ја Ср би је као сла бе др жа ве.“ Српскаполитичкамисао, 34(4), 2011, стр. 11-31. и 
Сто ја но вић, Ђ., Ђу рић, Ж. и Де спо то вић, Љ. „Кон цеп ту ал ни оквир за ана ли зу др жав ног 
ка па ци те та.“ Српскаполитичкамисао, 32(2), 2011., стр. 11-40.

5)  Hol sti, K. J. Thestate,war,andthestateofwar. Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1996, стр. 83, 91-99.

6)  Ibi dem, стр. 63, 104-108.
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гра фи кон 1.), еви дент ни су до бро раз ви је ни ин стру мен ти др жав-
ног над гле да ња али по што ва ње вла ди них уред би је не а де кват но 
ни ско, власт је ло ка ли зо ва на и по сто ји от клон пре ма др жа ви као 
ле ги тим ном из во ру вла сти, усме ра ва ња и услу га (ауто ри та ри зам 
сла бих др жа ва се не мо же из јед на чи ти са ка па ци те том ефек тив-
не упра ве); (2) при су ство пер со на ли зо ва ња др жа ве, не мо гућ ност 
ја сног раз два ја ња из ме ђу др жа ве и вла да о ца опред ме ће ног па три-
мо ни јал ном осно вом по ли ти ке, пре ва лент но шћу па трон-кли јент 
по ве за но сти уме сто ле гал но-ра ци о нал них од но са, др жа ва ни је 
упо тре бљи ва за прак тич не свр хе већ пред ста вља про стор за ма ни-
пу ла ци ју (ка да се вла да ци по на ша ју као да су они др жа ва, они је 
за пра во ра ди кал но сла бе); и (3) од су ство хо ри зон тал не ле ги тим но-
сти, не по сто ја ње јед не за јед ни це са при пад ни ци ма ко ји су пот пи-
са ли (ме та фо рич ки) дру штве ни уго вор из ме ђу се бе, фи гу ри ра ње 
ви ше (ет нич ких, ре ли ги о зних, кла сних, ка стин ских, је зич ких или 
те ри то ри јал них) за јед ни ца и ка те го ри ја ко је об ли ку ју при ро ду по-
ли ти ке и струк ту ру вла сти. 

Уко ли ко, да кле, др жа ва по ка зу је не до ста так вер ти кал не и 
хо ри зон тал не ле ги тим но сти, то јест ако је ње на струк ту ра вла-
сти при мар но па три мо ни ја ла не при ро де, она ће де фи ни тив но би-
ти сла ба, ни је спор но да ће, са де фи ни са ним гра ни ца ма, за ста вом, 
упра вљач ким слу жба ма, ам ба са да ма и вој ском, спо ља и ли чи ти на 
др жа ву, али ће за пра во пред ста вља ти „пра зну љу шту ру“ без аде-
кват ног или би ло ка квог са др жа ја. Ва жно за ову про бле ма ти ку је 
и Хол сти је во де тек то ва ње раз ли ке из ме ђу по пу лар но сти од ре ђе не 
вла де и ле ги тим но сти др жа ве, то јест кон ста то ва ња ди фе рен ци је 
из ме ђу ре жи ма и др жа ве.7) На и ме, за за пад на дру штва је ка рак те-
ри стич но да те жња ка зба ци ва њу, про ме ни не по пу лар не вла де, не 
мо ра ну жно би ти по ве за на са ре зо лут ним на па дом на др жа ву, ње не 
но се ће иде је или др жав не ин сти ту ци је и viceversa: из бор на по бе-
да не зна чи ну жно и зах тев за су штин ским про ме на ма устав ног 
по рет ка, то јест не ка вла да мо же би ти и ре ла тив но по пу лар на а 
да др жа ва из гу би спо соб ност за це ли ну ис по ља ва ња вла сти и ло-
јал ност свих гра ђа на. Ово им пли ци ра да од ре ђе ни вла дар мо же 
тен ден ци о зно, а за рад лич них ци ље ва, по вла сти ца или ко ри сти, да 
ану ли ра ду а ли тет из ме ђу ре жи ма и др жа ве, да др жа ву пре тво ри у 
соп стве но вла сни штво, те са ње го вим си ла ском са вла сти да се и 
са ма др жа ва на ла зи на иви ци про па сти.

На тој ли ни ји, Хол сти као ва жне фак то ре ко ји ути чу на ин-
тен зи тет ле ги ти ми те та др жа ве на во ди: (1) оси гу ра ва ње лич не без-
бед но сти; (2) ба ланс из ме ђу др жав не екс трак ци је и услу га (по ре зи 
и це не не сме ју да угро жа ва ју пре жи вља ва ње гра ђа на, ало ка ци ја 

7)  Ibi dem, стр. 84-85.
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мо ра би ти по ста вље на на прин ци пи ма пра вич но сти); (3) по сто ја-
ње дру штве ног кон сен зу са у ве зи са по ли тич ким пра ви ли ма игре 
(де ли мич но по што ва ње устав них зах те ва је че сто ка му фла жа за 
при кри ва ње ствар них од но са, не ка де мо крат ска пра ви ла мо гу има-
ти не га тив не ефек те у др жа ва ма где по сто је раз ли чи те за јед ни це 
из ве де не на осно ву раз ли чи тих кул тур них, еко ном ских и по ли тич-
ких кри те ри ју ма); (4) ану ли ра ње по ли ти ке ис кљу че ња дру гих из 
пар ти ци па ци је и при сту па ре сур си ма (не ке др жа ве ка рак те ри шу 
ели те ко је фор му ли шу по ли тич ки по ре дак око иза бра них гру па и 
по ни шта ва ња свих оних ко ји не де ле њи хов по глед на свет пре-
ко по ко ра ва ња, ра се ља ва ња, при нуд не аси ми ла ци је, од у зи ма њем 
пра ва гла са или, чак, ма сов них уби ста ва); (5) сма њи ва ње оп се га и 
ин тен зи те та ве хе мент но сти и ул ти ма тив но сти у од но су на иде ју и 
при ро ду др жа ве, то јест у од но су на ка рак тер по ли тич ке за јед ни-
це, те у од но су на функ ци о ни са ње и ин тер ак тив ност раз ли чи тих 
за јед ни ца уну тар др жа ве и свр ху упра вља ња (по сто ја ње зна чај ног 
бро ја во ђа, по кре та, гру па и по је ди на ца ко ји не при зна ју ћи иде је 
и ин сти ту ци је др жа ве у ко јој жи ве од у зи ма ју ле ги ти ми тет ње ним 
вла да о ци ма и не по ве ћа ва ју осе ћај за јед ни штва са дру гим гра ђа-
ни ма); и (6) ели ми ни са ње ма сов не ко руп ци је.8) Као глав на за мер ка 
Хол сти је ве по став ке се мо же на ве сти за по ста вља ње ба лан са из ме-
ђу уну тра шњих и спољ них фак то ра ко ји де фи ни шу сла бост др жа-
ве, на ште ту ових по то њих.

Има ју ћи на уму го ре ре че но, на пра ви мо јед ну ма лу али ин-
ди ка тив ну ди гре си ју: Фи лип Бо бит, на осно ву по ве за но сти из ме ђу 
др жа ве и ле ги тим но сти, на исто риј ском пла ну иден ти фи ку је пет 
др жав них фор ми:9) (1) кне жев ска др жа ва је по ве за на са Аг сбур-
шким ми ром из 1555. го ди не и обе ле же на је обе ћа њем спољ не 
без бед но сти, не по сто ја њем до ми на ци је и ме ша ња од стра не спољ-
них си ла (др жа ва да је ле ги ти ми тет ди на сти ји); (2) кра љев ска др-
жа ва је по ве за на са Вест фал ским ми ром из 1648. го ди не и прет-
ход ној од го вор но сти до да је уну тра шњу ста бил ност (ди на сти ја 
да је ле ги ти ми тет др жа ви); (3) те ри то ри јал на др жа ва је по ве за на 
са Спо ра зу мом у Утрех ту или Утрехтским ми ром из 1713. го ди не 
и прет ход ном до да је про кла мо ва ње по ди за ња ни воа ма те ри јал ног 
бла го ста ња (основ ле ги тим но сти је прет по став ка др жав не ефи-
ка сно сти у упра вља њу зе мљом); (4) др жа ва-на ци ја је по ве за на са 
Беч ким кон гре сом из 1815. го ди не и прет ход ном до да је гра ђан ска 
и по ли тич ка пра ва на род ног су ве ре ни те та (основ ле ги тим но сти је 
др жав но „ими ти ра ње“ иден ти те та на ци је); (5) на ци ја-др жа ва је по-

8)  Ibi dem, стр. 108-116.

9)  Bob bitt, P. TheShieldofAchilles:War,PeaceandtheCourseofHistory. An chor Bo oks, New 
York, стр. 215, 346-347.
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ве за на са Вер сај ским спо ра зу мом из 1919. го ди не и прет ход ном 
до да је обез бе ђи ва ње еко ном ске си гур но сти и јав них до ба ра (основ 
ле ги тим но сти је бо ље др жав но ан га жо ва ње по пи та њу бла го ста ња 
на ци је).

Тр жи шна-др жа ва, као но ва др жав на фор ма (у ва ри јан та ма 
тр го вач ке тр жи шне др жа ве, ме на џер ске тр жи шне др жа ве и пред у-
зет нич ке мо дер не др жа ве) усме ре на је ка то ме да по је дин цу учи ни 
свет до ступ ним, да отво ри про стор за чи та ву па ле ту но вих из бо ра 
и за шти ти ауто но ми ју по је дин ца да би ра вла сти ту суд би ну. Она 
је, у од но су на на ци ју-др жа ву, упу ће на на не ко ли ко но вих ка рак-
те ри сти ка:10) (1) при зна ва ње људ ских пра ва као нор ме ко је се при-
др жа ва ју све др жа ве без об зи ра на њи хо во уну тра шње за кон ско 
устрој ство; (2) раз вој оруж ја за ма сов но уни ште ње је учи нио да 
се од бра на гра ни ца ви ше или ма ње тре ти ра као не у спе шан „по ду-
хват“; (3) по сто ја ње ве ли ког бро ја гло бал них и тран сна ци о нал них 
опа сно сти ко је на ци ја-др жа ва не мо же да кон тро ли ше или из бег не; 
(4) раст гло бал ног ка пи та ли зма је огра ни чио др жав не ка па ци те те 
за упра вља ње еко но ми јом; и (5) ства ра ње гло бал них ко му ни ка ци-
о них мре жа ко је ди рект но ути чу на на ци о нал не је зи ке, оби ча је и 
кул ту ре.

У том сми слу, бит но је из не ти и нај ва жни је од ли ке кон цеп-
та др жа ве бла го ста ња.11) Ње го во раз ма тра ње мо же мо за по че ти са 
на чел ним ста вом да уко ли ко се омо гу ћи тр жи шном ме ха ни зму да 
бу де је ди ни усме ри вач суд би не љу ди и ње го вог при род ног окру-
же ња, он да мо же мо оче ки ва ти уни ште ње дру штва, то јест да је 
функ ци о нал ност тр жи шне при вре де „усло вље на“ ег зи стен ци јом 
тр жи шног дру штва.12) Има ју ћи ово на уму, др жа ву бла го ста ња мо-
же мо да по сма тра мо: (1) као сет уже по ста вље них два де се то ве ков-
них по ли тич ко-ад ми ни стра тив них аран жма на по ве за них- са вла-
ди ним стра те ги ја ма за обез бе ђи ва ње, уна пре ђе ње и сер ви си ра ње 
дру штве ног бла го ста ња (пен зи је, здрав стве на за шти та, со ци јал на 
по моћ итд.), са би ро крат ским упра вља њем та квим про гра ми ма 
и са по ли тич ко-иде о ло шким оправ да њем та квих прак си; (2) као 
екви ва лент це ли ни др жав не струк ту ре или кон струк ци ји по сто је ће 

10) Ibi dem, стр. 214-228.

11) Ви ди Pe stoff, V. A. ADemocraticArchitecture for theWelfare State. Ro u tled ge, Lon don, 
2009.; Hag gard, S. и Ka uf man, R. Development,DemocracyandWelfareStates:LatinAme-
rica,EastAsiaandEasternEuropa. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 2008.; Me a dow-
croft, J. „From Wel fa re Sta te to Eco sta te.“у Ba rry, J. и Ec ker sley, R. (ур.) TheStateandthe
GlobalEcologicalCrisis. The MIT Press, Cam brid ge, 2005, стр. 3-25.; Of fe, C. Contradicti-
onsoftheWelfareState. Hutchin son, Lon don, 1984.; Gut mann, A. (ур.) Democracyandthe
WelfareState.Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1988.

12) Ви ди По ла њи, К. Великатрансформација:поличкаиекономскаисходиштанашегвре-
мена. Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2003.
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дру штве но-еко ном ске фор ма ци је (у овом слу ча ју њен по јам је из-
јед на чен са ка пи та ли стич ком др жа вом или са вре ме ним ка пи та ли-
змом); (3) као скуп еко ном ских и со ци јал них јав них по ли ти ка при-
мењ них у раз ви је ним др жа ва ма из ме ђу пе де се тих и се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка (по не кад озна че них као кеј нзи јан ска др жа ва 
бла го ста ња); и (4) као све о у бу хват ну си стем ску ва ри јан ту ка рак те-
ри стич ну за зе мље по пут Швед ске и Нор ве шке, ва ри јан ту ко ја се 
узи ма као нај пот пу ни ји из раз иде а ла др жа ве бла го ста ња (по зна ти-
ју као со ци јал-де мо крат ска др жа ва бла го ста ња).

Др жа ву бла го ста ња ка рак те ри ше то да је ње на ге не за не по-
сред но упу ће на на ре кон фи гу ри са ње уло ге рад нич ке кла се, син ди-
ка та и со ци јал-де мо крат ских пар ти ја, иако је та по ве за ност че сто 
про бле ма тич ни ја не го што из гле да- иде ја бла го ста ња ни је екс клу-
зив на нор ма ни јед ног иде о ло шког скло па („при ти сак од о здо“ мо же 
би ти ста вљен под лу пу сум ње ка да је у пи та њу на ста нак др жа ве 
бла го ста ња, у не ким спе ци фич ним по став ка ма син ди ка ти су по ка-
за ли от пор уво ђе њу од стра не др жа ве во ђе них стра те ги ја бла го ста-
ња, а мно ге бит не ре фор ме у ве ћем бро ју др жа ва су ре а ли зо ва не 
од стра не вла да са де сним иде о ло шким про фи лом). По ред све га, 
оста је чи ње ни ца да њи хов ак ти ви зам по пи та њу ре фор ми де тер-
ми ни ше пер ма нент но при су ство пи та ња бла го ста ња у јав ној аген-
ди. На да ље, кон цепт је увек тре ти ран као ком пле мен та ран про це-
су еко ном ског раз во ја и као на ци о нал ни про јект, а ње го ва но се ћа 
прет по став ка је да се функ ци о нал но је згро др жа ве бла го ста ња мо-
же из ра зи ти пре ко опо ре зи ва ња, при ба вља ња при хо да од по је ди на-
ца и по слов них ор га ни за ци ја, те њи хо во тро ше ње у фор ми ис пла та 
или ди рект ног на ба ља ња од ре ђе них бе не фи та (со ци јал на по моћ, 
здрав стве на за шти та итд.). То ме тре ба до да ти и чи тав низ за ко но-
дав них аран жма на и ад ми ни стра тив них пра ви ла, те сло же них ме-
ха ни за ма ис по ру ке до ба ра.

И по ред то га што је тр пе ла до ста кри ти ка, кон цеп ци ја др жа-
ве бла го ста ња је ипак ус пе ла да ре а ли зу је за ви дан успех у за шти ти 
основ них сло бо да и одва ја њу јед на ко сти гра ђа на од не пред ви дљи-
во сти тр жи шта ра да. За уну тра шњу си стем ску ин тен ци ју ега ли-
тар ног де мо крат ског кон цеп та, ко ји је фор мал но де фи ни сан уни-
вер зал ним гра ђан ским и по ли тич ким сло бо да ма, мо же се ре ћи да 
се из ра жа ва пот пу ном ори јен ти са ни шћу ка иде а лу суп стан ци јал не 
по ли тич ке јед на ко сти: (1) обез бе ђи ва њу ста ња у ко ме по ли тич ки 
ути цај ни је пре вас ход но де фи ни сан пре ко еко ном ске по зи ци је гра-
ђа на; (2) зах те ва њу ствар не јед на ко сти шан си и мо гућ но сти; (3) 
од ба ци ва њу не јед на ко сти уте ме ље не на раз ли чи тим со ци јал ним 
да то сти ма; и (4) да ва њу при о ри те та ма ње имућ ним као осно ви 
за кон цеп ту а ли за ци ју оп штег бла го ста ња. Да нас је иде о ло ги ја и 



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.95-120.

104

прак са со ци јал-де мо кра ти је, укљу чу ју ћи и мо дел др жа ве бла го-
ста ња као нај ек спо ни ра ни је фор ме дру штве не ад ми ни стра ци је и 
га ран та јед на ко сти, у по при лич но ха о тич ном ста њу. Ак ту ел не по-
те шко ће има ју да ле ко ма ње ве зе са суп стан ци јал ном мет мор фо зом 
људ ске при ро де и те жњи, а ви ше са ор га ни за ци о ним про бле ми ма 
ма ни фе сто ва ним ка ко кроз дис кре пан ци ју из ме ђу ква ли те та ор га-
ни зо ва ња и упра вљач ке прак се со ци јал-де мо кра ти је, та ко и кроз 
тран сфор ма ци ју оп штих ма те ри јал них усло ва. По тен ци јал ни смер 
у амор ти зо ва њу та кве кон сте ла ци је ни ка ко не мо же би ти, под из го-
во ром сло бо де из бо ра, ан га жо ва ње при ват них до ба вља ча у сфе ри 
услу га др жа ве бла го ста ња. Из бор из ме ђу раз ли чи тих до ба вља ча 
мо же би ти ну жан, али ни ка ко до во љан ква ли тет за по ве ћа ње ни о-
ва „упли ва“ обич них гра ђа на у сфе ру бла го ста ња, јер са мо њи хо ва 
ди рект на пар ти ци па ци ја у зо ни пру жа ња услу га им мо же пру жи ти 
пра ви ути цај и раз ре ши ти их све ве ћег осе ћа ја ис кљу че но сти као 
гла са ча, рад ни ка, ко ри сни ка услу га др жа ве бла го ста ња и по ре ских 
об ве зни ка.

По Џо е лу Миг да лу, због сво је су пер и ор не спо соб но сти да 
ефи ка сно на мет не дру штве ну кон тро лу, мо дер на др жа ва је, још у 
сред ње ве ков ној Евро пи, по ста ла до ми нант на у од но су на мно штво 
су пар нич ких или кон ку рент ских дру штве них ор га ни за ци ја, ма да 
је сва ка од њих те жи ла ка ус по ста вља њу, про пи си ва њу и осна жи-
ва њу пра ви ла дру штве ног по на ша ња.13) Им пе ра тив та кве кон тро ле 
над по пу ла ци јом је био по ве зан са по тре бом оп стан ка у “пре да-
тор ском” ме ђу на род ном окру же њу, где је сте пен “др жав ног мор-
та ли те та”, узро ко ва ног ра то ва њем, био из у зет но ви сок. Ер го, су-
пре ма ти ја др жа ве, по пи та њи ма мо би ли за ци је по пу ла ци је у вој ску, 
при ку пља ња по ре за и спро во ђе ња за ко на, је мо ра ла да бу де стал но 
по твр ђи ва на у од но су на ри вал ске дру штве не ор га ни за ци је. Дру-
штве ну кон тро лу мо же мо да де фи ни ше мо као успе шну суб ор ди-
на ци ју аутен тич них скло но сти љу ди ка од ре ђе ном ти пу дру штве-
ног по на ша ња или по на ша њу де кла ри са ном од стра не не ке дру ге 
дру штве не ор га ни за ци је у ко рист по на ша ња ко ја су про пи са на као 
др жав на пра ви ла, то јест као др жав ни за ко ни.14)

Ин ди ка то ри успе шне дру штве не кон тро ле су: (1) пот чи ња-
ва ње - усме ра ва ње по на ша ња љу ди на на чин да се не по кла па са 
њи хо вим пре фе рен ци ја ма; (2) пар ти ци па ци ја - по сто ја ње во лун та-
ри стич ког ан га жма на уну тар ин сти ту ци ја во ђе них или овла шће-
них од стра не др жа ве; и (3) ле ги тим ност - до бро вољ но при хва та ње 
ми то ва и сим бо лич ког има ги на ри ју ма пу тем ко јих др жа ва оправ-

13) Mig dal, J. StrongSocietiesandWeakStates:State-SocietyRelationsandStateCapabilitiesin
theThirdWorld. Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, 1988, стр. 20-24.

14) Ibi dem, стр. 22.
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да ва вла сти то ре гу ли са ње по на ша ња. Пра ви ла по на ша ња са др же 
по зи тив не санк ци је (на гра де), не га тив не санк ци је и сим бо ле, ко ји 
узе ти за јед но фор му ли шу стра те ги је оп стан ка за ко је се прет по ста-
вља да су ва жне за спе ци фич не усло ве са ко ји ма се љу ди су сре ћу 
у сва ко днев ном жи во ту. Ин тер на, до ма ћа хе ге мо ни ја др жа ве је, да-
кле, оси гу ра на он да ка да је ре а ли зо ва но по ко ра ва ње ње ним стра те-
ги ја ма оп стан ка на уштрб оних ко је ну де су пар нич ке ор га ни за ци је.

Ја ке др жа ве су обе ле же не ви со ким ка па ци те ти ма, то јест 
спо соб но сти ма, па је ве ро ват ни је да ће оства ри ти до ма ћу хе ге мо-
ни ју: ме ра њи хо вог успе ха је ус по ста вља ње мре же дру штве не кон-
тро ле пре ко уни вер зал ног се та пра ви ла за ду же них за ре гу ли са ње 
од но са из ме ђу по је ди на ца и од но са из ме ђу по је ди на ца и др жа ве. 
Ти ме се обез бе ђу је по је ди нач ни гра ђан ски ста тус свим они ма ко ји 
се ква ли фи ку ју за при пад ни ка или чла на од ре ђе не др жа ве, ко ја до-
би ја при ли ку да на мет не вла сти те стра те ги је уну тар ње ног до ме на, 
то јест уну тар од ре ђе них те ри то ри јал них гра ни ца са је дин стве ним 
суд ским си сте мом.15) Као по сле ди ца чи ње ни це да сла бе др жа ве 
има ју ни ске ка па ци те те за ре гу ла ци ју, екс тра хо ва ње, апро при ја-
ци ју и пе не тра ци ју, дру ге дру штве не ор га ни за ци је са вла сти тим 
стра те ги ја ма оп стан ка по ста ју им кон ку рент не. И ма да сла ба др-
жа ва мо же об зна ни ти да је зва нич ни но си оц су ве ре ни те та, ствар но 
ста ње ства ри мо же од у да ра ти од та кве кон ста та ци је: ју рис ди ка ци ја 
над ста нов ни штвом и те ри то ри јом мо же би ти плу рал на, пра ви ла 
др жа ва ни су уни вер зал но при ме њи ва, а гра ђан ство је са мо је дан од 
мо гу ћих по ли тич ких ста ту са, не ну жно нај ле ги тим ни ји и нај вред-
ни ји. Сна га др жа ве је, да кле, по ве за на са ње ном спо соб но шћу за 
мо би ли за ци ју дру штва, дру штве ну пе не тра ци ју, ре гу ли са ње дру-
штве них од но са, те за екс тра хо ва ње и апро при ја ци ју ре сур са. Ја-
ке др жа ве има ју ви со ке ка па ци те те за ком пле ти ра ње ове аген де, 
док сла бе др жа ве има ју по те шко ћа са ис пу ња ва њем тих за да та ка.16) 
Ре ка пи ту ли рај мо, ја ка др жа ва је, та ко, она др жа ва ко ја има ви сок 
сте пен дру штве не кон тро ле, је дан уни вер зал ни сет стра те ги ја оп-
стан ка, те ви сок ни во ка па ци те та, по ко ра ва ња, пар ти ци па ци је и 
ле ги тим но сти, док је сла ба др жа ва она ко ја има ни зак сте пен дру-
штве не кон тро ле, ви ше пар ти ку лар них стра те ги ја оп стан ка, те ни-
зак ни во ка па ци те та, по ко ра ва ња, пар ти ци па ци је и ле ги тим но сти.

До дај мо ово ме да Миг дал успе шност не ког др жав ног про-
јек та, по го ре из не тим ка рак те ри сти ка ма, по ве зу је и са струк ту ром 
дру штва ко је тре ба по ко ри ти. Он та ко раз ли ку је ја ка дру штва, она 
ко ја ис по ља ва ју ви сок ни во дру штве не кон тро ле, од сла бих дру-
шта ва, оних ко ја ис по ља ва ју ни зак ни во дру штве не кон тро ле, у 

15) Ibi dem, стр. 41.

16)  Ibi dem, стр. 22.
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сми слу раз ли чи тих ам би јен тал них це ли на за де ло ва ње др жав них 
ор га ни за ци ја у сме ру ре а ли за ци је до ма ће хе ге мо ни је. На тој ли ни-
ји, пи ра ми дал на струк ту ра дру штве не кон тро ле ја ких дру шта ва се 
ба зи ра на ор га ни за ци ја ма ко је има ју кон гру ент на пра ви ла и ком-
па ти бил не струк ту ре (ја ка др жа ва ко ја има хе ге мо ни стич ку кон-
тро лу над ја ким дру штви ма за у зи ма сам врх пи ра ми де). На су прот 
ово ме, мо же мо кон ста то ва ти по сто ја ње мре жи слич них дру шта ва, 
где је дру штве на кон тро ла фраг мен ти ра на и хе те ро ге на, ало ка ци ја 
вред но сти ни је цен тра ли зо ва на, те су у оп ти ца ју раз ли чи ти си сте-
ми пра ви ла (то, на рав но, ни ка ко не зна чи пот пу но од су ство би ло 
ка кве фор ме вла да ња).17) Опе ра тив на по став ка та квог дру штва је 
кон стру и са на око моћ ни ка: по је ди на ца ко ји пре ко сво га ста ту са 
во ђе или ли де ра уну тар дру штве них ор га ни за ци ја успе ва ју да пла-
си ра ју одр жи ве стра те ги је оп стан ка сво јим след бе ни ци ма. Ја ке др-
жа ве та кво устрој ство ре ша ва ју де струк ци јом мре жа и, след стве-
ним, на ме та њем сво јих пра ви ла, док сла бе др жа ве ко ег зи сти ра ју 
са ја ким дру штве ним ор га ни за ци ја ма пре ко про це са пре го ва ра ња 
ко ји об у хва та уза јам но за ви сне: (1) др жав не зва нич ни ке - за ду же не 
за фор му ли са ње по ли ти ка на на ци о нал ном ни воу; (2) им пле мен-
та то ре - овла шће не слу жбе ни ке ко ји ма је пре пу ште но спро во ђе ње 
по ли ти ка на ло кал ном ни воу; и (3), спо ме ну те, моћ ни ке.

Ро берт Рот берг (Ro bert Rot berg) др жи да мо дер на на ци о нал на 
др жа ва (де мо крат ске про ве ни јен ци је) по сто ји за рад обез бе ђи ва ња 
де цен тра ли зо ва ног ме то да ин ди ви ду ал не ис по ру ке по ли тич ких, 
од но сно јав них, до ба ра уну тар да тих па ра ме та ра или озна че них 
гра ни ца: она је пре вас ход но за о ку пље на гра ђан ским ин те ре си ма 
и зах те ви ма, ко је ор га ни зу је и ка на ли ше, че сто али не ну жно, у 
сме ру пот по ре, то јест, уна пре ђи ва ња на ци о нал них ци ље ва и вред-
но сти.18) Она убла жу је или ко ри сти спољ не сна ге или ути ца је, по-
др жа ва ло кал не или пар ти ку лар не ин те ре се сво јих др жа вља на и 
по сре ду је из ме ђу огра ни че ња и иза зо ва ме ђу на род ног окру же ња 
или ствар но сти, те ди на ми ке до ма ће еко ном ске, по ли тич ке и дру-
штве не да то сти или ствар но сти. Ово им пли ци ра да др жа ве де ли-
мич но или у пот пу но сти успе ва ју или не успе ва ју у оства ре њу тих 
ди мен зи ја, то јест да мо же мо го во ри ти о ја ким, сла бим и не у спе-
шним др жа ва ма у скла ду са њи хо вим пер фор ма тив ним ква ли те ти-
ма: до стиг ну тим ни во ом ис по ру ке нај ва жни јих по ли тич ких до ба-
ра.У игри су, да кле, јав на до бра схва ће на као скуп зах те ва гра ђа на 

17) Ibi dem, стр. 39.

18) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ у Rot berg, R. I. (ур.) WhenStatesFail:CausesandConsequences. Prin ce ton Uni ver sity 
Press, Prin ce ton, 2004, стр. 2. (ви ди и Rot berg, R. I. „Fa i led Sta tes, Col lap sed Sta tes, We ak 
Sta tes: Ca u ses and In di ca tors.“ у Rot berg, R. I. (ур.) StateFailureandStateWeaknessina
TimeofTerror. The World Pe a ce Fo un da tion, Cam brid ge, 2003, стр. 1-25.)
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пла си ра них пре ма др жа ви, она об у хва та ју аутох то на оче ки ва ња и 
све сне обли га ци је, про фи ли шу не ку по ли тич ку кул ту ру, те, узе та 
за јед но, да ју са др жај дру штве ном уго во ру из ме ђу оних ко ји вла да-
ју и оних над ко ји ма се вла да, што пред ста вља сам ну кле ус ин тер-
ак ци је из ме ђу ре жи ма или вла де и гра ђан ства.19)

Јав на до бра су, да кле, по ве за на са ре а ли за ци јом оних по ли-
тич ких ци ље ва ко ји су усме ре ни на људ ске по тре бе чи је за до во-
ље ње оправ да ва од ре ђе ну по ли тич ку за јед ни цу и по зи ци о ни ра је 
вред ном за чо ве ка, те их на на нај оп шти јем пла ну мо же мо раз вр-
ста ти као до бра без бед но сти, бла го ста ња, прав де и сло бо де.20) Ка да 
го во ри мо о јав ним до бри ма под ра зу ме ва мо и њи хо во ран ги ра ње. 
У том сми слу, јед на од но се ћих др жав них функ ци ја је јав но до бро 
без бед но сти ко је об у хва та: (1) спољ ну си гур ност гра ни ца и за шти-
ту не по вре ди во сти це ли не те ри то ри је; (2) ели ми ни са ње уну тра-
шњих прет њи или на па да на на ци о нал ни по ре дак или дру штве ну 
струк ту ру; (3) спре ча ва ње кри ми на ла и би ло ко је дру ге опа сно сти 
ко ја се ти че људ ске без бед но сти; (4) омо гу ћа ва ње гра ђа ни ма да ре-
ша ва ју и пре ва зи ла зе сво ја раз ми мо и ла же ња са др жа вом или дру-
гим гра ђа ни ма без при ме не би ло ка кве фор ме фи зич ке при ну де.21) 
Ово ме тре ба при дру жи ти и: (1) институцијеза ре гу ли са ње и ре-
ша ва ње кон флик та; (2) ус по ста вља ње и одр жа ва ње си сте ма ре да и 
за ко на (вла да ви на пра ва); (3) си гур ност имо ви не (вла снич ка пра-
ва) и спро во ђе ње уго во ра; (4) ефи ка сан суд ски си стем; и (5) сет 
нор ми ко је ле ги ти ми шу и ува жа ва ју вред но сти са др жа не у не кој 
ло кал ној вер зи ји вла да ви не пра ва. 

Сле де ће бит но јав но до бро је оно ко је омо гу ћа ва гра ђа ни-
ма сло бод но, отво ре но и пот пу нуо пар ти ци пи ра ње у по ли ти ци и 
по ли тич ким про це си ма:22) (1) пра во на уче ство ва ње у по ли ти ци и 
над ме та ње за јав не слу жбе; (2) по што ва ње и по др жа ва ње на ци о-
нал них и ре ги о нал них по ли тич ких ин сти ту ци ја (по пут ле ги сла ту-
ре и су до ва); (3) то ле ри са ње не сла га ња и раз ли ка; и (4) основ на 
гра ђан ска и људ ска пра ва. Оста ла ре ла тив но стан дар ди зо ва на  јав-
на до бра под ра зу ме ва ју: (1) си стем здрав стве не за шти те; (2) обра-
зов ни си стем; (3) фи зич ку ин фра струк ту ру (пу те ви, же ле зни ца 
итд.); (3) ко му ни ка ци о ну мре жу; (4) но вац и бан кар ски си стем на 
чи јем се че лу на ла зи цен трал на бан ка; (5) по во љан фи скал ни и ин-

19) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ op. cit., стр. 2-3.

20)  Pen nock, J. R. „Po li ti cal De ve lop ment, Po li ti cal Systems, and Po li ti cal Go ods.“ WorldPoli-
tics, 18(3), 1966, стр. 420-426.

21)  Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re-
pa ir.“ op. cit., стр. 3.

22) Loc. cit. 
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сти ту ци о нал ни ам би јент, ко ји омо гу ћа ва гра ђа ни ма пред у зет нич-
ке ак тив но сти и по тен ци јал но на пре до ва ње; (6) мо гућ ност пу ног 
раз вит ка ци вил ног дру штва; (7) ме то де ре гу ли са ња де ље ња до ба ра 
жи вот не сре ди не; и (8), ка да је у пи та њу др жа ва бла го ста ња, ре ди-
стри бу ци ју ре сур са.

Ја ке др жа ве тре ба да укљу че: пот пу ну кон тро лу над вла-
сти том те ри то ри јом и ис пру ку пу ног оби ма и ви со ког ква ли те та 
јав них до ба ра вла сти тим гра ђа ни ма; за шти ту од по ли тич ког на си-
ља и кри ми на ла; га ран то ва ње по ли тич ких и гра ђан ских сло бо да; 
кре и ра ње оп штег ам би јен та по год ног за еко ном ски про спе ри тет; 
вла да ви ну пра ва; не за ви сно суд ство; ви со ко раз ви је ну ко му ни ка-
ци о ну и фи зич ку ин фра струк ту ру; нај ви ше стан дар де обра зо ва ња 
и здрав стве не за шти те; де ло твор но ци вил но дру штво; јед ном ре чи- 
ја ке др жа ве су ме ђу соб но по при лич но слич не ако их пој ми мо као 
про стор ег зем плар ног ми ра и по рет ка.23) На су прот кон зи стент ној 
„пред ста ви“ ја ке др жа ве фун ди ра ној на  мак си ма ли зо ва ној гра ђан-
ској ап сорп ци ји јав них до ба ра, и то на ни воу укуп но сти и пар ти ку-
лар ног ква ли те та ис по ру ке истих (сле де ћи Ба за но ву ди стинк ци ју 
др жав не мо ћи и сна ге, ов де се за пра во не ра ди о „су пер-др жа ва ма“ 
већ о „су пер ла тив ним-др жа ва ма“), сла бим др жа ва ма ко ре спон ди-
ра чи тав низ „окр ње них“ др жав них мо да ли те та, у ва ри је те ти ма 
ко ји ин ди ци ра ју не до вољ ну ис по ру ку по је ди нач них јав них до ба-
ра или се та јав них до ба ра, са оп ци јом укуп не не до вољ но сти ко ја 
се озна ча ва као не у спе шна др жа ва. На рав но, овој кван ти та тив ној 
пер спек ти ви тре ба при кљу чи ти и ква ли та тив ну пер спек ти ву, то 
јест кон зу ми ра но јав но до бро мо ра би ти до бро од ре ђе ног ква ли те-
та (ска ли ра ног од ни ског до ви со ког из но са).

Иде ја је да пар ци јал ност ко ја ка рак те ри ше сла бу др жа ву ни-
је са мо кон ста то ва ње при су ства или од су ства не ког до бра, већ и 
кон ста то ва ње од ре ђе ног сте пе на ква ли те та у оп се гу рас по ло жи-
вих или до ступ них јав них до ба ра (ова кав увид сва ка ко ува жа ва и 
хи је рар хи ју јав них до ба ра на на чин да се из нос ква ли те та фун да-
мен тал них јав них до ба ра ста вља ис пред ква ли те та оста лих јав них 
до ба ра). Сла бе др жа ве, да кле, мо гу би ти ин хе рент но сла бе због 
ге о граф ских, фи зич ких или еко ном ских огра ни че ња или мо гу су-
штин ски би ти ја ке, али при вре ме но или си ту а ци о но сла бе због 
уну тра шњих ан та го ни за ма, упра вљач ких не до ста та ка, по хле пе, 
де спо ти зма или спољ ног на па да. Оне су обич но оп те ре ће не ет нич-
ким, ре ли ги о зним, је зич ким и дру гим на пе то сти ма уну тар за јед ни-
це; сто па ур ба ног кри ми на ла је у стал ном по ра сту. Ње на фи зич ка 
и ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра је на ни ском или не а де кват ном 

23) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ op. cit., стр. 4-5.
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ни воу, обра зов ни и здрав стве ни си сте ми су за пу ште ни, по себ но 
ван глав ног гра да, а еко ном ски па ра ме три се на ла зе у стал ном па-
ду. Ко руп ци ја у сла бим др жа ва ма је из у зет но ви со ка, прин цип вла-
да ви не пра ва је узур пи ран од раз ли чи тих ак те ра, ци вил но дру штво 
је по ти сну то или се по ти ску је у дру ги план- јед ном ре чи, оне су 
ме ђу соб но по при лич но раз ли чи те ако их пој ми мо као про стор ен-
до ге ног кри зног раз ме шта ја (ово им пли ци ра да су сла бе др жа ве, 
др жа ве у кри зи).

Тре нут но ал те ри ра ње др жа ве се мо же схва ти ти и пре ко ком-
плек са до бро вољ них и пре ко ком плек са не до бро вољ них про це са.24) 
У пр ви ком плекс та ко мо же мо свр ста ти из бе га ва ње од го вор но сти 
сма ње њем оби ма де ло ва ња на пла ну бла го ста ња, со ци јал не за шти-
те и обра зо ва ња, као и де ло ва ње усме ре но на по ве ћа ње еко ном ских 
мо гућ но сти пре ко отва ра ња гра ни ца, ин те гри са ња ин фра струк ту ре 
са су сед ним др жа ва ма и при кљу че ња ра зно вр сним ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма. Дру ги ком плекс чи не мно штво еко ном ских, тех-
но ло шких и кул тур них про це са, ко ји на раз ли чи те на чи не по га ђа ју 
раз ли чи те ре ги о не, али их не мо гу кон тро ли са ти ни нај моћ ни је др-
жа ве, њи хо во ак ти ви ра ње се че сто од ви ја ауто мат ски, па опи ра ње 
ис ти ма мо же би ти исто риј ски уза луд на др жав на стра те ги ја. Би ло 
ко ја дру га ор га ни за ци ја ко ја бу де пре тен до ва ла да за у зме ме сто 
др жа ве сва ка ко ће мо ра ти да се су о чи са про бле ма тич ним зо на ма 
ко је ма ни фе сту ју „па рак ма стич но“ ста ње ње не дру штве но-ор га-
ни за ци о не ва жно сти (прет по став ка је на ни воу пре у зи ма ња, ком-
пен зо ва ња или ко ри го ва ња). По ред то га, за раз ли ку од са да шњег 
на че ла су ве ре но сти свих чла но ва ме ђу на род не за јед ни це, мно ге од 
њих не ће би ти спо соб не да ре а ли зу ју су пер и ор ну кон тро лу над не-
ком спе ци фич ном те ри то ри јом, би ће при ну ђе не да је де ле са не ком 
дру гом ор га ни за ци јом. По зи тив на, нај че шће фор мал на, јед на кост 
ме ђу др жа ва ма ће би ти за ме ње на од но сом до ми на ци је и суб ор ди-
на ци је, што ће усло ви ти хи је рар хиј ску струк ту рал ну по став ку, те 
след стве ну еро зи ју до стиг ну тог ни воа ре пре зен та тив но сти и де мо-
кра тич но сти. Сви они, по је дин ци и ор га ни за ци је, ко ји у раз ли чи-
тим аспек ти ма сво га по сто ја ња (еко ном ским, без бед но сним, обра-
зов ним итд.) бу ду за ви си ли од по је ди нач них др жа ва ће се на ћи у 
из у зет но ком пли ко ва ној и не мо гућ но сти ма бре ме ни тој си ту а ци ји.

Тре ба на по ме ну ти да по сто ји и по себ на вр ста сла бих др жа-
ва, оних ко је су „ка му фли ра но“ ја ке, ра ди се о ауто кра ти ја ма ко је 
ри гид но кон тро ли шу сва ку вр сту про ти вље ња или от по ра, а си-
мул та но обез бе ђу ју ја ко ма ли број јав них до ба ра. У том сми слу, 
ин ди ка тив но је раз ли ко ва ње ја ких и чвр стих др жа ва.25) Док ја ке др-

24) Cre veld, M. van TheRiseandDeclineoftheState. op. cit., стр. 417-421.

25) Zart man, I. W. „In tro duc tion: Po sing the Pro blem of Sta te Col lap se.“ op. cit., стр. 7.
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жа ве опред ме ћу ју по зи тив ни ауто ри тет су штин ски за о ку пљен бе-
не фи ци ја ма вла сти тих гра ђа на, до тле чвр сте др жа ве (обич но нео-
па три мо ни јал не про ве ни јен ци је) тла че или екс пло а ти шу вла сти те 
гра ђа не за рад бе не фи ци ја уско по ста вље них ин те ре са (ово се мо-
же по сма тра ти и као раз ли ка из ме ђу др жав ног ка па ци те та за на ме-
та ње сво је во љу дру штву и ње ног ка па ци те та за им пле мен та ци ју 
„аде кват них“ јав них по ли ти ка упр кос дру штве ном от по ру). Кул ми-
на ци ја нео па три мо ни јал ног ре жи ма се озна ча ва и као пре да тор ска 
др жа ва, у сми слу да су они ко ји кон тро ли шу др жав ни апа рат пот-
пу но дис тан ци ра ни у од но су на „ко лек тив но до бро“, они пљач ка ју 
вла сти те гра ђа не, те су за ин те ре со ва ни за њи хо во бла го ста ње оно-
ли ко ко ли ко је гра бљи вац за ин те ре со ван за плен.26) До дај мо ово ме 
и схва та ње ме ких др жа ва швед ског но бе лов ца Кар ла Гу на ра Мир-
да ла (Karl Gun nar Myrdal), по ко ме оне пред ста вља ју др жа ве са ни-
ским сте пе ном дру штве не ди сци пли не, обе ле же не еви дент ном не-
спрем но шћу оних ко ји су на вла сти да на мет ну обли га ци је они ма 
ко ји ма вла да ју и њи хо вом ко ре спон ди ра ју ћом не спрем но шћу да се 
по ко ре пра ви ли ма утвр ђе ним пре ко де мо крат ског про це са, че ти ри 
„ја ха ча апо ка лип се“ ме ких др жа ва су: ни ска ди сци пли на, ута ја по-
ре за, „цр но“ тр жип те и ко руп ци ја (ов де се ра ди о очи глед ној слич-
но сти са од ре ђе њем сла бих др жа ва Џо е ла Миг да ла).27)

На ово ме ме сту би би ло ин ди ка тив но по ме ну ти раз ми шља-
ње Ро бер та Џек со на (Ro bert Jac kson),28) ко ји пра ви раз ли ку из ме ђу 
„не га тив ног су ве ре ни те та“, тре ти ра ног по пут фор мал но прав ног 
усло ва под ко јим др жа ва ужи ва пра во не ме ша ња и дру ге ме ђу на-
род не за шти те, и „по зи тив ног су ве ре ни те та“, спо соб но сти др жа ве 
да обез бе ди јав на или по ли тич ка до бра за вла сти те гра ђа не, то јест 
сред ства ко је омо гу ћа ва др жа ва ма да ис ко ри сте пред но сти вла сти-
те не за ви сно сти уоби ча је но ма ни фе сто ва не пре ко пред у зи мљи вих 
и од го вор них вла да ра и про дук тив ног и ло јал ног гра ђан ства.29) По 
ње му, мно ге од но во сно ва них др жа ва у ери де ко ло ни за ци је ни су 
до се гле сво ју др жав ност за хва љу ју ћи ка па ци те ту да вла да ју (ра ди 
се о ем пи риј ској др жав но сти ба зи ра ној на ста бил ној по ли тич кој 
за јед ни ци и ефек тив ној вла ди са цен тра ли зо ва ном ад ми ни стра ци-

26) Evans, P. B. „Pre da tory, De ve lop men tal, and Ot her Ap pa ra tu ses: A Com pa ra ti ve Po li ti cal 
Eco nomy Per spec ti ve on the Third World Sta te.“ op. cit., стр. 562.

27) Myrdal, G. K. AsianDrama:AnInquiryintothePovertyofNations. Pen guin Bo oks, Lon don, 
1968, стр. 277, 894.

28) Ви ди Jac kson, R. H. и Ros berg, C. G. „Why Afri ca’s We ak Sta tes Per sist: The Em pi ri cal 
and the Ju ri di cal in Sta te hood.“ WorldPolitics, 35(1), 1982, стр. 1–24. и Jac kson, R. H. Qu-
asi-States:Sovereignty,InternationalRelationsandtheThirdWorld. Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 1990.

29) Jac kson, R. H. Quasi-States:Sovereignty,InternationalRelationsandtheThirdWorld. op. 
cit., стр. 29.
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јом и ле ги сла тив ним ор га ни ма), већ пре ко ју ри дич ких ква ли фи ка-
ци ја. Ра ди се о ју ри дич кој или прав ној др жав но сти ба зи ра ној на 
те ри то ри ји, ме ђу на род но од ре ђе ним и при зна тим гра ни ца ма као 
основ ној ин сти ту ци ји др жав ног си сте ма и су штин ском ле гал ном 
обе леж ју сва ке др жа ве, и на по ли тич кој не за ви сно сти из јед на че-
ној са не за ви сно шћу дру гих др жа ва, ко ја не ука зу је са мо на вр-
хов ну прав ну власт на од ре ђе ној те ри то ти ји, већ и на чи ње ни цу 
да не ма ни јед не дру ге вла сти над њом. У пи та њу су ква зи-др жа ве 
ко је су мањ ка ве и не а де кват не као апа рат при ну де, те за ви сне од 
спољ ног при зна ња од стра не су ве ре них др жа ва. По сле ди це та квог 
ста ња ства ри су: (1) очу ва ње те ри то ри јал них гра ни ца чак и он да 
ка да су по ли тич ки и еко ном ски нео др жи ве; (2) по што ва ње вла да 
чак и он да ка да екс пло а ти шу сво је гра ђа не за рад сво је вла сти те ко-
ри сти; (3) обез бе ђи ва ње по мо ћи ре жи ми ма ко ји ни су ле ги тим ни; 
и (4) про мо ви са ње не ин тер вен ци о ни зма, чак и он да ка да вла да ри 
те ро ри шу вла сти то ста нов ни штво. При ме ти мо на ово ме ме сту, да 
се ра ди о се ту ме ђу на род них стан дар да ко ји су су прот ни у од но су 
на оно што се де си ло Ср би ји.

Не у спе шне др жа ве, као сво је вр сни вид ге не рал не кул ми на-
ци је нео ства ре но сти ли сте јав них до ба ра (ни воу сла бих др жа ва 
ко ре спон ди ра пар ци јал на ре а ли зо ва ност), мо же мо да од ре ди мо 
као оне др жа ве ко је: не ма ју кон тро лу над сво јим гра ни ца ма и ко-
је су оп те ре ће не гра ђан ским ра том (или ре ал ном прет њом за ње-
го во из би ја ње) узро ко ва ним ет нич ким, ре ли гиј ским или је зич ким 
хе те ро ге но сти ма; не са мо да не мо гу да за шти те сво је гра ђа не од 
ор га ни зо ва ног на си ља већ их по не кад и са ме пљач ка ју; не мо гу да 
спре че раст ор га ни зо ва ног кри ми на ла; има ју ја ко сла бе или не у-
спе шне ин сти ту ци је (ле ги сла ти ва је, као и суд ство, у ру ка ма ег зе-
ку ти ве, би ро кра ти ја при ти ска и уце њу је гра ђа не, а вој ска је ви со ко 
по ли ти зо ва на); не успе ва ју да обез бе де аде кват но функ ци о ни са ње 
здрав стве ног и обра зов ног си сте ма; рас по ла жу са де мо ли ра ном 
или де ва сти ра ном фи зич ком и ко му ни ка ци о ном ин фра струк ту ром; 
не мо гу да за у ста ве пер ма нент но при вред но опа да ње, еко ном ску 
не си гур ност и ко руп ци ју (ин фла ци ја је из у зет но ви со ка, раз ли ка 
из ме ђу нај бо га ти јих и нај си ро ма шни јих је огром на); ни су ле ги ти-
ми зо ва не од стра не вла сти те по пу ла ци је.30) Ин ди ка то ри др жав ног 
не у спе ха мо гу би ти по де ље ни у две ква ли та тив но раз ли чи те ди-
мен зи је др жав ног ста ња: на мо но пол ле ги тим не си ле над др жав-
ном те ри то ри јом и на обез бе ђи ва ње јав них до ба ра за сво је гра ђа не. 

Сход но прет ход ном, др жа ве са ста бил ним ин сти ту ци ја ма ко-
је обез бе ђу ју зна ча јан из нос дру штве них услу га и по ли тич ких до-

30) Rot berg, R. I. „The Fa i lu re and Col lap se of Na tion-Sta tes: Bre ak down, Pre ven tion, and Re pa-
ir.“ op. cit., стр. 5-9.
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ба ра, а не ма ју кон тро лу над не ким де лом др жав не те ри то ри је мо гу 
да се озна че као фраг мен ти ра не др жа ве.31) Због то га што та кве др-
жа ве има ју одр жив вла да вин ски (или упра вљач ки) ка па ци тет, оне 
мо гу да се „ба це у ко штац“ са те ри то ри јал ним про бле ми ма. Ме ђу-
тим, уко ли ко се тај про блем не ап сол ви ра на пра ви на чин, кон фро-
та ци ја мо же да до ве де до зна чај ног сма њи ва ња ква ли те та ре гу лар-
них функ ци ја, па се са ма др жа ва мо же „пре се ли ти“ у ка те го ри ју 
не у спе шних, чак и уру ше них, др жа ва. До дај мо ово ме и ди фе рен-
ци ја ци ју из ме ђу фра гил них (или крх ких) и не у спе шних др жа ва. 
Док код фра гил них др жа ва за ти че мо ста ње обе ле же но ни ским 
ка па ци те том или не до стат ком по ли тич ке во ље за обез бе ђи ва њем 
јав них до ба ра, код не у спе шних др жа ва функ ци о ни са ње цен трал не 
др жа ве се на ла зи у тер ми нал ној фа зи не е фи ка сно сти, па се по ли-
тич ка во ља ви ше и не тре ти ра као про блем. Ово по вла чи за со бом 
да пре ва зи ла же ње ано ма лич ног др жав ног ста ња код не у спе шних 
др жа ва не под ра зу ме ва ин тер ве ни са ње пре ко ути ца ја на вла де у 
сме ру ко ри го ва ња упра вља ња, већ у сме ру гра ђе ња ка па ци те та.

Под уру ше ним („ко ла би ра ним“) др жа ва ма по др за у ме ва мо 
оне др жа ве ко је ви ше, ни ти збир но ни ти по је ди нач но, не вр ше оне 
функ ци је ко је би их ква ли фи ко ва ле за тај ста тус: (1) као цен тар за 
до но ше ње од лу ка вла де оне су де фект не- ле ги сла ти ва је па ра ли зо-
ва на, по ре дак на ру шен, дру штве на по ве за ност зна чај но осла бље-
на, су ве ре ни тет је из гу бљен, а без бед ност из јед на че на са вла да ви-
ном сна жних; (2) као ауто ри та тив не по ли тич ке ин сти ту ци је оне су 
из гу би ле ле ги ти ми тет, па су, сход но то ме, из гу би ле и пра во ка ко да 
ру ко во де са јав ним по сло ви ма та ко и да их спро во де; (3) као сим-
бол иден ти те та оне су из гу би ле моћ да го во ре у име сво га на ро да, 
као и да да ју сми сао њи хо вом дру штве ном де ла њу. Јед ном ре чи, 
оне су пре ста ле да функ ци о ни шу- без тра ди ци о нал ног, ха ри змат-
ског или ин сти ту ци о нал ног из во ра ле ги ти ми те та, оне су пот пу но 
из гу би ле сво је пра во да вла да ју.32) Уру ше не др жа ве ни су дис функ-
ци о нал не, оне су за пра во при вре ме но афунк ци о нал не. Оно што ка-
рак те ри ше мо дер ни ди со лу ци ју др жа ве у од но су на ра ни је ста ње 
ци ви ли за циј ске про па сти је сте да са вре ме но уру ша ва ње не под-
ра зу ме ва дру штве но ци ви ли за циј ско уру ша ва ње, дру штва на ста-
вља ју да функ ци о ни шу и да ну де ал тер на тив не из во ре ле ги тим не 
вла сти.

Мајкл Деш (Mic hael Desch) сма тра да при ли ком раз ма тра ња 
др жав не сна ге или сла бо сти тре ба кре ну ти од њи хо вог раш чла њи-

31) Jen ne, E. K. „Sri Lan ka: A Frag men ted Sta te.“ у Rot berg, R. I. (ур.) StateFailureandState
WeaknessinaTimeofTerror. The World Pe a ce Fo un da tion, Cam brid ge, 2003, стр. 222.

32) Zart man, I. W. „In tro duc tion: Po sing the Pro blem of Sta te Col lap se.“ op. cit., стр. 5.
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ва ња на обим и ко хе зи ју.33) Ка да се ра ди о оби му, он ди фе рен ци ра 
ми ни мал не и мак си мал не др жа ве: ми ни мал не др жа ве се ис по ља-
ва ју пре ко ре ду ко ва ног се та функ ци ја, обез бе ђи ва ња јав них до ба ра 
по пут уну тра шњег ре да, спољ не од бра не и основ не јав не ин фра-
струк ту ре (ово не зна чи да је ми ни мал ној др жа ви ин хе рент на сла-
ба др жа ва, јер се су же ни скуп функ ци ја мо же по ста ви ти та ко да 
зах те ва ја ку др жа ву у од но сним обла сти ма), док мак си мал не др жа-
ве ка рак те ри ше оба вља ње до дат них функ ци ја, по пут ре ди стри бу-
ци је и екс тен зив ног ин фра струк ту рал ног раз во ја. Ка да се у жи жу 
по ста ви ко хе зи ја др жа ве, он да мо же мо го во ри ти о би фур ка ци ји на 
раз је ди ње не (или по де ље не) и ује ди ње не (или це ло ви те) др жа ве. 
На чел но по ма тра но, ја ке др жа ве су ви со ко ко хе ри ра ју ће и тен ди ра-
ју ка то ме да бу ду мак си мал не др жа ве, док су сла бе др жа ве раз је ди-
ње не (ни ско ко хе ри ра ју ће) и тен ди ра ју ка то ме да бу деу ми ни мал не 
др жа ве.

По Чар лсу Ти ли ју, од нос де мо кра ти за ци је и др жав ног ка па-
ци тет се мо же пред ста ви ти пре ко иде а ли зо ва них пу та ња у од но су 
на ја ке, сред ње ја ке и сла бе др жа ве (ви ди гра фи кон 8.).34) Не по-
ме ни мо да се про цес де-де мо кра ти за ци је, схва ће не као на ру ша ва-
ње но се ћих мре жа по ве ре ња из јав них по ли ти ка, уно ше ње но вих 
не јед на ко сти у јав не по ли ти ке и фор ми ра ње ауто ном них цен та ра 
мо ћи ко је угро жа ва ју ка ко ути цај јав не по ли ти ке на др жа ву та ко 
и на род ну кон тро лу над јав ним по ли ти ка ма, мо же де си ти на би ло 
ко јој тач ки тих иде а ли зо ва них тра јек то ри ја. Иден ти фи ко ва на су, 
да кле, три мо гу ћа „сце на ри ја“: (1) код ја ких др жа ва, др жав ни ка па-
ци тет је уве ћан пре не го што до ђе до де мо кра ти за ци је, др жа ва по-
ста је де мо крат ска али већ рас по ла же са сред стви ма за осна жи ва ње 
од лу ка, ко је су по сле ди ца ши ро ке, јед на ке, за шти ће не и уза јам но 
огра ни ча ва ју ће ин тер ак ци је гра ђа на, про цес ја ча ња др жа ве ини-
ци ра про цес ње ног под ре ђи ва ња јав ним по ли ти ка ма и по ве ћа ња 
на род не или гра ђан ске кон тро ле јав них по ли ти ка, што ре зул ту је 
са тим да се јав не по ли ти ке од ли ку ју и сма ње њем не јед на ко сти 
и ин те гра ци јом мре жа по ве ре ња; (2) код сред ње ја ких др жа ва се 
мо же кон ста то ва ти про цес из град ње др жав них ин сти ту ци ја, су-
при ми ра ње ауто ном них цен та ра мо ћи и ус по ста вља ње кон тро ле 
др жа ве пре ко јав них по ли ти ка, док про ши ре ње на род ног ути ца ја 
над јав ним по ли ти ка ма тра је ду же не го код ја ких др жа ва; и (3) код 
сла бих др жа ва про цес де мо кра ти за ци је је оме тен не мо гућ но шћу 
да се ану ли ра ауто но ми ја цен та ра мо ћи и при су ство не јед на ко сти 
у јав ним по ли ти ка ма, те да се по кло пе мре же по ве ре ња и јав не 

33) Desch, M. C. „War and Strong Sta tes, Pe a ce and We ak Sta tes?“ InternationalOrganization, 
50(2), 1996, стр. 240-241.

34) Tilly, C. Democracy.op. cit., стр. 162-163.
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по ли ти ке, што ре зул ту је пе ри фер ном по зи ци јом др жа ве у че стим 
и на сил ним кон флик ти ма ко ји је ка рак те ри шу (су прот но не го код 
ја ких др жа ва про цес де мо кра ти за ци је за по чи ње пре зна чај ни јег 
по ве ћа ња из но са др жав ног ка па ци те та).35) На рав но, све тра јек то-
ри је су све де на ма ни фе ста ци ја из у зет но ком плек сне ствар но сти, 
где се мо гу сре сти ра зно ра зна од сту па ња од иде а ли зо ва не пу та ње. 
Оно што је еви дент но је да, у окви ру сва ка ета пе де мо кра ти за ци је 
и де-де мо кра ти за ци је, про шли и сад ша њи ка па ци тет др жа ве ин-
тен зив но ути чу на то ка ко се ти про це си од ви ја ју и од ра жа ва ју на 
функ ци о ни са ње дру штва у це ли ни.

Средње јака држава 
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Гра фи кон 2. Иде а ли зо ва не пу та ње ка де мо кра ти ји (из вор: Tilly, C. 
Democracy.Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007. стр. 162.)

Ша хар Ха ме и ри (Sha har Ha me i ri) сма тра да се про у ча ва ње 
не у спе шних др жа ва мо же раз вр ста ти у две ши ре по ста вље не ин-
тер пре та тив не гру пе: са јед не стра не, ра ди се о нео-ли бе рал ној 
ин сти ту ци о нал ној кон цеп ту а ли за ци ји, те, са дру ге стра не, о нео-
ве бе ров ској ин сти ту ци о нал ној ва ри јан ти. Оба при сту па су огра-
ни че на чи ње ни цом да ин кли ни ра ју ка то ме да др жав ни не у спех 

35)  Tilly, C. Democracy.op. cit., стр. 161-165.
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об ја шња ва ју пре ко др жав ног ка па ци ти та, ко ји за раз ли чи те при-
сту пе има и раз ли чи то зна че ње, али је ујед на чен у фор му ли са њу 
пре ко тех нич ких и „објек тив них“ ка рак те ри сти ка, што ре зул ту је 
„ма ски ра њем“ екс трем но из ра же не по ли тич ке при ро де про јек та 
др жав не (ре)кон струк ци је. Прет ход но су ге ри ше три про бле ма тич-
не и ме ђу соб но по ве за не им пли ка ци је: (1) тех но крат ско по и ма ње 
др жа ве (фу зи о ни са ње по ли ти ке са упра вља њем), где су дру штве-
ни и по ли тич ки кон флик ти ре ги стро ва ни, али су ап стра хо ва ни из 
дру штве них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, те кон цеп ту ал но си ту и ра-
ни као огра ни че ње за ка па ци те те тих ин сти ту ци ја у обез бе ђи ва њу 
јав них до ба ра; (2) не при зна ва ње да се др жа ва и, ка ко фор мал не 
та ко и не фор мал не, ин сти ту ци је раз ви ја ју и ме ња ју у за ви сно сти 
од кон тек ста дру штве них кон флик та и струк ту рал них рас це па (то 
јест по де ла), ди на ми ка дру штве них кон фли ка та ни је глав ни ана-
ли тич ки те мат, па се, сход но то ме, не об ја шња ва за што се не ке ин-
сти ту ци је по ја вљу ју пре дру гих и за што функ ци о ни шу та ко ка ко 
функ ци о ни шу; и (3) по ве ћа ње ка па ци те та се по зи ци о ни ра као но-
се ћа ма те ри јал на ди мен зи ја у сми слу да по ста је на чин мо би ли са ња 
по ли тич ких про је ка та из град ње др жа ве и упра вља ња дру штве ним 
и по ли тич ким кон флик ти ма пре ко фа во ри зо ва ња пар ти ку лар них 
ин те ре са.36)

Нео-ли бе рал ни ин сти ту ци о на ли зам се, да кле, те ме љи на 
нор ма тив ним пре фе рен ци ја ма усме ре ним ка „гло ри фи ко ва њу“ тр-
жи шних од но са ка ко у еко ном ској та ко и у по ли тич кој или дру-
штве ној сфе ри, са на гла ском на ди зај ни ра ње и из град њу др жав-
них ин сти ту ци ја углав ном због кре и ра ња ам би јен та за де ло твор но 
функ ци о ни са ње тр жи шта (ово ме тре ба до да ти и про ми шља ње со-
ци јал них ин сти ту ци ја, со ци јал ног ка пи та ла и со ци јал не по мо ћи, 
али увек са фо ку сом на тр жи ште и тр жи шне од но се).37) Због то га 
што се ин сти ту ци је де фи ни шу пре ко њи хо вих по ли тич ких ка па ци-
те та, то јест функ ци ја, а не у од но су на дру штве не и по ли тич ке су-
ко бе ло ци ра не у истим, др жа ва се, ви ше или ма ње, не раз ма тра као 
по ли тич ки ен ти тет, већ као „пра зни оквир“ кон ци пи ран за рад обез-
бе ђи ва ња од ре ђе них функ ци ја, она је не у трал ни ком плекс ин сти ту-
ци ја при мар но усме ре них ка пру жа њу услу га при ват ном сек то ру, 
па је вла да са мо им пле мен та ци о ни парт нер и ме на џер про пи са не 
ин сти ту ци о нал не ма три це. 

Да би се пот пу но раз у ме ло нео-ли бе рал но ви ђе ње др жа ве, 
на по ме ни мо да је пре де ве де се тих го ди не про шлог ве ка др жа ви у 

36)  Ha me i ri, S. „Fa i led sta tes or a fa i led pa ra digm? Sta te ca pa city and the li mits of in sti tu ti o na-
lism.“ JournalofInternationalRelationsandDevelopment, 10(2), 2007, стр. 125-126.

37)  Ibi dem, стр. 126 ff.
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окви ру нео-ли бе рал ног иде о ло шког кор пу са до де љен ма ри ги нал-
ни ста тус (по не кад чак и ста тус глав не ба ри је ре) по пи та њу одр-
жи вог еко ном ског про гре са, а да је у ка сни јем пе ри о ду, за јед но са 
кре и ра њем ин сти ту ци ја и осна жи ва њем ка па ци те та, по ста ла је дан 
од цен трал них те ма та нео-ли бе рал не аген де. На рав но, ова ква по-
став ка је за пра во по ве за на са нео-ли бе рал ним апо стро фи ра њем 
„ми ни мал не“ др жа ве као по кро ви те ља или про тек то ра тр жи шта, 
ко је се са мо не мо же ни ти уста но ви ти ни ти за шти ти, па ти ме по 
се би ни је до вољ но за ре а ли за ци ју нео-ли бе рал них ре фор ма тор ско-
раз вој них ин тер вен ци ја и про гра ма. Са гла сно то ме, до бра по ли ти-
ка је са мо она по ли ти ка ко ја шти ти ло ги ку и уни вер зал на пра ви ла 
јед ног апо ли тич ког ен ти те та ка кво је тр жи ште. Ка ко то при ме ћу је 
Ха ме и ри, ово не зна чи иг но ри са ње по ли ти ке intoto, већ се мо же 
про фи ли са ти као де по ли ти за ци ја кри те ру ју ма на осно ву ко јих се 
од ре ђу је до бра јав на по ли ти ка, те ин сти ту ци ја и ње них ка па ци те та 
за ду же них за пи та ње јав них по ли ти ка.

Ин тер пре ти ра ју ћи про ми шља ње др жа ве као по тен ци јал но 
ауто ном не ин сти ту ци је, Ха ме и ри кон ста ту је две бит не од ли ке та-
кве ар гу мен та ци је: (1) трет ман др жа ве као не за ви сне ва ри ја бле, 
што под ра зу ме ва се па ра ци ју др жа ве и дру штва, и (2) по сто ја ње 
две ди мен зи је др жав ног ка па ци те та- са јед не стра не, ра ди се о ка-
па ци те ту да се од у пре ути ца ју дру штва и да се дру штво об ли ку је 
по вла сти том на хо ђе њу (што је ин кор по ри ра но и у при ступ нео-
ли бе рал них ин сти ту ци о на ли ста), док је, са дру ге стра не, у пи та њу 
ка па ци тет за ин тер ве ни са ње у еко ном ској сфе ри за рад об ли ко ва ња 
еко ном ских ре зул та та.38) Ова дру га ди мен зи ја је differentiaspecifi-
ca нео-ве бе ров ског при сту па. Ком па ти бил но са од ли ка ма Ве бе ро ве 
кон цеп ту а ли за ци је, за овај при ступ је ка рак те ри стич но да је кон-
цепт ка па ци те та по сма тран из два угла: (1) он ме ри др жав ну сна-
гу у од но су пре ма дру штву и тр жи шту (ком па ра тив ни ра курс); и 
(2) ме ри др жав ну сна гу у од но су пре ма (не до сти жној) ве бе ров ској 
иде ал тип ској мо дер ној др жа ви (објек тив ни ра курс).

За гор ње две ди мен зи је се мо же ре ћи да има ју тех но крат-
ску при ро ду. Та ква кон сте ла ци ја, ста ње де по ли ти за ци је ка па ци те-
та, ни је про дукт нео све шће но сти по ли тич ке бор бе уну тар ели та и 
бор бе из ме ђу др жав них ели та и раз ли чи тих дру штве них сна га, већ 
је, као и код нео-ли бе рал ног ин сти ту ци о на ли зма, ре зул тат пре не-
бре га ва ња те о рет ског по сма тра ња од но са из ме ђу ка па ци те та, дру-
штве них кон флик та и ка пи та ли стич ког раз во ја- ка па ци тет се сво ди 
на тех нич ку ме ру по ве за ну са пер фор ман са ма фор мал них ин сти-
ту ци ја. Нео-ли бе рал на и нео-ве бе ров ска ва ри јан та ин сти ту ци о на-

38)  Ibi dem, стр. 134.
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ли зма у ана ли зи не у спе шних др жа ва по тен ци ра ју, да кле, атри бу те 
та квих др жа ва, по себ но ка па ци тет др жав них ин сти ту ци ја да ре а-
ли зу ју од ре ђе не функ ци је на за до во ља ва ју ћи на чин, док пре не бре-
га ва ју из у зет ну ва жност дру штве них и по ли тич ких кон фли ка та у 
раз во ју др жа ва, по себ но оних у ко ји ма је цен трал на др жав на власт 
дез ин те гри са на из ну тра или оспо ра ва на спо ља.39)

Иде ја је да се по ла зи од др жав не мо ћи као ком плек са сло-
же них и ди на мич них дру штве них од но са ко ји об ли ку ју упо тре бу 
др жав ног апа ра та, те да ре ле вант ност ин сти ту ци ја не по чи ва у њи-
хо вом ка па ци те ту perse, већ у вр сти ин те ре са ко је при ви ле гу ју или 
мар ги на ли зу ју и вр сти кон фли ка та ко је из ра жа ва ју. Та ква по став-
ка омо гу ћа ва ис тра жи ва ње од но са из ме ђу по ја ве аре на по ли тич-
ке пар ти ци па ци је, по пут на стан ка не фор мал не по ли ти ке, и но вих 
обра за ца кон фли ка та и ин те ре са. Ра ди се о пре ба ци ва њу фо ку са 
са од сту па ња ин сти ту ци о нал них ква ли те та не ке по себ не др жа ве у 
од но су на иде ал тип ске прет по став ке ка об ја шње њу др жав не мо ћи 
у кон тек сту дру штве них кон фли ка та, о от кло ну пре ма раз у ме ва-
њу кон фли ка та као про из во да ни ских др жав них ка па ци те та. Ин-
сти ту ци о нал ни ка па ци те ти се раз ви ја ју у ам би јен ту дру штве них 
кон фли ка та и уме сто да ма ни фе сту ју спо соб ност ин сти ту ци ја да 
оба вља ју од ре ђе не апри ор не функ ци је, оне ука зу ју на њи хов ка-
па ци тет да про мо ви шу од ре ђе не ин те ре се на уштрб не ких дру гих 
ин те ре са (не ра ди се, да кле, о не кој тех нич кој ве шти ни, већ о за-
сно ва но сти на спе ци фич ном по ли тич ком и иде о ло шком окру же њу 
фор ми ра ном у окви ру за себ ног обра сца еко ном ског раз во ја).

DjordjeStojanovic,ZivojinDjuric

THEORETICALPOSITIONING
OFCONTINUUMSTRONG-WEAKSTATES

Summary
This pa per de als with the con cep tual ap pro ac hes to the un der-

stan ding of the clas si fi ca tion on strong and we ak sta tes. In this sen se, 
the analysis be gins with the iden ti fi ca tion of the two di men si ons of sta te 
ca pa city: en ga ging re so ur ces for the ac hi e ve ment of va ri o us po licy po-
li ci es, and the le gi ti macy re la ted to the re a li za tion of the pu blic po li ci es 
go als. In stru men tal di men sion of sta te is com ple men ted by a di men sion 
of pro vi sion and de li very of pu blic go ods. Pre vi o us im pli es se pa ra tion 
of sta te and so ci ety, the auto nomy of the sta te and, in ge ne ral, the tre-

39)  Ibi dem, стр. 139-140.
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at ment of sta tes from the tec hnoc ra tic per spec ti ve. The fi nal part of the 
pa per is a cri ti que of sta te po wer me a su re ments ba sed on the per for-
man ce of for mal in sti tu ti ons by pla cing an emp ha sis on the idea of sta te 
po wer as a com plex and dyna mic fi eld of so cial re la ti ons that in flu en ce 
the fun cti o ning of the sta te ap pa ra tus.
Key words: Sta te, Sta te Ca pa city, Strong Sta tes, We ak Sta tes, Col lap sed Sta-

tes, Con flicts, In sti tu ti ons, De moc racy.
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Resume
A qu e sti on of a de gree of a sta te po wer is in trin sic for each sys-

tem of sta tes and so ac cor dingly it is al so in trin sic for the system in 
which we li ve. It is ne ces sary to un der li ne that the re are in cor po ra ted 
both a sta te’s ex ter nal and in ter nal strength in to the no tion „po wer“ 
and al so that the no tion of the sta te is ab strac ted as be ing so lely and 
ex clu si vely cog ni za ble un der a ca te gory of strength and con di ti o na lity. 
The re fo re we think that di scus sion re gar ding one sta te im pli es a cer-
tain way of de moc ra ti za tion of the sta te. In ac cord with this, aut hors’ 
star ting stand po int is that a sta te which is tra di ti o nally strong is not ne-
ces sa rily a po wer ful sta te, alt ho ugh in the past one simply strong sta te 
used to be first form of esta blis hment of the sta te as such. To this po int 
it is cer ta inly al so ne ces sary to add a non-stan dard tec hnoc ra tic ap pro-
ach to a mo dern sta te, so that the ca te gory of the sta te ca pa city has be-
co me re le vant for gra da tion of the sta te as be ing a we ak or strong one. 
Ela bo ra tion of the sta te ca pa city can be ap pro ac hed from two dif fe rent 
stand po ints: on one si de the re is a go vern ment’s ef fi ci ency and ca pa bi-
lity to hi re re so ur ces in or der to ac hi e ve de si red re sults that are re flec ted 
in a con cre te spe ci fic pu blic po licy, whi le on the ot her si de in the fo cus 
of this ela bo ra tion the re is le gi ti macy or ascer ta in ment of ac hi e ve ment 
of the se re sults that are fa irly and re a so nably synchro ni zed with so me 
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lo cally (spe ci fi cally) de fi ned so cial stan dards. Cri tics of such ap pro ach 
use for the ir ar gu ment an idea that the sta te po wer is a com plex of com-
pre hen si ve and dyna mic so cial re la ti ons which de ter mi ne the use of the 
sta te ap pa ra tus and so that ac cor dingly a re le van ce of the in sti tu ti ons 
do es not de ri ve from the ir ca pa city perse, but from a sort of in te rests 
which the se in sti tu ti ons pri vi le ge or mar gi na li ze and al so from a sort of 
con flicts that they ex press.

* Овај рад је примљен 07. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.



УДК 321.7+327::911.3(497.11)

Оригинални  
научни рад

Српска политичка мисао 
број 4/2012.

год. 19. vol. 38.
стр. 121-143.

121

МишаСтојадиновић
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ДЕМОКРАТИЈАИ,,ВРЛИНОВИСВЕТ’’*

Сажетак
Kрај XX и по че так XXI ве ка је обе ле жен мно го број ним ин-

тер вен ци ја ма ко је су оправ да ва не на нај ра зли чи ти је мо гу ће на чи не, 
а исти или слич ни до га ђа ји се на зи ва ју зло чи ни ма или пра вед ном 
бор бом у за ви сно сти од то га ко ја стра на их је по чи ни ла. Овај рад је 
по де љен на три де ла. У пр вом де лу аутор ана ли зи ра про блем дво-
стру ких стан дар да при ли ком, ху ма ни тар них ин тер вен ци ја, пре вен-
тив ног ра та, бор бе за де мо кра ти ју и људ ских пра ва. У дру гом де лу 
се ана ли зи ра ју ге о по ли тич ки иза зо ви са ко ји ма се су сре ће Ср би ја, 
док је по след њи део по све ћен ме ђу на род ном пра ву, ко је као да је 
по ста ло мр тво сло во на па пи ру и ко је се ко ри сти или за не ма ру је, а 
све у за ви сно сти од то га на ко га тре ба да се при ме ни.
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, ге о по ли ти ка, ,,но ви свет ски по ре дак’’, ме ђу-

на род но пра во, Ср би ја.

БОРБАЗАДЕМОКРАТИЈУИ/ИЛИОСТВАРИВАЊЕ
,,НОВОГСВЕТСКОГПОРЕТКА’’

,,Ху ма ни тар не ин тер вен ци је’’, ,,пра вед ни рат’’, ,,бор ба за 
де мо кра ти ју’’, ,,пре вен тив ни рат’’, ,,од го вор ност за за шти ту’’, ,,за-
шти та људ ских пра ва’’, ,,бор ба про тив те ро ри зма’’, ови но ви стан-
дар ди у ме ђу на род ним од но си ма по ка зу ју ве ли ку раз ли ку из ме ђу 
зна че ња ко ја се мо гу на ћи у њи хо вим мно го број ним де фи ни ци ја ма 
и њи хо вог прак тич ног оства ри ва ња. Под се ти мо се да да нас Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве пре ма зва нич но усво је ној ре то ри ци не 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ра ту ју, већ да су оне са мо укљу че не у ху ма ни тар не ин тер ве ци је, 
бор бу за де мо кра ти ју и за ла га ње за оства ри ва ње људ ских пра ва. 
Мно го број ни при ме ри, ме ђу тим, раз ве ја ва ју пле ме ни тост ,,но вог 
свет ског стан дар да’’. 

Крај ми ле ни ју ма је обе ле жи ло ,,раз ме тљи во хва ли са ње’’ Сје-
ди ње них Аме рич ких Др жа ва ко је је над ма ши ло сво је прет ход ни ке 
у ,,за ди вље ним во ђа ма иде а ли стич ког но вог све та ко ји су чвр сто 
од лу чи ли да окон ча ју не ху ма ност и ко ји су пр ви пут у исто ри ји по-
све ће ни мо рал ним на че ли ма и вред но сти ма’’. 1) Ово је ,,вре ме но-
вих про све ти те ља’’ у ко ме се ,,ци ви ли зо ва не зе мље’’ под вођ ством 
САД ру ко во де ,,ал тру и змом и мо рал ним вред но сти ма’’. 2) Ова ква 
сли ка све та зву чи го то во иде ал но и да би смо је за и ста при хва ти ли 
мо ра ли би да за не ма ри мо ве ли ки број ,,твр до гла вих чи ње ни ца’’. 

Ди ле му о то ме да ли су мно го број не ин тер вен ци је ко је су 
обе ле жи ле но ви свет ски по ре дак из вр ше не у ци љу бор бе за де мо-
кра ти ју или оства ри ва ња хе ге мо ни је на гло бал ној свет ског сце ни 
Но ам Чом ски [No am Chomsky] раз ре ша ва на је дан јед но ста ван на-
чин. Пре ма ње му, до вољ но је би ти отво ре ног ума да би са ми уви де-
ли да је да нас на сна зи нео им пе ри јал ни кон цепт гло ба ли за ци је где 
се ,,дру ги’’ про гла ша ва ју не при ја те љи ма, а ,,на ше’’ ин тер вен ци је 
,,пра вед ним и де мо крат ским’’. По гле дај мо је дан упо ред ни при каз 
у ње го вом де луИмперијалнеамбиције на ко ме де мон стри ра ка ко 
се за исти до га ђај, мо же твр ди ти да пред ста вља зло чин, али исто-
вре ме но, ако би се тај исти или слич ни до га ђај де сио не где дру где, 
он да би се за ње га мо гло твр ди ти да пред ста вља бор бу за осло бо-
ђе ње: ,,Се ћа мо ли се ру ских на па да на Гро зни у Че че ни ји 1999. го-
ди не? Гро зни је град при бли жно исте ве ли чи не као Фа лу џа са око 
три до че ти ри сто ти не хи ља да љу ди. То ли ко је бом бар до ван да је 
пре тво рен у пра ши ну. Али, ка да ми то исто учи ни мо у Фа лу џи, то 
је осло бо ђе ње.’’3)  

Ов де Чом ски ми сли на је дан од пр вих на па да аме рич ке вој-
ске усме ре них на за у зи ма ње Фа лу џе, ко ји је био усме рен на Оп шту 
бол ни цу. Раз лог ко ји је том при ли ком на ве ден је да је та бол ни-
ца би ла ,,цен тар про па ган де про тив са ве знич ких сна га за то што 
је пре те ри ва ла у из ја ва ма о бро ју на стра да лих ци ви ла’’.4) Под се-
ти мо се да Женевска конвенција ја сно на во ди да ,,ме ди цин ско и 

1) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 65.

2) Исто, стр. 65.

3) Ноам Чомски, Империјалне амбиције – разговори о свету после 9/11 – интервјуи са
ДејвидомБарсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 101.

4) Исто, стр. 100-101.
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ре ли ги о зно осо бље  мо ра би ти по што ва но и за шти ће но и да му 
тре ба пру жа ти сву рас по ло жи ву по моћ’’, као и да ,,ле кар ске еки пе 
и ме ди цин ски тран спорт не сме ју би ти ме та на па да’’.5) До га ђа ји 
у Фа лу џи пред ста вља ју ве ли ко кр ше ње Же нев ске кон вен ци је. ,,У 
на па ду на Оп шту бол ни цу у Фа лу џи, па ци јен ти су из ба че ни из кре-
ве та и за јед но са ле ка ри ма при мо ра ни да лег ну на под са ли си ца ма 
на ру ка ма.’’6) Овај до га ђај све до чи о то ме да би ти ве ли ки зна чи би-
ти јед на ки ји од дру гих и да на гло бал ној свет ској сце ни ве ли ки и 
моћ ни во де глав ну реч, док су ма ли и не моћ ни при ну ђе ни да се ру-
ко во де ста рим сто ич ким на че лом ро ба Епик те та sustineetabstine.  

Са мју ел Хан тинг тон [Sa muel Hun ting ton] је 1999. го ди не у 
ча со пи су Форинаферс на пи сао да док САД ре дов но про гла ша ва-
ју не ке зе мље отпадничким државама, у очи ма мно гих зе ма ља 
упра во су оне по ста ле от пад нич ка су пер си ла и нај ве ћа по је ди нач-
на спољ на прет ња њи хо вим дру штви ма. Вре ме уни по лар ног све та 
је, пре ма Хан тинг то ну, про шло и вре ме је да Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве то уви де.7)

Ка да се ра ди о оправ да ва њу мно го број них ин тер вен ци ја су-
сре ће мо се са ве ли ком кре а тив но шћу ко ја би тре ба ла да ,,обез бе ди 
при ста нак’’. Узми мо при мер Ав га ни ста на. Мајкл Вол цер [Mic hael 
Wal zer] је, опи су ју ћи ин ва зи ју на Ав га ни стан ре као да она пред-
ста вља три јумф те о ри је о пра вед ном ра ту, ко ји сто ји ра ме уз ра ме 
са ,,Ко со вом’’. Вол цер, го во ре ћи о па ци фи зму ка же да он има до-
ста сла бо сти јер је упо тре ба си ле по не кад ле ги тим на. Пре ма Чом-
ском, ар гу мен ти ко ји се ко ри сте да пот кре пе ову те о ри ју углав ном 
се ба зи ра ју на пре ми са ма ,,из гле да ми пот пу но оправ да но”, ,,ја ве-
ру јем”, ,,ја сум њам”.8) Та ко ђе, упо тре ба ра та иако мо жда и мо же 
би ти оправ да на у не ким слу ча је ви ма, то си гур но ни је слу чај ка да 
се ра ди о при ме ри ма ко је он на во ди. Ка да је от по че ло бом бар до ва-
ње Ав га ни ста на ок то бра 2001. го ди не пред сед ник Буш је упо зо ра-
вао да ће се оно на ста ви ти све док Ав га ни стан не пре да љу де ко је 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве сум њи че за те ро ри зам.9) Кључ на реч 
ов де је ,,сум њи че”. 

5) Исто, стр. 101.

6) Исто, стр. 101.

7) Samuel Phillips Huntington, ,,The Lonely Superpower’’, ForeignAffairs, March/April 1999, 
доступно на: http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-p-huntington/the-lonely-
superpower

8) Noam Chomsky, ‘‘A Just War? Hardly‘‘, KhaleejTimes, May 9, 2006.

9) Исто.
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Жан Бет кен Ел штајн [Jean Bet ke Els hta in], ба ве ћи се пи та-
њем по ли тич ког мо ра ла, ука зу је да се ,,го то во сви сла жу, али уз 
из у зе так крај њих па ци фи ста, као и оних ко ји сма тра ју да би тре бао 
до пу сти ти да нас не ка жње но уби ја ју они ко ји нас мр зе, да је бом-
бар до ва ње Ав га ни ста на не сум њи во пра ве дан рат.’’10) 

Га луп је кра јем сеп тем бра 2001. го ди не спро вео ис тра жи-
ва ње јав ног мње ња о то ме  ка ко су се кре та ли ста во ви свет ског 
ста нов ни штва у тре нут ку ка да је бом бар до ва ње на ја вље но. Глав но 
пи та ње на ко је су ис пи та ни ци тре ба ли да да ју од го вор је би ло сле-
де ће: ,,На кон што се са зна иден ти тет те ро ри ста, тре ба ли аме рич ка 
вла да вој но да на пад не зе мљу или зе мље у ко ји ма те ро ри сти има ју 
сво је ба зе, или би, пак, тре ба ло да тра жи њи хо во из ру че ње и до ве-
де их пред суд   ?’’11) На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу-
чи ти да је свет ска јав ност у том тре нут ку би ла у ве ли кој ме ри на 
стра ни ди пло мат ског на чи на ре ша ва ња про бле ма у од но су на вој ну 
ак ци ју. Што се ти че Евро пе, по др шка вој ном де ло ва њу се кре та ла 
у ра спо ну од 8% у Грч кој, па до 29% у Фран цу ској. Ла тин ска Аме-
ри ка је по ка за ла нај ма њу по др шку аме рич ким вој ним ин тер вен ци-
ја ма. Ра спон на овим про сто ри ма се кре тао од 2% у Мек си ку, до 
11% у Ко лум би ји и Ве не цу е ли. Мо же се ре ћи да је је ди ни из у зе так 
на овим про сто ри ма би ла Па на ма где је 80% ста нов ни штва би ло 
скло но ми ро љу би вим сред стви ма, док је 16% би ло за вој не ин тер-
вен ци је. 

Но ам Чом ски ис ти че да се по др шка вој ној ин тер вен ци ји у 
ве ли кој ме ри за сни ва ла на јед ној кључ ној прет по став ци, а то је да 
је утвр ђен иден ти тет од го вор них за на пад 11. сеп тем бра. На осно-
ву све до че ња Ро бер та Му ле ра, ди рек то ра FBI, мо же се ви де ти да се 
чак и осам ме се ци на кон на ре ђе ња пред сед ни ка Бу ша по пи та њу 
бом бар до ва ња ове зе мље и да ље са мо на га ђа о по сред ној по ве за-
но сти Ав га ни ста на.12) 

Што се ти че ста во ва Ав га ни ста на ца по пи та њу ово га, по да-
ци су оскуд ни али ипак по сто је: ,,Кра јем ок то бра 2001. го ди не, на-
кон три не де ља ин тен зив ног бом бар до ва ња, 1.000 ав га ни стан ских 
во ђа оку пи ло се у Пе ша ва ру – не ки су сти гли из ег зи ла, не ки из 
са мог Ав га ни ста на, но сви су би ли од луч ни у то ме да тре ба сврг-
ну ти та ли бан ски ре жим. Био је то ре дак при мер је дин ства ме ђу 
пле мен ским во ђа ма, ислам ским ауто ри те ти ма, за ва ђе ним по ли ти-
ча ри ма и не ка да шњим ко ман дан ти ма ге рил ских гру па, об ја ви ли су 

10)  Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 246.

11)  Исто, стр. 246-247.

12)  Исто, стр. 248.
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ме ди ји. Ме ђу њи ма је би ло мно го не сла га ња али ипак су јед но гла-
сно за тра жи ли од САД да пре ки ну ва зду шне на па де те се свет ским 
ме ди ји ма обра ти ли апе лу ју ћи да се за у ста ви бом бар до ва ње не ду-
жног ста нов ни штва. За тра жи ли су при ме ну дру га чи јих сред ста ва у 
свр га ва њу омра же ног та ли бан ског ре жи ма, ци ља ко ји се, сма тра ли 
су, мо же оства ри ти без уби ја ња и ра за ра ња.’’13)

Нај е ле мен тар ни је на че ло те о ри је пра вед ног ра та је сва ка ко 
на че ло уни вер зал но сти.14) На и ме, уко ли ко при хва ти мо иде ју пра-
вед ног ра та он да би она тре ба ло да бу де уни вер зал но при мен љи ва 
у свим де ло ви ма све та. Али, те шко је за ми сли ти да би се иста на-
че ла мо гла при ме њи ва ти на Ав га ни стан, Еги пат, Ли би ју, Ве ли ку 
Бри та ни ју, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Фран цу ску, Не мач ку... 
До вољ но је по гле да ти овај ар гу ме нат и уви де ти да је иде ја о пра-
вед ном ра ту ви ше не го бе сми сле на. 

Жан Бет ке Ел штајн је, ба ве ћи се Ав га ни ста ном, фор му ли-
са ла че ти ри кри те ри ју ма за пра вед ни рат:15) си ла је оправ да на ако 
не ду жне шти ти од од ре ђе не опа сно сти; рат мо ра би ти отво ре но 
об ја вљен или га на дру ги на чин мо ра одо бри ти ле ги тим но те ло; 
мо ра би ти по кре нут са пра вед ним на ме ра ма; мо ра би ти по след ња 
мо гућ ност, на кон што су ис цр пље не све оста ле мо гућ но сти за ис-
пра вља ње не прав де или од бра ну вред но сти о ко ји ма је реч. Пре ма 
Чом ском ,,пр ви услов у Ав га ни ста ну се не мо же при ме ни ти; дру ги 
и тре ћи са свим су бе сми сле ни: агре со ро ва отво ре на об ја ва ра та ни-
ма ло не по др жа ва тврд ње о пра вед ном ра ту, и нај го ри кри ми нал ци 
твр де да су има ли пра вед не на ме ре, а увек има и оних ко ји ће их у 
то ме по др жа ти; че твр ти услов очи глед но се не мо же при ме ни ти на 
Ав га ни стан.’’ 16)

Још је дан од мно го број них при ме ра ко ји са свим ле по илу-
стру ју илу зор ност ,,до брих на ме ра’’ је сте сва ка ко Ирак. Ако са ми 
се би по ста ви мо пи та ње о то ме због че га су Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја кре ну ле пу тем ра та и санк ци ја ка Ира-
ку мо же мо на са мом по чет ку на ћи ве ли ки број оправ да ња ко ја се 
мо гу све сти на сле де ће: ,,Са дам Ху се ин је мон струм. По чи нио је 
нај стра шни ји мо гу ћи зло чин, по тро вао је пли ном сво је љу де. Не 
сме мо до пу сти ти да та кво ство ре ње оста не у жи во ту.’’17)

13) Исто, стр. 248-249.

14) Исто, стр. 249-250.

15) Исто, стр. 251.

16) Исто, стр. 251.

17) Дејвид Барсамиан, Ноам Чомски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006, стр. 35.
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Ова об ја шње ња го во ре исти ну у сми слу да је Са дам Ху се ин 
[Sad dam Hus se in] за и ста по чи нио зло чи не о ко ји ма се го во ри. Али, 
оно што се ниг де не ће на ћи је сте то да су 1988. го ди не ка да су ти 
зло чи ни по чи ње ни Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та-
ни ја да ва ле пу ну по др шку Ху се и ну.18) Са вет без бед но сти Ује ди ње-
них на ци ја је бр зо ре а го вао на оку па ци ју Ку вај та од стра не Ира ка 
ав гу ста 1990. го ди не осу див ши овај чин и на мет нув ши санк ци је. 
Чом ски, пи та ју ћи се за што је ре ак ци ја Са ве та без бед но сти би ла 
та ко бр за и нео у би ча је но од луч на, на во ди оправ да ња ко ја су по ну-
ђе на од стра не ме ди ја и вла сти: ,,Пр во, је ре че но да је ирач ка агре-
си ја би ла је дин ствен зло чин, ко ји је зах те вао је дин ствен и од лу чан 
од го вор. Се ти мо се чу ве не из ја ве пред сед ни ка Бу ша: Аме ри ка је 
про тив оно га про тив че га је увек би ла – про тив агре си је, про тив 
оних ко ји ко ри сте си лу уме сто сло ва за ко на. То су ре чи пред сед ни-
ка ко ји је осу ђен од стра не Ме ђу на род ног су да прав де због на па да 
на Ни ка ра гву, чи ње ни ца ко ју не сме мо за бо ра ви ти. Дру го, овај чин 
су по здра ви ли као пре крет ни цу ко ја је озна чи ла да су Ује ди ње не 
на ци је ко нач но по че ле да ра де ства ри због ко јих су и би ле фор-
ми ра не, по сао ко ји ни су би ле у мо гућ но сти да оба вља ју за вре ме 
Хлад ног ра та.’’19)  

На пад на Ирак је не што што по себ но при вла чи па жњу и због 
то га јер је из вр шен у тре нут ку ка да је тре ба ло да за поч не хит но за-
се да ње Са ве та без бед но сти у ве зи с том кри зом.20) Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве су бом бар до ва ле Ирак без ика квог обра ћа ња Са ве ту  
без бед но сти УН. Наф та је је дан од нај ва жни јих раз ло га ин те ре со-
ва ња за ове про сто ре. Пер сиј ски за лив пред ста вља ве ли ки из вор 
енер ги је, а са мим тим и мо ћи и ма те ри јал ног бо гат ства. 

За рат у Ира ку Ри чард Фолк [Ric hard Falk] ка же да он пред-
ста вља ,,зло чин про тив ми ра упо ре див са зло чи ни ма за ко је су оп-
ту же не, осу ђе не и ка жње не на ци стич ке во ђе у Нир нбер гу’’.21)

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја су кре ну ле 
у рат ни по ход про тив Ира ка под из го во ром бор бе про тив оруж ја за 
ма сов но уни ште ње ко је се на вод но про из во ди ло на овим про сто-
ри ма. Тај из го вор је ка сни је за ме њен оправ да њи ма за рад спро во ђе-
ња де мо кра ти је на те ри то ри ји Бли ског ис то ка. Да глас Јел [Do u glas 
Jehl] и Деј вид Син гер [Da vid Sin ger] су сеп тем бра 2004. го ди не у 

18) Исто, стр. 35.

19) Ноам Чомски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чигоја, 1999, стр. 61.

20) Дејвид Барсамиан, Ноам Чомски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Рубикон, Нови Сад, 2006, стр. 46.

21) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008. стр. 19.
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Њујорк тајмсу из ве шта ва ли о јед ном пред ви ђа њу На ци о нал ног 
са ве та за по вер љи ве ин фор ма ци је ко је је го во ри ло о то ме да ће 
,,ин ва зи ја на Ирак под ру ко вод ством САД по ве ћа ти по др шку по-
ли ти зо ва ном исла му и ре зул ти ра ти ду бо ком по де лом ирач ког дру-
штва скло ног же сто ким ин тер ним су ко би ма.22)  

Ка ко вој не сна ге у Ира ку ни су ус пе ле да про на ђу оруж је за 
ма сов но уни ште ње, ко је је ина че би ло оправ да ње за на пад, вла да 
САД мо ра ла је да про ме ни стра те ги ју. Она ви ше ни је го во ри ла ка ко 
је ,,ап со лут но уве ре на’’ у то да Ирак рас по ла же ова квим оруж јем, 
већ је по че ла твр ди ти да је аме рич ке оп ту жбе ,,оправ да ло  от кри ва-
ње опре ме ко ја би се мо гла ко ри сти ти за про из вод њу та квог оруж-
ја’’.23) Ова ква про ме на у спољ ној по ли ти ци за бри ња ва јер до вољ но 
је да не ко су ге ри ше да не ка др жа ва има по тен ци јал и на ме ру за 
раз вој оруж ја да би се на шла на ме ти на па да. Не по се до ва ње та квог 
оруж ја ни је ни ка кав га рант то га да не ће те би ти на пад ну ти из тог 
истог раз ло га. 

Не ма сва ка др жа ва мо гућ ност да на мет не нор му. ,,Ако Ин ди-
ја из вр ши ин ва зи ју на Па ки стан да би за у ста ви ла стра вич не зло чи-
не, то ни је нор ма. Али, ако Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве бом бар-
ду ју Ср би ју са про бле ма тич ним оправ да њем, то је нор ма. Ето, то 
зна чи по се до ва ти моћ.’’24)

На осно ву ан ке те спро ве де не од стра не тзв. мре же зна ња ПИ-
ПЕ де цем бра 2003. го ди не мо же се ви де ти да ста нов ни штво САД 
не пру жа пу но по др шке вла ди ним на по ри ма да за др жи сна жно и 
стал но вој но и ди пло мат ско при су ство у Ира ку.25)

По гле дај мо ка ко са ми Ира ча ни ви де ин ва зи ју Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва на Ирак. Ан ке та ко ју је спро вео Га луп ок то-
бра 2003. го ди не је по ка за ла да са мо 1% ан ке ти ра них сма тра да 
је глав ни циљ ове ин ва зи је уво ђе ње де мо кра ти је, 5% ан ке ти ра них 
сма тра да ова ин ва зи ја има за циљ по моћ Ира ча ни ма, а нај ве ћи део 
сма тра да је она спро ве де на за рад за до би ја ња кон тро ле над ирач-
ким ре сур си ма и пре у ре ђе ња Бли ског ис то ка по узо ру на аме рич ке 
ин те ре се.26) 

22) Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 135.

23)  Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008. стр. 20.

24)  Ноам Чомски, Империјалнеамбиције–разговориосветупосле9/11–интервјуиса
ДејвидомБарсамианом, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 8.

25)  Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 77.

26)  Исто, стр. 79-80.
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Из бо ри одр жа ни 2005. го ди не у Ира ку пред ста вља ју на не ки 
на чин по бе ду не на сил ног от по ра ко ме су на кра ју мо ра ле да се по-
ви ну ју и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ве ли ка Бри та ни ја. Иако 
су оне ин си сти ра ле да се ова ствар што је мо гу ће ви ше оду жи на 
кра ју су мо ра ле да по пу сте. ,,То је био пра ви три јумф, не оних ко ји 
ба ца ју бом бе, не го три јумф на ро да ко ји пру жа ју от пор пу тем не на-
сил них сред ста ва, за јед нич ки успех не ре ли ги о зних љу ди и исла-
ми ста.’’27) 

О то ме ко ли ко су по што ва на људ ска пра ва го во ри и  јед на 
ве о ма ин те ре сант на сту ди ја иза шла у сеп тем бру 2012. го ди не под 
на зи вом ,,Me tal Con ta mi na tion and the Epi de mic of Con ge ni tal Birth 
De fects in Ira qi Ci ti es’’ (Ме тал на кон та ми на ци ја и епи де ми ја кон ге-
ни тал них ано ма ли ја ра ђа ња у ирач ким гра до ви ма) од стра не Bul-
letinofEnvironmentalContaminationandToxicology.28) Ова сту ди ја 
раз ма тра ве зу из ме ђу вој них ин тер вен ци ја у Ира ку и по ве ћа ног 
бро ја по ба ча ја и ро ђе них бе ба са не ким озбиљ ни јим де фор ма ци ја-
ма за кљу чу ју ћи на кра ју да је му ни ци ја ко ја је ко ри шће на том при-
ли ком од го вор на за ви со ку сто пу по ба ча ја, ток сич ног ни воа оло ва 
и жи ве, као и бро ја ро ђе ња де це са озбиљ ним де фор ма ци ја ма. 

Ови и мно ги дру ги при ме ри до во де нас до по тре бе да је 
ствар но сти по треб но при ћи отво ре ног ума уз до ста кри тич но сти 
са стал ним пре и спи ти ва њем ства ри ко је нам се сва ко днев но ,,сер-
ви ра ју’’. У ово ме сва ка ко кључ ну уло гу има ин те лек ту ал на ели та. 
Но ам Чом ски ка же да син таг ма ,,од го вор ност ин те лек ту ал ца’’ кри-
је јед ну кључ ну двој ност: бри ше раз ли ку из ме ђу ,,тре ба ло би’’ и 
,,је сте’’. 29) Што се ти че овог пр вог кон тек ста њи хо ва од го вор ност 
би тре ба ло да бу де иста као и од го вор ност оста лих љу ди, ако не и 
ве ћа, јер при ви ле ги је до но се при ли ке, ко је пак са со бом но се и мо-
рал ну од го вор ност.

СРБИЈАУВРТЛОГУГЕОПОЛИТИКЕ

НА ТО сна ге су 24. мар та, на че лу са Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма, от по че ле на пад на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју. 
Клин тон [Wil li am Jef fer sonBill Clin ton] је овај на пад оправ да вао 
по тре бом да се за у ста ви ет нич ко чи шће ње и до не се ста бил ност 

27)  Исто, стр. 118.

28)  M. Al-Sabbak, S. Sadik Ali , O. Savabi G. Savabi • S. Dastgiri , M. Savabieasfahani, ,, Metal 
Contamination and the Epidemic of Congenital Birth Defects in Iraqi Cities’’, Bulletin of
EnvironmentalContaminationandToxicology, 89, 2012.

29)  Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, стр. 213.
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Ис точ ној Евро пи: ,,Не мо же мо да од го во ри мо на та кве тра ге ди је 
сву да, али ка да ет нич ки кон фликт пре ра сте у ет нич ко чи шће ње, 
што мо же мо да раз ли ку је мо, он да мо ра мо да по ку ша мо, што и је-
сте ја сан слу чај са Ко со вом. Да смо се ко ле ба ли у оно ме што је (у 
свом го во ру на звао) пра ве дан и ру жан рат ре зул тат би био мо рал на 
и стра те гиј ска про паст.’’30) 

Ово ту ма че ње су обе руч ке  при хва ти ли и европ ски са ве зни-
ци, при че му је но ви ин тер вен ци о ни зам озна чио по че так но ве ере у 
ко јој ће про све ће не др жа ве до но си ти прав ду та мо где је то по треб-
но – на рав но увек је по треб но по ста ви ти пи та ње: За ко га? Мајкл 
Гле нон [Mic hael Glen non], про фе сор пра ва на Уни вер зи те ту у Ка-
ли фор ни ји на гла ша ва да ,,Кри за на Ко со ву по ка зу је но ву аме рич ку 
спрем ност да учи ни оно што она сма тра пра вед ним – упр кос ме ђу-
на род ном за ко но дав ству’’.31)

Тог истог 24. мар та ка да је НА ТО за по чео ак ци ју, бри тан-
ски ми ни стар од бра не Џорџ Ро берт сон [Ge or ge Ro bert son] (ка сни је 
глав ни се кре тар Се вер но а тлант ског са ве за) из ја вио је у До њем до-
му бри тан ског пар ла мен та да је ,,до сре ди не ма ја 1999. Ослободи-
лачкавојскаКосоваод го вор на за ви ше жр та ва на Ко со ву не го срп-
ске вла сти. При том је ми слио на ал бан ске ге рил це, ко је је до та да 
по др жа ва ла ЦИА, а ко ји су из ја вљи ва ли да уби ства Ср ба има ју за 
циљ иза зи ва ње од ма зде ко ја ће под ста ћи За пад на јав ну по др шку 
НА ТО.’’32)   

Но ам Чом ски ука зу је да је кри за на Ко со ву и Ме то хи ји уз бу-
ди ла стра сти и ду хо ве на на чин ко ји је рет ко ви ђен до са да при че-
му су до га ђа ји при ка за ни као ,,ме ђа ши у ме ђу на род ним од но си ма 
ко ји отва ра ју вра та за до тад не ви ђе ну сце ну свет ске исто ри је и но-
ву епо ху мо рал не че сти то сти под вођ ством иде а ли стич ког Но вог 
све та ре ше ног да окон ча не ху ма ност’’.33) Ова ква схва та ња но вог 
ин тер вен ци о ни зма се мо гу при хва ти ти је ди но са ста но ви шта ,,на-
мер ног не по зна ва ња чи ње ни ца’’. Ми ло мир Сте пић на гла ша ва да 
Ко со во и Ме то хи ја пред ста вља јед но од ме ста ,,где се као у не кој 
ве ли кој аре ни, тра ди ци о нал но су че ља ва ју ин те ре си ве ли ких свет-
ских си ла, до ка зу ју раз ме ре до стиг ну те мо ћи, те сти ра ју гло бал не 
стра те гиј ске кон цеп ци је, при ме њу ју из ме ње ни прин ци пи ме ђу на-
род них од но са, про ве ра ва ју вој не мо гућ но сти за на ме та ње но вих 

30) Ноам Чомски, Нови милитаристички хуманизам – лекције Косова, Филип Вишњић, 
Београд, 2000, стр. 9.

31) Исто, стр. 10.

32) Исто, стр. 71.

33) Исто, стр. 7.
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ре ал но сти и екс пе ри мен ти ше са суд би на ма по је ди на ца, по ро ди ца, 
дру штве них гру па, на ро да и др жа ва’’.34)

Ове ин тер вен ци је су окон ча не на кон 78 да на 10. ју на скла-
па њем вој но-тех нич ког спо ра зу ма и по вла че њем ју го сло вен ске 
вој но-без бед но сне сна ге са про сто ра Ко со ва и Ме то хи је. Уко ли-
ко ма ло бо ље по гле да мо оно што се де ша ва ло мо же мо ви де ти да 
су се ства ри од ви ја ле ма ло дру га чи јим то ком од зва нич но усво је-
не док три не. Овај ,,Ми ло срд ни ан ђео’’ је иза се бе оста вио ве ли ки 
број мр твих, ра ње них и из бе глих, уни ште ну ин фра струк ту ру, шко-
ле, цр кве, ме диј ске ку ће, при че му су упо тре бља ва на не до зво ље на 
сред ства. 

Алек сан дра Сол жењ нцин [Александр Иса е вич Солженицын] 
спра вом ука зу је да су ,,агре со ри шут ну ли у стра ну Ује ди ње не на-
ци је отва ра ју ћи но ву еру где је моћ оно што има пра во.’’35) Пре ма 
ње му не сме би ти ни ка квог по вла ђи ва ња што се ти че илу зи је у 
ци љу од бра не Ко со ва, јер уко ли ко је за шти та људ ских пра ва би ла 
њи хо ва ствар на бри га он да би ,,мо гли да бра не, ре ци мо, јад не Кур-
де, ко ји су ра су ти по раз ли чи тим зе мља ма већ ско ро 40-50 го ди на 
и из ло же ни ис тре бљи ва њу’’36). На ту жбу ко ју је под не ла Ју го сла-
ви ја про тив НА ТО ме ђу на род ни суд се огла сио не на дле жним, али 
је ис та као и  да сма тра да ,,све стра не мо ра ју де ло ва ти у скла ду са 
сво јим оба ве за ма пре ма По ве љи Ује ди ње них на ци ја’’37), у ко јој ове 
ин тер вен ци је сва ка ко не мо гу на ћи сво је уте ме ље ње. 

Ер нест Хас [Er nest Ha as] је то ком 1993. го ди не на Кон фе-
рен ци ји аме рич ке Ака де ми је  по ста вио јед но на пр ви по глед јед-
но став но али ве о ма зна чај но пи та ње: ,,Хо ће ли НА ТО има ти исто 
ин тер вен ци о ни стич ко ста но ви ште ка да и уко ли ко Тур ска поч не да 
још ви ше вр ши при ти сак на сво је курд ске по бу ње ни ке?’’38) Ово пи-
та ње је зна чај но пре све га због то га што од од го во ра у ве ли кој ме ри 
за ви си да ли су ин тер вен ци је ових ,,ве ли ких про све ти те ља’’по кре-
та не сна гом ин те ре са или ху ма ни тар ном бри гом. Слу ча је ви Тур ске 
и Ср би је се раз ли ку ју пре ма јед ној бит ној ства ри: ,,Ср би ја је јед на 
од оних про тив за ко ни тих без бо жни ка ко ји спре ча ва ју ин сти ту ци је 
Сје ди ње них Др жа ва да до ми ни ра ју свет ским си сте мом, док је Тур-

34) Миломир Степић, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, 
Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 7.

35) Ноам Чомски, Нови милитаристички хуманизам – лекције Косова, Филип Вишњић, 
Београд, 2000, стр. 16.

36) Исто, стр. 16-17.

37) Исто, стр. 178.

38) Исто, стр. 19. 
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ска ло јал на кли јент-др жа ва ко ја су штин ски до при но си овом про-
јек ту.’’39)

Уко ли ко по гле да мо 1997. го ди ну мо же мо ви де ти да је она 
ре корд на по до пре ма њу аме рич ког оруж ја у Тур ску.40) Те го ди не 
је Тур ска при ми ла ви ше оруж ја не го за вре ме тра ја ња це ло куп ног 
хлад ног ра та, ко је је ко ри шће но у бор ба ма про тив Кур да. Тур ска 
је та да, ако се из у зму Еги пат и Изра ел по ста ла во де ћи при ма лац 
на о ру жа ња, при че му је 80% укуп не опре ме сти за ло из Ва шинг то-
на.41) Ко лум би ја је те исте го ди не, та ко ђе, има ла ре корд ни по раст 
при је ма на о ру жа ња ко је је за две го ди не са 50 ми ли о на ско чи ло на 
290 ми ли о на, да би се на да ље са мо на ста вио тренд овог ра ста, да 
би 1999. го ди не пре сти гла и Тур ску.42) У Тур ској је до 1997. го ди-
не про те ра но на ми ли о не љу ди из опу сто ше них курд ских кра је ва, 
де се ти не хи ља да је по би је но, док ор га ни за ци је за људ ска пра ва у 
Ко лум би ји про це њу ју да је до 1999. го ди не про те ра но 2,7 ми ли о-
на љу ди, при че му овај тренд бе ле жи са мо раст та ко да је са мо у 
пр вих де вет ме се ци 2002. го ди не про те ра но пре ко 350.000 љу ди.43)  

По гле дај мо шта се де ша ва са не ким од кључ них ак те ра ко ји 
су би ли у вр ху при ли ком бом бар до ва ња СРЈ да нас. Ве ли ки број 
оних ко ји су по др жа ва ли ,,ко сов ску не за ви сност’’ ите ка ко има ју 
од ре ђе них ко ри сти од то га. Ве сли Кларк [We sley Clark], ко ман дант 
сна га НА ТО за вре ме бом бар до ва ња СРЈ, је сре ди ном 2012. го ди не 
за тра жио ли цен цу за ис тра жи ва ње ре зер ви угља од при штин ских 
вла сти. Угаљ би се ко ри стио у про из вод њи син те тич ке наф те. Овај 
пен зи о ни са ни аме рич ки ге не рал пре ко фир ме ,,Ен ви ди ти’’ на ме-
ра ва да ин ве сти ра 5,6 ми ли јар ди до ла ра у на ред них шест го ди на, 
уко ли ко до ђе до ре а ли за ци је, а ка ко би оства ри ли про из вод њу од 
16 ми ли о на ли та ра или 100.000 ба ре ла наф те го ри ва, при че му се 
ре зер ве угља на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је про це њу ју 
на око 14 ми ли о на то на.44) Под се ти мо се да се ова кав на чин про из-
вод ње ко ри сти још од Дру гог свет ског ра та и оно што ов де тре ба 
по себ но на по ме ну ти је да он до во ди до ства ра ња огром не ко ли чи-
не штет них га со ва. 

39) Исто, стр. 20.

40) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 66.

41) Исто, стр. 66.

42) Исто, стр. 66.

43) Исто, стр. 67.

44)  Саша Францисти, ,,26. јун – Весли Кларк инвестира 5,6 милијарди долара на КиМ’’, Пе-
чат, 26. јун 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/06/26-jun-vesli-klark-investira-
56-milijardi-dolara-na-kim/ 
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Та ко ђе и пр ви ко ман дант Кфо ра бри тан ски ге не рал Мајкл 
Џек сон [Mic hael Jac kson] се по но во вра тио на Ко со во и Ме то хи ју 
али ово га пу та као пред став ник “Кор ме наџ мент гру пе” и то по-
сле пу них 12 го ди на. Ме ђу тим ово ни су уса мље ни при ме ри. Ива на 
Ма сти ло вић Ја снић ба ве ћи се овим про бле мом ле по пи ше: ,,Сва ке 
го ди не у по се ту (,,Ко со ву’’) до ла зи бив ши шеф ве ри фи ка ци о не ми-
си је ОЕБС-а и ал бан ски ло би ста Ви ли јам Во кер [Wil li am Wal ker], 
као при ја тељ та ко ђе (...)Бив ши за ме ник ше фа Ун ми ка Сти вен Шук 
[Ste ven Scho ok] био је са вет ник Ха ши ма Та чи ја, а за тим је по чео 
да да је са ве те и пар ти ји Ра му ша Ха ра ди на ја. За то при ма огром ну 
на кна ду. И ње гов ко ле га Џек Ко ви [Jack Ko vi] ви со ко је по зи ци о ни-
ран у ком па ни ји “Бех тел” ко ја на Ко со ву и у Ал ба ни ји гра ди ауто-
пу те ве (...) Онај ко ји је по чео да уби ра пло до ве још у то ку ман да та 
је сте аме рич ки ам ба са дор у При шти ни Кри сто фер Дел [Chri stop-
her Dell]. Ка ко је пи сао „Блиц“, Дел је био уме шан у из воз шља ке 
из Треп че. Овим по слом, али и омо гу ћа ва њем по је ди ним љу ди ма 
Ха ши ма Та чи ја да узму део ко ла ча, за пра во је обез бе ђи вао уно сан 
би знис за ћер ку-фир му ком па ни је ко ју по се ду је Ме длин Ол брајт 
[Ma de le i ne Kor bel Al bright]. Ве зан је и са аме рич ком кор по ра ци јом 
ко ја уче ству је у град њи пу та од Ти ра не до Мер да ра, од че га до би ја 
про це нат. Ауто пут гра де аме рич ка фир ма „Бех тел“ и тур ски парт-
нер „Ен ка“.45)  

Ма длен Ол брајт, бив ши др жав ни се кре та ра САД и ујед но 
је дан од нај зна чај ни јих са рад ни ка у ад ми ни стра ци ји пред сед ни ка 
Би ла Клин то на у ме ђу на род ној ди пло ма ти ји за при зна ва ње ,,Ко со-
ва’’, на ме ра ва да ку пи ко сов ску По шту и ко сов ске те ле ко му ни ка-
ци је пре ко сво је ком па ни је ,,Ол брајт ка пи тал ме наџ мент’’.46) Њен 
зах тев се на ла зи ме ђу још осам за ин те ре со ва них пред у зе ћа за при-
ва ти за ци ју ПТК. Ме ђу тим то ни је њен пр ви по слов ни по ду хват на 
овим про сто ри ма. Она је још од ,,2004. го ди не би ла спе ци јал ни 
са вет ник пред сед ни ка Управ ног од бо ра „Ип ко не та“, те ле ко му ни-
ка ци о не гру па ци је ко ја је осно ва на усред бом бар до ва ња бив ше Ју-
го сла ви је од стра не Ме ђу на род ног ко ми те та за по моћ угро же ни ма. 
За јед но са „Ип ком“, нај зна чај ни јим про вај де ром ло кал ног ин тер-
не та, „Ол брајт гру па“ је уче ство ва ла пре ви ше го ди на у ку по ви ни 
ли цен це за мо бил ну те ле фо ни ју.’’47) А да не го во ри мо о нај но ви јем 

45) Ивана Мастиловић Јаснић, ,,Помогли Тачију, па развили свој бизнис на Косову’’, Блиц, 
21. 08. 2012, доступно на: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/338780/Pomogli-Taciju-pa-
razvili-svoj-biznis-na-Kosovu

46) ,,Олбрајтова купује косовски Телеком’’, РТС, 19 август, 2012, доступно на: http://www.
rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1159254/Olbrajtova+kupuje+kosovski+Telekom.html

47) ,,Олбрајт и Кларк у освајању Косова’’, Печат, 6. септембар 2012, доступно на: http://
www.pecat.co.rs/2012/09/olbrajt-i-klark-u-osvajanju-kosova/
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ин ци ден ту ка да је при ли ком пот пи си ва ња сво је књи ге у Пра гу, а 
по што је овај до га ђај пре ки нуо про тест удру же ња ПријатељиСрба
саКосова, Ма длен Ол брајт ви ка ла: ,,Од врат ни Ср би! На по ље!’’48)   

При ти сци на Ср би ју ка да се ра ди о ста ту су Ко со ва и Ме то хи-
је су и да ље при сут ни. Иако се сву да мо же чу ти да се ин те гра ци ја 
Ср би је у ЕУ не ће усло ви ти  при зна ва њем не за ви сно сти ,,Ко со ва’’, 
и то од истих оних др жа ва ко је су уче ство ва ле у ин тер вен ци ја ма 
и ме ђу пр ви ма при зна ле не за ви сност, у прак си ства ри сто је ма ло 
дру га чи је. По гле да мо нај пре усло ве ко је је Бер лин по ста вио Ср би-
ји да би от по че ла пре го во ре о при сту пу: ,,Ср би ја мо ра ис пу ни ти 
Ак ци о ни план ко ји је скло пи ла са Европ ском ко ми си јом по чет ком 
2011. го ди не ко ји об у хва та 96 та ча ка, тј. за ко на и за да та ка ко ји су 
њи ме утвр ђе ни; да про на ђе крив це за на пад на не мач ку ам ба са ду 
фе бру а ра 2008. го ди не, по што је Бер лин при знао не за ви сност Ко-
со ва; да на ста ви са по ми ре њем у ре ги о ну; да се ре а ли зу ју до са да-
шњи ре зул та ти пре го во ра ди ја ло га из ме ђу При шти не и Бе о гра да; 
да се уки ну па ра лел не ин сти ту ци је на се ве ру Ко со ва; да Бе о град 
ак тив но ути че на Ср бе са се ве ра да са ра ђу ју са Еулек сом и Кфо-
ром; и на кра ју онај ко ји је и ујед но за Ср би ју и нај ва жни ји је да 
при сту па њем чла ни це не сме ју уно си ти спор не су ко бе у ЕУ при 
че му Ср би ја пре пре го во ра мо ра да по ка же ви дљи ву во љу да је 
спрем на да по стиг не прав но оба ве зу ју ћу нор ма ли за ци ју од но са са 
Ко со вом с пер спек ти вом да обе пу но прав не чла ни це у сми слу ЕУ 
уго во ра мо гу ре а ли зо ва ти сво ја пра ва и оба ве зе не за ви сно јед на 
од дру ге и за јед но.’’49) Ан дре ас Шо кен хоф [An dre as Schoc ken hoff], 
шеф по сла нич ке гру пе ЦДУ у Не мач ком Бун де ста гу, сма тра да 
ових се дам та ча ка Ср би ја мо ра да ре ши на свом пу ту ка европ ским 
ин те гра ци ја ма. Он је услов о то ме да Ср би ја мо ра да пот пи ше спо-
ра зум о до бро су сед ским од но си ма пре по чет ка пре го во ра са ЕУ 
по пр ви пут обе ло да нио 13. сеп тем бра 2012.50) А да не го во ри мо о 
осам прин ци па ко је је Пи тер Фејт [Pi e ter Cor ne lis Fe ith], бив ши ме-
ђу на род ни ци вил ни пред став ник на Ко со ву и Ме то хи ји, са ста вио 
уочи са мог про гла ше ња ,,ко сов ске не за ви сно сти’’ о ко ји ма ће се 
тек ,,ло ми ти ко пља’’.  

48) ,,Одвратно понашање Мадлен Олбрајт’’, РТС, 01. новембар 2012, доступно на: http://
www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/1203464/Odvratno+pona%C5%A1anje+Medlin+Ol
brajt+.html 

49) Жељка Јевтић, ,,Седам услова Немачке за почетак преговора Србије са ЕУ’’, Блиц, 13. 
09. 2012, доступно на: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/342590/Sedam-uslova-Nemacke-
za-pocetak-pregovora-Srbije-sa-EU

50) П. Васиљевић, ,,Берлин: Србија да потпише споразум са Косовом’’, Новости, 13. 
септембар 2012, доступно на: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.
html:396859-Berlin-Srbija-da-potpise-sporazum-sa-Kosovom
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Ово су усло ви пре ко ко јих не тре ба пре ћи ола ко, иако не ке 
из ја ве, као што су на при мер из ја ве Вен са на Де же ра [Vin cent De-
gert], по ку ша ва ју да ума ње њи хов зна чај го во ре ћи да је то са мо јед-
но ми шље ње и да то ни је зва ни чан став не мач ке вла де. Уоста лом 
о ово ме го во ри и сам Шо кен хоф:   ,,Оно што је бит но и што мо ра 
да бу де ја сно, је сте да од лу ку о от по чи ња њу пре го во ра о ула ску у 
ЕУ до но си Европ ски са вет и то јед но гла сно, а Не мач ка је ве за на за 
од лу ку Бун де ста га. За то ни је од лу чу ју ће шта пред ла же ЕУ, већ да и 
Бун де стаг да сво ју са гла сност.“51) Уоста лом о ово ме го во ри и Мар-
тин Шулц, пред сед ник Европ ског пар ла мен та, пре ма ко ме се ,,раз-
го во ри са Ко со вом мо ра ју за вр ши ти ме ђу соб ним при зна њем’’.52) 

У том сми слу, тре ба обра ти ти па жњу и на го ди шњи из ве штај 
о на прет ку зе ма ља ка члан ству у ЕУ Европ ске ко ми си је где се по 
пр ви пут по ми ње те ри то ри јал ни ин те гри тет Ко со ва у де лу по све-
ће ном Стра те ги ји про ши ре ња и глав ним иза зо ви ма (Enlargement
StrategyandMainChallenges2012-2013). Ште фан Фи ле је ка сни је 
при ли ком по се те Ср би ји из ја вио да је она по гре шно про ту ма че на. 
Он је у свом ин тер вјуу за РТС ис та као да по ми ња ње те ри то ри јал-
ног ин те гри те та не би тре ба ло да бу де из не на ђе ње и да не ма ве зе 
са ста ту сом.53) Да не би би ло за бу не на ве шће мо у пот пу но сти део у 
ко ме се ова фор му ла ци ја по ми ње: ,,У скла ду са за кључ ци ма Са ве та 
5. де цем бра 2011. ко је је одо брио Европ ски са вет 9. де цем бра 2011. 
о усло ви ма за по че так пре го во ра са Ср би јом о при сту па њу, Ко ми-
си ја ће пред ста ви ти из ве штај чим бу де до не ла оце ну да је Ср би ја 
по сти гла нео п хо дан сте пен на прет ка у скла ду са кри те ри ју ми ма за 
члан ство, по себ но кључ ног при о ри те та пред у зи ма ња ко ра ка ка ви-
дљи вом и одр жи вом по бољ ша њу од но са са Ко со вом (...) Ви дљи во 
и одр жи во по бољ ша ње од но са Ср би је и Ко со ва је нео п ход но да би 
мо гле да на ста ве на свом пу ту ка ЕУ, из бе га ва ју ћи при том да се 
бло ки ра ју ме ђу соб но. Овај про цес би тре ба ло да до ве де до нор ма-
ли за ци је од но са из ме ђу Ср би је и Ко со ва са до брим из гле ди ма да 
мо гу да у пот пу но сти оства ре сво ја пра ва и ис пу не сво је оба ве зе 
у окви ру ЕУ. Ре ша ва ње про бле ма на се ве ру Ко со ва, уз по што ва ње 
те ри то ри јал ног ин те гри те та Ко со ва и на ро чи то по тре ба ло кал ног 

51) Никола Верзић, ,,Седам тачака немачког ултиматума: време је за не!“, Печат, 20. 
септембар 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/09/sedam-tacaka-nemackog-
ultimatuma-vreme-je-za-ne/

52) Ратко Марковић, ,,Косово и Метохија: Нормализовање ненормалног’’ Печат, 20. 
септембар 2012, доступно на: http://www.pecat.co.rs/2012/09/kosovo-i-metohija-normal-
izovanje-nenormalnog/ 

53) ,,Дијалог, али без признања Косова’’, РТС, 11. октобар 2012, доступно на: http://www.rts.
rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1189928/Dijalog,+ali+bez+priznanja+Kosova.html 
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ста нов ни штва, би ће кључ ни еле ме нат тог про це са.’’54) Уко ли ко је 
тач но то што Фи ле твр ди он да би би ло по треб но да се у из ве шта ју 
ова фор му ла ци ја про ме ни и по ја сни, јер она не би сме ла са др жа ти 
еле мен те под ло жне раз ли чи тим ту ма че њи ма. Све ово до во ди до 
то га да је број гра ђа на ко ји су скеп тич ни ка да се ра ди о члан ству у 
ЕУ све ве ћи.

Гра фи кон: Да ли Ср би ја тре ба да постане 
члани ца ЕУ? (по да ци су у %)

Из вор: Ива на Ма сти ло вић Ја снић, ,,Бе о гра ђа ни и мла ди нај ви ше про тив 
ЕУ’’, Блиц,  17. ок то бар 2012.

МЕЂУНАРОДНОПРАВОИ/ИЛИ
ДЕМОНСТРАЦИЈАМОЋИ

Ка да се ра ди о ме ђу на род ном пра ву оно за моћ не др жа ве по-
ста је ,,де мон стра ци ја мо ћи’’. Став САД пре ма ме ђу на род ном пра ву 
и ин сти ту ци ја ма се нај бо ље мо же ви де ти у њи хо вом од но су пре ма 
Ује ди ње ним на ци ја ма. Кон до ли за Рајс [Con do le ez za Ri ce], др жав-
ни се кре тар у Бу шо вој [Ge or ge H. W. Bush] вла ди, је у из да њу Фо-
рин аферс ја ну а ра 2000. го ди не осу ди ла ,,ре флек сно ува жа ва ње 
(...) пој мо ва ме ђу на род ног за ко на, нор ми и ве ро ва ња да је по др шка 

54) Communication from theCommission to theEuropeanParliament and theCouncil –En-
largement Strategy and Main Challenges 2012-2013, European Commision, 10.10.2012, 
доступно на: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/strategy_
paper_2012_en.pdf
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мно гих др жа ва или, још бо ље, ин сти ту ци ја као што су Ује ди ње не 
на ци је, од пре суд ног зна ча ја за за ко ни тост вр ше ња вла сти.’’55) 

Френ сис Фу ку ја ма [Fran cis Fu kuyama] је 1992. го ди не ба ве ћи 
се овим про бле мом об ја снио од нос из ме ђу Ује ди ње них на ци ја и 
Сје ди ње них Др жа ва на је дан ве о ма ин те ре сан тан на чин: ,,Ује ди-
ње не на ци је крај ње су ко ри сне као ин стру ме нат аме рич ког уни-
ла те ра ли зма, те су мо жда чак и глав ни ме ха ни зам пре ко ко јег ће 
се  тај уни ла те ра ли зам спро во ди ти’’.56) Овај за кљу чак се у ве ли кој 
ме ри по ка зао тач ним, што се мо же ви де ти и пре ма то ме да ка да год 
УН не при ста ну да се по ви ну ју же ља ма САД оне би ва ју или за о би-
ђе не или се на њи хо ве од лу ке ста вљао ве то. 

Са дам Ху се ин [Sad dam Hus se in] ни је по што вао од лу ке Ује-
ди ње них на ци ја те се за ње га мо же ре ћи да је с пра вом осу ђи ван. 
Ме ђу тим, Но ам Чом ски ука зу је да би ова кав прин цип он да тре ба ло 
при ме ни ти и на оста ле, тј. на све оне ко ји те исте ре зо лу ци је не по-
шту ју. Јед на од нај ва жни јих ре зо лу ци ја ко је Сје ди ње не Др жа ве ни-
су по што ва ле је сте сва ка ко Ре зо лу ци ја 687 ко ја је ,,тра жи ла уки да-
ње  санк ци ја у тре нут ку ка да Са вет без бед но сти утвр ди да се Ирак 
при др жа ва ра ни јих ре зо лу ци ја и да је по чео уни шта ва ње оруж ја за 
ма сов но уни ште ње и об у ста вио до пре ма ње оруж ја с Бли ског ис то-
ка’’.57) Сје ди ње не Др жа ве не са мо да ни су има ле на ме ру да уки ну 
санк ци је, не го су би ле и про тив би ло ка квог убла жа ва ње истих. 
Чом ски та ко ђе ис ти че да су Тур ска и Ма ро ко пре кр ши ли ви ше ре-
зо лу ци ја Са ве та без бед но сти не го Ирак.58) То би он да зна чи ло да 
би и пре ма по ме ну тим др жа ва ма ко је су кр ши ле ре зо лу ци је Са ве та 
без бед но сти тре ба ло, та ко ђе, по кре ну ти ка зне не ме ре. 

Дин Аче сон [Dean Ac he son], ви ши са вет ник у Ке не ди је вој 
[John F. Ken nedy] ад ми ни стра ци ји, је при ли ком пре да ва ња у Аме-
ричкомудружењузамеђународноправо из нео док три ну пре ма ко-
јој,,не по сто ји ни ка кав ле гал ни про блем уко ли ко  Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве од го во ре на не ки иза зов њи хо вој моћи,позицијии
престижу.’’59) Ова док три на се по ја ви ла не по сред но по сле ку бан-
ске ра кет не кри зе ко ја је свет ума ло до ве ла на иви ци ну кле ар ног 
ра та, а ко ја је би ла ре зул тат ши ро ке ме ђу на род не кам па ње у ци љу 
свр га ва ња Фи де ла Ка стра [Fi del Ca stro]. 

55) Con do le ez za Ri ce, ,,Cam pa ign 2000: Pro mo ting the Na ti o nal In te rest’’, Fo re ign Af fa irs, Ja nu-
ary/Fe bru ary 2000, до ступ но на: http://www.fo re ig naf fa irs.com/ar tic les/55630/con do le ez za-
ri ce/cam pa ign-2000-pro mo ting-the-na ti o nal-in te rest

56) Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008. стр. 39.

57) Исто, стр. 40.

58) Исто, стр. 41.

59)  Dean Ac he son, ProceedingsoftheAmericanSocietyofInternationalLaw,бр. 13 и 14. 1963.
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Пи та ње ве та, та ко ђе, пред ста вља ин те ре сан тан по ка за тељ 
од но са мо ћи на свет ској сце ни. Ка да не ка дру га др жа ва сем Сје ди-
ње них Др жа ва за пре ти ве том то се од мах пред ста вља сла бо шћу и 
ди пло мат ским не у спе хом Ује ди ње них на ци ја. Је дан од при ме ра је 
сва ка ко Фран цу ска ко ја је пре ти ла да ће уло жи ти ве то. Ова кав чин 
је иза за вао мно го број не осу де од ко јих су нај гла сни је би ле осу де 
Сје ди ње них Др жа ва. С дру ге стра не, ка да то исто учи не Сје ди ње не 
Др жа ве на то се гле да као на не ва жну ствар, ,,а по вре ме но чак и по-
здра ви као сим бол прин ци пи јел но сти не по пу стљи вог Ва шинг то-
на’’.60) Едвард Лак [Ed ward Luck], ди рек тор Цен тра за ме ђу на род не 
ор га ни за ци је на Уни вер зи те ту Ко лум би ја, ука зу је да ,,ако ма ње си-
ле на ме ра ва ју да од Са ве та без бед но сти ство ре фо рум на ко јем ће 
се гла со ви ма, ре чи ма и јав ним апе ли ма су прот ста вља ти аме рич кој 
мо ћи, то ће са мо до при не ти да љем сла бље њу ње го вог ле ги ти ми те-
та и ве ро до стој но сти’’.61)

Абра хам Со фа ер [A bra ham So fa er], Са вет ник за прав на пи-
та ња Стејт Де парт мен та, је, ка да се ра ди о УН, ука зи вао да су Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве на са мом по чет ку од осни ва ња УН мо-
гле да ра чу на ју да ће им ве ћи на чла ни ца пру жа ти сна жну по др шку. 
Ме ђу тим, ста ње се то ком вре ме на из ме ни ло. УН су се про ши ри ле 
и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве ни су мо гле ви ше да ра чу на ју на 
ап со лут ну по слу шност. То је зах те ва ло да САД про ме не по ли ти ку 
што се ти че УН, а ка кав ће она курс за у зе ти ви ди се из сле де ће Со-
фа е ро ве из ја ве:,,Има ли смо сву моћ и бо гат ство, а дру ги су мо ра ли 
ра ди ти оно што смо им ре кли. Ме ђу тим, ка да је до шло до де ко ло-
ни за ци је и ка да је УН при сту пио ве ли ки број зе ма ља, ви ше ни смо 
мо гли ра чу на ти на по др шку ве ћи не. Ви ше ни смо мо гли до пу сти ти 
Свет ском су ду ни ти УН да су де о би ло че му што ра ди мо, јер је по-
сто ја ла мо гућ ност да се не ће сло жи ти с на ма. За пра во, би ло је мно-
го ве ро ват ни је да се не ће сло жи ти. Али, то не зна чи да ми ни смо у 
пра ву. То зна чи да они ни су у пра ву.’’62) 

Буш и Блер [Tony Bla ir] су по ка за ли ве ли ко не по што ва ње 
пре ма ме ђу на род ном пра ву и ин сти ту ци ја ма и ти ме што су на са-
ми ту одр жа ном на Азор ским остр ви ма по ста ви ли ул ти ма тум Са ве-
ту без бед но сти: ,,Пот чи ни те се на шим зах те ви ма у сле де ћа два де-
сет че ти ри ча са, или ће мо на па сти Ирак и та мо ус по ста ви ти ре жим 
по сво јој во љи, без ва ше не по треб не до зво ле. А то ће мо учи ни ти 

60) Но ам Чом ски, Империјалнеамбиције–разговориосветупосле9/11–интервјуисаДеј-
видомБарсамианом, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 42.

61) Ed ward C. Luck, “Ma king the World Sa fe for Hypoc risy,” NewYorkTimes,22 March 2003, 
до ступ но на http://www.nyti mes.com/2003/03/22/opi nion/ma king-the-world-sa fe-for-
hypoc risy.html

62) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 45.
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без об зи ра на то хо ће ли Са дам Ху се ин и ње го ва по ро ди ца на пу сти-
ти зе мљу. Наш на пад је ле ги ти ман, об ја вио је Буш, јер Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве има ју су ве ре но пра во да ко ри сте си лу ка да тре-
ба да га ран ту ју вла сти ту си гур ност, ко јој Ирак пре ти са Са да мом 
или без ње га. Ује ди ње не на ци је су ире ле вант не јер ни су ис пу ни ле 
сво је ду жно сти – ни су слу ша ле на ло ге из Ва шинг то на. Сје ди ње не 
Др жа ве спро ве шће пра вед не зах те ве све та, чак иако се ве ћи на то ме 
про ти ви.’’63) 

Да кле, или ће др жа ве су сти ћи Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 
на пу ту ко ри шће ња си ле и при дру жи ти им се, или ће све оне ко је 
им се на ђу на пу ту сна ћи стра шне по сле ди це. Но ам Чом ски ка же 
да САД ,,је су под не ле Ре зо лу ци ју 1441, али су при том ја сно ста-
ви ле до зна ња да им уоп ште ни је ста ло до то га да ли ће она би ти 
при хва ће на и да ли ће она би ти ис по што ва на од стра не Ира ка. Буш 
је  пи та ње ре зо лу ци је про гла сио бес пред мет ним: САД ће по ста ви-
ти свој ре жим чак иако се Са дам пот пу но раз о ру жа, иако се мак-
ну он и ње го ве при ста ли це, што је ја сно на гла ше но на Азор ским 
остр ви ма.’’64) 

Сје ди ње не Др жа ве су због ве ли ких не у спе ха по сле вој не оку-
па ци је Ира ка за тра жи ле по моћ од Ује ди ње них на ци ја да пре у зму 
део тро шко ва. Чом ски ука зу је на то да је Са вет без бед но сти Ује ди-
ње них на ци ја јед но гла сно усво јио аме рич ко-бри тан ску ре зо лу ци ју 
(Ре зо лу ци ја бр. 1511), али и да то ни је про шло та ко глат ко.65) Ки на, 
Фран цу ска и Ру си ја су се као стал ни чла но ви Са ве та без бед но сти 
ус про ти ви ле овој ре зо лу ци ји не же ле ћи да по ну де сво ју по моћ у 
вој сци и нов цу. Ме ђу тим, ка сни је су ипак, за јед но са Не мач ком, 
Па ки ста ном и оста ли ма, под ле гле аме рич ком при ти ску. ,,Ме шо ви-
ти од го вор на ре зо лу ци ју пред ста вља ре ак ци ју на чи тав низ при ме-
ра се бич не над ме но сти ко ју је Ва шинг тон го ди на ма ис по ља вао у 
од но су на ме ђу на род ну за јед ни цу и на са ме Ује ди ње не на ци је.’’66) 

Сје ди ње не Др жа ве су сле де ћи Стра те ги ју на ци о нал не без-
бед но сти ко ја им је да ва ла пра во да упо тре би си лу, ,,ако је по треб-
но и јед но стра но про тив сва ко га ко га про гла си не при ја те љем’’67), 
об ја ви ле рат Ира ку без са гла сно сти Ује ди ње них на ци ја. Буш је на 
кон фе рен ци ји за штам пу 6. мар та по ста вив ши пи та ње о то ме да ли 
је ирач ки ре жим раз о ру жан као што то зах те ва ре зо лу ци ја Ује ди-
ње них на ци ја бр. 1441 од мах раз ја снио да ,,од го вор на ово пи та ње 

63) Ноам Чомски, Хегемонијаилиопстанак, Рубикон, Нови Сад, 2008, стр. 38., стр. 44.

64)  Исто, стр. 44-45.

65)  Но ам Чом ски, Интервенције, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 45.

66)  Исто, стр. 45.

67)  Исто, стр. 45.
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уоп ште ни је би тан, јер ка да је реч о на шој без бед но сти, не тре ба 
нам ни чи ја до зво ла’’.68) На осно ву ово га се мо же ви де ти да ка да су 
ин те ре си Сје ди ње них Др жа ва у пи та њу ме ђу на род не ин сти ту ци је 
ни су мно го бит не. САД је ре кор дер од ше зде се тих го ди на по пи-
та њу ве та на ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти, Ве ли ка Бри та ни ја је 
дру га, док су Фран цу ска и Ру си ја да ле ко иза њих.69) Пред сед ник 
Буш је сте по ку шао да рас по де ли тро шко ве ра та у Ира ку са Ује ди-
ње ним на ци ја ма, али при том је Ва шинг тон тај ко ји мо ра да упра-
вља Ира ком. ,,Ма ло је оних ко ји ве ру ју да Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве та мо по ку ша ва ју да уве ду та кву власт ко јој ће би ти до зво-
ље но да вла да не за ви сно.’’70)

Ка да је Ме ђу на род ни суд осу дио на пад на Ни ка ра гву као 
,,не за ко ни ту упо тре бу си ле’’ Абра хам Со фа ер [A bra ham So fa er], 
прав ни са вет ник Стејт де парт мен та, је из ја вио да се не мо же ви ше 
ра чу на ти да чла ни це Ује ди ње них на ци ја де ле ми шље ње Сје ди ње-
них Др жа ва, ко ји ма се ве ћи на че сто су прот ста вља у рас пра ва ма о 
ва жним ме ђу на род ним пи та њи ма и да за то ,,мо ра мо да ре зер ви-
ше мо за се бе моћ да од лу чи мо ка ко ће мо де ло ва ти и ко ја пи та ња 
ула зе у су штин ску ју рис дик ци ју ин тер них пи та ња Сје ди ње них Др-
жа ва’’.71)    

Што се ти че про бле ма ра та по ве ља УН је ве о ма ја сна. Она 
за бра њу је сва ку прет њу и упо тре бу си ле, осим у слу ча ју са мо од-
бра не и је ди но да не ка зе мља бу де на пад ну та она има пра во да се 
бра ни, док је у свим оста лим слу ча је ви ма си ла за бра ње на, осим 
уко ли ко то Са вет без бед но сти из ри чи то не одо бри. По гле дај мо 
при мер на па да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва на Ли би ју, ко ји на-
во ди Чом ски, а за ко ји ка же да пред ста вља ,,ди рек тан ша мар УН и 
це лом све ту, ко јем је да та по ру ка да ће САД ра ди ти оно што им је 
во ља’’.72) Ка да су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве бом бар до ва ле Ли-
би ју 1986. го ди не, слу жбе но оправ да ње Ре га на и Стејт де парт мен-
та је би ло да се ра ди о тзв. од бра ни од бу ду ћег на па да.73) Од бра на 
од не че га што се још ни је де си ло не мо же и не сме да по сто ји. Јер 
у том слу ча ју сва ка зе мља би се на шла ла ко на ме ти на па да. До-
вољ но је да не ко ,,по сум ња’’ па да ,,рат ни буб ње ви за поч ну сво ју 
му зи ку’’, без об зи ра на то да ли је то за и ста та ко.  

68) Исто, стр. 46.
69) Исто, стр. 46.
70) Исто, стр. 47.
71) Но ам Чом ски, Новимилитаристичкихуманизам–лекцијеКосова, Фи лип Ви шњић, Бе-

о град, 2000, стр. 179.

72) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 44.

73) Исто, стр. 44.
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Ме ђу тим, Бан Ки Мун, ге не рал ни се кре тар УН, је је дан од 
ве ли ких за го вор ни ка док три не ,,од го вор ност за за шти ту”, ко ја до-
зво ља ва ин тер вен ци о ни зам у ци љу за шти те на ро да це лог све та од 
не де ла сво јих вла сти. По треб но је са мо да ,,ме ђу на род на за јед ни-
ца» про це ни да власт не ке зе мље угро жа ва сво је гра ђа не и од мах 
се ,,па ли зе ле но све тло’’ за по че так ин тер вен ци је. Под се ти мо се 
да је Бан Ки Мун још на кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на у Бер ли ну 
2008. го ди не из ја вио да је у де ло ва њу на осно ву Од го вор но сти за 
за шти ту ,,нео п ход но пре у зе ти ра не пре вен тив не ко ра ке – ко ји не 
би тре ба ло да зах те ва ју ни јед но гла сност у Са ве ту без бед но сти, ни 
сли ке на ста ју ћих зло чи на ко ји шо ки ра ју са вест све та’’.74)  

Но ам Чом ски на гла ша ва да ће Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве сво ју по ли ти ку на ста ви ти да спро во де пре све га кроз НА ТО и 
Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ју, за ко је сма тра ју да их мо гу др-
жа ти под над зо ром, док ће се и да ље слу жи ти Ује ди ње ним на ци-
ја ма, на ро чи то у слу ча је ви ма ка да на њих бу ду мо гле да пре ба це 
од го вор ност за не ке про бле ме.75) Ово се мо же ви де ти и на осно ву 
по ку ша ја Европ ске за јед ни це да се по бу не про тив на ме та ња ем-
бар га на Ку би. Клин то но ва вла да је ре а го ва ла на овај по ку шај та ко 
што је јед но став но од у зе ла над ле жност Свет ској тр го вин ској ор-
га ни за ци ји. Ова кав чин је оправ да ван као ,,из у зе так у слу ча ју др-
жав не без бед но сти’’.76) Да кле, ако се не ки чин не сви ди ве ли ким 
си ла ма, без об зи ра да ли је или ни је у скла ду са ме ђу на род ним 
пра вом, он да се то про гла ша ва про бле мом др жав не без бед но сти 
на кон че га пра ви ла игре пре ста ју да ва же. Фор ми ра ње НА ТО ни је 
би ло спро ве де но због не ких иде а ла. Но ам Чом ски у ово ме ви ди 
на чин на ко ји Сје ди ње не Др жа ве же ле да обез бе де до ми на ци ју над 
европ ским зе мља ма. Ка ко то Ле флер [Melvyn Lef fler] ле по ка же 
,,ни ин те гри са на Евро па, ни ује ди ње на Не мач ка, ни не за ви сни Ја-
пан не сме ју се пре тво ри ти у тре ћу си лу или не ка кав не у трал ни 
блок’’.77)   Ује ди ње не на ци је би мо жда и мо гле од и гра ти по зи тив ну 
уло гу али са мо ако им то до зво ле ве ли ке си ле. 78) 

74) Алек сан дар Па вић, ,,Бан Ки Мун: Ка ко је Но ви свет ски по ре дак ба нуо на Бал кан’’, Пе-
чат, 2. ав густ 2012, до ступ но на: http://www.pe cat.co.rs/2012/08/ban-ki-mun-ka ko-je-no vi-
svet ski-po re dak-ba nuo-na-bal kan/

75) Деј вид Бар са ми ан, Но ам Чом ски, Пропаганда и јавномњење – разговори сНоамом
Чомским, Ру би кон, Но ви Сад, 2006, стр. 48.

76) Исто, стр. 49.

77) Melvyn Lef fler, APreponderanceofPower:NationalSecurity,TheTrumanAdministration,
andtheColdWar,Stan ford Uni ver sity Press. 1992; Но ам Чом ски, Година501–конквиста
сенаставља, Све то ви, Но ви Сад, 1998, стр. 59.

78) No am Chomsky, Understanding Power – the IndispensableChomsky, Edi ted by Pe ter R. 
Mitchell and John Scho ef fel, The New Press, New York, 2002, стр. 84.
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DEMOCRACYAND“THEBRAVENEWWORLD”

Summary
The end of the 20th and the be gin ning of the 21st cen tury is cha-

rac te ri zed by nu me ro us in ter ven ti ons that are ju sti fied in va ri o us ways, 
and at the sa me ti me the sa me of si mi lar events are cla ri fied as cri mes or 
rig hte o us war, de pen ding on which si de com mit ted them. This pa per is 
di vi ded in three parts. In the first part the aut hor analyzes the pro blem of 
do u ble stan dards du ring hu ma ni ta rian in ter ven ti ons, pre ven ti ve wars, 
and the fight for de moc racy and the hu man rights. The se cond part de-
als with the Ser bian ge o po li ti cal chal len ges, and the last part analyzes 
in ter na ti o nal law, which has be co me only for ma lity, and which is used 
or ig no red de pen ding on the ac tors which are in vol ved.
Key words: de moc racy, ge o po li tics, “new world or der”, in ter na ti o nal law, 

Ser bia.    
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Resume
Glo ba li za tion re pre sents a com plex pro cess fil led with con tra-

dic ti ons that chan ges its struc tu re and the dyna mics of con tem po rary 
so ci ety on day to day ba sis. This pro cess shows its Ja nus fa ce daily 
by which it in flu en ces the fa te of con tem po rary so ci e ti es of the world. 
The neo li be ral con cept of glo ba li za tion and its asymme tric sho wing in 
mo der nity un for tu na tely com ple tely pus hed back its eman ci pa ting ro le. 
One of the most im por tant in tel lec tu als who deal with this is sue is by all 
me ans No am Chomsky who se li fe and work mar ked the lar ger part of 
the 20th cen tury as well as the be gin ning of the 21st cen tury. This mag-
ni fi cent fig hter for the pe a ce ca u se and the de moc racy is a good exam-
ple that the pen the most po wer ful we a pon of all. No am Chomsky in his 
works de als with the fol lo wing to pics that are im por tant for so ci o logy: 
con nec tion bet we en mo dern ca pi ta lism and neo-im pe ri a lism or the con-
cept and the stra tegy of the in ter nal and glo bal de ve lop ment (whe re the 
pro fit is over pe o ple) and the ag gres si ve fo re ign po licy; he po ints to 
the con nec tion bet we en neo-li be ra lism and glo ba lism as the new world 
or der; he de als with the pro blem of asymme tric glo ba li za tion, the pro-
duc tion of po verty and so ci e ti es so cial ine qu a li ti es; he de li be ra tes on 
the me dia and the de moc racy in the di vi si ons of symbo lic po wers in the 
era of glo ba li za tion; he po ints out the im por tan ce of an ti-glo ba list and 
al ter-glo ba list mo ve ments in the strug gle for a mo re just so ci ety, hu ma-
ne and free world; he po ints to the con se qu en ces of asymme tric glo ba li-
za tion and its in flu en ce to pro mo tion of war as the me ans for ac hi e ving 
world he ge mony; he po ints out the im por tan ce of cre a ting re spon si ble 
in tel lec tu al sand the ir ro le who are ac cor ding to him the con sci en ce and 
con sci o u sness of the na tion.

* Овај рад је примљен 02. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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ТЕОРИЈАНЕОЛИБЕРАЛИЗМА
–КВАЗИНАУКАИЛИУСПЕШАН

ХЕУРИСТИЧКИМОДЕЛ?*

Сажетак
Тер мин „нео ли бе ра ли зам“ не мо же се раз у ме ти без од ре ђе не 

„те о ри је нео ли бе ра ли зма“ ко ја му сто ји у осно ви. Под ти ме се не 
ми сли на те о ри је оних ауто ра ко ји за сту па ју иде је сло бод ног тр жи-
шта, ми ни мал не др жа ве и вла да ви не пра ва, већ на те о ри је ауто ра 
ко ји ко ри сте реч „нео ли бе ра ли зам“ у свр ху опи си ва ња по ли тич ке 
и еко ном ске ствар но сти да на шњег све та. У овом ра ду се на уч ни 
ста тус ова ко ин тер пре ти ра не те о ри је нео ли бе ра ли зма пре и спи ту-
је на два на чи на: де мон стри ра њем ње ног про тив реч ног ка рак те ра 
(не у са гла ше ност те о ри је нео ли бе ра ли зма са ем пи риј ском еви ден-
ци јом) и ра све тља ва њем ње ног основ ног мо ти ва (из ван те о риј ска 
– иде о ло шка мо ти ва ци је те о ри је нео ли бе ра ли зма). У том сми слу 
се раз ма тра ју раз ли чи те вр сте те о ри ја нео ли бе ра ли зма, об ја шња ва 
њи хо ва ге не за и ме ђу соб не раз ли ке. Ко нач но, на при ме ру не ко ли ко 
кључ них де тер ми нан ти по ли тич ког и еко ном ског устрој ства са вре-
ме не др жа ве (ве ли чи на мо дер не др жа ве, оп сег ње них со ци јал них 
при на дле жно сти, сте пен ме ша ња др жа ве у еко но ми ју, уло га ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја, као и ка рак тер тран сфор ма ци ја зе ма ља не-
ка да шњег ис точ ног бло ка), по ка зу је се за што те о ри ји нео ли бе ра-
ли зма тре ба од ре ћи ста тус јед не на уч не те о ри је.
Кључ не ре чи: нео ли бе ра ли зам, те о ри ја нео ли бе ра ли зма, ме ђу на род не 

ор га ни за ци је, де мо крат ски ка па ци те ти, по ли тич ке ин сти-
ту ци је. 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Јед но од основ них зах те ва на уч ног ис тра жи ва ња пред ста вља 
ко ри шће ње ја сне и пре ци зно фор му ли са не тер ми но ло ги је у функ-
ци ји што при бли жни јег опи са фе но ме на ко ји се ис тра жу је. У из ве-
сном сми слу мо же се чак ре ћи да је упра во од нос пре ма тер ми но-
ло ги ји не ка вр ста те ста за оце ну ква ли те та на уч ног ра да. У јед ном 
од кла си ка со ци о ло шке есе ји сти ке Ро берт Но зик је ин те лек ту ал це 
на звао „ко ва чи ма ре чи“1) же ле ћи да ука же на ши ро ке мо гућ но сти 
(зло)упо тре бе је зи ка ко је им сто је на рас по ла га њу. То се по себ но 
од но си ло на дру штве не на уч ни ке ко ји се због при ро де свог по зи ва 
осе ћа ју по зва ним не са мо да ту ма че дру штве не при ли ке, већ и да 
ути чу на њих. Уко ли ко је њи хо во ту ма че ње те о риј ски за сно ва но 
и ем пи риј ски пот кре пље но уто ли ко и про ис хо де ћа те о ри ја мо же 
би ти дру штве но ко ри сна. Уко ли ко то ни је слу чај, већ је реч о ин-
тер пре та ци ји ко ја не ма те о риј ску и ем пи риј ску за сно ва ност, он да 
је реч о „ла жној на у ци“. Циљ овог ра да је сте да се по ка же да је у 
слу ча ју те о ри је нео ли бе ра ли зма реч упра во о овом дру гом.

За ве ли ки број на уч них ра до ва, сту ди ја и про је ка та тер мин 
„нео ли бе ра ли зам“ пред ста вља сре ди шњи по јам ана ли зе, основ но 
ме то до ло шко по ла зи ште, не у пит ну исти ну, „те мељ ни“ опис ствар-
но сти, исто риј ски фа кат, итд. Оби ље ли те ра ту ре у ко јој се овај тер-
мин ко ри сти на во ди на за кљу чак да је реч о пој му без ко га се не 
мо же раз у ме ти не са мо је дан кра ћи исто риј ски пе ри од већ це ла јед-
на епо ха. Дис курс нео ли бе ра ли зма – упо тре ба овог пој ма у на уч не 
свр хе – пред ста вља ве ли ки на ра тив са вре ме не дру штве не те о ри је 
ко ји об у хва та мно ге дру ге, ма ње на ра ти ве. Ра зно ли ки пој мо ви и 
ин сти ту ци је по пут гло ба ли за ци је, ан ти а ме ри ка ни зма, ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја (по пут СТО, ММФ, СБ и сл.) и мул ти на ци о нал-
них ком па ни ја – све то се да нас нај че шће раз у ме у све тлу тер ми на 
„нео ли бе рал но“ или „нео ли бе ра ли зам“. Све при сит ност овог пој-
ма то ли ка је да че сто ис тра жи ва чи по пу шта ју пред ис ку ше њем 
да круп ни је до га ђа је и де ша ва ња на ме ђу на род ној сце ни, свет ске 
и ре ги о нал не кри зе, као и по тре се у по је ди ним зе мља ма об ја сне 
упра во при бе га ва њем ана ли тич ком во ка бу ла ру са ве ме не те о ри је 
нео ли бе ра ли зма. У том сми слу се мо же ре ћи да је тер мин „нео ли-
бе ра ли зам“, и ње му пра те ћа те о ри ја или дис курс, по стао згод но 
ин те лек ту ал но сред ство опи са све та у ко ме жи ви мо. Но, шта за-
пра во на уч на ли те ра ту ра под ра зу ме ва под овим пој мом?

Сва ко на сто ја ње да се са др жи на овог пој ма не дво сми сле-
но утвр ди не ми нов но на и ла зи на го то во не пре мо сти ве пре пре ке. 
С јед не стра не има мо чи ње ни цу да се тер мин „нео ли бе ра ли зам“ 

1) Ро берт Но зик, „За што су ин те ле ку тал ци про тив ка пи та ли зма?“, Новасрпскаполитичка
мисао, Vol. 10, бр. 1-4/2005, стр. 195-203.
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ко ри сти у оби љу струч не ли те ра ту ре што би са мо по се би тре ба-
ло да го во ри о ње го вој ре ле вант но сти, а са дру ге то да се ње го во 
зна че ње не мо же ја сно ар ти ку ли са ти. Дру гим ре чи ма, то је по јам 
ко ји се подразумева а да се исто вре ме но не мо же не дво сми сле но 
и де фи ни тив но утвр ди ти садржина под ра зу ме ва ног. Је ли нео ли-
бе ра ли зам са мо еко ном ска кон цеп ци ја „ре ак ци о нар них“ еко но ми-
ста или је по сре ди за о кру же на иде о ло ги ја са раз ра ђе ном так ти ком 
при ме не? Ако је ово пр во слу чај по че му се он да та ква кон цеп ци ја 
раз ли ку је од не ких ста ри јих, ли бе рал них кон цеп ци ја? Ако не ма су-
штин ских раз ли ка чи ме се оправ да ва упо тре ба но вог тер ми на за 
ста ру и по зна ту ствар? Или је у пи та њу „пре врат на“ стра те ги ја по-
врат ка на кла сич ни ли бе ра ли зам али „са мо на иде о ло шком пла ну“ 
док се у прак си же ли по сти ћи не што са свим дру га чи је?2) Ако је пак 
у пи та њу раз ра ђе на иде о ло ги ја са стра те ги јом при ме не где је она 
фор му ли са на и за што је ње на при ме на у та ко ве ли кој ме ри су про-
ста вље на ду ху и сло ву нео ли бе ра ли зма и са мој так ти ци при ме не?3) 
И шта је за пра во нео ли бе ра ли зам, је ли у пи та њу по крет, иде ја, по-
глед на свет, по ли тич ки став, спе ци фич на еко ном ска док три на или 
све то за јед но или ни шта од све га то га? 

По сто је два основ на екс пла на тор на ни воа ар ти ку ла ци је те о-
риј ског дис кур са о нео ли бе ра ли зму и та два ни ва су у ме ђу соб ном 
кон флик ту. То је узрок свих не до у ми ца и не ја сно ћа из ра же них у 
се ту го ре на ве де них пи та ња. Основ ни про блем сва ке те о ри је нео-
ли бе ра ли зма пред ста вља не у са гла ше ност теорије нео ли бе ра ли зма 
са праксомнео ли бе ра ли зма.То са мо по се би не би пред ста вља ло 
зна чај ну те шко ћу (рет ко ко ја идеј на кон цеп ци ја би ва оства ре на у 
це ли ни) да се под пој мом нео ли бе ра ли зма нај че шће не под ра зу-
ме ва не ка вр ста па жљи во кон ци пи ра ног и ве о ма ам би ци о зног по-
литичкогпројекта за сно ва ног на ја сној еко ном ској док тир ни ко-
ји ци ља ка, у крај њој ли ни ји, ра ди кал ној про ме ни дру штве них и 
еко ном ских од но са у све ту. Али, ако је та ко, ка ко он да об ја сни ти 
чи ње ни цу – на ко ју упу ћу ју и не ки од за го вор ни ка упо тре бе овог 
пој ма – да по пра ви лу „нео ли бе рал на по ли ти ка“ ко ју во де „нео-
ли бе рал ни ак те ри“ не про из во ди „нео ли бе рал не ре зу ла те“ већ, су-
прот но оче ки ва њу, оства ру је ре зул та те ко ји су у су прот но сти са 
про кла мо ва ном док три ном?

Ло ги чан ис ход ове пој мов не кон фу зи је би ло би или да се ра-
ди кал но ре де фи ни ше по јам у скла ду са на ла зи ма ем пи риј ске ана-
ли зе за сно ва не на ком па ра тив ном ис тра жи ва њу, или да се од ба ци. 

2) Mar tijn Ko nings, „Neo li be ra lism and the Ame ri can Sta te“, CriticalSociology 36 (5) 2010, p. 
741.

3) Ibid. p. 761.
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До но вог, реформисаног пој ма „нео ли бе ра ли зма“ до шло би се по-
мо ћу ем пи риј ске екс трак ци је на осно ву ком па ра тив не ана ли зе ре-
форм ских за хва та и те ку ћих по ли ти ка са вре ме них де мо крат ских 
др жа ва. У том слу ча ју идеологија ре фор ми са ног пој ма сво ју ар ти-
ку ла ци ју за до би ла би накнадно, што је обрат ни про цес има ју ћи у 
ви ду исто риј ску ге не зу те о ри је нео ли бе ра ли зма. Ти ме би се ну жно 
по ста ви ло и пи та ње тер ми но ло ги је, али је то, у сва ком слу ча ју, од 
ма ње ва жно сти у од но су на то што би про бле ма тич ни са др жај био, 
за пра во, од ба чен. 

Тер мин „нео ли бе ра ли зам“ под ра зу ме ва од ре ђе ну те о ри ју ко-
ја му да је сми сао и зна че ње. У овом ра ду се из раз „те о ри ја нео-
ли бе ра ли зма“ (ре ђе „иде о ло ги ја нео ли ба ра ли зма“) ко ри сти ти за 
опи си ва ње те за, ста во ва и ин тер пе ре та ци ја теоретичара те о ри је
нео ли бе ра ли зма а не за упу ћи ва ње на ин те лек ту ал не про мо те ре 
сло бод ног тр жи шта (Аустриј ске, Чи ка шке, Вир џи ни ји ске, и др. 
шко ла) и free mar ket опре де ље не ре фор ма то ре. Да кле, ова син таг-
ма се не ко ри сти за ауто ре ко је сâма те о ри ја нео ли ба ри зма свр ста ва 
у „нео ли ба ра ле“, већ за оне ауто ре ко ји за опис трен до ва у свет ској 
по ли ти ци и од ре ђе не шко ле еко ном ског ми шље ња употребљавају 
тер мин „нео ли бе ра ли зам“. Ова ин вер зи ја на ме ће се са ма од се бе 
упра во због чи ње ни це да по пра ви лу сами „нео ли бе ра ли“ не др же 
до сво је „нео ли бе рал не“ са мо и ден ти фи ка ци је. И то је још јед на 
осо бе ност нео ли бе рал не те о ри је што се ни је дан зна чај ни по бор-
ник иде ја ко је се раз у ме ју као „нео ли бе рал не“ није из ја шња вао као 
„нео ли бе рал“, ни ти је ко ри стио ту тер ми но ло ги ју. То ни је чи нио ни 
Фри дрих фон Ха јек, ни Џејмс Бу ју кен али ни је дан од нај е ми нент-
ни јих еко но ми ста „нео ли бе рал не“ ори јен та ци је, Мил тон Фрид ман. 
Ствар се до дат но усло жња ва ка да се има у ви ду и то да су еко ном-
ске фи ло зо фи је и шко ле ми шље ња ових ауто ра у тој ме ри раз ли-
чи те, да су по пи та њу не ких кључ них та ча ка еко ном ске те о ри је 
(схва та ње нов ца и ва жно сти ма кро е ко но ми је) за пра во ме ђу соб но 
ис кљу чу ју ће. Пред сва ку те о ри ју нео ли бе ра ли зма, да кле, по ред 
основ ног про бле ма ко ји мо ра да ре ши – кон флик та об ја шње ња и 
ем пи ри је – по ста вља се и за да так об ја шње ња ове чи ње ни це.

У струч ној ли те ра ту ри ко ја усва ја нео ли бе рал ну тер ми но-
ло ги ју при мет не су две тен ден ци је. Јед на, кон зер ва тив на, ко ја ис-
тра ја ва на под ра зу ме ва ном – кон фликт ном – са др жа ју овог пој ма 
по ку ша ва ју ћи да ту кон фликт ност об ја сни ука зи ва њем на њен фа-
сад ни ка рак тер ко ји слу жи ци ље ви ма „кла сне бор бе“.4) Дру га, ли-

4) На при мер: Da vid Har vey, „Neo li be ra lism as Cre a ti ve De struc tion“, TheAnnalsoftheAme-
ricanAcademyofPoliticalandSocialScience, 610, 2007 (March), pp. 22-44; Mi slav Ku koč, 
„Li be ral na de mo kra ci ja ver sus neo li be ral na glo ba li za ci ja“, Arhe, V, 10, 2008, str. 41-53.
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бе рал на, ко ја све ви ше при зна је кон флик тан и про тив ре чан ка рак-
тер са мог пој ма и по ку ша ва да на не ки ал тер на тив ни на чин по ми-
ри иде о ло ги ју нео ли бе ра ли зма са ем пи риј ским на ла зи ма до ко јих 
до ла зи. Спро во де ћи сло же ни ди ја лек тич ки ма не вар ови по след њи 
до ла зе до за кључ ка да је нео ли бе ра ли зам не са мо ком па ти би лан 
већ да он, као по лу о све шће ни „кла сни“ по крет, ра ди за сâму ствар 
„др жа ве бла го ста ња“.5) У по след њем слу ча ју, не до ста је са мо још 
је дан ко рак ка ко нач ном од ба ци ва њу са мог пој ма нео ли бе ра ли зма. 
Та ко се за пра во „на уч ни“ нео ли бе рал ни дис курс кре ће у ши ро ком 
ра спо ну од јед не крај но сти у ко јој се, на при мер, ци ти ра ју ми сли 
са мо про кла мо ва них бо ра ца за пра вед ни свет, Фи де ла Ка стра и Ева 
Мо ра ле са6) до дру ге, у ко јој се нео ли бе ра ли зам из јед на ча ва са не-
ком вр стом но вог со ци ја ли зма (о че му ће би ти ре чи ка сни је). 

ПОСТМАРКСИСТИЧКАТЕОРИЈА
НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

Но, вра ти мо се са мом пој му у ње го вој уоби ча је ној фор ми. 
Као што и са ма реч ка же у пи та њу је не што што до ла зи на кон либе-
рализма. Од но сно, им пли ци ра се да ни је по сре ди по ли тич ка еко но-
ми ја класичног ли бе ра ли зма већ да је реч о по нов ном ожи вља ва њу 
ли бе ра ли зма у не ком но вом (исто риј ском) кон тек сту. Та кво не што 
обич но под ра зу ме ва из ве сну про ме ну или по ме ра ње у од но су на 
из вор но зна че ње, оту да пре фикс „нео“ у син таг ми „нео ли бе ра ли-
зам“.7) Ова квом схва та њу нај ви ше су на кло ње ни ауто ри марк си-
стич ке и пост марк си стич ке ори јен та ци је (они ко ји сво ја ста но ви-
шта за сни ва ју на основ ним те о риј ским уви ди ма Ми ше ла Фу коа, 
Ала на Ба дјуа и Пје ра Бур ди јеа) ко ји сма тра ју да се сва ка те о ри ја, 
ин те лек ту ал ни пра вац или шко ла ми шље ња, не мо же одво ји ти од 
кон тек ста у ко јем на ста је. Ова хе ге ли јан ска пер спек ти ва – без ко је 
се из вор ни марк си зам не мо же раз у ме ти – апри о ри не ги ра мо гућ-
ност да се не ка те о ри ја мо же ми сли ти исто (да ње но зна чењ ско 
је згро оста је не про ме ње но) у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма. 

5) Yvon ne Hart man, „In Bed with the Enemy: So me Ide as on the Con nec ti ons bet we en Neo-
li be ra lism and the Wel fa re Sta te“, CurrentSociology, Vol. 53 (1), 2005, pp. 57-73; Ela i ne 
Hart wick, Ric hard Pe et, „Neo li be ra lism and Na tu re: The Ca se of the WTO“, TheAnnalsof
theAmericanAcademyofPoliticalandSocialScience, 590, 2003 (No vem ber), pp. 188-211.

6) Xi me na de la Bar ra, „Who Owes and Who Pays? The Ac cu mu la ted Debt of Neo li be ra lism“, 
CriticalSociology, Vol. 32, Is sue 1/2006, pp. 125-161.

7) Wendy Brown, „Neo-li be ra lism and the End of Li be ral De moc racy“, Theory&Event, Vol. 7, 
Is sue 1/2003, pp. 37-59.
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Пост марк си стич ка, нео марк си стич ка и ху ма ни стич ка те о ри-
ја „нео ли бе ра ли зма“ по ла зи од то га да је идеј ни склоп кла сич ног 
ли бе ра ли зма до жи вео не ку вр сту оси ро ма ше ња, ре дук ци је и ра ди-
ка ли за ци је у но вом, не та ко ле пом ру ху. То се ту ма чи као по сле ди-
ца но вих исто риј ских окол но сти, или, ре че но тра ди ци о нал ни јим 
марк си стич ким реч ни ком, као ре зул тат ди на ми ке дру га чи је кла сне 
бор бе од оне ко ја је по сто ја ла у 18. или 19. ве ку. А бу ду ћи да је кла-
сич ни ли бе ра ли зам пред ста вљао са мо не ку вр сту пре да ха у ду гом 
хо ду исто ри је и не пре ста ној бор би кла са то по нов но ја вља ње ли-
бе ра ли зма у вре ме ну ко је је одав но од ба ци ло не ка ње го ва те мељ на 
на че ла ни је са мо још је дан ана хро ни зам већ пред ста вља сво је вр-
сни ку ри о зи тет ко ји за ове кри ти ча ре оди ше ду хом на ка рад но сти 
и „вул гар но сти“.8) По ова квом схва та њу нео ли бе ра ли зам пред ста-
вља на ка рад ну и вул гар ну тво ре ви ну јер ак ту е ли зи је нај про бле ма-
тич ни је еле мен те кла сич ног ли бе ра ли зма. Ти су еле мен ти не ре гу-
ли са но, „сти хиј ско“ тр жи ште ко је слу жи кла сној екс пло а та ци ји, 
не по сто ја ње ин сти ту ци ја со ци јал не др жа ве и „не ху ма на“ прак са 
еко ном ског дар ви ни зма – еле мен те ко је је све за јед но мо дер на 
пост њу ди лов ска вел фе ри стич ка др жа ва од ба ци ла као со цио-еко-
ном ски ата ви зам. По ми шље њу ових пост марк сти стич ких ин те ле-
ку та ла ца нео ли бе рал на „апо те о за“ сло бод ног тр жи шта гу ра у дру-
ги план про гре сив не еле мен те тра ди ци је кла сич ног ли бе ра ли зма 
оли че не у ин сти ту ци ја ма по де ле вла сти и по ли тич ких сло бо да.9) 
Та ко се нео ли бе ра ли зам опи су је као те о ри ја ко ја из ди же прин ци пе 
сло бод ног тр жи шта, при ват не сво ји не, ми ни мал не др жа ве и ин ди-
ви ду а ли зма из над сва ког ега ли та ри стич ки за ми шље ног кон цеп та и 
вред но сти. Он про мо ви ше „ло шу“ сло бо ду (еко ном ску сло бо ду) на 
ра чун „до бре“ сло бо де (по ли тич ке сло бо де) и та ко обез бе ђу је ме-
ха ни зам дру штве не екс пло а та ци је.10) Због то га „нео ли бе ра ли зам“ 
раз гра ђу је со ци јал ну ко хе зи ју, сла би осе ћај за јед ни штва пре тва ра-
ју ћи по је дин ца у „ма су за об ли ко ва ње“ (docilebody-Fo u co ult) без 
че га се не мо гу оства ри ти прин ци пи рав но прав но сти и ху ма ни те-
та. 

Пост мар ски стич ко де фи ни са ње нео ли бе ра ли зма у скла ду је 
са хе ге ли јан ском ви зу ром ко ја у раз ви је ној Марк со вој док три ни 
за до би ја кон ту ре јед не за вр ше не те о ри је за ве ра у ко јој број ча но 

8) Иван Јан ко вић, „Ли бе ра ли зам, нео ли бе ра ли зам и гло ба ли за ци ја“, Ин тер нет: http://
ka ta lak si ja.com/2005/10/04/li be ra li zam-neo li be ra li zam-i-glo ba li za ci ja (да тум при сту па: 
15.10.2012).

9) За гор ка Го лу бо вић, „Еле мен ти кри ти ке нео ли бе рал ног мо де ла тран зи ци је“,Социоло-
шкипреглед, Vol. 38, No. 1-2/2004, стр. 5-21.

10)  Da vid Har vey, ABriefHistoryofNeoliberalism, Ox ford Uni ver sity Press, 2005, p. 36.
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ма ла али моћ на кла са бо га тих екс пло а ти ше број ча но ве ли ку али 
не моћ ну кла су про ле те ра. У по за ди ни нео ли бе рал ног про јек та та-
ко не сто ји са мо јед но но во ин те лек ту ал но про ми шља ње ста ре и 
пре ва зи ђе не ми са о не кон цеп ци је – „пре ва зи ђе ног мо де ла ка пи та-
ли зма“11) – већ и иде о ло шки рат јед не по све ће не гру па ци је ко ја у 
но вом кон тек сту у ко ме се раз ви ла кри за др жа ве бла го ста ња ви ди 
при ли ку за сти ца њем и уве ћа њем дру штве не, еко ном ске и сва ке 
дру ге мо ћи. Нео ли бе ра ли зам сто га ни је ни шта дру го до, ка ко ка-
же Деј вид Хар ви, „сред ство ре ста у ра ци је кла сне мо ћи“.12) Ме ђу-
тим, бу ду ћи да ре ста у ра ци ја кла сне мо ћи под ра зу ме ва по ли тич ку 
и еко ном ску моћ за ступ ни ци ова квог схва та ња ту моћ ло ка ли зу ју 
на ни воу ме ђу на род них ор га ни за ци ја по пут СТО, ММФ, СБ, ра-
зних мул ти на ци о нал них ком па ни ја и за пад них вла да пред во ђе них 
САД.13) Те ор га ни за ци је пре не бре га ва ју са мо про кла мо ва не ци ље ве 
и спро во де нео ли бе рал ну аген ду та ко што „уце њу ју“ и „из ра бљу-
ју“ ко ри сни ке услу га. Че сто се у те о ри ји нео ли бе ра ли зма ко ри сти 
син таг ма „узми или оста ви“ што тре ба да зна чи да зе мље/ко ри сни-
ци у та квој си ту а ци ји за пра во не ма ју из бо ра. Мо ра ју да при ста ну 
на уце не од стра не ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Уме сто да слу же 
као по моћ зе мља ма у раз во ју ове ин сти ту ци је за пра во ис пум па ва-
ју ка пи тал и на ме ћу ре фор ме ко је нај ви ше ште те нај о се тљи ви јем 
со ци јал ном стра ту му.14) Ста вље не у по ло жај за ви сни ка од стра не 
по мо ћи те зе мље ла ко по ста ју плен моћ них фи нан сиј ских ин те ре са 
мул ти на ци о нал них ком па ни ја и стра них вла да раз ви је них за пад-
них зе ма ља. Шта ви ше, по ова квом схва та њу, нео ли бе ра ли зам не 
ну ди са мо ве о ма ску па ре ше ња за оне ко ји же ле да иза ђу из кри зе 
– он, пре вас ход но, производи кри зе.15) Сто га ни је чуд но да се нео-
ли бе рал ни по крет по ја вљу је у вре ме ну кри зе за пад не др жа ве ко-
ја је из гра ђе на на два, нео ли бе ра ли зму крај ње опреч на, еле мен та: 
кеј нзи јан ској еко ном ској кон цеп ци ји и иде о ло ги ји вел фе ри стич ке 
др жа ве. 

Нај ра ди кал ни ја вер зи ја ова квог схва та ња у нео ли бе ра ли зму 
ви ди не са мо јед ну кла сну бор бу за до ми на ци ју бо га тих над кла сом 
си ро ма шних већ и мно го ви ше од то га, је дан тоталитарни по крет 

11) Го лу бо вић, op.cit., стр. 6.

12) Har vey, op.cit., p. 31. 

13)  Ку коч, op.cit., стр. 41-53; Ви шња Стан чић, Зо ран Гру би шић, „Нео ли бе ра ли зам и по ли-
ти ка усло вља ва ња ММФ-а“, Политичкаревија, бр. 4/2011, Vol. 30, стр. 259-276.

14)  De la Bar ra, op.cit., p. 206.

15) На ди ца Пје вић, „Нео ли бе ра ли зам и те о ри ја ре дук ци је со ци јал не др жа ве“, Социјална
мисао, 4, 2010, стр. 136.



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.145-170.

152

и иде о ло ги ју ко ја пре ти да по ро би чи тав свет.16) Ова те о ри ја нео-
ли бе ра ли зма у свом ин тер пре та тив ном ра ди ка ли зму пре ва зи ла зи 
марк си стич ки или пост марк си стич ки оквир и спа ја са мо на из глед 
не спо ји ве по ли тич ке ори јен та ци је и на кло но сти. У кон крет ном 
слу ча ју ра ди се о „не прин ци пи јел ној ко а ли ци ји“ ле ви чар ског ре-
сан ти ма на због про па сти „јед не ве ли ке иде је“ (ко му ни зма) са де-
сни чар ском фо би јом од су сре та са Дру гим услед све раз ви је ни је 
гло ба ли за ци је. Ипак, нај че шће је ова те о ри ја за па во са мо из да нак 
ор ди нар ног не зна ња, ре зул тат из о стан ка озбиљ ног ис тра жи ва ња и 
си гу ран знак иде о ло шке за сле пље но сти ауто ра.17) Али чак и све то 
те шко мо же би ти оправ да ње да се ства ри то ли ко сим пли фи ку ју и 
ре ла ти ви зу ју да се опис ста ња у ко јем се свет да нас на ла зи из јед-
на чи са при ме ри ма исто риј ских то та ли та ри за ма, на ци зма и ста љи-
ни зма.

Прак тич но сва дру га „ле ва“, ху ма ни стич ка, про гре си ви-
стич ка, со ци ја ли стич ка и со ци јал де мо крат ска, еко ло шка, ан ти-
гло ба ли стич ка и мно га дру га раз у ме ва ња нео ли бе ра ли зма, у ве ћој 
или ма њој ме ри при хва та ју упра во на ве де но (пост марк си стич ко) 
од ре ђе ње нео ли бе ра ли зма. Раз ли ка је са мо у то ме у ко јој ме ри се 
при зна је или од ри че „за ве ре нич ки“ ста тус и пра те ћа марк си стич ка 
тер ми но ло ги ја. 

ТЕОРИЈАНЕОЛИБЕРАЛИЗМАУРЕСТРУКТУИРАЊУ

Те о ри ја нео ли бе ра ли зма је про шла дуг пут од вре ме на кри зе 
из се дам де се тих го ди на про шлог ве ка и чи ле ан ских при вред них 
ре фор ми под ди ри гент ском па ли цом чи ка шких мо не та ри ста. Она, 
на рав но, ни је у по чет ку мо гла да пред ста вља оно што пред ста вља 
да нас – је дан од до ми нант них хе у ри стич ких мо де ла дру штве не на-
у ке. Из ве сно је ме ђу тим, да је сво ју зре лост до жи ве ла то ком по-
зних де ве де се тих го ди на ка да се нај зад усто ли чи ла као „оп ште ме-
сто“ или „ве ли ки на ра тив“ ин те лек ту ал не кри ти ке еко ном ских и 
со ци јал них при ли ка у све ту. Да нас се, ме ђу тим, она на ла зи у фа зи 
са мо пре и спи ти ва ња с об зи ром на енорм ну ко ли чи ну ем пи риј ске 

16) Ви де ти текст Ср ђа на Ми ла ши но ви ћа, „То та ли та ри зам и нео ли бе ра ли зам“, Наука,без-
бедност,полиција, Vol. 9, бр. 2-3/2004, стр. 97-124, као и сту ди ју Зо ра на Ви до је ви ћа, 
Транзиција,рестаурацијаинеототалитаризам, Бе о град: Ин сти тут дру штве них на у ка 
1997. 

17) Као што је то, на при мер, слу чај он да ка да се ин тер вен ци о ни стич ка по ли ти ка САД и 
ме ђун да род не за јед ни це у Ира ку и Ав га ни ста ну ин тер пре ти ра као ма ни фе ста ци ја „нео-
ли бе ра ли зма“ (Уп. Mic hael Schwartz, „Neo-li be ra lism on crack: Ci ti es un der si e ge in Iraq“, 
City, Vol. 11, No. 1/2007 (April), pp. 21-69).
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еви ден ци је ко ју ни је ла ко ука лу пи ти у је дан јед но став ни об ја шња-
ва лач ки ка луп. 

Пост марк си стич ка („кла сич на“) те о ри ја нео ли бра ли зма твр-
ди ла је да су про та го ни сти нео ли бе рал них по лит ка за пра во у нај-
ве ћој ме ри раз мон ти ра ли ве ћи ну ин сти ту ци ја са вре ме не со ци јал не 
др жа ве – др жа ве бла го ста ња. Све је, на вод но, по че ло у ви ду ге не-
рал них про ба ре фор ма ко је су спро во ђе не у Њу јор ку („New York 
Sce na rio“ из 1970. го ди не) и Чи леу за вре ме вла да ви не Аугу стоа 
Пи но чеа, да би се по том, по мо ћу ре во лу ци ја ко је су из ве ли Мар-
га рет Та чер у Ве ли кој Бри та ни ји и Ро налд Ре ган у САД ко нач но 
усто ли чио је дан уни вер зал ни мо дел дру штве ног по рет ка ко ји се 
од та да на ме ће остат ку све та („impositionthesis“18)). Др жа ва бла го-
ста ња је раз мон ти ра на, уку ну те су ње не со ци јал не при на дле жно-
сти, спро во де на су ма сов на от пу шта ња рад ни ка и сма ње на је ад-
ми ни стра ци ја и све то ра ди јед ног ци ља – аку му ла ци је ка пи та ла од 
стра не моћ них ло би ја у све ту. Епо ха у ко јој жи ви мо, по кла сич ној 
те о ри ји нео ли бе ра ли зма, је сте епо ха нео ли бе ра ли зма, епо ха до ми-
на ци је круп ног ка пи та ла, моћ них фи нан сиј ских ло би ја, и „хе ге мо-
на“ ме ђу др жа ва ма САД. 

Ова ква ре дук ци о ни стич ка и сим пли фи ко ва на пред ста ва ви-
ше де це ниј ске исто ри је све та па ла је на про ве ри сво је основ не те зе 
о све о бу хват ној де мон та жи са вре ме не др жа ве бла го ста ња. За ступ-
ни ци ре фор ми са не те о ри је нео ли бе ра ли зма при зна ју да је та ква 
те за нео др жи ва, ис ти чу ћи да не са мо да ни је до шло до сма ње ња 
др жа ве бла го ста ња већ да су се „по ја ви ле но ве фор ме со ци јал них 
ин сти ту ци ја про пра ће не но вим на чи ни ма ад ми ни стри ра ња и под-
у пру те те о риј ским опра ва да њем ко је је по ме ре но од пра ва ка оба-
ве за ма“.19) Шта ви ше, ка же се да „мно га ис тра жи ва ња те о ре ти ча ра 
др жа ве бла го ста ња ... по твр ђу ју да је тврд ња о кре са њу со ци јал-
них про гра ма пре на гла ше на, иако ови ауто ри твр де да су кри зне 
тен ден ци је за и ста свој стве не др жа ва ма бла го ста ња“,20) као и то да 
„нео ли бе рал не прак се не ма ју ни шта са тр жи шном раз град њом (тј. 
про це сом ко ји во ди из два ја њу тр жи шта из свог ин сти ту ци о нал ног 
окру же ња и на ме та њу еко ном ске ло ги ке дру штву) а све са ин сти-
ту ци о нал ном екс пан зи јом (тј. про це сом по мо ћу ко га спе ци фич ни 

18) Ve ne lin I. Ga nev, „The ’Thri umph of Neo li be ra lism’ Re con si de red: Cri ti cal Re marks on Ide-
as-Cen te red Analyses of Po li ti cal and Eco no mic Chan ge in Post-Com mu nism“, EastEuro-
peanPoliticsandSocieties, Vol. 19, No. 3/2005. pp. 343-378.

19) Hart man, op.cit., p. 61.

20) Ibid, p. 64.
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од но си мо ћи по ста ју ве за ни за ру тин ске стра те ги је љу ди и та ко би-
ва ју утка ни у тки во со ци јал ног жи во та)“.21)

Тре ба има ти у ви ду да ни уме ре ни ја те о ри ја нео ли бе ра ли зма 
не од ба ци је основ не марк си стич ке уви де о „вла да ви ни све том“, тј. 
о уло зи круп ног ка пи та ла и ра зних ин те ре са ко ји га под у пи ру у 
обез бе ђи ва њу до ми на ци је ка ко на на ци о нал ном та ко и на ин тер-
на ци о нал ном пла ну. Оно што ова те о ри ја од ба цу је је су за кључ-
ци, те зе и ге не ра ли за ци је кла сич не те о ри је нео ли бе ра ли зма ко ји 
се не мо гу по ми ри ти са до ступ ном ем пи риј ском еви ден ци јом. У 
том сми слу се и ова те о ри ја, по пут ње не ра ди кал не прет ход ни це, 
ру ко во ди политичим мо ти ви ма – што је и ра зу мљи во, с об зи ром 
на марк си стич ке те ме ље на ко ји ма је из гра ђе на, и основ ног ци ља 
ко ме те жи (про ме на по сто је ћег ста ња у све ту). Раз ли ка је, да кле, 
са мо у то ме што уме ре на те о ри ја нео ли бе ра ли зма не мо же ви ше 
да при хва ти за кључ ке по ко јој је др жа ва бла го ста ња раз мон ти ра-
на, а да се исто вре ме но еви ден ти ра њен раст. Она та ко ђе не мо же 
да при хва ти ни то да је уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја по свом 
ка рак те ру „нео ли бе рал на“ бу ду ћи да се уло га ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја у про те кле три де це ни је то ли ко про ме ни ла – у скла ду 
са про ме на ма у све ту – да оне као сво је им пе ра ти ве че сто ис ту чу 
упра во аген де до ко јих др же про тив ни ци нео ли бе ра ли зма, по пут 
заштитеживотнесрединеи одрживогразвоја.22)

Оно што са да но ва те о ри ја не ли бе ра ли зма же ли да по стиг не 
је сте да ис ко ри сти (по њој) по зи тив ни тренд тран сфор ма ци је гло-
бал них ин сти ту ци ја и афир ми ше кеј нзи јан ске еко ном ске по ли ти ке 
као основ ни мо тор усклађеногиодрживогекономскогразвоја ко ји 
има слу ха за еко ло шке по тре бе да на шњег све та. 

У том ци љу уме ре ни ја те о ри ја нео ли бе ра ли зма пред ла же 
осми шља ва ње сво је вр сних „стра те ги ја“23) за ми ре ње ина че не по-
мир љи вих им пе ра ти ва (им пе ра ти ва тр жи шта и им пе ра ти ва очу-
ва ња жи вот не сре ди не). Јед на од та квих стра те ги ја ко је пред ла жу 
Хар твик и Пит би ла би да се озва ни чи упо тре ба од ре ђе них, на-
из глед вред но сно не у трал них, „здра во ра зум ских“ и са мим тим за 
ши ро ку јав ност при хва тљи вих син таг ми, ко је тре ба да по ста ну 
ком по нен те стан дард ног, по ли тич ки ко рект ног је зи ка: 

21) Ko nings, op.cit., p. 742.

22) De e pak Lal, „The Thre at to Eco no mic Li berty from In ter na ti o nal Or ga ni za ti ons“, CatoJo-
urnal, Vol. 25, No. 3/2005 (Fall), pp. 503-520; Ela i ne Hart wick, Ric hard Pe et, op.cit., pp. 
188-211.

23) Ela i ne Hart wick, Ric hard Pe et, op.cit., p 206.
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„Пр ва стра те ги ја пред ста вља про из вод њу кон цеп ту ал них 
ме ха ни за ма ко ји ко ри сте при влач не пој мо ве за ко је се чи ни да пре-
мо шћу ју не пре мо сти ви јаз из ме ђу при вред ног раз во ја и еко ло ги је, 
као што је то слу чај са пој мом „одр жи ви раз вој“. Под „раз во јем“ 
у овој син таг ми ми сли мо, у су шти ни, на еко ном ски раст ко ји под-
сти че стал но ра сту ћа по тро шња, тај основ ни мар кер за до вољ ства 
и сре ће мâса у нео ли бе рал ним дру штви ма. Сма тра мо да се тер-
мин „одр жи ви“ има раз у ме ти у иде о ло шком сми слу... у овом сми-
слу одр жи вост има ви ше зна че ња ко ја се про те жу од обез бе ђи ва ње 
ра ста пу тем др жав не ин тер вен ци је, раз ме не пра ва на за га ђи ва ње 
(pol lu tion rights) на тр жи шту, до ми ни ми зи ра ња ефе ка та за га ђе ња 
та ко да не би до шло до пре та ка ња јав ног не за до вољ ства у ор га ни-
зо ва ну по ли тич ку ак ци ју“.24)

Ову стра те ги ју тре ба да на до пу ни дру га ко ја:
 „укљу чу је дис ло ка ци ју ре гу ла тор не вла сти ка „го ре“, 
ка не и за бра ним и са мо де ли мич но од го вор ним ин сти-
ту ци ја ма гло бал не вла сти. То би на ци о нал не др жа ве 
осло бо ди ло при ти ска и обез бе ди ло оби ман ре гу ла тор-
ни ам би јент за глат ко од ви ја ње гло бал ног ка пи та ли-
зма“.25) 
Ре фор ми са на те о ри ја нео ли бе ра ли зма ла кон ски ре ша ва два 

основ на про бле ма ко ја се ну жно ја вља ју у окви ру сва ке те о ри је 
нео ли бе ра ли зма: про блем ја за из ме ђу те о ри је и прак се „нео ли бе-
ра ли зма“ на јед ној стра ни, и про блем са мо и ден ти фи ка ци је нео ли-
бе ра ла, на дру гој. При ме њу ју ћи не ку вр сту Ока мо вог бри ја ча, она 
јед но став но кон ста ту је да се са вре ме на др жа ва неможе из јед на-
чи ти са нео ли брал ном ми ни мал ном др жа вом за сно ва ном на ли бе-
рал ним прин ци пи ма и еко ном ским док три на ма „нео ли бе рал них“ 
те о ре ти ча ра. След стве но том за кључ ку, те о риј ски се не би мо гло 
оправ да ти ни ко ри шће ње тер ми на „нео ли бе ра ли зам“ у сми слу 
опи са по сто је ћег ста ња и трен до ва у све ту.26) Та ка ве им пли ка ци је, 
ипак, не оба ве зу ју за ступ ни ке ове те о ри је на од у ста ја ње од уоби ча-
је не тер ми но ло ги је на ро чи то због из ван те о риј ских мо ти ва ци ја ко је 
су у њој са др жа не.27) 

24)  Ibid, p. 206.

25)  Ibid, p. 206.

26) То су сле де ћи трен до ви: све ве ћи раст гло бал не „ан ти-нео ли бе рал не“ ре гу ла ци је у ра-
зним сфе ра ма жи во та (пре све га „еко ло шке“ ре гу ла ци је) кроз ја ча ње ути ца ја гло ба них 
ин сти ту ци ја по пут УН, ММФ, СТО итд; тренд уве ћа ња др жав них ад ми ни стра ци ја на ро-
чи то то ком ду гог пе ри о да фа зе кре дит не екс пан зи је у све ту; пре зер ви ра ње ин сти ту ци ја 
др жа ве бла го ста ња, итд.

27) Оне су ја сно уоч љи ве и у за кључ ку ко ји из но си Харт ма но ва: „Сто га, у та ко ра ди кал ној 
по ли тич кој ак ци ји тре ба да спа ја мо два ти па про тив деј ства: хи ља де про те ста на та ко ји 
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ТЕОРИЈАНЕОЛИБЕРАЛИЗМАКАО

ИДЕОЛОШКИКОНСТРУКТ

У до са да шњем де лу ра да на зна че на је иде о ло шка ком по нен-
та са вре ме не те о ри је нео ли бе ра ли зма. Да би се она до дат но об ја-
сни ла и пот кре пи ла ва жно је освр ну ти се на исто риј ски кон текст 
на стан ка са ме те о ри је нео ли бе ра ли зма. По ми шље њу ауто ра овог 
ра да, пре лом ни мо ме нат у раз во ју те о ри је нео ли бе ра ли зма пред-
ста вља пад Бер лин ског зи да чи ме је озна чен не ста нак би по лар ног 
све та. Пре тог исто риј ски епо хал ног до га ђа ја те о ри ја нео ли бе ра-
ли зма пред ста вља са мо јед ну од мно гих те о ри ја ко је су се ута па ле 
у вла да ју ћи на ра тив марк си зма. Од па да Бер лин ског зи да она сâма 
по ста је уни вер зал ни на ра тив ко ји ге не ри ше мно ге, не са мо марк-
си стич ке, на ра ти ве.

Марк си зам, иако дав но од ба чен као на уч но об ја шње ње све та 
(на ро чи то у сво јој из вор ној, исто риј ско-де тер ми ни стич кој ва ри јан-
ти) цр пео је осно ву свог ин те лек ту ал ног ле ги ти ми те та из јед ног 
по ла хлад но ра тов ске по де ле. Од тре нут ка ка да се свет ре ал со ци-
ја ли зма сру шио, марк си зам гу би по зи ци ју истин ске ал тер на ти ве 
ли бе рал ној де мо кра ти ји. Те о ри ја нео ли бе ра ли зма до би ја на свом 
зна ча ју упра во за хва љу ју ћи овим исто риј ским де ша ва њи ма, јер 
чак ни „та че ри зам“ и „ре га ни зам“, као ни мо не тер не ре фор ме у 
Чи леу се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, ни су мо гле да јој оси-
гу ра ју та кав ре но ме као што је то учи нио ко нач ни слом ре ал со-
ци ја ли зма. За хва љу ју ћи ре ак ци ји ин те ле ку тал не ели те и на уч них 
кру го ва ко ји ни су по др жа ва ли но во на ста ле про ме не у све ту, нео-
ли бе ра ли зам по сто је јед на од нај у ти цај ни јих те о ри ја са вре ме не 
ле ви це, успе ва ју ћи, та ко, да по пу ни ин те лек ту ал ну пра зни ну ко ја 
је на ста ла на кон исто риј ског кра ха со ци ја ли зма. Она по ста је не ка 
вр ста ин те лек ту ал ног от по ра про це су ко ји се до жи вља ва као им-
пле мен ти ра ње ка пи та ли зма у све ту. У том, идолошком кон тек сту 
тре ба раз у ме ти сми сао и упо треб ну вред ност те о ри је нео ли бе ра-
ли зма; њен об ја шња ва лач ки по тен ци јал ни је мо гу ће одво ји ти од 
по ли тич ких ин тен ци ја ко јим се ру ко во ди. Шта ви ше, он се је ди но 
по мо ћу њих мо же раз у ме ти. Да би смо ово об ја сни ли по ку ша ће мо 
да – уз оно што је већ ре че но у прет ход ном де лу ра да – на зна чи мо 
за што нео ли бе ра ли зму као те о ри ји тре ба при да ти сли чан епи сте-

су спрем ни да се су о че са си сте мат ским по ли циј ским и вој ним на си љем ко је шти ти 
по сто је ћи свет ски по ре дак и хи ља де ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја и не вла ди них ор га ни-
за ци ја ко је тре ба да се по све те от кри ва њу со фи сти ци ра них ла жи ко је нам ор га ни за ци је 
свет ске вла сти упор но пла си ра ју“ (Hart man, op.cit., p. 210).
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мо ло шки ста тус ко ји је Карл По пер до де лио те о ри ја ма марк си зма, 
пси хо а на ли зе и астро ло ги је.28) На и ме, ста тус квазинаучнетеорије.

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМКАОКВАЗИТЕОРИЈА

То ће мо учи ни ти пре ко не ко ли ко основ них па ра ме та ра ко ји 
се мо гу де тек то ва ти и ко ји по твр ђу ју нео др жи вост основ не те зе 
те о ри је нео ли бе ра ли зма. На и ме, те зе о нео ли бе рал ној идеј ној и по-
ли тич кој су пре ма ци ји у све ту. Ти па ра ме три су ве ли чи на мо дер не 
др жа ве, ње не со ци јал не при на дле жно сти, сте пен ме ша ња др жа ве 
у еко но ми ју, уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја, као и ка ра тер тран-
сфор ма ци ја зе ма ља не ка да шњег ис точ ног бло ка. 

a)Величинадржаве,обимрегулације
ињенесоцијалнепринадлежности

Исто риј ски ток из град ње ве ли ке др жа ве (bigstate) у XX ве-
ку, про цес ко ји још увек тра је, до ку мен ту је сла бље ње и не ста нак 
кла сич но ли бе рал них ин сти ту ци ја и об ли ка вла да ви не ка рак те ри-
стич ног за де вет на е сто ве ков ни laissez-faire ка пи та ли зам. Не ста нак 
кла сич ног мо нар хиј ског си сте ма вла сти у ве ћи ни зе ма ља Евро пе 
на кон Пр вог свет ског ра та и ус по ста вља ње ре пу бли кан ског мо де ла 
са пар ла мен тар ним из бо ри ма и оп штим пра вом гла са, има ло је за 
сво ју основ ну по сле ди цу екс пан зи ју др жав ног апа ра та/би ро кра ти-
је29) и све ве ћи уплив др жа ве у сек то ре ко је тра ди ци о нал но сфе ра 
јав не по ли ти ке ни је об у хва та ла. У од но су на ра ни је мо нар хи стич-
ке си сте ме мо дер на де мо крат ска др жа ва ге не ри ше огром ну по-
тро шњу – не за пам ће ну за мо нар хи стич ке си сте ме чак и у рат ним 
усло ви ма.30) У но вим де мо крат ским ре пу бли ка ма до ла зи до екс-
пан зи о ног по ве ћа ње уде ла вла ди ног упо шља ва ња ста нов ни штва 

28) Карл По пер, Претпоставкеипобијања:растнаучногзнања, Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 2002.

29) О то ме Нор бер то Бо био ка же сле де ће: „Де мо крат ска др жа ва и би ро крат ска др жа ва 
исто риј ски су мно го ви ше ме ђу соб но ве за не не го што се мо же ми сли ти с об зи ром на 
њи хо ву су про ста вље ност. Све др жа ве ко је су по ста ле де мо крат ски је у исто вре ме су 
по ста ле и би ро крат ски је, јер је про цес би ро кра ти за ци је ве ли ким де лом био по сле ди ца 
про це са де мо кра ти за ци је (Нор бер то Бо био, Будућностдемократије–одбранаправила
игре, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1990, стр. 33).

30) Укуп на др жав на по тро шња до I свет ског ра та са мо је у рат ним усло ви ма пре ла зи ла 15% 
БНП. У ме ђу рат ном пе ри о ду она је по ра сла до не ких 20-30% БНП да би се у по сле рат-
ном пе ри о ду кре та ла и до 60% БНП (Hans-Her mann Hop pe, Democracy-TheGodThat
Failed:TheEconomics,PoliticsofMonarchy,Democracy,andNaturalOrder, Tran sac tion 
Pu blis hers, 2001, p. 55).
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(мо дел вла де као при мар ног по сло дав ца),31) уво ђе ња но вих вр ста 
по ре за и стра те ги ја опо ре зи ва ња, због че га фи ло зоф Пе тер Сло тер-
дајк мо дер ну др жа ву на зи ва „др жа вом по ре за“, Steuerstaat.32)

Круг су пре ма ци је др жа ве над еко ном ским и дру штве ним 
то ко ви ма за тво рио се по след њим круп ним ин тер вен ци о ни стич-
ким ко ра ком – уки да њем злат ног нов ча ног стан дар да и уво ђе њем 
др жав ног (па пир ног) нов ца. По че так тог про це са обе ле жен је на-
ста ја њем са вре ме ног цен трал ног бан кар ства у Аме ри ци (Fe de ral 
Re ser ve System, осно ван 1913. го ди не) и Евро пи што је пред ста-
вља ло кру ци јал ни ко рак ка ши ре њу др жав ног ин тер вен ци о ни зма 
у мо не тар ној сфе ри.33) Дру ги ва жан ко рак ко ји је у пот пу но сти из-
ме нио мо не тар ну струк ту ру све та би ло је при хва та ње до лар ског 
стан дар да (псе у до злат ни стан дард) што је озва ни че но до го во ри-
ма у Бре тон Вуд су (Bret ton Wo ods Agre e me ent) пред крај Дру гог 
свет ског ра та (1944. го ди не). Бре тон вуд ски спо ра зум пре стао је 
да ва жи 1971. го ди не ка да је уки ну та злат на под ло га за аме рич ки 
до лар и у пот пу но сти озва ни че на мо не тар на по ли ти ка штам па ња 
нов ца (fiatmoney). Ова ква еко ном ска ино ва ци ја ши ром је отво ри ла 
вра та не са мо за ве ћу кон тро лу над мо не тар ном по ли ти ком већ и 
при ме ну да нас ве о ма по пу лар них ме ха ни за ма одр жа ва ња на вла-
сти: фи нан си ра ње по тро шње из не по сто је ћих из во ра и др жав но 
за ду жи ва ње.34) Ипак, ва жне фи нан сиј ске ин сти ту ци је бре тон вуд-
ског по рет ка, по пут Свет ске Бан ке (нај пре Ме ђу на род не бан ке за 
об но ву и раз вој) и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, над жи ве ле 
су ње гов крај. Ове ин сти ту ци је, ство ре не ра ди очу ва ња си сте ма 
раз ме не на осно ву фик сног де ви зног кур са у све ту, на кон уво ђе ња 

31) На осно ву по да та ка до ко јих је до шао Пе тер Фло ре а на ко је у сво јој ана ли зи де мо крат-
ског ре пу бли ка ни зма осла ња и Ханс-Хер ман Хо пе, по ве ћа ње уде ла вла ди ног за по шља-
ва ња рад не сна ге кре та ло се од 3% до 1900. го ди не, 8% у ме ђу рат ном пе ри о ду, до 15% 
у по сле рат ном до бу. Из ове ста ти сти ке су из у зе ти: вој нич ки пер со нал, здрав стве ни рад-
ни ци, со ци јал не ин сти ту ци је и аген ци је со ци јал ног оси гу ра ња, као и на ци о на ли зо ва не 
ин ду стри је (Ibid, p. 56). Ја сно је да је са овим из у зе тим ка те го ри ја ма про це нат по ве ћа ва 
знат но из над 15%. То по твр ђу је и из ве штај OECD по ко ме др жав но упо шља ва ње у не-
ким европ ским зе ма ља ма за хва та чи та вих 30% од укуп не рад не сна ге (OECD, TheState
ofthePublicService, OECD, Pa ris, 2008).

32) Pe ter Slo ter dijk, “Die Re vo lu tion der ge ben den Hand“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Frank furt, 2009 (13. Ju ni).

33) “Усва ја ње За ко на о фе де рал ним ре зер ва ма (Fe de ral Re ser ve Act) 23. де цем бра 1913. го-
ди не пред ста вља ло је ва жан мо ме нат у та ла су им пле мен та ци је (ко ји се ја ва ља око 1900) 
про гре си ви стич ке ле ги сла ти ве на ло кал ном, др жав ном и са ве зном ни воу вла сти. Про-
гре си ви зам је пред ста вљао дво стра нач ки по крет ко ји је то ком пр ве две де це ни је два де-
се тог ве ка тран сфор ми сао аме рич ку еко но ми ју и дру штво од јед ног laissez-faire ета ти-
зма ка цен тра ли зо ва ном ета ти зму“ (Mur ray Rot hbard, AHistoryofMoneyandBankingin
theUnitedStates:TheColonialEratoWorldWarII, Lud wig von Mi ses In sti tu te, Auburn, 
Ala ba ma, 2002, p. 183).

34) Hop pe, op.cit., p. 62.
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плу та ју ћег де ви зног кур са из гу би ле су сво ју пр во бит ну на ме ну као 
чу ва ра бре тон ву дов ског мо не тар ног по рет ка.35) Ово је ва жан по да-
так ко ји нам мо же по мо ћи у ра све тља ва њу њи хо ве кон тро верз не 
уло ге, на ро чи то у сми слу ка ко се та уло га схва та у окви ру те о ри је 
нео ли бе ра ли зма.

Уло га др жа ве као ре гу ла то ра еко ном ских то ко ва по себ но је 
оја ча на то ком пе ри о да Ру звел то вог про гра ма „New Deal“, чи ме је 
пред ста вљен но ви мо дел за устрој ство на ци о нал них др жа ва. Раст 
др жав ног ин тер вен ци о ни зма пра ћен је и ра стом еко ном ске фи ло-
зо фи је про тек ци о ни зма чи ме се ко рак по ко рак га си ла де вет на е-
сто ве ков на тра ди ци ја сло бод не тр го ви не чи ји је глав ни про мо тер 
у све ту би ло Бри тан ско цар ство.36) Но ви по ре дак „ме шо ви тих при-
вре да“ усто ли чен је ус по ста вље њем си ста ма по сле рат не др жа ве 
бла го ста ња у Аме ри ци и ве ли ком де лу све та.

За о де нут атрак тив ном одо ром „др жа ве бла го ста ња“ (welfare
state) де мо крат ски ре пу бли ка ни зам осва ја Евро пу, Сје ди ње не Др-
жа ве и не ке дру ге зе мље, у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та. 
Он се пред ста вља као сред ње ре ше ње из ме ђу „нео б у зда ног“ lais-
sez-faire ли бе ра ли зма и екс тре ми зма со ци ја ли стич ког цен трал ног 
пла ни ра ња. Ко ри сте ћи се де мо крат ском про це ду ром и при ме њу ју-
ћи кеј нзи јан ске прин ци пе, вел фе ри стич ка др жа ва про ши ру је сво ју 
уло гу у дру штву, на ро чи то у сфе ри еко ном ског жи во та.37) Др жа ва 
по ста је „мај ка свих мај ки“ ко ја се бри не о све му, од обра зо ва ња 
нај мла ђих чла но ва дру штва, њи хо вог вас пи та ња по свом узо ру, 
до упо шља ва ња и обез бе ђи ва ња њи хо ве бу дућ но сти. У еко но ми ји 
овај су ро гат мај ке прак ти ку је стра те ги ју „јав них ра до ва“, „оп штег 
упо шља ва ња“, „ми ни мал них над ни ца“, да кле, све га оног што кла-
сич но ли бе рал ни по ре дак пре пу шта спон та ној утак ми ци и до бро-
вољ ним аран жма ни ма ак те ра на тр жи шту. 

Ру ко во ђе на иде јом „со ци јал не прав де“ и „јед на ко сти“ др жа-
ва бла го ста ња по ве ћа ва свој оп сег до сте пе на ко ји ви ше не мо же да 
фи нан си ра. Кра јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, она до жи-
вља ва озбиљ ну кри зу ли квид но сти из ко је се мо гла из ба ви ти са мо 
по врат ком на ста ре му дро сти, при ме ном ме ра огра ни ча ва ња и сма-
ње ња др жав ног апа ра та и вра ћа њем кон цеп ту ми ни мал не вла де, 
што се кра јем осам де се тих го ди на XX ве ка и до го ди ло, за хва љу ћи 

35) Lal, op.cit., p. 507.

36) Ibid. p. 503.

37)  Ис тра жи ва ње ра ста аме рич ке др жа ве по ка за ло је да се она „то ком два де се тог ве ка уве-
ћа ла за пет до шест пу та у од но су на еко но ми ју (Ro bert Higgs, CrisisandLeviathan:Cri-
ticalEpisodesintheGrowthofAmericanGovernment, A Pa ci fic Re se arch In sti tu te for Pu blic 
Po licy, Ox ford Uni ver sity Press, 1987, p. 25). 
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ре фор ма ма Мар гарт Та чер у Ве ли кој Бри та ни ји и Ро нал да Ре га на у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма. 

Да су те ре фор ме ипак би ле пар ци јал не, иако учин ко ви те за 
зе мље у пи та њу, по ка зу је и нај но ви ја еко ном ска кри за у све ту. Ре-
фор ме осам де се тих го ди на про шлог ве ка са мо су при вре ме но за-
у ста ви ле тренд уве ћа ња др жав не по тро шње и прак се за ду жи ва ња, 
тренд ко ји је на ста вљен чим су пр ви ре зул та ти тих истих ре фор ми 
до не ли еко ном ске бе не фи те во де ћим зе мља ма За па да. Те ре фор ме 
ни су ус пе ле да уста но ве ин сти ту те огра ни ча ва ња ме ша ња др жа ве 
у при вре ди, ко ја по мо ћу сво јих ме ха ни за ма ре гу ла ци је – а све у ци-
љу ис пу ње ња по пу ли стич ких обе ћа ња – кре и ра ве штач ки еко ном-
ски раст ко ји не ми нов но за вр ша ва пот пу ним кра хом – као што је 
слу чај са кри зом из 2008. го ди не.38) Оне ни су у бит ној ме ри до при-
не ле про ме ни вел фе ри стич ког си сте ма све та, ње го ве мо не тар не 
струк ту ре ни ти ета ти стич ке кул ту ре у ко јој се др жа ва до жи вља ва 
као при мар ни сер вис за за до во ље не ве ћи не људ ских по тре ба. Оне 
су, тач но је, до ве ле до од го вор ни је фи скал не по ли ти ке и уки да ња 
не ких сег ме на та др жа ве бла го ста ња, али ни у Аме ри ци,39) ни ти у 
Бри та ни ји,40) зе мља ма пред вод ни ца ма „нео ли бе ра ли зма“, ни је до-
шло до раз мон ти ра ња иде о ло ги је и прак се ве ли ке др жа ве, тог ар-
хи-не при ја те ља сва ке фи ло зо фи је сло бод ног тр жи шта. 

Нео др жи ва је и те за да је „нео ли бе ра ли зам“ (или бар оно 
што се под њим раз у ме у еко ном ском сми слу) од го во ран за ак ту ел-
ну кри зу у све ту. Па ра диг ма ти чан при мер ло ци ра ња узро ка кри зе 
у нео ли бе рал ним по ли ти ка ма пред ста вља ју кон ста та ци је овог ти-
па: „Кул ми на ци ја ци ни зма, ма ни фе сто ва на екс тра ва ган ци јом зва-
нич ни ка, де мон стри ра ла је па нич ну по тра гу за спа се њем у фор ми 
др жав не ин тер вен ци је, од ри чу ћи се де ка да за кли ња ња у тр жи шни 

38) О узро ци ма кри зе ви де ти: Ми ро слав Про ко пи је вић, „Ка пи та ли зам и кри за“, Ин тер-
нет: http://ka ta lak si ja.com/2008/10/18/ka pi ta li zam-i-kri za (дат. при сту па: 7.10.2012); Her-
nan do De So to, „Who Owns This Mess?“, NewYorkTimes, In ter net: http://www.nyti mes.
com/2011/12/02/opi nion/ma ga zi ne-glo bal-agen da-who-owns-this-mess.html?pa ge wan-
ted=all. (дат. при сту па: 10.10.2012)

39) „Чак и да су Ре га но ви са бор ци за и ста же ле ли по вра так на ре жим сло бод ног тр жи шта, 
њи хо ве ме то де ни су од го ва ра ле та квој ре ак ци ји. Они се ни су фо ку си ра ли на ин сти ту ци-
о нал не про ме не већ на из ме ну бу џет ских ци фа ра, на сма њи ва ње по ре за на до хо дак ... и, 
са мно го ма ње ен ту зи ја зма, на сма ње ње вла ди не по тро шње... Ре га но ва „кон зер ва тив на 
ре во лу ци ја“ је два је до та кла енорм ни апа рат вла ди не кон тро ле“ (Higgs, op.cit., pp. 256-
7).

40) „Кон тра уоби ча је ном схва та њу нео ли бе рал ни по крет у Бри та ни ји ни је осла био бри тан-
ску др жа ву. Упра во обрат но, он је те жио да оја ча ауто ри тет др жа ве на спрам син ди ка та 
и из ве сних де ло ва дру штва – на и ме, ужи ва о ца со ци јал них пра ва (Ba sak Kus, „Neo li be-
ra lism, In sti tu ti o nal Chan ge and the Wel fa re Sta te: The Ca se of Bri tain and Fran ce“, Inter-
nationalJournalofComparativeSociology, Vol. 47(6), 2006, p. 520). Вид. та ко ђе: Da vid 
Marsh, W. R. A Rho des (edi tors.), ImplementingThatcheritePolicies:AuditofanEra, Open 
Uni ver sity Press, 1992.
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фун да мен та ли зам и ом ни по тен ци ју ауто ре гу ла ци је“.41) Ва жни је од 
то га што ауто ри ове кон ста та ци је не име ну ју оне ко ји се „за кли њу“ 
у „тр жи шни фун да мен та ли зам“ и „ом ни по тен ци ју ауто ре гу ла ци је“ 
(ваљ да за то што их не ма, ба рем у „кру го ви ма мо ћи“, вла да ма ути-
цај них зе ма ља и управ ним од бо ри ма ме ђу на од них ор га ни за ци ја), 
је сте њи хо во иг но ри са ње чи ње ни це да је др жав на ин тер вен ци ја 
на пр вом ме сту омо гу ћи ла ства ра ње еко ном ског „ба ло на“. Још за 
вре ме пр ве Клин то но ве вла де им пле мен тра на је по пу ли стич ка по-
ли ти ка јеф ти них кре ди та, што је је дан од фак то ра ко ји је ка сни је 
до вео до ства ра ња ба ло на и ње го вог екс пло ди ра ња у ви ду те ку ће 
кри зе.42) Не ма ни ка ве тр жи шне („нео ли бе рал не“) ло ги ке у то ме да 
др жа ва га ран ту је би ло ком ак те ру на тр жи шту (у овом слу ча ју бан-
ка ма и ин ве сти ци о ним фон до ви ма) да ће он, шта год ра дио и ка кве 
год ри зич не по те зе спро во дио, на кра ју би ти спа шен (што се упра во 
де ша ва са про јек том огром них bailout ре ше ња ко ја чак пре ва зи ла зе 
и њу ди лов ске раз ме ре). Ка те го ри ја „јеф ти них кре ди та“ ни је тр жи-
шна ка те го ри ја (та кво не што не по сто ји на сло бод ном тр жи шту), 
већ по сле ди ца шпе ку ла тив них по те за фи нан сиј ских ин сти ту ци ја 
и по пу ли стич ких вла ди них стра те ги ја ко је крат ко роч но мо гу за-
до во љи ти ин те ре се про кла мо ва не стра те ги је по ве ћа ња стан дар да 
ста нов ни штва, али ду го роч но во де у озбиљ ну еко ном ску кри зу. Је-
дан па ра диг ма ти чан при мер та квог спо ја по ли тич ког и еко ном ског 
ин те ре са до бро је по знат и у на шој не та ко дав ној про шло сти, ка да 
је др жа ва пот по мо гла ства ра ње пи ра ми дал ног бан кар ства. 43)

б)Међународнеорганизације

Јед но од цен трал них те за те о ри је нео ли бе ра ли зма ка же да 
ис так ну ту уло гу у об ли ко ва њу све та по нео ли бе рал ном ка лу пу 
има ју ме ђу на род не ор га ни за ци је. Већ смо на по ме ну ли да је услед 
круп них про ме на у свет ској еко но ми ји до шло и до ме ња ња уло-
га ових ор га ни за ци ја. Из не ко ли ко пред сто је ћих на зна ка ви де ће се 
да се при о ри те ти свих во де ћих ме ђу на род них ор га ни за ци ја, по пут 
ММФ, СБ, СТО, чак и УН не мо гу ускла ди ти са еко ном ским по сту-
ла ти ма док три не сло бод ног тр жи шта. 

41) Ko sta Jo si fi dis, Al par Lo šonc, No vi ca Su pić, „Neo li be ra lism: Be fall or Re spi te?“, Panoeco-
nomicus, 1/2010, p. 102.

42) Про ко пи је вић, op.cit..

43) О узро ци ма кра ха грч ке и ир ске еко но ми је ви де ти: Вла ди мир В. Пр ву ло вић, Вуч ко вић 
М. Вла ди мир, ,„Од сја ја до оча ја: кри за др жа ве и по у ке из грч ког и ир ског слу ча ја“, Срп-
скаполитичкамисао, број 1/2011, стр. 261-280; Бра ни слав Пе ле вић, Ри ста но вић, Вла-
ди мир, „(Нео)про тек ци о ни зам и свет ска еко ном ска кри за“, Српскаполитичкамисао, 
бр. 4/2011, стр. 237-255; Phi lipp Ba gus, Da vid How den, DeepFreez–Iceland’sEconomic
Collapse, Lud wig von Mi ses In sti tu te, Auburn, Ala ba ma, 2011.
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Та ко, на при мер, Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја (СТО), 
јед на од пер ја ни ца нео ли бе рал ног ка пи та ли зма (по схва та њу те о-
ри је нео ли бе ра ли зма), не са мо да ис ти че им пе ра ти ве очу ва ња жи-
вот не сре ди не већ те жи ус по ста вља њу не ке вр сте гло бал не „зе ле-
не“ ре гу ла ти ве: „СТО је иза шао са хра брим зах те вом да се по мо ћу 
ГАТТ/СТО до го во ра о тр го ви ни, и СТО си сте ма ар би тра же обез-
бе ди ефек тив ни мо дел за при ме ну ме ђу на род не еко ло шке ре гу ла-
ци је. Ода тле се, по пут не ког чу да, СТО по ја вио као по тен ци јал ни 
мо дел спа си о ца жи вот не сре ди не“.44) 

Тран сфор ма ци ју уло ге и основ них ци ље ва до жи вља ва и 
Свет ска бан ка (СБ) чи ји се фо кус де ло ва ња од ин стру мен та за ка-
на ли са ње про то ка ка пи та ла за раз вој тре ћег све та усме рио, то ком 
осам де се тих и де ве де стих го ди на, ка „’ме ким пи та њи ма’ раз во ја 
по пут жен ских пра ва, за шти те жи вот не сре ди не, рад них стан дар-
да, и под сти ца ње не вла ди них ор га ни за ци ја“.45) Iсти тренд при бли-
жа ва ња вред но сти ма но вог ве ме на пра ти ла је тран сфор ма ци ја УН, 
ко ја се од ор га ни за ци је осно ва не пре све га за по спе ши ва ње ми ра у 
све ту окре ну ла ка „еко ном ским и со ци јал ним пи та њи ма ко ја уве-
ли ко пре ва зи ла зе ECO SOC“.46)

Уло га ко ју има Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд по себ но је 
кон тро верз на, али упра во због су ко ба са ли бе рал ним еко ном ским 
прин ци пи ма: „ММФ се све ви ше по на ша као ме ђу на род ни при ку-
пљач стра ног нов ца за цен трал не бан ке. ... Ја сно да ММФ ко ји раз-
бук та ва уме сто да сми ру је ду жнич ке кри зе не мо же игра ти уло гу 
у ли бе рал ном фи нан сиј ском и еко ном ском по рет ку...“.47) Да нас се 
ММФ по ја вљу је као спа си лац по су ста лих на ци о нал них еко но ми-
ја, као не ка вр ста га ран та да се од бан кро та увек мо же спа си ти.48) 
Им пле мен ти ра ју ћи про гра ме за из ла зак из кри зе и из бе га ва ње бан-
кро та ММФ су спен ду је је дан од нај ле ко ви ти јих са мо ре гу ла ци о них 
тр жи шних ме ха ни за ма, исто вре ме но омо гу ћа ва ју ћи вла да ма ду-
жнич ких зе ма ља да уме сто пра вих, струк ту рал них ре фор ми спро-
во де фа сад не и пар ци јал не ре фор ме, а стра ним ин ве сти то ри ма да 
се че шће упу шта ју у ри зич ни ја ула га ња.

44)  Hart wick, Pe et, op.cit., p. 201.

45)  Lal, op.cit.,p. 512.

46)  Ibid.p. 515.

47)  Ibid.p. 508.

48)  Ba gus, How den, op.cit.,p. 34.



АлександарНоваковић Теоријанеолиберализма-квазинаукаили...

163


в)Карактеристочноевропскихтрансформација
Те за о нео ли бе рал ној тран сфор ма ци ји зе ма ља не ка да шњег 

ис точ ног бло ка (зе ма ља цен трал не, ис точ не и ју жне Евро пе) пред-
ста вља нај чвр шћу упо ри шну тач ку те о ри је нео ли бе ра ли зма. По 
тој те зи чи та ва пост ко му ни стич ка тран сфор ма ци ја од ви ја ла се по 
јед ном је дин стве ном нео ли бе рал ном кон цеп ту про и за шлом из Ва-
шинг тон ског кон сен зу са и уз по моћ по ли тич ких сна га (пар ти ја, по-
кре та и вла да) ко је су по др жа ле та кву тран сфор ма ци ју. Та, ка ко ју 
је је дан бив ши аме рич ки пред сед ник на звао, „Но ва Евро па“ пред-
ста вља ла је ве ли ко оглед но по ље за по то ње ши ре ње нео ли бе ра ли-
зма у чи та вом све ту. То је би ло вре ме из град ње „нео ли ба рал ног 
кон сен зу са“ ко ји је и да нас, по за ступ ни ци ма те о ри је нео ли бе ра-
ли зма, на сна зи. 

Но, ова кав опис исто ри ја та тран сфор ма ци ја пост ко му ни-
стич ких зе ма ља не мо же ла ко да се срав ни са ем пи риј ском еви ден-
ци јом и ком па ра тив ним про у ча ва њем ис точ но е вроп ских ре фор ми. 
Сту ди ја Ве не ли на Га не ва пред ста вља јед но од нај бо љих ис тра жи-
ва ња на те му на уч ног кре ди би ли те та те о ри је нео ли бе ра ли зма.49) 
На при ме ру „до ми на ци је“ нео ли бе ра ли зма у пост ко му ни стич ким 
зе мља ма ис точ не Евро пе Га нев пре и спи ту је те зу о пре вла сти нео-
ли бе рал не те о ри је и прак се про ве ра ва њем две кључ не по став ке 
те о ри је нео ли бе ра ли зма: те зу о хе ге мо ни ји нео ли бе рал них иде-
ја и те зу о на ме та њу нео ли бе ра ли зма. По пр вој те зи „на кон 1989, 
нео ли бе ра ли зам три јум фу је у ре ги о ну, а из ра зи то нео ли бе рал не 
иде је уоб ли ча ва ју по на ша ње до ми нант них по ли тич ких ели та“.50) 
По дру гој те зи про из ла зи да су „ра них де ве де се тих нео ли бе рал не 
иде је на мет ну те ис точ но е вроп ским вла да ма од стра не ’ме ђу на род-
них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја’ и ге не рал но гло бал них про мо те ра 
ка пи та ли зма“.51) Га нев до ка зу је нео сно ва ност пр ве те зе ука зу ју ћи 
на то да то ком пр вог пе ри о да пост ко му ни стич ке тран сфор ма ци је 
(а и ка сни је) ни је до шло до уни со ног при хва та ња јед не од ре ђе не 
идеј не кон цеп ци је, већ мно штва раз ли чи тих, че сто ме ђу соб но про-
тив реч них и су ко бље них идеј них кон це па та. Он кон ста ту је да су 
ре фор ме би ле: „...та ко не ко хе рент не, про ви зор не, и про тив реч не 
да би њи хо во опи си ва ње у сми слу ема на ци је јед не иде о ло ги је ко ја 
је под јед на ко све о бу хват на и ра ди кла на пред ста вља ло гру бу сим-

49) Ve ne lin I. Ga nev, „The ’Thri umph of Neo li be ra lism’ Re con si de red: Cri ti cal Re marks on Ide-
as-Cen te red Analyses of Po li ti cal and Eco no mic Chan ge in Post-Com mu nism“, EastEuro-
peanPoliticsandSocieties, Vol. 19, No. 3/2005. pp. 343-378.

50)  Ibid.p. 348.

51)  Ibid.p. 348.
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пли фи ка ци ју“.52) Шта ви ше, не са мо да су по свом ка рак те ру ис точ-
но е вроп ске ре фор ме би ле ша ро ли ке и про ви зор не, већ прак тич но 
ни је би ло по ли тич ких за го вор ни ка („ре фор ма то ра“) нео ли бе рал-
них прин ци па. Ана ли зи ра ју ћи по ли тич ку ели ту ис точ не Евро пе и 
Ру си је из тог пе ри о да, Га нев из два ја са мо дво ји цу по ли тич ких ак-
те ра ко ји се мо гу свр ста ти у та бор „нео ли бе ра ла“: 

„Ба ле ро виц и Га и дер су је ди ни ’но си о ци’ нео ли бе рал-
них иде ја ка ко их де фи ни шу за ступ ни ци па ра диг ме 
’нео ли бе рал ног три јум фа’. Оно што има мо су за пра во 
име на два по је дин ца из две зе мље, по је ди на ца ко ји ни-
ка да ни су пред ста вља ли све моћ не ли де ре (пре ми је ре, 
пред сед ни ке или пред сед ни ке стра на ка) и ко ји су би ли 
при мо ра ни да се од рек ну вла сти по сле ма ње од две го-
ди не у ка би не ту“.53)

Што се дру ге те зе ти че, на ла зи ове сту ди је убе дљи во де-
ми сти фи ку је уло гу ко ју те о ри ја нео ли бе ра ли зма при пи су је ме ђу-
на род ним фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, пре све га ММФ-у. Она 
по ка зу је да те за о „на ме та њу“ не ма уте ме ље ња, јер је у пи та њу 
„дво сме ран пре не го јед но сме ран са о бра ћај иде ја и по ли тич ких 
об зи ра“ и да се чак и он да „ка да се усва ја ју про јек ти спон зо ри са ни 
од стра не ММФ-а они си сте мат ски бој ко ту ју у прак си“.54) Сто га са-
рад њу зе ма ља са ММФ-ом тре ба раз у ме ти као по ли тич ку на год бу а 
не као тех нич ку ствар при нуд не им пле мен та ци је од ре ђе ног, чвр сто 
за сно ва ног иде о ло шког кон цеп та. На ис ку ству пре го во ра пост ко-
му ни стич ких зе ма ља са ММФ-ом мо же се ви де ти да ММФ че сто 
усва ја пред ло ге са мих вла да ко ји се не мо гу опи са ти као „нео ли бе-
рал ни“, као и то да су са ми пред ло зи ко ји до ла зе од стра не ММФ 
че сто ве о ма уда ље ни од зах те ва „тр жи шног фун да мен та ли зма“.

За кључ ци ове сту ди је ка жу да је ге не рал ни про блем те о ри је 
нео ли бе ра ли зма то што она из јед на ча ва сва ку вр сту ре фор ми са 
нео ли бе ра ли змом.55) Дру ги, под јед на ко зна ча јан не до ста так ове те-
о ри је огле да се у не до пу сти вим ге не ра ли за ци ја ма и сим пли фи ка-
ци ја ма: „...прет по ста ви ти да по сто ји ди рект на ка у зал на ве за из ме-
ђу иде ја до ко јих на вод но др же по ли тич ки чи ни о ци и по ли тич ких 
по сле ди ца, у озбиљ ној ме ри пот ко па ва ана ли тич ку вред ност иде-
а циј ских об ја шње ња пост ко му ни стич ких по ли ти ка“.56) То све, за-

52)  Ibid.p. 355.

53)  Ibid.p. 362.

54)  Ibid.pp. 368-370.

55)  Ibid.p. 357.

56)  Ibid.p. 372.
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јед но са од ба ци ва њем две кључ не те зе нео ли бе рал не те о ри је, во ди 
фи нал ној кон ста та ци ји да „’нео ли бе ра ли зам’ очи глед но не мо же 
да ис пу ни ана ли тич ку уло гу екс пла на тор не ва ри ја бле у па жљи во 
кре и ра ном, ем пи риј ски уте ме ље ном и осе тљи вом за кон текст иде-
а ци о ном ар гу мен ту“.57)

Уз ове за кључ ке ко је се усва ја ју и у овом ра ду, тре ба ис та ћи 
и још је дан њен (ин тер пре та тив ни) де фект. На и ме, она по чи ва на 
пре ми си из јед на ча ва ња ан ти ко му ни стич ког пе ди греа пост со ци ја-
ли стич ких зе ма ља (при сут ног на ро чи ту у пр вој фа зи на кон сло-
ма би по ла ра ног све та – од 1989. до 1995.), као јед ног политичког
става, са „нео ли бе ра ли змом“ као јед ном економском теоријом. 
По ли тич ка ори јен та ци ја пр вих де мо крат ских вла да ових зе ма ља 
по зи ци о ни ра ла се, сва ка ко, на де сном иде о ло шком по лу, али ста-
вља ти знак јед на ко сти из ме ђу ан ти ко му ни зма и freemarket еко ном-
ске аген де пред ста вља ве о ма гру бу ка те го ри јал ну гре шку ко ја не 
мо же има ти ни ка квог ем пи риј ског уте ме ље ња. По све му су де ћи 
раз ло ге овог те о риј ског пре ме та ња и из јед на ча ва ња по се би вр ло 
раз ли чи тих ства ри тре ба тра жи ти у скло но сти ве ћи не ра ди кал них 
за ступ ни ка те о ри је нео ли бе ра ли зма да сва ку про ме ну ко ја до ла-
зи на кон уки да ња со ци ја ли стич ких од но са и др жав ног вла сни штва 
схва та као „пу но крв ни“ ка пи та ли зам и при ме ну „нео ли бе рал них 
прин ци па“. Тај ра ди ка ли зам у схва та њу про из во ди и ра ди ка ли зам 
у тер ми но ло ги ји: „тр жи шни фунд мен та ли зам“, „тр жи шни бољ ше-
ви зам“, чак „нео ли бе рал ни ле њи ни зам“.58) У прак си пак, пра вил ни-
је је ова дру штва опи си ва ти као дру штва у ко ји ма су ре а ли зо ва ни 
ме шо ви ти по ли тич ки и еко ном ски кон це па ти, нај пре као со ци јал-
де мо крат ска дру штва са ве ћом или ма њом ре гу ла ци јом тр жи шта, 
по пут оних ко ји по сто је у зе мља ма за пад не Евро пе.59)

Ва жност на ла за до ко јих је до шла ова сту ди ја пре ма шу је ис-
точ но е вроп ски оквир на ко ји се ис тра жи ва ње у њој огра ни чи ло. 
Упра во ела бо ри ра ни за кључ ци о основ ним те за ма и по став ка ма 
те о ри је нео ли бе ра ли зма мо гу се тран спо но ва ти на те о ри ју нео ли-
ба ра ли зма као та кву. И на том, ге не рал ни јем, пла ну при ме ћу ју се 
исти те о риј ски де фи ци ти по пут ге не ра ли за ци је и сим пли фи ка ци је 
без упо ри шта у ем пи риј ској ана ли зи и ком па ра ци ји.

 
*

57)  Ibid.p. 375.

58) Тер ми на којe мно ги ауто ри ко ри сте. Ви де ти на при мер: Jo si fi dis, Lo šonc, Su pić, op.cit..
p. 102. 

59)  Ово све са из у зет ком крат ко трај не фа зе „шок те ра пи је“ у Пољ ској под Ба ле ро ви цо вим 
ре форм ским за хва ти ма и дво го ди шњих ре фор ми (1992-1994) ко је је у Есто ни ји спро во-
дио пре ми јер Март Лар.
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Из до са да шњег из ла га ња, ви де ли смо да се – на су прот те о ре-
ти ча ри ма нео ли бе ра ли зма – не мо же го во ри ти о до ми на ци ји „нео-
ли бе рал них“ иде ја у све ту ни ти о то ме да се са вре ме не еко но ми је 
об ли ку ју по „нео ли бе рал ном ка лу пу“. Свет у ко ме да нас чо ве чан-
ство жи ви ни је свет ми ни мал них др жа ва у ко ји ма го спо да ре спон-
та ни тр жи шни ме ха ни зми и у ко ме су ин сти ту ци је со ци јал не по-
мо ћи (за ста ре, бо ле сне и из глад не ле) пре пу ште не ин сти ту ци ја ма 
при ват ног до бро чин ства и ин ди ви ду ал ној со ли дар но сти. Ни ти се 
да на шњи свет кре ће ка тим иде а ли ма. Кроз чи тав XX век де тек ту је 
се раст др жа ве у свим ње ним сег мен ти ма, и тај се про цес и да ље 
од ви ја. Да на шњи свет је свет ве ли ких др жа ва, огром не др жав не ре-
гу ла ци је при вред них то ко ва, еко ном ског про тек ци о ни зма, си сте ма 
раз гра на тих мре жа со ци јал них ин сти ту ци ја не појм љи вих за ра ни је 
ве ко ве. Ка кав он да мо же би ти ста тус те о ри је ко ја ка же да је та кав 
свет об ли ко ван по ли бе рал ним еко ном ским прин ци пи ма? Да ли та-
квој те о ри ји мо же мо при пи са ти на уч ни ста тус или је свр ста ти у 
ка те го ри ју ква зи те о ри ја? 

У овом ра ду за сту пљен је став да има до ста раз ло га да се 
основ ни сми сао упо тре бе тер ми на „нео ли бе ра ли зам“ у на уч ном 
дис кур су под ве де под по ли тич ки ре ги стар. Ова те за сти че до дат-
но оправ да ње на ро чи то он да ка да се де тек ту је ба зич на струк ту ра 
сва ке те о ри је нео ли бе ра ли зма ко ју чи не две стра те ги је: стра те ги-
ја разоткривања (од но са мо ћи у све ту) и стра те ги ја ангажмана 
(по зи ва на по ли тич ку ак ци ју и от пор). У скло пу та кве струк ту ре, 
тер ми ни „нео ли бе рал но“, „нео ли бе ра ли зам“ и „нео ли ба рал ни ка-
пи та ли зам“ тре ба да озна че ис кљу чи во не га тив не по ја ве, док сам 
дис курс те о ри је нео ли бе ра ли зма има за циљ да из вр ши не ку вр сту 
осве шћи ва ња, мо би ли за ци је и по зи ва на ан га жман у ци љу уки да-
ња оних прак си, по ли ти ка и ин сти ту ци ја ко је пре те раз мон ти ра-
њу са вре ме не др жа ве бла го ста ња.60) Дру га чи је се упо тре ба ова кве 
тер ми но ло ги је не мо же раз у ме ти бу ду ћи да је ње на вред ност као 
екс пла на тор не ва ри ја бле и хе у ри стич ког мо де ла ми ни мал на, на-
ро чи то ка да се има ју у ви ду не ке дру ге тер ми но ло шке ал тер на ти-
ве за опи си ва ње истог фе но ме на (нпр. „со ци јал на др жа ва“ уме сто 
„нео ли бе рал на др жа ва“, „раз ви је ни или по зни вел фе ри зам“ уме сто 
„нео ли бе ра ли зам“, „ме шо ви ти при вред ни си стем“ уме сто „нео ли-
бе рал ни ка пи та ли зам“ итд) . 

У сво јој ра ди кал ни јој ва ри јан ти те о ри ја нео ли ба ра ли зма оли-
ча ва „’слив ник’ не за до вољ ства и кри ти ке“61) услед про па сти јед не 

60)  То је за јед нич ка ка рак те ри сти ка кла сич не и ре фор ми са не те о ри је нео ли бе ра ли зма. 

61) Го ран Том ка „Нео ли бе ра ли зам – док три на са вре ме ног све та“, Привреднаизградња, XL-
VII: 3-4/2004, стр. 230.
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иде о ло шке па ра диг ме. У сво јој оп ти ми стич ки јој, ре кон стру и са ној 
вер зи ји, те о ри ја нео ли бе ра ли зма пред ста вља на ста вак иде о ло шке 
борбe, са мо дру гим сред стви ма. Од но сно, суп тил ни ји по ку шај да 
се иста, од ба че на и „пре вред но ва на“ иде ја про мо ви ше на дру га чи-
ји на чин и у но вом кон тек сту. За јед нич ко јед ној и дру гој је сте то 
да би се тер ми на „нео ли бе ра ли зам“, као по год ног сред ства за опис 
са вре ме ног све та, од ре кле са мо он да ка да би у том све ту јед на ње-
го ва ком по нен та – (ли бе рал на) ин сти ту ци ја при ват ног вла сни штва 
– би ла нај зад уки ну та. Јед на се за то отво ре но и ра ди кал но за ла-
же, дру га при кри ве но и по сте пе но. Да ли ова квим те о ри ја ма тре ба 
при пи си ва ти на уч ни ста тус? За кљу чак овог ра да је сте да је та кво 
пи та ње, ка да се има у ви ду све до са да ре че но, депласирано.

AleksandarNovakovic

THEORYOFNEOLIBERALISM
–PSEUDOSCIENCEORSUCCESSFUL

HEURISTICMODEL?

Summary
The term “neo li be ra lism” can not be un der stood wit ho ut cer tan 

“the ory of neo li be ra lism” that stands at its ba se. This do es not re fer to 
the the o ri es of tho se aut hors who advo ca te   free mar ket, mi ni mal sta te 
and the ru le of law, but to the the ory that use the word “neo li be ra lism” 
as an ap pro pri a te de scrip tion of the po li ti cal and eco no mic re a li ti es of 
the world in which we li ve. In this pa per, the sci en ti fic sta tus of the ory 
of neo li be ra lism is be ing cri ti cally re as ses sed in two ways: by de mon-
stra ting its con tra dic tory cha rac ter (di scre pancy bet we en the ory of neo-
li be ra lism and em pi ri cal evi den ce) and by re ve a ling its co re mo ti va tion 
(the ory of neo li be ra lism is be ing run by non-the o re ti cal, ideological 
mo ti ves). In this sen se, the pa per pre sents va ri o us types of the o ri es of 
neo li be ra lism, ex pla ins the ir ge ne sis and in di ca tes the ir mu tual dif fe-
ren ces. Fi nally, thro ugh the in ve sti ga tion of se ve ral key de ter mi nants of 
po li ti cal and eco no mic or ga ni za tion of the mo dern sta te (the si ze of a 
mo dern sta te, the sco pe of wel fa re pro grams, the de gree of go vern ment 
in ter fe ren ce in the eco nomy, the ro le of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons as 
well as the cha rac ter of the tran sfor ma tion of the for mer Eastern bloc 
co un tri es), it is shown why the the ory of neo li be ra lism sho uld be re no-
un ced of its sci en ti fic sta tus. 
Keywords: neo li be ra lism, neo li be ra lism the ory, in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, 

de moc ra tic ca pa ci ti es, po li ti cal in sti tu ti ons
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Resume
One of the ba sic re qu i re ments of sci en ti fic re se arch is the use of 

cle ar and pre ci se ter mi no logy for mu la ted to fun ction as the most ap pro-
xi ma te de scrip tion of the phe no me non un der in ve sti ga tion. In a sen se, 
one co uld even ar gue that an at ti tu de to ward ter mi no logy re pre sents a 
kind of a test for the as ses sment of the qu a lity of sci en ti fic work. In one 
of the clas sic so ci o lo gi cal es says Ro bert No zick la be led in tel lec tu als 
“word smiths” in at tempt to show the enor mo us op por tu ni ti es of lan-
gu a ge (mis)use stan ding at the ir dis po sal. This par ti cu larly re fer red to 
so cial sci en tists who – due to the na tu re of the ir pro fes sion – feel en ti-
tled not only to in ter pret so cial con di ti ons, but al so to in flu en ce them. If 
the ir in ter pre ta ti ons are the o re ti cally fo un ded and em pi ri cally sup por-
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ted, than the the ory which for mu la tes that in ter pre ta tion can be so ci ally 
be ne fi cial. If it is not the ca se, and the in ter pre ta tion has no the o re ti cal 
and em pi ri cal fo un da tion what so e ver, then such a the ory can be la be led 
as a “fal se sci en ce.” The aim of this pa per is to show that in the ca se of 
the the ory of neo-li be ra lism co mes just the lat ter. 

This pa per il lu mi na tes the ba sic con tra dic tion of the the ory of 
neo li be ra lism as a the ory. In that re spect, the term “the ory of neo li be-
ra lism” is used he re to de scri be the the ory, at ti tu des and in ter pre ta ti ons 
of the the o rists of the the ory of neo li be ra lism, rat her than in tel lec tual 
pro mo ters of the la is sez-fa i re eco no mics (Austrian, Chi ca go, or Vir gi-
nia school of po li ti cal eco nomy) and the free mar ket op ting re for mers. 
This pa per lo ca tes ba sic pro blem of any the ory of neo li be ra lism in a 
di scre pancy that exists bet we en the ory and the prac ti ce of neo li be ra-
lism. That, by it self, wo uld not con sti tu te a se ri o us mat ter, if it was not 
the ca se that term „neo li be ra lism“ usu ally pr su po se a kind of ca re fully 
con ce i ved and very am bi ti o us po li ti cal pro ject ba sed on cle ar eco no mic 
doc tri nes, which aims, in the end, to a ra di cal chan ge of the so cial and 
eco no mic re la ti ons in the world. 

In that re gard, two ba sic the o ri es of neo li be ra lism are be ing exa-
mi ned: post-Mar xist the ory of neo li be ra lism and re for med the ory of 
neo li be ra lism. This pa per de mon stra tes why the po li ti cal mo ti va ti ons 
and con si de ra ti ons of the the ory of neo li be ra lism out we igh its the o re ti-
cal di men sion, in both of its forms. The main the sis of this pa per is that 
neo li be ra lism, as a the ory, sho uld be gi ven a si mi lar epi ste mo lo gi cal 
sta tus that Karl Pop per as sig ned to a the o ri es of Mar xism, psycho a-
nalysis and astro logy – that is, the sta tus of qu a si-sci en ti fic the ory. The 
the sis is un der pin ned with the con si de ra tion of se ve ral ba sic pa ra me ters 
that can be de tec ted and that sho uld con firm the un su sta i na bi lity of the 
fun da men tal pre mi se of the the ory of neo li be ra lism. Na mely, the the-
sis of po li ti cal and ide o lo gi cal he ge mony of neo li be ra lism in the world 
to day. The se are fol lo wing pa ra me ters: the si ze of a mo dern sta te, the 
sco pe of wel fa re pro grams, the de gree of go vern ment in ter fe ren ce in 
the eco nomy, the ro le of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons as well as the cha-
rac ter of the po li ti cal and eco no mic tran sfor ma ti ons of the for mer East-
ern bloc co un tri es.

* Овај рад је примљен 17. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
Го ди не ко је до ла зе ће би ти ве о ма те шке за ста нов ни штво у 

Ср би ји због ја ко ло ше си ту а ци је у при вре ди и дру штву. То ме до-
при но си пад ин ду стриј ске про из вод ње, пад бру то до ма ћег про из-
во да, нај ве ћа ин фла ци ја у ре ги о ну, нај ве ћа не за по сле ност, нај ни же 
пла те у ре ги о ну, нај ви ша це на ка пи та ла од но сно ка ма та у ре ги о ну, 
ви со ки јав ни дуг, не ста би лан курс. Ср би ја еко ном ски и дру штве но 
вр то гла во по ни ре. Ако се не сма њи бу џет ски де фи цит и ако се не 
сма њи раст јав ног ду га, што нај ве ро ват ни је еко ном ски екс пер ти на 
вла сти не ће мо ћи са ми да спро ве ду, та да ће Ср би ја, ако из о ста не 
по моћ ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, оти ћи у еко ном-
ски су но врат. Вре ме у ко јем жи ви мо је вр ло опа сно јер су љу ди 
не срећ ни. Крај ње је вре ме да ин те лек ту ал ци из дру штве них на у ка, 
укљу чу ју ћи и еко но ми ју, пре и спи та ју сво ју са вест.
Кључ не ре чи: ре ал ни сек тор, екс тер ни сек тор, ан ти кри зне ме ре, бу-

дућ ност, еко но ми ја по ни ра ња, Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд, ме ђу на род не фи нан сиј ске ор га ни за ци је. 

АНАЛИЗАРЕАЛНОГСЕКТОРА

Еко ном ски ко ло рит Ср би је је мра чан, јер је зе мља у ве о ма 
те шкој еко ном ској и фи нан сиј ској кри зи. При вре да спон та но то-
не. Еко ном ски по ка за те љи су ве о ма ло ши и не на го ве шта ва ју ско-
ри при вред ни опо ра вак. Ма кро е ко ном ско окру же ње се по гор ша ва 

* Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеусвет
скетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, еви ден ци о ни број 
179038, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те,  на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је.
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због ло ше кон ку рент но сти, па да ин ду стриј ске про из вод ње, ра ста 
ин фла ци је, бу џет ског де фи ци та, не за по сле но сти и укуп не за ду же-
но сти др жа ве.

За стра шу ју ћи је по да так да је ин ду стриј ска про из вод ња1) у 
Ср би ји на око 40 од сто ни воа из 1989. го ди не. А бру то до ма ћи про-
из вод (БДП) је за 32 од сто ма њи не го пре 30 го ди на. 

Пре ма по да ци ма др жав не ста ти сти ке још у пр вом квар та лу 
2012. го ди не до го дио се ре ал ни пад БДП-а од 1,3 од сто, у дру гом 
квар та ку пад је био 0,6 од сто, а у тре ћем пад БДП-а је из но сио 2,2 
од сто у од но су на исто раз до бље про шле го ди не2). 

Ин те ре сант но је по гле да ти про це не3) Ме ђу на род ног мо не-
тар ног фон да (ММФ) о кре та њу еко но ми је у Ср би ји за 2012. и 
2013. го ди ну. Пре ма по да ци ма ММФ-а у дру гом квар та лу 2012. го-
ди не та ко ђе је за бе ле жен пад БДП-а у из но су од 0,6 од сто4).  По ла-
зе ћи од то га ММФ је обе ло да нио но ве про це не по ко ји ма би у овој 
го ди ни пад БДП-а био 0,5 од сто, а у 2013. го ди ни он би из но сио два 
од сто. Ви де ти Табелу1.

Та бе ла 1. Про це не ММФ-а о кре та њу еко но ми је у Ср би ји

По ка за тељ 2012. 2013.
Ре ал ни БДП (%)         -0,5 2
По тро шач ке це не (%) 8,6 5
Не за по сле ност (%) 25,6 25,6

Из вор: World Eco no mic Outlo ok, до ступ но 10.10. 2012.го ди не.
Ме ђу тим, до ста су ди ску та бил на пред ви ђа ња ММФ-а о кре-

та њу еко но ми је у Ср би ји у овој и на ред ној го ди ни. Из гле да као да 
се ММФ за бу нио, на ро чи то код про це не кре та ња БДП-а! Пад еко-
но ми је ове го ди не би мо гао ду бље уле те ти у не га тив ну зо ну. Али и 
оста ли по ка за те љи (ин фла ци ја и не за по сле ност) ко је је про це нио 
Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд за Ср би ју за ову и 2013. го ди ну су 
упит ни. 

1) Ин ду стриј ска про из вод ња у Ср би ји у сеп тем бру 2012. го ди не би ла је ма ња за 6,8 од сто 
не го у истом ме се цу прет ход не го ди не. (Из вор:Ре по блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ-
но 01.11.2012. го ди не).

2) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 01.11.2012. го ди не.

3) Про це не Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да да те су пре об ја вљи ва ња флеш про це на Ре-
пу блич ког за во да за ста ти сти ку за тре ћи квар тал за БДП. Об ра чун квар тал ног БДП за 
тре ћи квар тал 2012. го ди не би ће об ја вљен 28. де цем бра. (Из вор: Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, до ступ но 01.11.2012. го ди не).

4) Из вор: The In ter na ti o nal Mo ne tary Fund (IMF), до ступ но 03.10.2012. го ди не.
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Раз лог за сум ње у про це не ММФ-а тре ба тра жи ти у про ду-
бљи ва њу кри зе ко ја ће на ста ви ти да по га ђа при вре ду. Уз то, на-
ста вак па да из во за, али и сла би ји при лив стра них ин ве сти ци ја из 
Евро пе у зе мљу, ути ца ће не га тив но на еко но ми ју Ср би је, али и на 
не ке др жа ве из окру же ња ко је су из ло же не деј стви ма по ме ну тих 
не га тив них ефе ка та.

Сто га је и Европ ска бан ке за об но ву и раз вој (EBRD) ко ри го-
ва ла сво је ра ни је да те сто пе ра ста за цео ре ги он. Ви де ти Табелу2. 

Табела2.   Проценаекономскограста(%)

Др жа ва 2012. 2013.
Хр ват ска -1,9 1,2
Сло ве ни ја -2,5      -2,0
Ма ке до ни ја  0,3 2,0
Бо сна и Хер це го ви на  0,1 0,4
Цр на Го ра  0,3 0,8
Ср би ја -0,7 1,1

Из вор: EBRD, до ступ но 30.10.2012. го ди не.
EBRD оче ку је раст од два од сто за цео ре ги он Ју го и сточ не 

Евро пе. Пре ма про це на ма EBRD за 2012. го ди ну у не га тив ној зо-
ни еко ном ског ра ста ће би ти Сло ве ни ја, Хр ват ска и Ср би ја. Пре ма 
њи хо вим пред ви ђа њи ма то ком 2013. го ди не из ре це си је ће иза ћи 
Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра и Ср би ја. 
У не га тив ној зо ни оста ће је ди но Сло ве ни ја, код ко је прог но зи ра ју 
пад од ми нус два од сто. Пре ма про це ни EBRD нај бо љи еко ном-
ски раст у 2013. го ди ни ће има ти Ма ке до ни ја, уз оче ки ва ње ра ста 
БДП-а од два про цент на по е на.

Нај но ви је ко ри го ва не про це не еко ном ског ра ста ко је до ла зе 
од стра не Европ ске бан ке за об но ву и раз вој ни су ни ма ло охра-
бру ју ће за др жа ву Ср би ју. На и ме, ова ме ђу на род на фи нан сиј ска 
ор га ни за ци ја је (у ре ла тив но крат ком раз до бљу од ју на до ок то-
бра) сни зи ла про це ну при вред ног ра ста за Ср би ју за 2013. го ди ну 
са 1,7 од сто на 1,1 од сто. Об и сти не ли се прог но зе EBRD да ће 
бру то до ма ћи про из вод по ра сти за 1,1 од сто, Вла да Ср би је ће има-
ти озбиљ не про бле ме, по што је бу џет за 2013. го ди ну пра вљен уз 
прет по став ку да ће БДП по ра сти за два од сто5).

5) Ако се об и сти не про це не EBRD, раз ли ка од ско ро је дан од сто ство ри ће ма њак у ка си 
од око 32 ми ли јар де ди на ра, а ми нус у бу џе ту би ће око 4,5 од сто уме сто пла ни ра них 3,5 
од сто.



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.171196.

174

На род на бан ка Ср би је (НБС) је об ја ви ла да ће сто па ра ста 
БДП-а у 2012. го ди ни из но си ти ми нус 0,5 од сто. Али, усле ди ла је 
ре ви зи ја прог но зе НБС, због па да по љо при вред не про из вод ње, су-
ше, и сла би јих прог но за при вред ног ра ста еуро зо не, па је за 2012. 
и 2013. го ди ну цен трал на бан ка прог но зи ра ла  раст БДП-а на ни же 
(са три на 2,5 од сто).

Ср би ја је да нас у до ста не за вид ној по зи ци ји, јер се про бле ми 
у ре ал ном и екс тер ном сек то ру то ли ко ком пли ку ју, да ће по кре та-
ње при вред ног ра ста би ти не мо гу ће. Бу ду ћи да не по сто ји ја сна и 
одр жи ва еко ном ска по ли ти ка раз во ја, ве о ма је те шко са вла да ва ти 
про бле ме ви со ког бу џет ског де фи ци та, зна чај ног ни воа јав ног ду га 
и ви со ке не за по сле но сти.

За ви ше од јед не де це ни је ни јед на вла да ју ћа гар ни ту ра 
екс пе ра та и по ли ти ча ра ни је ус пе ла да сма њи не за по сле ност. Од 
2000-те го ди не до да нас без по сла је оста ло 363.292 осо бе. На и ме, 
2000-те го ди не би ло је за по сле но 2.089.252 љу ди, док их је да нас 
1.725.9606). Број за по сле них да нас је ма њи за 17,4 од сто у од но су 
на пе ти ок то бар 2000-те го ди не. Да кле, у по ме ну том раз до бљу сва-
ки  ше сти рад ник  је остао без по сла7). Нај ви ше су без по сла оста-
ја ли они ко ји су ра ди ли у про из вод њи. Ме ђу тим, по ве ћан је за око 
15.000 број за по сле них ко ји при ма ју сред ства из бу џе та.  

Освр чу ћи се на по дат ке др жав не ста ти сти ке, за па жа се да од 
кра ја 2008. го ди не, ка да се фи нан сиј ска кри за озбиљ ни је ис по љи-
ла, па за кључ но са 2011-том го ди ном број рад них ме ста опа да од-
но сно сто па не за по сле но сти ра сте. Ви де ти Табелу3.

Та бе ла 3. Сто па не за по сле но сти (у %)

Го ди на 2008. 2009. 2010. 2011.
Сто па не за по сле но сти 14,4 16,9 20,0 24,4

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 24.10.2012. го ди не.
То по твр ђу ју и по да ци На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 

пре ма ко ји ма је за го ре по ме ну те че ти ри го ди не без по сла оста-
ло 290.000 љу ди, па са да има 750.000 не за по сле них. Од тог бро ја 
тре ћи на не за по сле них од но сно 250.000 не ма ква ли фи ка ци је, док 
основ ну шко лу не ма 80.000 не за по сле них.8)

6) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 24.10.2012. го ди не. 

7) У по љо при вре ди је око 46.000 за по сле них ма ње, у са о бра ћа ју је око 36.000 љу ди ма ње, 
док је број за по сле них у гра ђе вин ском сек то ру ма њи за око 30.000. (Из вор: Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, до ступ но 24.10.2012. го ди не).

8)  Из вор: На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, до ступ но 24.10.2012. го ди не. 
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Раст не за по сле но сти је кон ти ну и ран. На ро чи то је ве ли ки 
про блем не за по сле но сти код мла дих, где ви ше од 50 од сто из ове 
по пу ла ци је не ма по сао9). Та ко да Ср би ја, у ко јој је сва ка дру га мла-
да осо ба без по сла, има сто пу не за по сле но сти мла дих ко ја је јед на 
од нај ве ћих у Евро пи. Пре ма нај но ви јим по да ци ма10) не за по сле но 
је 206.000 мла дих. Од тог бро ја 40.000 мла дих је без ква ли фи ка-
ци је, од но сно не ма ју за вр ше ну сред њу, а не ки ни основ ну шко лу.

Ве о ма је за бри ња ва ју ће што је сто па не за по сле но сти у Ср би-
ји ме ђу нај ве ћим у ре ги о ну. Сто па не за по сле но сти тре нут но из но-
си 25,5 од сто11). Ве ћу не за по сле ност од Ср би је има ју са мо Бо сна и 
Хер це го ви на и Ма ке до ни ја. Ви де ти Табелу4.

Та бе ла 4 .Не за по сле ност и за ра де у ре ги о ну

Др жа ва Сто па не за по-
сле но сти

Про сеч на за ра-
да (у еури ма)

Бо сна и Хер це го ви на 43,9 424
Ма ке до ни ја 31,0 380
Ср би ја 25,5 345
Хр ват ска 18,3 750
Цр на Го ра 12,36 483
Сло ве ни ја 8,4 985,5

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.10.2012. го ди не.

Па ипак, пре ма не ким про це на ма, не за по сле ност је да нас ве-
ћа од 28 од сто12). По ра жа ва ју ће је што ви ше од 60.000 гра ђа на за 
свој рад не до би ја пла ту. Мно ги од њих су на иви ци ег зи стен ци је. 
Љу ди у Ср би ји пре жи вља ва ју за хва љу ју ћи си вој еко но ми ји. Чак 
ви ше од 650.000 љу ди је на раз ли чи те на чи не ан га жо ва но у си вој 
еко но ми ји, а про це нат оних ко ји ра де „на цр но” се стал но по ве ћа-
ва. 

За ра де у Ср би ји су ма ле, а пра ва рад ни ка га ран то ва на за ко-
ном су те шко оства ри ва, па по сло дав ци са ла ко ћом от пу шта ју за-
по сле не за ко је не пла ћа ју до при но се и от прем ни не.

9) Мла ди до 30 го ди на на по сао че ка ју 1,8 го ди на. (Из вор: На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње, до ступ но 31.10.2012. го ди не).

10)  Из вор: На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, до ступ но 31.10.2012. го ди не.

11)  Из вор. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 29.10.2012. го ди не.

12)  Из вор: Цен тар за де мо кра ти ју, Danas, до ступ но 24.10.2012. го ди не.
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Пре ма зва нич ној ста ти сти ци про сеч на за ра да не то у Ср би-
ји из но си 42.122 ди на ра13) за ав густ 2012. го ди не, али тај про сек 
за ра да „одр жа ва ју” за по сле ни у јав ном сек то ру. Исто вре ме но по-
тро шач ка кор па14) је 58.000 ди на ра. Пре ма ста ти сти ци тро чла на по-
ро ди ца ме сеч но мо же са око 58.000 ди на ра да под ми ри по тре бе за 
хра ну и пи ће, да пла ти ра чун и дру ге тро шко ве ста но ва ња, али и да 
по кри је из дат ке за оде ћу, обу ћу, опре ма ње до ма ћин ства.

Ме ђу тим, објек тив но са гле да ва ју ћи ре ал на про сеч на по тро-
шач ка кор па за тро чла но до ма ћин ство вре ди ви ше од 100.000 ди-
на ра, а ве ћи на гра ђа на Ср би је нај че шће ра ди за три де се так хи ља да 
ди на ра, што зна чи да је си ту а ци ја у ре ал но сти још го ра од оне ка ко 
је при ка зу је зва нич на ста ти сти ка. У Ср би ји го то во по ло ви на про-
сеч не за ра ди по тро ши се на хра ну. При ме ра ра ди, гра ђа ни Сло ве-
ни је за хра ну и пи ће из два ја ју из ме ђу 20 и 25 од сто за ра де, док су 
и ста нов ни ци Хр ват ске бли зу тог про цен та. Ге не рал но, хра на у Ср-
би ји је нај ску пља у ре ги о ну, а за ра де су ме ђу нај ни жим у Евро пи. 
Та ко на при мер, про сеч на за ра да (ви де ти Табелу4) у Ср би ји је 345 
еура, у Бо сни и Хер це го ви ни 424 еура, Хр ват ској 750, Цр ној Го ри 
483,  Сло ве ни ји 985,5 еура, док је она ре ци мо у Ита ли ји 1.900, и  
Не мач кој 2.200 еура.

Па и по ред то га што су пла те у еури ма да нас у Ср би ји ве ће 
не го пре два на ест го ди на, чи ње ни ца је да су за исто то ли ко по ра сле 
це не. Због то га је ку пов на моћ ста нов ни штва ја ко ма ла. То нај бо ље 
илу стру је сва ко днев ни жи вот јер је ста нов ни штво Ср би је ма сов но 
по че ло да ко ри сти че ко ве. Про ду же ни ро ко ви пла ћа ња од но сно од-
ло же но пла ћа ње на че ко ве чак иде и пре ко 200 да на. 

Иако се Ср би ја убра ја ме ђу три др жа ве ко је има ју нај ни же 
за ду же ње по гла ви ста нов ни ка пре ма бан ка ма, мо ра ју се по сма тра-
ти и за ра де. На и ме, за ду же ност по ста нов ни ку15) у Ср би ји је 812 
еура, док је у Сло ве ни ји она 3.900 еура, Хр ват ској 3.800, Цр ној Го-
ри 1.300, Бо сни и Хер це го ви ни 730, Ма ке до ни ји 600 еура. Одав де 
се из во ди за кљу чак да су гра ђа ни Ср би је чак 4,8 пу та ма ње за ду-
же ни не го ста нов ни ци Сло ве ни је, или 4,6 пу та ма ње у по ре ђе њу са 
ста нов ни ци ма Хр ват ске, а 1,6 пу та ма ње не го гра ђа ни Цр не Го ре. 
Па ипак, мо ра се узе ти у об зир чи ње ни ца да су за ра де гра ђа на у 
по ме ну тим др жа ва ма за 1,4 до чак 2,8 пу та ве ће не го за ра де гра ђа-
на Ср би је.

13) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 05.10.2012. го ди не.

14) У тро шко ве по тро шач ке кор пе по ред хра не за јед но до ма ћин ство спа да ју  ра чу ни за ко-
му на ли је и слчно.

15) Из вор: Удру же ње ба на ка Ср би је (УБС), до ступ но 04.11.2012. го ди не.



СнежанаГрк Економијапонирања

177

У по след њој прог но зи ММФ-а је ди но је тач но -  да ће Ср би ја 
по ви си ни ин фла ци је у 2012. го ди ни би ти ре кор дер у ре ги о ну. Та-
ко на при мер, по тро шач ке це не16) (раст сеп тем бар ове у од но су на 
прет ход ну го ди ну) у Ма ке до ни ји су би ле 5,3 од сто, Хр ват ској 5,0 
од сто, Цр ној Го ри 4,6 од сто, Сло ве ни ји 3,3 од сто и Бо сни и Хер це-
го ви ни 2,3 од сто. 

У Ср би ји је ме ђу го ди шња ин фла ци ја у сеп тем бру ове го ди-
не из но си ла 10,3 од сто17). Раст це на на ма ло кра јем ове и по чет ком 
на ред не го ди не мо гао би да до стиг не око 14 од сто. То ће по гу ра ти 
ин фла ци ју у 2013. го ди ни. Ин фла ци ја је ре зул тат ра ста це на на тр-
жи шту.

Ло гич но би би ло да тр жи ште дик ти ра це не. Али, то ни је слу-
ћај у Ср би ји и то је раз лог за за бри ну тост. Раст ин фла ци је је не ми-
нов ност због чи ње ни це да је у Ср би ји тр жи ште мо но по ли зо ва но и 
кар те ли зо ва но, па це не дик ти ра ју ра зни кар тел ско-мо но по ли стич-
ки ин те ре си и до го во ри. Тр жи штем дик ти ра ју на куп ци. Те рет по-
сле ди ца та квих кар тел ских до го во ра нај ви ше сно се са ми гра ђа ни. 
Не под но шљи во ви сок скок це на основ них жи вот них на мир ни ца, 
на ро чи то по чет ком ок то бра 2012-те18), ути цао је на дра сти чан пад 
стан дар да ста нов ни штва и удар на њи хов бу џет.

Стан дард гра ђа на ће и да ље опа да ти, јер ће ин фла ци ја и на-
да ље бу ја ти, због но вог ра ста це на хра не, бу ду ћи да је под ба ци ла 
по љо при вред на се зо на, за тим због оче ки ва ног ра ста ре гу ли са них 
це на, по ве ћа ња це на уво зних про из во да, по ве ћа ња сто пе по ре за на 
до да ту вред ност (ПДВ-а) и ак ци за19).

Пре ма по да ци ма Eurostata, Ср би ја је и 2011. го ди не би ла ме-
ђу зе мља ма са нај ску пљом хра ном. У ме ђу вре ме ну су це не до дат-
но по гу ра не на ви ше због по ве ћа ња ПДВ-а и ак ци за на го ри во. На 
сна зи је јед на нео д го вор на еко ном ска по ли ти ка. За то је нео п ход-
на ин тер вен ци ја ме ра ма мо не тар не по ли ти ке, од но сно ко рек ци ја-
ма по ве ћа ња ре фе рент не ка мат не сто пе20), ка ко би се убла жи ло да 

16) Из вор: Др жав не ста ти сти ке, до ступ но 29.10.2012. го ди не.

17) Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но  10.10.2012. го ди не.

18) Због ве ли ког ско ка це на основ них жи вот них на мир ни ца по чет ком ок то бра ове го ди не, 
Вла да Ср би је је пред ло жи ла да се уки ну ца ри не на увоз ше ће ра и  уља. (Из вор: Politika, 
до ступ но 03.10.2012. го ди не).

 Па ипак, не ма раз ло га за оп ти ми зам јер ће ово би ти са мо при вре ме но уки да ње ца ри на 
за по ме ну те на мир ни це и то за про пи са не ко ли чи не, а ка сни је ће се све вра ти ти као што 
је би ло ра ни је.

19) Уче шће ак ци за у бу џет ским при хо ди ма у Ср би ји је нај ве ће у по ре ђе њу са зе мља ма ре-
ги о на и мно гим зе мља ма Европ ске уни је.

20) Из вр шни од бор НБС до нео је од лу ку о по ве ћа ва њу ре фе рент не ка мат не сто ре са 10,50 
на 10,75 од сто на  сед ни ци 09.10.2012. го ди не. Ме ђу тим, већ на сед ни ци 08.11.2012. го-
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се ефек ти ра ста це на основ них жи вот них на мир ни ца пре не су на 
оста ле це не и убла жио раст ин фла тор них при ти са ка.

Али ни ова мо не тар на ме ра не ће има ти ду го роч ни ефе кат јер 
је про блем до ма ће еко но ми је ни зак ни во про из вод ње и не рав но те-
жа из ме ђу по ну де и тра жње. Ова не рав но те жа ства ра при ти сак на 
це не, чак и ка да по тро шња опа да, као што је то слу чај ове го ди не. 
Уства ри, це не ра сту иако др жав на ста ти сти ка бе ле жи пад про ме та 
ро бе на ма ло као и раст бро ја не за по сле них.

АНАЛИЗАЕКСТЕРНОГСЕКТОРА

Ста ње у екс тер ном сек то ру је ви ше не го за бри ња ва ју ће. 
Спољ ни и јав ни дуг Ср би је се у по след ње че ти ри го ди не дра ма тич-
но по ве ћа ва. Сто па кре ди ти ра ња спољ ног ду га Ср би је је тре нут но 
ви со ка. Сто га је при сут на бо ја зан да, на кра так рок, кри за спољ ног 
ду га мо же да по ве ћа ин фла ци ју, а на сред њи рок, мо же да под стак-
не пад вред но сти ди на ра.

Уку пан спољ ни дуг је пре ма шио 24,21 ми ли јар де еура  (ви-
де ти Табелу5), што је 79,0 од сто БДП-а21). Овај из нос22) је ско ро 
до сег нуо ни во ви со ке за ду же но сти од 80 од сто БДП-а. На ово ли ки 
из нос укуп ног спољ ног ду га ути цао је дуг при ват ног сек то ра ко ји 
је из но сио 13,11 ми ли јар ди еура или 54,2 од сто, а та ко ђе и ве ли ко 
за ду жи ва ње јав ног сек то ра од но сно др жа ве у из но су од 11,10 ми-
ли јар ди еура или 45,8 од сто. Ра ди се о то ме да је др жа ва ушла у 
но ве кре дит не аран жма не на ба зи еми то ва ња вред но сних па пи ра, а 
све у ци љу да би из ми ри ла те ку ће оба ве зе пре ма бу џет ским ко ри-
сни ци ма и кре ди то ри ма.

Та бе ла 5. Спољ ни дуг Ср би је   (у ми ли о ни ма еура)

Ду жник 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.08.2012.

Јав ни 
сек тор 6.520,7 7.763,8 9.076,4 10.773,3 11.100,1

При ватни 
сек тор 14.567,7 14.723,6 14.710,0 13.352,1 13.112,1

УКУП НО 21.088,4 22.487,3 23.786,4 24.125,4 24.212,3

Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 06.10.2012. го ди не.

ди не, Из вр шни од бор НБС до нео је од лу ку да по ве ћа ре фе рент ну ка мат ну сто пу за 0,20 
про цент них по е на, та ко да она са да из но си 10,95 од сто. (Из вор: На род на бан ка Ср би је, 
до ступ но 09.11.2012. го ди не).

21)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 06.10.2012. го ди не.

22)  Ни је ис кљу че но да је од нос спољ ног ду га и БДП-а и ве ћи од 90 од сто.
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Ни во јав ног ду га Ср би је из но си 56,5 од сто БДП-а. Он би до 
кра ја го ди не мо гао до сти ћи 59,7 од сто. Јав ни дуг ће на ста ви ти да 
ра сте, због за ду жи ва ња др жа ве за по кри ва ње бу џет ског де фи ци-
та. Ако се бу џет ски де фи цит не поч не сма њи ва ти, јав ни дуг – ко ји 
је на кра ју 2011. го ди не из но сио из ме ђу 45,1 од сто и 47,8 од сто 
БДП-а (по да ци су раз ли чи ти због ме то до ло ги је об ра чу на) – мо гао 
би кра јем 2012. го ди не да до сег не чак 60 од сто БДП-а23).

Пре ма по да ци ма Упра ве за јав ни дуг, на кра ју ав гу ста јав ни 
дуг је из но сио 15,47 ми ли јар ди еура. Јав ни дуг Ср би је кра јем сеп-
тем бра 2012. го ди не из но сио је 15,85 ми ли јар ди еура, што је 55,4 
од сто бру то до ма ћег про из во да24). 

По ве ћа ње из но са јав ног ду га из ра же ног у еури ма по сле ди ца 
је про ме не ме то до ло ги је25) об ра чу на јав ног ду га, од но сно вра ћа ња 
на пра ви ло да се дис конт ни вред но сни па пи ри у ста њу јав ног ду га 
во де по но ми нал ној вред но сти, што је уве ћа ло из нос ду га за 382,76 
ми ли о на еура.

Упр кос све му, др жа ва је на ста ви ла и да ље да се за ду жу је. У 
2012. го ди ни еми то ва њем об ве зни ца (eurobond) др жа ва се за ду жи-
ла 773,5 ми ли о на еура, а за ду жи ва ње по осно ву еми то ва ња вред-
но сних па пи ра од но сно об ве зни ца на до ма ћем тр жи шту је би ло 
3.160,0 ми ли о на еура, док су укуп ни кре ди ти26) и га ран ци је би ли 
592,88 ми ли о на еура – та ко да  укуп но за ду же ње из но си 4.526,38 
ми ли о на еура27).  

Од 4,5 ми ли јар ди еура ду га у овој го ди ни, две ми ли јар де је 
тре ба ло од мах одво ји ти за фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та, а ве-
ћи део остат ка од укуп ног за ду жи ва ња је оти шао на вра ћа ње ра-
ни је узе тих кре ди та, док је са мо ма њи део оти шао на га ран ци је и 
ка пи тал не ин ве сти ци је.

23) Курс ди на ра има ва жну уло гу, јер су др жав ни зај мо ви, нај че шче, у стра ној ва лу ти, а 
БДП се об ра чу на ва у ди на ри ма. То зна чи да се са па дом вред но сти кур са ди на ра по ве-
ћа ва уче шће ду га у БДП-у.

24) Из вор: Упра ва за јав ни дуг, до ступ но 18.10.2012. го ди не.

25) Ова кво об ја шње не је да то на сај ту Упра ве за јав ни дуг, до ступ но 18.10.2012. го ди не.

26) У пр вих осам ме се ци ове го ди не дуг по осно ву укуп них кре ди та је из но сио 353,1 ми-
ли о на еура. Нај ве ћи кре дит је до би јен од Вла де Азер беј џа на од 300 ми ли о на еура по 
фик сној ка мат ној сто пи од че ти ри од сто. А 53,1 ми ли он еура од но си се на кре ди те узе те 
од ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, и то Европ ске ин ве сти ци о не бан ке 24,6 
ми ли о на еура и Раз вој не бан ке Са ве та Евро пе (CEB) 28,5 ми ли о на еура. Ови кре ди ти 
за кљу че ни су по ка мат ним сто па ма у ра спо ну од 1,19 до 3,67 од сто го ди шње. (Из вор: 
На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.10.2012. го ди не).

27)  Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 28.10.2012. го ди не.
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Об ја шње ње због че га је до шло до ве ли ког ра ста јав ног ду га 
од 2008. го ди не па на да ље мо гућ но је про на ћи, пре све га, у ве ли-
ким фи скал ним де фи ци ти ма. Али, на јав ни дуг по ред фи скал ног 
де фи ци та ути че и сто па ра ста (ко ја је би ла ма ња по след њих го ди-
на), за тим сто па ин фла ци је и курс (по што је зна ча јан део ду га у 
еури ма, а ди нар је де вал ви рао). Ди нар је већ го ди на ма пре це њен. 
Ско ро де сет го ди на је ње го ва вред ност не ре ал на. Са мо од по чет ка 
2012. го ди не па до ок то бра исте го ди не ди нар је из гу био на вред но-
сти 8,5 од сто, па то Ср би ју чи ни ре кор де ром у ре ги о ну. Ди нар мо ра 
да сла би због то га што је: при вре да уни ште на, спољ ни дуг  ве ли ки, 
фи скал ни де фи цит ве ли ки, лош из воз. 

Ако Ср би ја на ста ви да се за ду жу је до са да шњим тем пом, ра-
ди вра ћа ња ста рих кре ди та, мо гла би већ 2013-те го ди не да уле ти у 
кри зу јав ног ду га. Нај ве ро ват ни је је да ће др жа ва на ста ви ти да се 
још ви ше за ду жу је, уко ли ко БДП не бу де у плу су и ако се не про да 
ком па ни ја Telekom. Уко ли ко се то не до го ди оба ве зе др жа ве ће да 
ра сту28), па ће кри тич на го ди на би ти 2014-та, јер ће та да до спе ва ти 
ре про гра ми ра ни кре ди ти.

По што екс пер ти у Ср би ји не ће мо ћи са ми да се из бо ре са 
овим про бле мом мо ра ће да за тра же по моћ ММФ-а29), јер је еко-
ном ска си ту а ци ја у зе мљи алар мант на. То ме још ви ше до при но се, 
као што је већ ре че но, пад ин ду стриј ске про из вод ње, нај ве ћа ин-
фла ци ја у ре ги о ну, нај ни же пла те у ре ги о ну, нај ви ша це на ка пи та ла 
од но сно ка ма та у ре ги о ну, ви со ки јав ни дуг, не ста би лан курс. 

Не га тив ним тен ден ци ја ма до при но се и укуп не де ви зне ре-
зер ве ко је су у ју лу 2012. го ди не, у од но су на де цем бар 2011. го ди-
не, сма ње не за чак 14,0 од сто, од но сно са 12,87 ми ли јар ди па ле су 
на 11,16 ми ли јар ди еура30). 

Ср би ја еко ном ски и дру штве но вр то гла во про па да. Ако се 
не сма њи бу џет ски де фи цит и ако се не сма њи раст јав ног ду га – 
Ср би ја без по мо ћи ме ђу на род них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја ће 
оти ћи у бан крот. По сле ди це ће би ти стра шне -  ако Ср би ју за де си 
грч ки сце на ри јо.

28) По чет кон но вем бра 2012. го ди не је на ја вље но да ће дуг у здрав ству по ста ти јав ни дуг. 
На и ме, пред ло же но је да се сва ду го ва ња Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње 
(РФ ЗО) за кључ но са 31. ок то бром 2012. го ди не пре тво ре у јав ни дуг Ре пу бли ке и да РФ-
ЗО у на ред ну го ди ну уђе без ду го ва. (Из вор: Politika, до ступ но 01.11.2012. го ди не).

29) Ср би ја 2012. го ди не ни је по вла чи ла но вац од Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. Ова 
фи нан сиј ска ин сти ту ци ја је у де цем бру 2011. го ди не тра жи ла спро во ђе ње ре фор ме пен-
зи о ног си сте ма и  по ре ску ре фор му, али то ни је оства ре но. Об ја шње ње за што ни су 
по слу ша ни зах те ви IMF-а мо же се про на ћи, из ме ђу оста лог, и што је то би ла из бор на 
го ди на.

30) Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 07.11.2012. годинe.
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ПОГЛЕДНААНТИКРИЗНЕМЕРЕ
ВЛАДЕРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Да би уве ла ред у јав не фи нан си је Вла да Ср би је је на пра ви ла 
ре ба ланс бу џе та за 2012. го ди ну, а ко ји је Скуп шти на Ср би је усво-
ји ла 25.09.2012. го ди не. Овај пре кро је ни бу џет тре бао би да по ве ћа 
при хо де у др жав ној ка си. За пра во, вла ди ни екс пер ти су убе ђе ни да 
ће пла ни ра ним уште да ма од ан ти кри зних ме ра - ко је под ра зу ме ва-
ју сма ње ње не по треб них тро шко ва др жа ве - обез бе ди ти ми ли јар ду 
еура.

Ме ра ма је пред ви ђе но оба ра ње кон со ли до ва ног бу џет ског 
де фи ци та са са да шњих 7,1 од сто, од но сно 235 ми ли јар ди ди на ра, 
на 6,7 од сто31) до кра ја го ди не. Ме ђу тим, из да ци за ка ма ту су са да 
три пу та ве ћи од укуп ног бу џе та за по љо при вре ду.

На ка квим про ра чу ни ма по чи ва план фи скал не кон со ли да-
ци је? Нај ве ћа став ка је по ве ћа ње ПДВ-а са 18 на 20 од сто, ко ја 
ће ка ко срп ски екс пер ти про це њу ју ове го ди не бу џе ту до не ти 6,7 
ми ли јар ди ди на ра а сле де ће 33,8 ми ли јар ди ди на ра ве ћих при хо да. 
Основ на по ре ска сто па од осам од сто ко ја се углав ном од но си на 
хра ну не ће би ти по ве ћа на. До дат ни при ли ви оче ку ју се и пре ко по-
ве ћа ња по ре за на до хо дак, као што су ди ви ден де или при хо ди од 
ка ма те. По ве ћан је и по рез на до бит и то са 10 на 12 од сто. Та ко ђе 
ће ци га ре те по ску пе ти, јер су ак ци зе на ду ван по ве ћа не од 1.ок то-
бра ове го ди не. Та ко ће се, на при ход ној стра ни бу џе та 2012. го ди-
не обез бе ди ти 16,7 ми ли јар ди ди на ра, а сле де ће го ди не 56,4 ми ли-
јар де ди на ра. Уште де на рас ход ној стра ни бу џе та су знат но ни же и 
ове го ди не би тре ба ле да  бу ду 6,7 ми ли јар ди ди на ра, а сле де ће 46,5 
ми ли јар ди ди на ра. Ви де ти Табелу6.  

Табела6.Планиранеуштедеодактуелних
мера(умилијардамадинара)

НА ПРИ ХОД НОЈ СТРА НИ 2012. 2013.
По рез на до хо дак (са 10 на 15 од сто) 2,2 6,5
По рез на до бит (са 10 на 12 од сто) 0,0 5,5
ПДВ (са 18 од сто на 20 од сто) 6,7 33,8
Ак ци зе на ци га ре та 4,0 6,3
Ак ци зе на де ри ва те наф те 2,8 2,5

31) Вла да Ср би је пла ни ра да до кра ја го ди не бу џет ски де фи цит сма њи на 222 ми ли јар де 
ди на ра, од но сно на 6,7 од сто. Јаз из ме ђу при хо да и рас хо да са мо у цен трал ном бу џе ту 
би ће око 203 ми ли јар де ди на ра, од но сно 6,2 од сто БДП-а. План је да се до кра ја 2013. 
го ди не он дра стич но сма њи на око че ти ри од сто БДП-а.
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При хо ди од ПДВ по осно ву ве ћих ак ци за 1,0 1,8
Укуп ни по ре ски при хо ди 16,7 56,4
НА РАС ХОД НОЈ СТРА НИ 2012. 2013.
Огра ни че ња ра ста пла та и пен зи ја 3,7 26,5
Уки да ње соп стве них при хо да 3,0 20,0

Сма ње ње нај ве ћих пла та ни је  
по зна то

ни је  
по зна то

Уки да ње аген ци ја ни је  
по зна то

ни је  
по зна то

Уште де на јав ним на бав ка ма ни је  
по зна то

ни је  
по зна то

Укуп не уште де на рас хо ди ма 6,7 46,5

Из вор: Политика, Данас, доступно 11.09.2012. го ди не.
Пре ви со ке пла те у др жав ним аген ци ја ма и јав ним пред у зе-

ћи ма би ће сма ње не, па нај ве ћа за ра да у јав ном сек то ру не ће мо-
ћи да пре ђе 162.000 ди на ра. Не ке од аген ци ја, упра ва, ди рек ци ја 
и фон до ва, та ко ђе, ће би ти уки ну те. За по ла ми ли о на пен зи о не ра 
чи ја су ме сеч на при ма ња ма ња од 15.000 ди на ра32) Вла да је обез-
бе ди ла три на е сту пла ту у из но су од 16.000 ди на ра ко ја ће би ти ис-
пла ће на у че ти ри ра те. 

Вла да Ср би је је про пи са ла да од 1. ок то бра ове го ди не око 
300.000 пред у зет ни ка и вла сни ка ма лих и сред њих пред у зе ћа ви ше 
не пла ћа фир ма ри не и так се за ис ти ца ње ре кла ме. То ће им до не ти 
уште де и до 200.000 ди на ра го ди шње. За ма ла пред у зе ћа са го ди-
шњим про ме том до 59 ми ли о на ди на ра уво ди се и мо гућ ност да од 
1.ја ну а ра 2013. го ди не пла ћа ју ПДВ тек ка да на пла те ро бу.

При ме на про гра ма тре ба да до не се уште де од 26 ми ли јар ди 
ди на ра у по след њем квар та лу 2012. го ди не и 120 ми ли јар ди ди на-
ра у 2013. го ди ни. Вла ди ни струч ња ци су уве ре ња да су про гра мом 
омо гу ћи ли зна чај но рас те ре ће ње за на тли ја, као и ма лих и сред њих 
пред у зе ћа, а да та су и сред ства за по др шку по љо при вре ди, при-
вре ди и со ци јал ној за шти ти нај у гро же ни јих сло је ва ста нов ни штва.

Гра ђа ни ће од по чет ка ок то бра 2012. го ди не има ти и ма ње 
тро шко ве за ре ги стра ци ју ауто мо би ла, ко ја ће у не ким гра до ви ма 

32) Пр ва од че ти ри ра те нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма ко ји при ма ју до 15.000 ди на ра ис-
пла ће на је 18. сеп тем бра 2012. го ди не. По моћ тре ба да до би је 508.765 пен зи о не ра. Ову 
по моћ ће до би ти и пен зи о не ри ко ји при ма ју сра змер не пен зи је од но сно део при на дле-
жно сти у Ср би ји, а део у ино стран ству, уко ли ко уку пан из нос не пре ла зи 15.000 ди на ра. 
Дру га ра та по мо ћи тре ба да стиг не у де цем бру, за шта ће ре ба лан сом бу џе та би ти обез-
бе ђе но око 4,7 ми ли јар ди ди на ра.
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би ти и до 4.000 ди на ра јеф ти ни ја. При том ће про це ду ра би ти мно-
го јед но став ни ја и уме сто до са да шњих 12, во за чи ма ће би ти нео п-
ход на са мо јед на уплат ни ца да из ми ре ову оба ве зу.

Пре ми јер Вла де је на ја вио да не ће би ти от пу шта ња рад ни ка, 
и да ни ко не ће оста ти без по сла у вре ме кри зе, али пла те и пен зи је 
не ће мо ћи да ра сту ка ко је на ја вље но, већ ће би ти по ве ћа не у скла-
ду са ре ал ним мо гућ но сти ма бу џе та33). 

Пре ма за ми сли Вла де Ср би је ан ти кри зни про грам, ко ји је 
ов де пре зен ти ран, тре бао би да спре чи мо гу ћи бан крот Ср би је. У 
скла ду са про гра мом и ре зул та ти ма тих ме ра, пла те и пен зи је у 
ок то бру ове го ди не би ће по ве ћа не за два од сто. Па ипак, Вла да се 
по бри ну ла да не ки ма не бу де огра ни ча ва ња за ра да, од но сно на пра-
ви ла је из у зе так. За по сле ни у На род ној бан ци Ср би је, Фи скал ном 
са ве ту, Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, Кон тро ли ле те ња - као 
и увек што су би ли по себ но по вла шће ни - би ће из у зе ти од огра-
ни че ња пла та. Дру гим ре чи ма, на њих се не ће од но си ти за кон о 
мак си мал ном утвр ђи ва њу за ра да у јав ном сек то ру. Ов де је до шла 
до из ра жа ја ве ли ка бри жност од стра не Ми ни стар ства фи нан си ја и 
при вре де Ср би је за оне ин сти ту ци је ко је су по себ но по вла шће не. 
Из тог За ко на би ће из у зе та и она јав на пред у зе ћа ко ја има ју кон-
ку рен ци ју на тр жи шту, као и про фе си је пи ло та и дру гог ле тач ког 
осо бља, али и струч ња ци за ин фор ма ци о не тех но ло ги је. Ин те ре-
сант но је да се не пре ци зи ра – ко ја су то јав на пред у зе ћа на ко ја 
се ми сли ло од но сно на ко ја не ће ва жи ти за кон! Вр ло ма што ви то!

НЕГАТИВНИЕФЕКТИНОВИХАНТИКРИЗНИХМЕРА

У усло ви ма из у зет но ло ших ма кро е ко ном ских по ка за те-
ља (па да ин ду стриј ске про из вод ње, ма ле про сеч не пла те, ве ли-
ког бу џет ског де фи ци та, ве ли ког јав ног ду га, не ста бил ног кур са) 
у зе мљи, до не те ан ти кри зне ме ре ће има ти ви ше стру ко не га тив не 
ефек те. Ево за што. Они ко ји су свих ових го ди на нај ви ше про фи-
ти ра ли не ће под но си ти те рет тих ме ра.

Др жа ва го ди на ма уна зад на ја вљу је да ће спре чи ти зло у по-
тре бу мо но по ла, али  ни шта ни је пред у зе то да се зло у по тре бе за и-
ста за у ста ве. Са да нај но ви је ме ре Вла де Ср би је са мо иду у при лог 
мо но по ли сти ма и шпе ку лан ти ма на тр жи шту. У овој и сле де ћој 
го ди ни у др жа ви се мо ра ју на пра ве ве ли ке уште де. Нео п ход на је 

33) Да кле, не ће би ти за мр за ва ња лич них при ма ња као што је пред ло жио Фи скал ни са вет, 
али ни по ви ши це не ће пра ти ти ин фла ци ју што пред ви ђа За кон о бу џет ском си сте му. 
Због то га је овај про пис мо рао да се ме ња. 
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фи скал на кон со ли да ци ја. Али, те рет фи скал не кон со ли да ци је, од-
но сно спа са ва ње др жа ве од бан кро та, пла ти ће ста нов ни штво и 
при вре да. Ре ба лан сом бу џе та за 2012. го ди ну34) пред ви ђен је де фи-
цит од 203,6 ми ли јар ди ди на ра, а то је 6,2 од сто БДП.

Та ко ђе, на пра вље ни ре ба ланс бу џе та за 2013. го ди ну је до ста 
аскет ски про јек то ван. Пре ма пред ло гу бу џе та за сле де ћу го ди ну 
на ме ра Вла де је да у 2013. го ди ни Ср би ју за ду жи за још 4,8 ми-
ли јар ди еура, та ко што ће др жа ва про да ти об ве зни це у вред но сти 
од 3,9 ми ли јар ди еура, а исто вре ме но ће по ди ћи још 886 ми ли о на 
еура бан кар ских кре ди та. Пре ма ре ба лан су бу џе та за 2013. го ди-
ну би се мо ра ло те го ди не уште ди 1,15 ми ли јар ди еура и ми нус 
у бу џе ту сма њи ти на 3,6 од сто БДП-а. Ве ли ка ве ро ват но ћа је да 
ово не ће би ти оства ре но. Јер ће у 2013. го ди ни би ти по треб но да 
Ср би ја по зај ми још ви ше нив ца не го ове го ди не, ка да се већ за ду-
жи ла 4,5 ми ли јар ди еура. Вла да Ср би је ве о ма ам би ци о зно пла ни ра 
да сма њи бу џет ски де фи цит у на ред ној го ди ни, за ми ли јар ду еура, 
али у бу џе ту за иду ћу го ди ну ни је пред ви ђе но да др жа ва вра ћа дуг 
при вре ди од 1,2 ми ли јар де еура35). То ли ко при вре ди ду гу ју јав на 
пред у зе ћа, ло кал не са мо у пра ве и др жа ва.

У ре ба лан су бу џе та се са мо на пр ви по глед чи ни до бро то 
што ће се при хо ди по ве ћа ти, сма њи ти па ра фи скал ни на ме ти и уки-
ну ти не ке аген ци је. Али, ве о ма бр зо ће се ис по љи ти ње го ва ло ша 
стра на кроз пад стан дар да гра ђа на, пад при вред не про из вод ње, не-
сма ње ну ад ми ни стра ци ју, пре ве ли ке суб вен ци је.

Ре ба ланс ни је до бро ура ђен на рас ход ној стра ни. Суб вен ци-
ја ма је на пра вљен до дат ни те рет за бу џет. Мор ло се ићи на сма њи-
ва ње ад ми ни стра ци је – али то ни је ура ђе но.

По ве ћа ње ПДВ-а и ак ци за до ве шће до ско ка це на ско ро свих 
на мир ни ца, а бу ду ћи да ће стан дард гра ђа на би ти сма њен, да ле ко-
се жне по сле ди це осе ти ће и при вре да, јер ће се ма ње про из во ди ти. 
Да кле, ова кав бу џет је кон тра про дук ти ван за гра ђа не и при вре ду. 

Тр гов цу у Ср би ји ис ко ри сти ли су по ди за ње ПДВ-а и ак ци-
за на го ри во ка ко би по ди гли це не ско ро свих про из во да, па чак и 
оних за ко је не по сто ји ре а лан основ за по ску пље ње. По ску пе ли су 
и про из во ди на ко је ни је по ве ћан ПДВ, по пут основ них жи вот них 
на мир ни ца36).

34) Ре ба лан сом бу џе та за 2012. го ди ну пред ви ђе ни су при хо ди од 829,6 ми ли јар ди ди на ра и 
рас хо ди од 1.033,2 ми ли јар де ди на ра.

35)  Из вор: Blic, до ступ но 05.11.2012. го ди не.

36) Све же ме со по ску пе ло је нај ма ње три од сто, ме сне пре ра ђе ви не пет од сто, ко ли ко су 
ско чи ле и це на ше ће ра, а уље из ме ђу де вет и 16 од сто, мле ко и млеч ни про из во ди по-
ску пе ли су из ме ђу два и че ти ри од сто.
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Про из во ди у тр го ви на ма од 01.10.2012. су ску пљи и до 40 
од сто, иако је ПДВ по ве ћан за све га два од сто. По ску пе ли су сред-
ства за лич ну и кућ ну хи ги је ну, нафт ни де ри ва ти, гре ја ње (из ме ђу 
10 и 20 од сто, а у глав ном гра ду за 18,5 од сто), град ски пре воз у 
Бе о гра ду (због по ди за ња ак ци за на го ри во за 20 од сто), и ци га ре те 
до 20 про це на та. 

Це не ни су сме ле да се по ве ћа ва ју код основ них жи вот них 
на мир ни ца, јер је код њих ПДВ остао осам од сто, али то ни је спре-
чи ло тр гов це да фор ми ра ју но ве це не тих про из во да. Због нео д-
го вор ног по на ша ња тр го ва ца, али и вла сти да та квом по на ша њу 
мо но по ли ста ста не на пут, ста нов ни штво ће тек осе ти ти по сле ди це 
дра стич них по ску пље ња кроз сма ње ње ку пов не мо ћи.

Као што је на пред ре че но, ре ба ланс бу џе та има ви ше стру ко 
не га ти ван ефе кат јер се на по тро ша че пре ба цу је нај ве ћи те рет кри-
зе, али и на при вре ду. Шта ће се до го ди ти? Усле ди ће пад жи вот ног 
стан дар да, за тим сле ди пад тра жње, али и раст це на да се на до-
ме сти пад тра жње, па ће се сма њи ти и про из вод ња. У по сто је ћој 
еко ном ској си ту а ци ји ка да при вред на ак тив ност у це ли ни опа да, а 
ин фла ци ја бу ја, ре ба ланс бу џе та не ће има ти по зи тив не ре зул та те. 
Као што ни уки да ње так си за при вре ду не ће има ти не ка зна чај на 
по бољ ша ња.

Са дру ге стра не, на рас ход ној стра ни бу џе та нај ви ше су по-
ве ћа ни тро шко ви за пла ћа ње ка ма та и оба ве за. Јав ни дуг је већ са да 
пре шао по ло ви ну БДП-а и убе дљи во је нај ви ши у ре ги о ну. Раз лог 
за пре ве ли ки раст јав ног ду га је то што Ср би ја 20 го ди на би ти ше уз 
до дат но за ду жи ва ње и про да ју ве ли ких пред у зе ћа. Уз то, огро ман 
део при вре де по слу је у си вој еко но ми ји па су бу џет ски при хо ди 
ма ли. Да кле, тај ве ли ки део сек то ра у при вре ди ко ји ра ди на цр но 
не пла ћа ни ка кав ПДВ, па са да шње по ве ћа ва ње сто пе ПДВ-а на 20 
од сто са мо ће до дат но ути ца ти на бе жа ње из ле гал не у си ву еко но-
ми ју.

То тал но је по гре шна ме ра Вла де Ср би је да од ок то бра ове 
го ди не по рез на до дат ну вред ност по ве ћа са 18 на 20 од сто. Јер ће 
ова  ме ра са мо при вре ме но ма ло по пу ни ти бу џет, а гу ши ће при вре-
ду37), и тре ба оче ки ва ти за не ко ли ко ме се ци још го ру си ту а ци ју и 
ве ће про бле ме не ли квид но сти. Ста ње у при вре ди је та кво да ско ро 
ни ко ни ко ме не пла ћа ни шта и тај не га тив ни ла нац не ли квид но сти 

37) Та ко на при мер, “не га ти ван би ланс за вр шног ра чу на у 2011. го ди ни има ло је 31.000 
пред у зе ћа, 8.000 је по сло ва ло око ну ле, а 12.000 уоп ште ни је ни пре да ло за вр шни ра чун. 
Тре нут но је у бло ка ди чак 33.000 ма лих и сред њих пред у зе ћа, а за пр вих шест ме се ци 
2012. го ди не уга ше но је око 11.200 фир ми”. (Из вор: In for mer, до ступ но 11.09.2012. го-
ди не).
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са мо са пре ба цу је и ши ри са јед ног при вред ни ка на дру гог. При-
вре да овај но ви на мет Вла де Ср би је не ће мо ћи да из др жи. По ве ћа-
њем ПДВ-а за два од сто са мо се из вла чи но вац из при вре де ко јој 
је ви ше не го по тре бан, и тај но вац од ла зи у др жа ву где се ко ри сти 
не про дук тив но. Дру га чи је ре че но, ова ме ра Вла де Ср би је не ће да-
ти ре зул та те, јер при вре ду не сме ви ше да гу ши пре за ду же ност38) и 
број ни на ме ти. Нео п ход но је да се сма њу ју тро шко ви код др жа ве 
- а то се пре све га од но си на енор ман би ро крат ски апа рат, др жав-
ну ад ми ни стра ци ју ко ја је за хва љу ју ћи пар тиј ским ве за ма на шла 
си гур ну за ра ду и ла го дан жи вот у број ним др жав ним аген ци ја ма. 
Ме ра по ве ћа ња ПДВ-а би има ла сми сла са мо ако би се про пи са ло 
да ће се по ре зи по ди ћи не ко ли ко ме се ци - док се не сма ње рас хо ди 
ве за ни за др жа ву и док се не от пу сти пре ко мер ни број љу ди ко ји 
при ма ју за ра де из др жав ног бу џе та -  а он да ће се по ре зи вра ти ти 
та мо где су би ли. 

БУДУЋНОСТ–ИЗГУБЉЕНЕГОДИНЕ

Ср би ја не ма ја сну и одр жи ву еко ном ску по ли ти ку. Срп ска 
еко но ми ја спон та но то не. Вла да је не спо соб на да до не се пра ве ме-
ре ко је би за у ста ви ле су но врат при вре де. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да 
ће до кра ја ове го ди не пад бру то до ма ћег про из во да би ти ба рем 2,5 
од сто, оче ки ва ти раст ин фла ци је око 14 од сто, гу би ци у по љо при-
вре ди ће би ти нај ма ње ми ли јар ду до ла ра, а јав ни дуг ће мо жда и 
пре ма ши ти 60 од сто БДП-а, при че му је гор ња гра ни ца до зво ље на 
за ко ном 45 про це на та. Пред ло же не ан ти кри зне ме ре Вла де Ср би је 
ути ца ће на сма ње ње по тра жње и про пор ци јо нал но ма њу про из-
вод њу. Сма ње ње по тра жње уз не а де кват не ме ра еко ном ске по ли-
ти ке ће не га тив но ути ца ти на раз вој.

Вла да Ср би је се за ду жу је не ве ро ват ном бр зи ном, не раз ми-
шља ју ћи о бу ду ћим ге не ра ци ја ма ко је ће тај дуг мо ра ти вра ћа ти. 
Та ко ђе, не ма ди ле ме да ће ве ли ки део по зајм ље ног нов ца, ко ји је 
пла ни ран за2013. го ди ну, оти ћи на по тро шњу и сер ви си ра ње јав-
ног ду га, а не на ин фра струк тур не про јек те и дру ге ин ве сти ци је.

Бу џет ски де фи цит ће и да ље би ти ве ли ки про блем. И као 
што је већ на пред у тек сту ре че но, за по кри ва ње бу џет ског де фи-
ци та са мо у 2012-тој го ди ни тре ба ви ше од 4,5 ми ли јар ди еура. 
Вла ди ни струч ња ци про це њу ју да је до кра ја ове го ди не по треб-
но обез бе ди ти још око 1,5 ми ли јар ди еура за по кри ва ње мањ ка у 

38) Про це њу је се да су при вред ни ци у Ср би ји укуп но ду жни ви ше од 20 ми ли јар ди еура. 
Реч је о ду го ви ма при вред ни ка на до ма ћем и стра ном тр жи шту, за та ко зва не крос бор-
дер кре ди те, а ду гу ју и јед ни дру ги ма. 
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бу џе ту. До тог нов ца би тре ба ло до ћи еми си јом еуро об ве зни ца на 
ме ђу на род ном тр жи шту, као и еми то ва њем вред но сних па пи ра на 
до ма ћем тр жи шту. Вла да Ср би је ра чу на и на ру ски за јам, али и на 
евен ту ал ну по др шку бу џе ту од стра не ММФ-а.

Због то га је др жа ва кра јем сеп тем бра 2012. го ди не еми то-
ва ла на ме ђу на род ном фи нан сиј ском тр жи шту ду жнич ке па пи ре 
у вред но сти од ми ли јар ду до ла ра са при но сом од 6,62 од сто, и за-
ду жи ла се по по вољ ни јим усло ви ма у од но су на прет ход ну го ди-
ну. На и ме, де се то го ди шње об ве зни це је ку пи ло око 200 стра них 
ин ве сти то ра39), нај ви ше из САД и Ве ли ке Бри та ни је. Екс пер ти на 
вла сти жељ но оче ку ју и дав но обе ћа ну ми ли јар ду до ла ра од Ру си-
је.Да кле, онира чу на ју ћи на кре ди те до би је не од ме ђу на род них 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, про да ју еуро об ве зни ца и кре ди те по-
је ди них др жа ва на ме ра ва ју по кри ва ти де фи цит у бу џе ту. Екс пер ти 
ве о ма оп ти ми стич ки оче ку ју, као да не жи ве у ре ал но сти, да ће 
сни жа ва ти бу џет ски де фи цит ако са мо до не су сред њо роч ни план40) 
струк тур них ре фор ми. Су шти на је у то ме да се струк тур не ре фор-
ме мо ра ју за и ста и спро во ди ти, уз ува жа ва ње су ге сти ја свих ме-
ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја без чи је по мо ћи се не би 
мо гло ни шта оства ри ти у еко ном ској  и дру штве ној сфе ри.

Свет ска бан ка спрем на је да по мог не по ср ну лој еко но ми ји 
Ср би је, али уз од ре ђе ни услов. У ства ри, Свет ска бан ка је спре ми-
ла 300 ми ли о на до ла ра бу џет ске по др шке за Ср би ју, и же ли да по-
др жи и про грам струк тур них ре фор ми у при вре ди као и уна пре ђе-
ње по слов не кли ме, а пре све га уки да ње би ро крат ских про це ду ра 
код из да ва ња гра ђе вин ских до зво ла. Услов да тај про грам по ста не 
опе ра ти ван је сте да Ср би ја пот пи ше но ви аран жман са ММФ-ом.

Аран жман са Фон дом је ве о ма ва жан, ра ди убла жа ва ња не-
га тив них ефе ка та но ве кри зе у Ср би ји. Но ви аран жман је би тан и 
као по др шка ре а ли за ци ји фи скал не по ли ти ке, а и за по пра вља ње 
ин ве сти ци о не кли ме у зе мљи. 

Ин ве сти ци је су нео п ход не за раз вој. Али у Ср би ји ни су ство-
ре ни усло ви за стра не ин ве сти ци је. Углав ном су при ват не ин ве сти-
ци је од ла зи ле у мо но по ле. Ср би ја има ло шу струк ту ру ин ве сти-
ци ја или су оне не знат не, и да нас по сто је са мо же ље за из ла зак из 
про бле ма у ко ји ма се зе мља на ла зи.

39) Ово је ве ли ко из не на ђе ње да су стра ни ин ве сти то ри ипак по ста ли по вер љи ви пре да др-
жав ним па пи ри ма Ср би је, бу ду ћи да је про јек то ва ни пад БДП-а ове го ди не од нај ма ње 
0,5 од сто, а ни аран жман са IMF-ом ни је скло пљен.

40) Вла ди ни струч ња ци су у уве ре њу да би он по мо гао сни жа ва њу бу џет ског де фи ци та на 
1,9 од сто у 2014. го ди ни, и на је дан од сто у 2015. го ди ни, а да би у 2016. го ди ни бу џет 
био до ве ден у рав но те жу. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ-
но 10.10.2012. го ди не).
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Ср би ја не ма ин ду стри ју. Са да шњи обим ин ду стриј ске про-
из вод ње је на ни воу из ше зде се тих го ди на. Ско ро је по че ла са ра-
дом ауто мо бил ска ин ду стри ја, јер је Ср би ја скло пи ла са рад њу са 
Фи ја том. То је мо дел по ко ме ула гач до но си зна ње, тех но ло ги ју 
и тр жи ште. Рад ни ци се упо шља ва ју, али је рад на сна га ко ја ра ди 
у тој ауто мо бил ској ин ду стри ји да ле ко сла би је пла ће на, у од но су 
на дру ге др жа ве у ко ји ма је Фи јат раз ви јо про из вод њу. Ауто ин ду-
стри ја је ов де из ме ште на због јеф ти не рад не сна ге. Да ли ће Ср би ју 
до го вор са Фи ја том, као и мо жда још не ка па мет на по ли ти ка за сно-
ва на на зна њу, из ву ћи и по кре ну ти раз вој – ве ли ко је пи та ње, јер 
по ли ти кан ство не из во ди зе мљу из кри зе.

Због по ли ти кан ства је пре ки нут ра ни је до го во ре ни аран жман 
са Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом. Прет ход ни аран жман из 
пре до стро жно сти, вре дан 1,1 ми ли јар ду еура, ММФ је за мр знуо 
још у фе бру а ру 2012. го ди не. Раз лог за мр за ва ња овог аран жма на је 
што се по ка за ло да Вла да Ср би је не ис пу ња ва пред ви ђе не оба ве-
зе, од но сно да тро ши знат но ви ше нов ца од до го во ре ног. Од та да 
ма кро е ко ном ска си ту а ци ја је у тој ме ри по гор ша на да су у но вој 
Вла ди и у Фон ду за кљу чи ли да је је ди но ре ше ње да се по сто је ћи 
аран жман рас ки не и да се за кљу чи пот пу но но ви (ка да за то до ђе 
вре ме). За мр за ва ње аран жма на са ММФ-ом је дан је од фак то ра ко-
ји су ути ца ли на пад ди на ра и раст кре дит ног ри зи ка зе мље. У ме-
ђу вре ме ну су и ме ђу на род не аген ци је сма њи ле кре дит ни реј тинг 
Ср би је. 

Ве о ма ло ше ће би ти ако до ђе до да љег па да кре дит ног реј-
тин га, чи ја оце на је са ста бил ног па ла на не га ти ван од но сно са BB 
на BB- (оце на аме рич ке аген ци је StandardandPoor's), а то зна чи 
зна тан кре дит ни ри зик.

Сма ње ње кре дит ног реј тин га би мо гло да има да ле ко се жне 
не га тив не  по сле ди це, ка ко на не по вољ на кре та ња у по љо при вре-
ди, та ко и на по ве ћа ње ин фла тор них при ти са ка, и на не га ти ван 
при вред ни раст. Успо ре ни при вред ни раст и ве ли ки фи скал ни де-
фи цит би ли су раз лог што је бо ни тет на ку ћа Dan andBrendstrit  
(D&B)41) сни зи ла реј тинг Ср би је, па је та ко из гру пе зе ма ља са уме-
ре ним ри зи ком свр ста на у гру пу ви со ко за ду же них зе ма ља.

Ср би ја се убра ја ме ђу зе мље ко је се за ду жу ју под не по вољ-
ним ка ма та ма. Ана ли ти ча ри бри тан ског бан кар ског ги ган та HSBC
и ја пан ске бан ке „Nomura” оце њу ју да би тро шко ви за ду жи ва ња 

41) Пре ма оце ни D&B нај бо љи реј тинг има ју Сло ве ни ја и Хр ват ска, и не при па да ју зе мља-
ма са бла гим ри зи ком, док у гру пу зе ма ља са уме ре ним ри зи ком спа да ју Бу гар ска, Ма-
ке до ни ја, Ру му ни ја, Ал ба ни ја и Ма ђар ска, а зе мље са реј тин гом ве о ма ви со ког ри зи ка 
су Ср би ја и Бо сна и Хер це го ви на, ко ја је иза Ср би је.
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Ср би је мо гли до дат но да по ра сту ако Ме ђу на род ни мо не тар ни 
фонд на ста ви да од ла же кре дит ни про грам вре дан 1,3 ми ли јар де 
до ла ра.

Озбиљ но упо зо ре ње је и то што су ка мат не сто пе на срп ске 
об ве зни це из ра же не у до ла ри ма, ко је на на пла ту до спе ва ју 2021, 
ско чи ле 31. ав гу ста 2012. го ди не на 7,10 од сто са 6,45 од сто ко ли ко 
су из но си ле пре оп штих из бо ра одр жа них 6. ма ја 2012. го ди не, а 
ди нар је исто вре ме но осла био за 5,5 од сто пре ма еуру, спу стив ши 
се 10. ав гу ста на ре корд но ни зак ни во42).  

Осим то га што се пад кре дит ног реј тин га не га тив но ре флек-
ту је на ду го ве исту ре флек си ју има и на стан дард гра ђа на. Дру гим 
ре чи ма, са сма ње њем кре дит ног реј тин га др жа ва ће те же и ску пље 
ре про гра ми ра ти ду го ве, ви ше ће пла ћа ти за ка ма те и би ће при ну-
ђе на да до дат но сма њу је јав не рас хо де а то ће ути ца ти на да љи пад 
стан дар да гра ђа на. У та квим окол но сти ма по моћ ММФ-а се ви ди 
као спас. Ево за што. Са јед не стра не сма ње ње кре дит ног реј тин га, 
а са дру ге стра не, не по сто ја ње одр жи ве раз вој не по ли ти ке ста вља 
Вла ду Ср би је у не зго дан по ло жај – јер она мо ра сма њи ва ти пла те 
у јав ним слу жба ма, суб вен ци је, со ци јал на да ва ња и пен зи је. Без 
по мо ћи ММФ-а Ср би ја не би има ла из ла за из фи нан сиј ске кри зе. 

До да ље са рад ње са овом свет ском фи нан сиј ском ин сти ту ци-
јом ће до ћи са мо ако пред став ни ци вла сти поч ну да спро во де оно 
што је до го во ре но – а не да јед но обе ћа ва ју а дру го ра де. Да кле, 
спро во ђе ње ре фор ми у свим сег мен ти ма дру штва и одр жи ва еко-
ном ска по ли ти ка мо гу из ву ћи зе мљу из про бле ма – а не по ли ти кан-
ство екс пе ра та. Еко ном ски екс пе ри мент ко ји се са да спро во ди над 
ста нов ни штвом Ср би је не мо же ду го по тра ја ти.

ГДЕСУВИЗИОНАРИРАЗВОЈА?

Ви ди ци бо ље бу дућ но сти Ср би је тра си ра ни су у раз во ју и 
ин те гра ци ја ма у Европ ску уни ју. Али про ћи ће још до ста вре ме на 
док Ср би ја не уђе у окри ље Уни је. То вре ме че ка ња  пред став ни-
ци вла сти у зе мљи мо ра ју ис ко ри сти ти да оја ча ју фи скал ну ди сци-
пли ну и уре де фи нан си је, али и да по бољ ша ју по слов ни ам би јент, 
спро ве ду ре фор му јав ног сек то ра43), уве ду про фе си о на ли за ци ју у 
упра вља њу јав ним пред у зе ћи ма и спро ве ду ре фор му пен зи о ног и 
обра зов ног си сте ма.

42) Из вор: Blumberg, до ступ но 04.09.2012.го ди не.

43) Не сра зме ран је број за по сле них у јав ном и ре ал ном сек то ру, јер у јав ном има око 
500.000, а у ре ал ном не што ви ше од 400.000 за по сле них, што је не при род но и мо ра да 
се про ме ни.
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Зна ју ли ви зи о на ри раз во ја – шта је нај бо ље за по ср ну лу 
еко но ми ју Ср би је? Зна ју ли – ка ко ус по ста ви ти ма кро е ко ном ску 
ста бил ност? Зна ју ли – ка ко уоп ште иза ћи из еко ном ске кри зе и 
обез бе ди ти при сто јан жи вот ста нов ни штву ове зе мље? Ево не ких 
ре ше ња.

За из ла зак из еко ном ске кри зе, ко ја је те мељ но по тре сла при-
вре ду и дру штво, ре ше ња се на ла зе у из во зу, ста би ли за ци ји ди на ра 
и по др жа ва њу ку пов не мо ћи ста нов ни штва. До по ра ста жи вот ног 
стан дар да гра ђа на ће до ћи тек ка да усле ди ве ћи пла сман до ма ћих 
про из во да на дру га тр жи шта.

Др жа ва мо ра на сто ја ти да се тр го вин ски и фи нан сиј ски ја че 
по ве зу је са зе мља ма Европ ске уни је. Нај ва жни ји ри зи ци за ре ги-
он од но се се на чвр сту  тр го вин ску и фи нан сиј ску по ве за ност са 
др жа ва ма ЕУ, јер у про се ку око 45 од сто из во за из ре ги о на иде у 
Европ ску уни ју. По ве ћа ње из во за на ЕУ-тр жи ште обез бе ди ће бо-
љу по зи ци ју свих ди рект них и ин ди рект них уче сни ка у до ма ћој 
про из вод њи, ка ко у по љо при вред ној та ко и у оста лим де лат но сти-
ма. По ве ћа њем из во за ре ши ће се и про блем де фи ци та у спољ ној 
тр го ви ни44). 

У сре ди шту про бле ма кон ку рент но сти на ла зи се и на ци о нал-
на ва лу та. Ди нар је већ го ди на ма пре це њен. Сла бље ње на ци о нал не 
ва лу те, од но сно де пре си ја ци ја, по ве ћа ва кон ку рент ност зе мље. Но, 
власт од ла же тај про цес по ку ша ва ју ћи да одр жи сна жну ва лу ту.

Ср би ја има озби љан про блем јер сла бље ње ди на ра по ве ћа ва 
за ду же ност, по што је дуг др жа ве углав ном де но ми но ван у еури ма. 
Кре а то ри еко ном ске по ли ти ке су са да пред ве ли ким ис ку ше њи ма, 
јер до кра ја 2012. го ди не мо ра ју да обез бе де за фи нан си ра ње де фи-
ци та и от пла ћи ва ње глав ни це јав ног ду га око 1,7 ми ли јар ди еура, 
а у 2013. го ди ни до дат них око пет ми ли јар ди еура, што је око 14 
од сто БДП-а. 

Мо ра се пре ста ти са прак сом да се тро ши ви ше не го што се 
про из во ди, и да се бу џет ски де фи цит по кри ва за ду жи ва њем. Исто 
та ко, ин си сти ра ње на ри го ро зним ме ра ма штед ње ни је до бро, јер 
ће гур ну ти при вре ду у ко лапс. Ин си сти ра ти на штед њи по сва ку 
це ну – ни је ре ше ње45). Под сти ца ње ку пов не мо ћи ста нов ни штва је 
по же љан мо дел ко ји је при ме њив и на Ср би ју. Тре ба да по сто ји 

44) Плат но би лан сни де фи цит Ср би је за осам ме се ци 2012. го ди не из но сио је 2,17 ми ли-
јар ди еура, и за 33,6 од сто ви ши је у од но су на исто раз до бље прет ход не го ди не. Ра-
сту де фи ци та нај ви ше је до при нео раст не га тив ног сал да роб не раз ме не од 14 од сто и  
пад при ли ва до зна ка из ди ја спо ре, за око 125,6 ми ли о на еура. (Из вор. НБС, до ступ но 
05.11.2012. го ди не). 

45) Ви де ти Сне жа на Грк, (2012), “Дру штве ни ефек ти из о па че но сти мо дер не еко но ми је”, 
Српскаполитичкамисао, бр 2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, год.19, 
Вол 36, стр. 125-148. 
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гра ни ца штед ње, јер са мо по ве ћа ње по тро шње је по лу га опо рав ка. 
Дру гим ре чи ма, ни је до бро те ра ти гра ђа не да ште де, већ је  др жа ва 
та ко ја тре ба да ште ди. 

Гле да ју ћи са еко ном ског и со ци јал ног аспек та пре ве ли ка јав-
на по тро шња се мо ра сма њи ва ти. Али и та ква по тро шња на кра ју 
за вр ша ва на тр жи шту и кад тај но вац не ста не, по тра жња ће се сма-
њи ти, а за тим и про из вод ња. Му дро је не сма њи ва ти по тро шњу 
већ је тре ба пре у сме ра ва ти у „еко ном ски оправ да ни ју и со ци јал но 
пра вед ни ју по тро шњу”46). Да кле, Вла да мо ра да има раз вој ну по-
ли ти ку ко јом би ком пен зи ра ла не га тив не ефек те ре зо ва и штед ње. 
Штед ња је нео п ход на, али са мо ако се пре у сме ра ва но вац у еко-
ном ски оправ да ну по тро шњу. На и ме, по тро шњу ко ја ће за вр ши ти 
у до ма ћој про из вод њи. 

Вла да Ср би је мо ра да се опре де ли за под сти ца ње про из вод-
ње фи нал них про из во да. Али, про блем је што др жа ва ни је ство ри-
ла по треб не усло ве за про фи та бил ну про из вод њу. Без по сто ја ња 
до бре по ли ти ке одр жи вог раз во ја, ни фи скал на ни мо не тар на по-
ли ти ка не мо гу обез бе ди ти же ље не ре зул та те.

Због од су ства ви зи ке раз во ја, и због те шко ћа да др жа ву из ве-
де на уз ла зну еко ном ску пу та њу, јер не до ста ју по треб на фи нан сиј-
ска сред ства за ма кро е ко ном ску ста бил ност, но ва Вла да Ср би је се 
по на ша као јаг ње ко је игра на две стра не. За пра во, као што „уми-
ља то јаг ње две мај ке си са” та ко се слич но по на ша и Ср би ја. Јед на 
мај ка је на За па ду а дру га на Ис то ку. И прем да је мај ка са За па да 
не жни ја, Ср би ја је за сле пље на пре ве ли ком љу ба ви у гру бљем за гр-
ља ју мај ке са Ис то ка. За сле пље ност је то ли ка да ула зи у аран жма-
не у ко ји ма се не зна ју пра ви ла игре – не зна се ко је су ка ма те зај ма 
и под ко јим усло ви ма се до би ја за јам. Тек кад се Ср би ја осве сти 
схва ти ће да „не ма бес плат ног руч ка” ни код мај ке са Ис то ка.

Ср би ја се на да да ће из Ру си је сти ћи но вац за пла те и пен зи-
је, као и ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру. Но, са да је то не мо гу ће47). 
Ру си ја има сво јих про бле ма са бу џе том. Та ко да је ра ни је до го во ре-
ни кре дит од ми ли јар ду до ла ра48) до ве ден у пи та ње49). Сви су из гле-

46) Lju bo Jur čić, (2012), Globus, 10.08.2012.go di na, Hr vat ska, str.27.

47) An ton Si lu a nov, ру ски ми ни стер фи нан си ја, је из ја вио да “у овом тре нут ку не ма пла но ва 
за кре дит Ср би ји”. (Из вор: Blic, до ступ но 29.10.2012. го ди не).

48) Кре дит Ср би ји у вред но сти од ми ли јар ду до ла ра по ми њао се пр ви пут 2009. го ди не. 
Пла ни ра но је да са 300 ми ли о на до ла ра бу де по пу њен бу џет, а да 700 ми ли о на бу де ин-
ве сти ра но у ин фра струк ту ру. Бив ша Вла да Ср би је је чак до го во ри ла и усло ве зај ма, али 
од до го во ра се ни шта ни је оства ри ло.

49) Упит но је и на ја вље но ру ско ула га ње у же ле за ру из Сме де ре ва., јер је ру ски “Урал ва гон-
за вод”, ко ји је је ди ни от ку пио тен дер ску до ку мен та ци ју за ку по ви ну же ле за ре, тра жио 
до дат ни рок за до ста вља ње по ну де.
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ди да ће се на овај ру ски за јам још че ка ти. Упр кос то ме јед но стра на 
љу бав по сто ји, прем да жељ но оче ки ва ног кре ди та са Ис то ка не ма, 
ко јим би мо гао да се у овој го ди ни за кр пи бу џет Ср би је. Исто вре-
ме но, но ва власт у Ср би ји об ма њу је на род са „но вом стра ни цом у 
срп ско-ру ским од но си ма”. Ср би ја не ма шта да по ну ди ру ској стра-
ни осим при ја тељ ства. Раз у ме се, Ру си ја има ко ри сти од при ја тељ-
ства са Ср би јом, јер ће се та ко лак ше по зи ци о ни ра ти у ре ги о ну 
Бал ка на. Њен циљ је да раз ви је еко ном ске од но се и са зе мља ма ЕУ. 

Све тли ја бу дућ ност Ср би је из ве сни ја је уз ње но окре та ња 
пре ма „мај ци са За па да”, а пр вен стве но пре ма Европ ској уни ји. 
Раз у ме се, ако је Уни ја бу де хте ла, ка да за то до ђе вре ме, због не 
баш му дрих по те за ко је власт у зе мљи чи ни.

Исти на, са да су се над Европ ском уни јом над ви ли там ни 
обла ци. Кри за ко ја је из би ла кра јем 2008. го ди не озбиљ но је уз-
др ма ла не ке чла ни це ЕУ. До шле су до из ра жа ја ве ли ке еко ном ске 
не јед на ко сти у по је ди ним др жа ва ма ко је ства ра ју по ли тич ке не јед-
на ко сти, а ове опет ге не ри ра ју еко ном ске не јед на ко сти. Ме ђу тим, 
про је кат Европ ске уни је се мо ра спа си ти50). Европ ска уни ја га ран-
ту је раз вој и мир. Ује ди ње ње Евро пе пре пу ште но је ка пи та лу. Али 
ка ко ка пи тал има свој ин те рес, до го ди ло се да у зе мље Ис точ не 
Евро пе ни су ишли тех но ло ги ја и зна ње, не го кре ди ти. Ни су гра ђе-
на по стро је ња, не го су пре у зи ма ни ло кал ни мо но по ли. То је до ве ло 
до то га да но ве чла ни це ЕУ по ста ну по ли гон са на јам ним рад ни ци-
ма. Дру гим ре чи ма, но ве чла ни це ЕУ по ста ле су не ка вр ста са вре-
ме них ко ло ни ја, док су ста ре чла ни це оста ле ка пи та ли сти. И док 
не кре не раз вој и у сла бим чла ни ца ма Уни је си ту а ци ја ће би ти као 
и са да – до ста ком пли ко ва на. Ну де се кре ди ти, ко ји би тре ба ли да 
по ма жу раз во ју на ци о нал них при вре да и дру штва. Та ко се  фи нан-
сиј ски моћ ни ци бо га те на те рет оста лих. 

Иста си ту а ци ја је и у Ср би ји, ко ја ни је чла ни ца Уни је. Док 
зе мља упа да у све ду бљу кри зу – тај ку ни се бо га те. Да нас Ср би ја 
има све ви ше по ли тич ки про блем од ко га за ви се фи нан си је и њен 
да љи раз вој. Еко ном ски раз вој мо ра би ти за сно ван на но вом мо де-
лу ка ко се не би до го ди ло да пред став ни ци круп ног ка пи та ла ко ји 
су ма ни пу ли са ли фи нан си ја ма и на пра ви ли ве ли ке про бле ме у еко-
но ми ји и дру штву из све га то га про ђу не ка жње ни.

Вла ди ни екс пер ти ће мо ра ти да се уозби ље, јер су пред ве ли-
ким ис ку ше њи ма, ка ко не би др жа ву ду го роч но уна за ди ли и гур-
ну ли у ду жнич ко роп ство. Они мо ра ју сма њи ти бу џет ски де фи цит 

50) Ви де ти Сне жа на Грк, (2012), „Свет – ди мен зи је кри зе и спа ша ва ње европ ског про јек-
та«, Српскаполитичкамисао, бр 3/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 
41-60.
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и сма њи ти раст јав ног ду га. Они мо ра ју за у ста ви ти ве ли ку не ли-
квид ност и не га тив не трен до ве па да за по сле но сти и при вред не ак-
тив но сти. Они мо ра ју да по кре ну еко ном ску ма ши ну по ве ћа ва ју ћи 
ка пи тал на ула га ња. Но вац тре ба тро ши ти на со ци јал ну за шти ту и 
на ве ли ке ин ве сти ци је, по пут из град ње ин фра струк ту ре. 

Вре ме у ко јем жи ви мо је вр ло опа сно јер су љу ди не срећ ни. 
Крај ње је вре ме да ин те лек ту ал ци из дру штве них на у ка, укљу чу ју-
ћи и еко но ми ју, пре и спи та ју сво ју са вест. Еко но ми ја мо ра да бу де 
очи шће на од по ли ти кан ства. По ли ти кан ство гу ра др жа ву у по нор. 
На жа лост, не по сто је или још ни су на сце ни пра ви ви зи о на ри раз-
во ја Ср би је. 

SnezanaGrk

THEECONOMYOFSINKING

Summary
The for thco ming years are go ing to be the years of har dship for 

the po pu la tion of Ser bia, due to a very bad si tu a tion in the eco nomy and 
the so ci ety. This is bro ught abo ut by the drop in the in du strial pro duc-
tion, the dec re a se of the gross do me stic pro duct, the hig hest in fla tion in 
the re gion, hig hest ra te of unem ployment, lo west sa la ri es in the re gion, 
the hig hest cost of ca pi tal, i.e. in te rest ra tes in the re gion, a high pu blic 
debt, an un sta ble ex chan ge ra te. Ser bia is sin king at a dizzying speed 
both eco no mi cally and so ci ally. Un less the bud get de fi cit is dec re a sed 
and the growth of the pu blic debt lo we red, which most pro bably the 
eco no mic ex perts in po wer will not be able to im ple ment on the ir own, 
Ser bia will, if the aid of in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons fa ils, fa ce an 
eco no mic di sa ster. The ti mes we are li ving in are very dan ge ro us be-
ca u se pe o ple are un happy. It is high ti me in tel lec tu als from the so cial 
sci en ces, in clu ding eco nomy, pro bed the ir con sci en ce.
Key words: real sec tor, ex ter nal sec tor, an ti-cri sis me a su res, the fu tu re, the 

eco nomy of sin king, In ter na ti o nal Mo ne tary Fund, in ter na ti o nal 
fi nan cial or ga ni za ti ons.
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Resume
The eco no mic co lo urs of Ser bia are dark, as the co un try is in a 

de ep eco no mic and fi nan cial cri sis. The eco nomy is sin king spon ta ne o-
usly. The eco no mic in di ca tors are very bad and do not sug gest an eco-
no mic re co very soon. The mac ro e co no mic en vi ron ment is de te ri o ra ting 
due to po or com pe ti ti ve ness, the drop in in du strial pro duc tion, the ri se 
of in fla tion, the bud get de fi cit, unem ployment and an ove rall in deb ted-
ness of the co un try.

In vest ments are very mo dest, and the ir ini ti a tion is very slow. 
And wit ho ut pri va te in vest ments the re can be no re co very of the co un-
try. The bu si ness en vi ron ment is un sa tis fac tory for in ve stors. The ca pi-
tal in flow from abroad has dec li ned, and in te rest ra tes are ri sing. The 
si tu a tion on the ca pi tal and the la bo ur mar kets do es not sug gest a qu ick 
re co very. Unem ployment in the co un try is enor mo us. Sa la ri es in Ser bia 
are low, and the ma jo rity of po pu la tion is on the ver ge of exi sten ce. Mo-
re than half a mil lion pe o ple are en ga ged in the grey eco nomy, in one 
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way or anot her, and the per cen ta ge of tho se who are „mo on lig hting” is 
on the ri se. In a si tu a tion whe re the eco nomy is on the ver ge of a bre-
ak down, la bo ur rights gu a ran teed by the law are hardly at ta i na ble, and 
em ployers easily opt for laying off wor kers for whom they do not pay 
con tri bu ti ons, ne it her do they pay se ve ran ce la ter on.

Furt her mo re, con tro ver sial and unsyste ma tic pri va ti sa ti ons, slow 
eco no mic growth and an inef fi ci ent eco nomy, a slo wed down tran si tion 
and slow mo der ni za tion, un fa vo u ra ble im port and ex port struc tu res, an 
over ra ted di nar ex chan ge ra te, and the growth of the debt in Euros, are 
all im por tant in di ca tors im pe ding eco no mic de ve lop ment.

The im pro ve ment of the la bo ur and ca pi tal mar kets must be a 
pri o rity. Ho we ver, the re co very of the se mar kets re qu i res an in cre a se in 
ex port. This is na tu rally al so af fec ted by the si tu a tion on the EU mar ket, 
as Ser bian ex port is mostly con nec ted to the Euro pean Union. Ha ving 
in mind that the si tu a tion on the Euro pean fi nan cial sce ne is still not on 
such a le vel per mit ting con si de ra tion of co un tri es that are not EU mem-
bers, the ca pi tal that Ser bia ne eds is both too ex pen si ve and not easily 
ava i la ble. Ne vert he less, this co un try can not find it self on a ri sing path 
of eco no mic re co very wit ho ut in vest ments. For in ve stors to put mo ney 
in to a co un try, a cre dit ra ting is es sen tial. And Ser bia do es not ha ve an 
en vi a ble cre dit ra ting. That is why Ser bia can not go wit ho ut the In ter-
na ti o nal Mo ne tary Fund (IMF) and ot her in ter na ti o nal fi nan cial or ga-
ni za ti ons. A new ar ran ge ment with the IMF wo uld be a gu a ran tee for 
re du cing the in vest ment risk as ses sment for the co un try.

The si tu a tion in the ex ter nal sec tor is mo re than alar ming. The 
Ser bian ex ter nal and pu blic debt has been on a dra ma tic ri se for the past 
se ve ral years. The ex ter nal debt fi nan cing ra te of Ser bia is high at the 
mo ment. The re fo re, the re is a con cern that in the short run, the ex ter nal 
debt cri sis co uld in cre a se in fla tion, and mid-term, it co uld advan ce the 
fall in the va lue of the di nar.

The next year will be even mo re chal len ging in vi ew of the fi nan-
ces, i.e. the bur den of the debt ser vi ce. The pro blem of how the debt will 
be fi nan ced and at what ra te, still re ma ins. With the ex plo si on of the 
na ti o nal debt, in te rest ra tes ha ve be co me an enor mo us bur den for the 
bud get, dis rup ting the fi scal sta bi lity. This si tu a tion asks for stop ping 
the pu blic debt growth and lo we ring the de fi cit. Be si des, the dec re a sed 
fo re ign cur rency in flow sho uld be con si de red as be ing a thre at for en-
su ring mo ne tary sta bi lity.

Awa re of the dan ger that the co un try will go ban krupt, the eco-
no mic ex perts in the new Go vern ment of Ser bia ha ve ma de an an ti-
cri sis me a su re pro gram me. Ac cor ding to the ide as of the Go vern ment 
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ex perts, new an ti-cri sis me a su res, pre sen ted in this pa per, sho uld pre-
vent the ban kruptcy of Ser bia. Ho we ver, so me an ti-cri sis me a su res are 
so wrong that, in the pre sent cir cum stan ces fa ced by Ser bia, they wo-
uld ca u se mul ti ple ne ga ti ve ef fects. Ra i sing the va lue-ad ded tax (VAT) 
from 18 to 20% will ha ve a ne ga ti ve in di rect ef fect on pro du cers, as 
it will furt her di sco u ra ge an al ready low per so nal con sump tion le vel, 
which will ha ve a ne ga ti ve ef fect on the ca pa city uti li sa tion ra te. Sin ce 
this me a su re is not fol lo wed by a re duc tion in per so nal in co me ta xes 
and con tri bu ti ons, it may be con clu ded that the cre a tors of the eco no-
mic po licy had only been thin king of the sta te bud get, and that they had 
ne ver con si de red the na ti o nal eco nomy. Na mely, in spi te of lo wer pa-
ra-fi scal ta xes, the high pri ce of ra i sing the va lue ad ded tax will be paid 
for by the eco nomy.

Due to the wrong me a su res of the Go vern ment of Ser bia, per so-
nal con sump tion in cre a se is not pos si ble – and it wo uld need to hap pen. 
An eco no mic re co very is not in vi ew soon. The gross do me stic pro duct 
(GDP) ra te is lo wer this year, and the next year it will be lo wer than 
plan ned. An ab sen ce of eco no mic re co very re qu i res cur ta il ment on the 
si de of bud get ex pen di tu re.

The proc la i med go als – fi nan cial con so li da tion, in vest ments and 
re forms – are far from re a li za tion. Sin ce the speed of eco no mic re co-
very will be very slow, a long-term fi scal con so li da tion will be ne e ded.

It is es sen tial that the Go vern ment of Ser bia ha ve a uni que goal 
- in cre a sing the ef fi ci ency of the pu blic ad mi ni stra tion, im pro ving bu si-
ness com pe ti ti ve ness and drop ping bar ri ers for in ve stors. Re forms are 
a key to con so li da tion of the bud get ex pen di tu re and jump-star ting the 
eco nomy. The eco no mic system must be re for med mo re de eply.

Be ing fa ced with gre at or de als, Go vern ment ex perts must get se-
ri o us, so as not to hold back the co un try long-term and push it in to debt 
sla very. They ha ve to stop gre at il li qu i dity and the ne ga ti ve trends of 
em ployment and bu si ness ac ti vity fall. They ha ve to jump-start the eco-
no mic mac hi nery by in cre a sing ca pi tal in vest ments. Mo ney must be 
spent on so cial sa fety and lar ge in vest ments, such as the bu il ding of the 
in fra struc tu re. Ot her wi se, Ser bia is awa i ting the Gre ek sce na rio. The 
old Go vern ment has bro ught Ser bia to the ed ge of an abyss, and the new 
Go vern ment will push it in to the abyss.

* Овај рад је примљен 15. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
Со ци јал ни ка пи тал је ком плек сан и све о бу хва тан по јам. Мо-

же би ти те о риј ски и опе ра ци о нал но де фи ни сан на раз ли чи те на чи-
не, нај че шће пре ко еко ном ских или/и гра ђан ских па ра ме та ра зе-
мље. У ра ду су раз ма тра не раз ли чи те де фи ни ци је и кри те ри ју ми за 
кла си фи ко ва ње со ци јал ног ка пи та ла. 

По себ на па жња по све ће на је јед ном еле мен ту со ци јал ног 
ка пи та ла: по ве ре њу у ин сти ту ци је др жа ве. Ана ли зи ра ни су по да-
ци ко мер ци јал них ис тра жи ва ња о по ве ре њу у ин сти ту ци је Ср би је, 
при ку пље ни то ком пе ри о да од 8 го ди на, и упо ре ђе ни са слич ним 
по да ци ма из дру гих зе ма ља. Из два ја ју се три гру пе ин сти ту ци ја по 
сте пе ну по ве ре ња ко је гра ђа ни има ју у њих. Пр ву гру пу ин сти ту-
ци ја чи ни цр ква ко јој по ве ре ње ука зу је пре ко 50% гра ђа на Ср би је; 
дру гу гру пу ин сти ту ци ја чи не вој ска, Пред сед ник Ср би је и по ли-
ци ја ко ји ма по ве ре ње ука зу је из ме ђу 20% и 40% гра ђа на; тре ћу 
гру пу ин сти ту ци ја чи не Ре пу блич ка Вла да, Скуп шти на и суд ство 
ко ји ма по ве ре ње ука зу је ма ње од 20% гра ђа на Ср би је. (Не)По ве ре-
ње у ин сти ту ци је је ста бил но то ком ис пи ти ва ног пе ри о да, а на чин 
гру пи са ња ин сти ту ци ја ука зу је да је про це на по ве ре ња за ви сна од 
ак ту ел не по ли тич ке вла сти. Пре о вла ђу је не га тив на про це на прав-
ца у ко ме се зе мља кре ће ме ђу гра ђа ни ма, што им пли цит но ука зу је 
на спре гу укуп ног по ве ре ња у др жа ву и по је ди нач них по ве ре ња 
ко је гра ђа ни има ју у ин сти ту ци је си сте ма.

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Кључ не ре чи: по ве ре ње, ин сти ту ци је, со ци јал ни ка пи тал, ис тра жи ва ње, 
де скрип тив на ста ти сти ка.

СОЦИЈАЛНИКАПИТАЛ:ДЕФИНИЦИЈЕ
ИОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

По јам со ци јал ног ка пи та ла је по стао ве о ма по пу ла ран у со-
ци о ло ги ји, по ли ти ко ло ги ји и еко но ми ји по след њих не ко ли ко де це-
ни ја, и ко ри сти се у ра зним ака дем ским и сва ко днев ним ана ли за ма 
(Por tes, 1988; Das gup ta&Se ra gel din, 2000). Ова чи ње ни ца до ве ла је 
до не ја сне опе ра ци о на ли за ци је пој ма као и до не по сто ја ња ја сног 
те о риј ског мо де ла (уоби ча је но за све о бу хват не пој мо ве слич не 
суд би не). Со ци јал ни ка пи тал мо же се де фи ни са ти на раз не на чи не, 
и пред ста вља је дан од кључ них по кре та ча за раз вој де мо крат ских 
на че ла и еко ном ског про спе ри те та. Ко јим год па ра ме три ма да је 
со ци јал ни ка пи тал де фи ни сан, ја сно је да по сто ји ве ли ка раз ли ка 
у сте пе ну раз ви је но сти со ци јал ног ка пи та ла раз ли чи тих др жа ва. 
Сто га се овим фе но ме ном ба ви не са мо ака дем ска за јед ни ца, већ и 
по ли тич ки и еко ном ски ана ли ти ча ри.

Пр ву де фи ни ци ју со ци јал ног ка пи та ла дао је Бо ур ди еу, дав-
не 1980 го ди не (Bo ur di eu, 1985). Та пр ва де фи ни ци ја об у хва та скуп 
свих ствар них и по тен ци јал них ре сур са за ин сти ту ци о на ли зо ва не 
од но се јед не др жа ве. Кон цепт се пре све га фо ку си ра на ин стру мен-
тал ну ко рист ко ју ин ди ви дуе има ју од ствар них и по тен ци јал них 
од но са у јед ној др жа ви. Ко ле ман по том де фи ни ше со ци јал ни ка пи-
тал фо ку си ра ју ћи се на кор по ра тив не или по је ди нач не дру штве не 
струк ту ре, а не ви ше на њи хо ве од но се (Co le man, 1988). Со ци јал-
ни ка пи тал је ка сни је де фи ни сан и ме рен нај че шће као ге не рал но 
по ве ре ње у си стем (др жа ву), де мо крат ске нор ме, ре ци про ци тет и 
умре жа ва ње (Put nam, 1996; Bo ix&Po sner, 1996), или као до при нос 
ин сти ту ци ја у раз во ју ин те лек ту ал ног ка пи та ла (Na ha pi et, Ghos hal, 
1998). Ја сно је да су де фи ни ци је со ци јал ног ка пи та ла раз ли чи те, 
ра зно род не, у ве ли кој ме ри за ви сне од на уч ног по ла зи шта са мих 
ауто ра. Упра во због ра зно вр сно сти де фи ни ци ја и све о бу хват но сти 
овог кон цеп та, ко ри сни су по ку ша ји да се све де фи ни ци је со ци јал-
ног ка пи та ла гру пи шу по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма, ра ди њи хо-
вог ја сни јег раз у ме ва ња.

Те о риј ске кон цеп те со ци јал ног ка пи та ла мо же мо свр ста-
ти у раз ли чи те прав це: со ци јал но пси хо ло шке (ко ји на гла ша ва ју 
пси хо ло шке еле мен те, као што су груп ни иден ти те ти и ве за ност), 
кул ту ро ло шке мо де ле (ко ји се ба ве дру штве ним уре ђе њи ма), мо-
де ле учин ка ин сти ту ци ја (основ ни еле мен ти су по ве ре ње у ин сти-
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ту ци је си сте ма) и еко ном ске мо де ле. Сле де ћи ову кла си фи ка ци ју 
не ки ауто ри (New ton, Nor ris, 1999) на во де три кључ на еле мен та 
ко ја чи не со ци јал ни ка пи тал: на ци о нал ни иден ти тет као ме ру по-
но са и ве ре у зе мљу; тип дру штве ног уре ђе ња (за до вољ ство гра ђа-
на на чи ном на ко ји де мо кра ти ја или не ки дру ги по ли тич ки си стем 
функ ци о ни ше у зе мљи); ге не рал но по ве ре ње у по себ не и ак ту ел не 
ин сти ту ци је јед не зе мље. У овој де фи ни ци ји се на во де пре све га 
гра ђан ски по тен ци ја ли, а ма ње или го то во уоп ште се не раз ма тра ју 
еко ном ски па ра ме три со ци јал ног ка пи та ла. Ја сно је да је је дан од 
ва жних еле ме на та на ци о нал ни иден ти тет. Ин стру мен та ли стич ко 
раз у ме ва ње на ци о нал ног иден ти те та (за раз ли ку од при мор ди ја-
ли стич ког) упра во ука зу је на ја сну ве зу из ме ђу сна ге ин сти ту ци ја, 
сте пе на по ве ре ња ко је гра ђа ни има ју у њих и зна ча ја ко ји ви со ко 
по ве ре ње у ин сти ту ци је има на фор ми ра ње по зи тив ног и сна жног 
на ци о нал ног иден ти те та. Та кав иден ти тет је ва жан за раз вој по је-
дин ца, јер по сто ји по тре ба да гра ђа ни по зи тив но пер ци пи ра ју се-
бе, али и гру пе ко ји ма при па да ју (Mo sco vitz, 2005; Hogg, Abrams, 
1988). 

Об у хват ни ја кла си фи ка ци ја де фи ни ци ја со ци јал ног ка пи-
та ла пред ста вља по де лу на еко ном ске и де фи ни ци је ко је са др же 
еле мен те гра ђан ског по тен ци ја ла. По овим кри те ри ју ми ма би смо 
мо гли да гру пи ше мо схва та ња со ци јал ног ка пи та ла у две гру пе: 
еко ном ске и со ци јал не. Еко ном ска схва та ња би би ла ис кљу чи во 
ве за на за еко ном ско бо гат сво зе мље, а со ци јал на за кул тур ни, дру-
штве ни и гра ђан ски (ин ди ви ду ал ни људ ски) ка пи тал. Мо гу ће су 
и дру га чи је по де ле пре ма спо ља шњим и уну тра шњим кри те ри ју-
ми ма на: спо ља шње (људ ски и ин сти ту ци о нал ни ре сур си и њи хо-
ве ка рак те ри сти ке) и уну тра шње по ка за те ље (од но си и функ ци је 
из ме ђу ин сти ту ци ја и љу ди) (Adler&Kwon 2002). Та ко ђе, мо гу ће 
су и ди стинк ци је на ми кро и ма кро ин сти ту ци о нал ни кон текст у 
фор мал ним и не фор мал ним ин сти ту ци ја ма јед ног си сте ма (Se ra-
gel din&Gro o ta ert, 2000). 

Ја сно је да се со ци јал ни ка пи тал те шко мо же опе ра ци о на ли-
зо ва ти са мо јед ним па ра ме тром. Нај че шће се он опе ра ци о на ли зу је 
пре ко објек тив них, зва нич них и мер љи вих еко ном ских по да та ка 
(БНД, еко ном ски реј тинг, еко ном ска моћ), али ва жне па ра ме тре 
пред ста вља ју и еле мен ти гра ђан ске све сти, као што су сте пен по-
ве ре ња ко је гра ђа ни има ју у си стем у це ли ни, али и по је ди не ин-
сти ту ци је. Не ки ауто ри упра во сво де сна гу јед не др жа ве на по ве ре-
ње гра ђа на у ње не ин сти ту ци је (Rothstein&Stol le, 2002). 
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По ве ре ње у ин сти ту ци је се раз ли ку је од ин тер пер со нал ног 
по ве ре ња. По ве ре ње је пре све га пси хо ло шка ка те го ри ја, и ве о ма 
је ва жан па ра ме тар со ци јал ног ка пи та ла, јер је те мељ де мо кра ти је 
и осно ва ци вил ног дру штва упра во по др шка гра ђа на по ли тич ком 
си сте му. С дру ге стра не, иако је по ве ре ње осно ва де мо крат ског 
дру штва, ци вил но дру штво упра во под сти че раз вој кри тич но сти и 
кри тич ког ми шље ња (Rothstein&Stol le, 2002), сто га је те шко на ћи 
са вре ме на дру штва са ви со ко раз ви је ним (не кри тич ним) по ве ре-
њем. Ја сно је да је по ве ре ње по ве за но са еко ном ским и оп штим 
дру штве ним про спе ри те том. 

По ве ре ње у си стем и по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма су 
је дан од че стих еле ме на та ко ји ма се опе ра ци о на ли зу је со ци јал ни 
ка пи тал (Bo ix&Po sner, 1996; Put nam, 1996). У овом ра ду ба ви ће-
мо се пре све га по ве ре њем ко је гра ђа ни Ср би је има ју пре ма раз-
ли чи тим ин сти ту ци ја ма, и ка ко се по ве ре ње ме ња то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да. Ди ску то ва ће мо по дат ке ко ји ука зу ју на јав ну 
по др шку гра ђа на Ср би је, раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да. Све до ци смо гу бит ка по ве ре ња у ин сти ту ци-
је и по ли тич ке си сте ме, као гло бал ног фе но ме на на ко ји ука зу ју 
број на ис тра жи ва ња. Опа да ње гра ђан ског со ци јал ног ка пи та ла 
ма ни фе сту је се и у сма ње ној по ли тич кој пар ти ци па ци ји (сла би је 
учла њи ва ње у по ли тич ке стран ке и сла би је уче шће на по ли тич ким 
из бо ри ма). Очи глед но је про ду бљен јаз из ме ђу вла сти и гра ђа на, 
ко ја је узро ко ва на по ве ћа њем кри тич но сти (че шће и су штин ско 
пре и спи ти ва ње ауто ри те та и уста ље них исти на). Упра во због све га 
на ве де ног, ја сна је ва жност про у ча ва ња со ци јал ног ка пи та ла у Ср-
би ји, и по себ но по ве ре ња у ин сти ту ци је као јед ног од па ра ме та ра 
со ци јал ног ка пи та ла.

Не ке ана ли зе ука зу ју да је сна га со ци јал ног ка пи та ла срп ске 
др жа ве сла ба (Сто ја но вић, 2011). Про цес тран сфор ма ци је срп ске 
др жа ве је за по чео, али се сла бост ка па ци те та срп ске др жа ве ма ни-
фе сту је кроз не до вољ но раз ви је не др жав не, по ли тич ке и ад ми ни-
стра тив не ка па ци те те. Нај сла би ји еле мен ти огле да ју се пре све га 
кроз: фи нан сиј ску за ви сност, ко руп ци ју, те ри то ри јал не про бле ме, 
пар тиј ске бор бе, ре ги о нал ну фраг мен та ци ју, не е фи ка сну би ро кра-
ти ју и ад ми ни стра ци ју. Ја сно је да је со ци јал ни ка пи тал у ди рект-
ној и по зи тив ној ве зи са раз ви је но шћу де мо кра ти је (Сто ја но вић и 
дру ги, 2011), јер др жа ва не мо же ни до сти ћи ви сок сте пен де мо-
кра тич но сти, без ви со ког ни воа др жав ног ка па ци те та. 
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ИСТРАЖИВАЊАПОВЕРЕЊАУИНСТИТУЦИЈЕ

Број на су ис тра жи ва ња ко ја се ба ве ме ре њем по ве ре ња гра-
ђа на у др жав ни си стем и ње го ве ин сти ту ци је и по ли тич ке ак те ре 
ши ром све та. По да ци у све ту све че шће по ка зу ју гло бал ни фе но-
мен опа да ња по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је си сте ма (Cra ig, Step-
hen, 1993; Put nam, 2000; Hib bing&The iss-Mor se, 2001). Ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња от кри ва ју не ко ли ко круп них ди ле ма при ли ком ме ре-
ња и ин тер пре та ци је по да та ка о по ве ре њу гра ђа на у ин сти ту ци је: 
а) Пр ва је да ли по сто је гру пе ин сти ту ци ја, ко је гра ђа ни слич но 
про це њу ју, и ко је их ин сти ту ци је чи не; б) Дру га ди ле ма је од нос 
из ме ђу по ве ре ња у ин сти ту ци је и ак ту ел не вла сти; ц) Тре ћа ди ле ма 
је да ли оп ште по ве ре ње у зе мљу пред ста вља скуп по ве ре ња у све 
ин сти ту ци је си сте ма, или пре све га у не ке спе ци фич не ин сти ту ци-
је по је ди нач но. На ове ди ле ме по ку ша ће мо да од го во ри мо у ра ду, 
на осно ву по да та ка ко ји су нам до ступ ни у Ср би ји. 

Ана ли зи рај мо пр во не ка ис тра жи ва ња у све ту. Нај че шће се 
по ве ре ње ис пи ту је пре ко ска ла про це не (ска ле су од 1 до 5 или од 1 
до 10). Ис тра жи ва ња ука зу ју на ви со ко не по ве ре ње ме ђу гра ђа ни-
ма у аме рич ки си стем (Co ok, Gron ke, 2004). Та ко је 23% аме ри ка-
на ца у ка те го ри ји са нај ни жим по ве ре њем у ин сти ту ци је (на ска ли 
од 1 до 10 су да ли оце ну ис под 5), 28% аме ри ка на ца је у сре ди шњој 
ка те го ри ји, док су оста ли гра ђа ни са ви со ким сте пе ном по ве ре ња 
у си стем (49% га про це њу је на ска ли од 1 до 10 оце на ма 6, 7 или 
8). На пи та ње да ли ве ру ју да вла да ра ди оно што је ис прав но, 54% 
аме ри ка на ца од го ва ра са ни ка да или са мо по не кад; док 63% аме-
ри ка на ца од го ва ра да је вла да ру ко во ђе на ин те ре си ма не ко ли ци не 
моћ них љу ди. Ипак, ауто ри на во де да ова ква опе ра ци о на ли за ци ја 
не омо гу ћа ва сна жну ин тер пре та ци ју по да та ка да не по сто ји по ве-
ре ње аме рич ких гра ђа на у си стем, већ са мо ин тер пре та ци ју о при-
сут но сти тре нут ног не по ве ре ња у ак ту ел не по ли тич ке вла сти. То 
по твр ђу је и на лаз да је ме ђу нај ва жни јим пре дик то ри ма по зи тив-
ног по ве ре ња: сте пен со ци јал не укљу че но сти и по ве за но сти; сте-
пен ме ђу соб ног по ве ре ња; ло јал ност и сна га ве за но сти за ак ту ел не 
по ли тич ке струк ту ре; по ли тич ка за ин те ре со ва ност; ре ли ги о зност; 
ду го роч на иде о ло шка и ин сти ту ци о нал на по све ће ност;

По да ци из Швед ске ука зу ју на слич не за кључ ке (Rothstein 
&Stol le 2002). У Швед ској је нај ве ће по ве ре ње у здрав ство, по-
ли ци ју, обра зов ни си стем, од бра ну (вој ску), по том у Пар ла мент и 
Вла ду. Оп ште по ве ре ње у зе мљу у ко ре ла ци ји је са по ве ре њем пре-
ма по је ди нач ним ин сти ту ци ја ма. Уко ли ко по сто ји по ве ре ње гра-
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ђа на у по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма и уко ли ко су га ран то ва на 
основ на пра ва гра ђа на, он да ће и оп ште по ве ре ње у др жа ву би ти 
ве ће. Уко ли ко опа да по ве ре ње у по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма, 
та да ће и оп ште по ве ре ње у др жа ву опа да ти. Оп ште по ве ре ње у зе-
мљу се фор ми ра као про сек по ве ре ња у све ин сти ту ци је си сте ма. 
По да ци сту ди је да ју ем пи риј ску ар гу мен та ци ју за по сто ја ње три 
гру пе ин сти ту ци ја до би је них фак тор ском ана ли зом. У пр ву гру пу 
(ди мен зи ју) по сте пе ну по ве ре ња спа да ју пар ла мент, вла да и дру-
ге упра вљач ке по ли тич ке ин сти ту ци је са чла но ви ма ко ји се би ра-
ју. У дру гу гру пу спа да ју ин сти ту ци је са ма ње по ли тич ке осно ве 
(здрав ство, обра зо ва ње, по ли ци ја, од бра на, прав ни си стем). Тре-
ћу гру пу пред ста вља ју ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је су ма хом 
кон трол не (ме ди ји). Фак тор ска ана ли за да кле ука зу је на гру пи са-
ње ин сти ту ци ја у три гру пе: по ли тич ке ин сти ту ци је (вла да, скуп-
шти на и по ли тич ке стран ке), кон трол не ин сти ту ци је (ме ди ји и ци-
вил ни сек тор) и не у трал не ин сти ту ци је (по ли ци ја, вој ска, суд ство) 
(Rothstein&Stol le, 2002). Не ке дру ге сту ди је ука зу ју на дру га чи ју 
ка те го ри за ци ју ин сти ту ци ја: из вр шне ин сти ту ци је (кон грес, вој-
ска, суд ство), ме ди ји и син ди ка ти (Co ok, Gron ke, 2004).

По је ди ни ауто ри се ба ве сте пе ном по ве ре ња у пост ко му-
ни стич ким зе мља ма (Mis hler, Ro se, 1997). То је по себ но ин те ре-
сант но, об зи ром да је ло гич но да трен до ви у Ср би ји бу ду слич ни. 
Јед но ве ли ко ис тра жи ва ње да је по дат ке о 15 ин сти ту ци ја у де вет 
цен трал но и ис точ но европ ских зе ма ља. На сед мо сте пе ној ска ли 
ис пи та ни ци су про це њи ва ли сте пен по ве ре ња у раз не ин сти ту ци је 
и ор га ни за ци је. Ге не рал но по сто ји не по ве ре ње у по ли тич ке ин сти-
ту ци је у ис пи ти ва ним пост ко му ни стич ким зе мља ма. У пост ко му-
ни стич ким дру штви ма са мо три ин сти ту ци је има ју не што по зи-
тив ни ји сте пен по ве ре ња: то су вој ска, цр ква и пред сед ник; ни жи 
сте пен по ве ре ња гра ђа ни ука зу ју по ли тич ким стран ка ма, скуп шти-
ни и син ди ка ти ма. Гра ђа ни у пост ко му ни стич ким зе мља ма у пе ри-
о ду ис пи ти ва ња не пра ве раз ли ку из ме ђу ци вил них и по ли тич ких 
ин сти ту ци ја (по твр ђе но фак тор ском ана ли зом), као што је то слу-
чај у ста бил ни јим де мо кра ти ја ма. Пре дик то ри сте пе на по ве ре ња 
у ин сти ту ци је су ис ку ства со ци ја ли за ци је, и ак ту ел но еко ном ско 
со ци јал ни по ло жај по је дин ца, као и сте пен оп ти ми зма у про це ни 
еко ном ске бу дућ но сти. 

Шта по ка зу ју по да ци за Ср би ју? У све тлу по ме ну тих ди ле ма 
и при ка за них трен до ва у све ту, ана ли зи ра ће мо у овом ра ду ка ко 
се гру пи шу ин сти ту ци је по сте пе ну по ве ре ња у Ср би ји. Да ли је 
тре нут но по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма Ср би је за ви сно од ак ту-
ел не по ли ти ке и по пу лар но сти по ли тич ке оп ци је ко ја вр ши власт. 
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По не ким ауто ри ма по ве ре ње је ви со ко за ви сно од ак ту ел не по пу-
лар но сти др жав нич ке по ли ти ке, док је по не ким дру гим ауто ри ма 
пер цеп ци ја и вред но ва ње ин сти ту ци ја си сте ма од стра не гра ђа на 
не за ви сно од ак ту ел не по ли тич ке кли ме. Пре ци зан од го вор на ово 
пи та ње, на рав но за ви си од број них фак то ра као што су раз ви је ност 
зе мље и ње них ин сти ту ци ја, ти по ви кон крет них ин сти ту ци ја ко је 
се ана ли зи ра ју. Док су не ке ин сти ту ци је ви со ко за ви сне од ак тул-
не по ли тич ке оп ци је ко ја вр ши власт (Вла да), не ке дру ге су или 
би тре ба ло да бу ду ма ње за ви сне (обра зо ва ње, здрав ство, суд ство). 
У нај ра зви је ни јим зе мља ма, ин сти ту ци је су не за ви сне од ак ту ел не 
по ли ти ке и има ју сво ју ре ла тив ну ауто но ми ју (Сто ја но вић, 2011а). 
Ка рак те ри стич но за те зе мље је да не по пу лар ност јед не кон крет не 
вла де не мо ра ну жно да ре зул ти ра на па дом на др жа ву. Та ко ђе ће мо 
ана ли зи ра ти да ли је по ве ре ње у си стем у це ли ни у ве зи са по ве ре-
њем у по је ди нач не ин сти ту ци је у Ср би ји? 

ЦИЉРАДА

У Ср би ји по сто је ме ре ња по ве ре ња у ин сти ту ци је си сте ма, 
али су пре вас ход но за сту пље на ко мер ци јал на при ме ње на ис тра жи-
ва ња (ис тра жи ва ња ко ја се спро во де уочи из бо ра, Га лу по ва ис тра-
жи ва ња), а ма ње ака дем ска ис тра жи ва ња ко ји ма би се те сти ра ле 
ја сно и уна пред де фи ни са не хи по те зе. У овом ра ду ди ску то ва ће-
мо и ана ли зи ра ти упра во при ме ње на ко мер ци јал на ис тра жи ва ња. 
Све сни ли ми ти ра но сти ана ли зе се кун дар них по да та ка на ко ју с 
пра вом ука зу ју не ки ауто ри (Co ok, Gron ke, 2004), ко ри сти мо по-
дат ке ко мер ци јал них ис тра жи ва ња јав ног мње ња услед не до стат ка 
дру гих. 

Ко ри сте ћи већ при ку пље не по дат ке из ко мер ци јал них ис тра-
жи ва ња, по ку ша ће мо да од го во ри мо на три пи та ња. То су ујед но и 
ци ље ви овог ра да:

а) Да ли се ин сти ту ци је гру пи шу по сте пе ну по ве ре ња ко је 
им гра ђа ни ука зу ју?; б) Да ли је по ве ре ње у ин сти ту ци је у ко ре-
ла ци ји са ак ту ел ном вла дом или вла шћу?; ц) У ка квом су од но су 
по ве ре ње у по је ди нач не ин сти ту ци је си сте ма, са оп штом оце ном о 
прав цу кре та ња и про спе ри те ту зе мље?
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МЕТОД

Ана ли зи ра ће мо од го во ре ис пи та ни ка на пи та ње: Ко ли ко 
има те по ве ре ња у на ве де не ин сти ту ци је. Мо лим Вас про це ни те 
сте пен по ве ре ња на ска ли од 1 до 5 (где је 1=уоп ште не мам по ве ре-
ња, а 5 = имам ве о ма мно го по ве ре ња). Ана ли зи ра ће мо и од го во ре 
на пи та ње: Ге не рал но, да ли би сте ре кли да је Ср би ја кре ну ла пра-
вим или по гре шним пу тем. Ва жно је на по ме ну ти да је фор му ла-
ци ја пи та ња то ком раз ли чи тих ис тра жи ва ња би ла увек иста, што 
омо гу ћа ва ком па ра ци ју до би је них по да та ка. Ко мер ци јал но ис тра-
жи ва ње обич но об у хва та раз ли чи та пи та ња из ра зних обла сти жи-
во та. Упит ник је струк ту и ран и тра је око 45 ми ну та. За по тре бе 
овог ра да при ка за ће мо са мо по дат ке на два на ве де на пи та ња. 

Укуп но су при ка за ни по да ци са 30 ис тра жи ва ња у пе ри о ду 
од се дам и по го ди на. Тех ни ка за при ку пља ње по да та ка је „ли цем 
у ли це“. Сва ис тра жи ва ња су ре а ли зо ва на на ре пре зен та тив ним 
узор ци ма ве ћим од 1000 гра ђа на Ср би је, ста ри јих од 18 го ди на. 
По да ци при ка зу ју ми шље ње по пу ла ци је Ср би је без Ко со ва и Ме-
то хи је. Тип узо ра ка је тро е тап ни, слу чај ни, ре пре зен та тив ни стра-
ти фи ко ва ни у свим ис тра жи ва њи ма. Је ди ни ца пр ве ета пе фор ми-
ра ног узор ка је те ри то ри ја би рач ких ме ста, је ди ни ца дру ге ана ли зе 
су до ма ћин ства (би ра на слу чај ним ко ра ком), а је ди ни це тре ће ета-
пе су ис пи та ни ци у окви ру до ма ћин ста ва би ра ни Кис хо вим та бли-
ца ма. У про се ку се ова квим ис тра жи ва њи ма ис пи та ју гра ђа ни у 
65 до 70 оп шти на у Ср би ји, у око 130 ме сних за јед ни ца, ко је при-
па да ју и град ским и при град ским и се о ским сре ди на ма. Пе ри од 
при ку пља ња по да та ка об у хва та не ко ли ко го ди на: од 2005. го ди не 
до 2012. го ди не. Ис тра жи ва ња су спро ве де на у ИП СОС Стра те гик 
Мар ке тин гу у окви ру стал них ме сеч них ис тра жи ва ња ове Аген ци-
је за ис пи ти ва ње јав ног мње ња тр жи шта и ме ди ја.
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РЕЗУЛТАТИИДИСКУСИЈА

Та бе ла 1: Ко ли ко има те по ве ре ња у на ве дене 
институ ци је (де скрип тив на ста ти сти ка)

Ве о ма мно го по-
ве ре ња + мно го 
по ве ре ња  (%)
Оцене 4+5
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р к
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Су
д с

тв
о

2005

Фе бру ар 53,1 22,3 23,1 16 9 6,4 10,2
Мај 51,4 28,7 28,1 14,8 8,2 6,4 7,7
Ав густ 53,7 25,2 26,9 18,9 8,3 5,8 9,7
Но вем бар 54,8 25,7 24,9 18,2 10,3 7 7,9

2006

Фе бру ар 50,2 22,5 28 13,5 9,7 6,1 7,2
Мај 59,8 36,2 33,3 21,1 11,2 7,5 9,5
Ав густ 57,1 33,2 38,1 19 19,7 10,7 9,8
Но вем бар 55,7 26,6 31,5 17,1 14,5 9,7 9

2007

Фе бру ар 53,8 25,1 35,6 16,3 15,9 10 10,3
Мај 54,2 19,9 33,1 14,8 12,3 8 9,2
Ав густ 52,7 26,4 33,5 16,8 12,4 8 9,4
Но вем бар 55,5 26,5 32,8 - 16,8 11,8 10,4

2008

Фе бру ар 58,1 28,1 35,3 - 12,5 11,3 12,6
Мај 52,2 25,9 42,9 - 13 8,1 9,8
Ав густ 52,1 23,1 37,3 - 18,8 11,9 9,3
Но вем бар 49,3 26,6 36,9 - 15 8,6 11,6

2009

Фе бру ар 50,9 28 28,6 22,7 9,5 3,6 10,5
Мај 50,6 29,5 28,8 25,2 9,1 4,7 9,4
Ав густ 52,8 29,1 28,7 23,7 7,3 4,8 10,4
Но вем бар 65,1 37,2 39,4 31,4 12,2 7,3 10,9

2010

Фе бру ар 35,7 28,6 31,9 26,6 8,4 4,9 9
Мај 51,2 34,4 32,6 29,2 10,3 6,2 11
Ав густ 53 25,3 22,8 24,6 7,2 4,4 10
Но вем бар 51,4 33,4 23,1 32,6 8,6 6,4 13
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2011

Фе бру ар 48,2 28,2 20,1 22 5,4 4,2 7,5
Мај 51,5 25,4 18,9 22,9 6,5 4,7 9,5
Ав густ 49,9 30,7 22,3 25,5 7,8 6,8 10,6
Но вем бар 54,8 33,9 21,2 33,3 8,8 6,4 14,7

2012
Фе бру ар 50 29,1 21,1 25,3 4,8 4 8,7
Мај 58 35,3 30,2 36,5 13,7 9,3 11,9

Груписањеинституцијапостепенуповерења

Уко ли ко ана ли зи ра мо по дат ке у Та бе ли 1. уоча ва мо три гру-
пе ин сти ту ци ја у Ср би ји пре ма сте пе ну по ве ре ња ко је им гра ђа ни 
ука зу ју: 1) углав ном пре ко 50% по ве ре ња јав но сти; 2) из ме ђу 20% 
и 40% по ве ре ња; 3) ма ње од 20% по ве ре ња. У та бе ли су при ка за не 
су ме два од го во ра: ве о ма мно го по ве ре ња и углав ном по ве ре ња.

То ком ис пи ти ва ног пе ри о да од 2005. го ди не до 2012. го ди-
не нај ви ше је по ве ре ње у Цр кву. У ову ин сти ту ци ју има по ве ре ња 
пре ко 50% гра ђа на то ком ис пи ти ва ног пе ри о да од пре ко 7 го ди на. 
То је ујед но и је ди на ин сти ту ци ја у пр вој гру пи.

Дру га гру па са укуп ним по зи тив ним по ве ре њем из ме ђу 20% 
и 40% укљу чу је вој ску, пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је и по ли ци ју 
(по ли ци ја при па да овој гру пи у дру гом ис пи ти ва ном пе ри о ду од 
2009. го ди не).

Нај ма ње по ве ре ње гра ђа ни ис ка зу ју пре ма тре ћој гру пи ин-
сти ту ци ја ко ја укљу чу је ре пу блич ку Вла ду, ре пу блич ку Скуп шти-
ну и суд ство. По ве ре ње у ову гру пу је ма ње од 20% то ком це лог ис-
пи ти ва ног пе ри о да. Мо же мо ре ћи да на ве де не ин сти ту ци је (осим 
суд ства) при па да ју ин сти ту ци ја ма ко је у нај ве ћој ме ри за ви се од 
ак ту ел не по ли тич ке вла сти. При су ство суд ства у овој гру пи ука-
зу је на за и ста ве ли ко не по ве ре ње (ко је се не од сли ка ва то ли ко ни 
у ни ским про цен ти ма по ве ре ња, већ и са мим при су ством суд ства 
у гру пи ко ју чи не ин сти ту ци је ак ту ел не вла сти, иако би по при ро-
ди ње не функ ци је тре ба ло да бу де не за ви сно). Та ко ђе, ука зу је на 
не ди фе рен ци ра ност ци вил них и по ли тич ких, од но сно из вр шних и 
кон трол них ин сти ту ци ја. 

Ло гич ка ве за из ме ђу ин сти ту ци ја ко је су се гру пи са ле по 
сте пе ну по ве ре ња ко је им гра ђа ни ука зу ју у Ср би ји, ни је ја сна. У 
пр вој гру пи је са мо цр ква, а у дру гој и тре ћој гру пи су за јед но по-
ли тич ке и ре пре сив не ин сти ту ци је (вој ска и по ли ци ја) и суд ство. 
Овај би по да так мо гао да ука зу је на не по сто ја ње ја сне ди фе рен ци-
ја ци је и про фи ли са ња ин сти ту ци ја по њи хо вој функ ци ји и уло зи у 
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дру штву, већ и њи хо вој ви со кој за ви сно сти од ак ту ел не пар тиј ске 
струк ту ре ко ја вр ши власт. Ис тра жи ва ња ко ја се ба ве пре дик ци јом 
по ве ре ња у ин сти ту ци је по твр ђу ју ову хи по те зу, на во де ћи да је нај-
бо љи пре дик тор упра во пар тиј ска иден ти фи ка ци ја (Бе шић, 2011).

При ка за ни по да ци су у са гла сно сти са по да ци ма не ких дру-
гих ис тра жи ва ња у Ср би ји (Бе шић, 2011). Нај ма ње по ве ре ња гра-
ђа ни Ср би је има ју у НА ТО (са мо 13% гра ђа на има ве ли ко или 
углав ном има по ве ре ња у ис пи ти ва не ин сти ту ци је), ха шки три-
бу нал (13%) и по ли тич ке пар ти је (18%), не вла ди не ор га ни за ци је 
(22%), скуп шти ну (29%), суд ство (30%) и Вла ду Ср би је (33%) по 
ана ли зи на ве де не сту ди је. Нај ви ше по ве ре ња гра ђа ни има ју у Цр-
кву (70%), Вој ску (65%) и си стем обра зо ва ња (58%). По том у по-
ли ци ју (50%) и пред сед ни ка Ср би је (49%). Гру пи са ње ин сти ту ци-
ја пре ма сте пе ну по ве ре ња у овом ис тра жи ва њу из ве де ном 2010. 
го ди не слич но је као и у та бе ли 1. Фак тор ска ана ли за ука зу је на 
три гру пе ин сти ту ци ја у Ср би ји пре ма сте пе ну по ве ре ња гра ђа на: 
по ли тич ке ин сти ту ци је (Вла да, пред сед ник, скуп шти на, суд ство, 
по ли тич ке пар ти је); ме ђу на род не ор га ни за ци је (ЕУ, НА ТО, Ха шки 
три бу нал, НВО); иде о ло шке и ре пре сив не ин сти ту ци је (по ли ци-
ја, вој ска, цр ква, обра зо ва ње и здрав стве ни си стем). Као нај бо љи 
пре дик тор по ве ре ња у ин сти ту ци је из два ја се пар тиј ска иден ти фи-
ка ци ја, као и иден ти фи ка ци ја са по ли тич ким ли де ри ма (у од но су 
на дру ге две гру пе пре дик то ра: со ци о де мо граф ске ва ри ја бле и про-
блем ске пре дик то ре).

Ауто ри ко ји се ба ве овом те мом, сме шта ју Ср би ју ме ђу зе-
мље са сла би јим со ци јал ним ка пи та лом су де ћи пре све га по еко-
ном ским па ра ме три ма и сте пе ну раз ви је но сти де мо кра ти је (Сто ја-
но вић, 2011). На то ука зу ју и дру ги па ра ме три со ци јал ног ка пи та ла, 
као што су по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма при ка за не у та бе ли 1. 
Швед ска као јед на од зе ма ља са нај ви шим сте пе ном по ве ре ња у 
ин сти ту ци је си сте ма (Rothstein&Stol le, 2002), ло гич но има зна чај-
но ве ће по ве ре ње сво јих гра ђа на пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма. 
У Ср би ји има ин сти ту ци ја ко ји ма по ве ре ње ука зу је ма ње од 20% 
гра ђа на, док у Швед ској та квих ин сти ту ци ја не ма. Ка да по сто ји 
ова ко ни ско по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма, по треб но је да се ин-
сти ту ци је одво је од ак ту ел не по ли ти ке, али та кве стра те ги је мо гу 
да ва же у ста бил ним де мо кра ти ја ма, а пи та ње је да ли су при мен-
љи ве и мо гу ће у Ср би ји у са вре ме ном тре нут ку (Si mon sen, 2005).
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Зависностповерењауинституцијеиактуелневласти
–испитивањетрендатокомпериодаод8година

По да ци ука зу ју да не ма ве ли ких раз ли ка у ис пи ти ва ном пе-
ри о ду у сте пе ну по ве ре ња пре ма ин сти ту ци ја ма. У нај ве ћој ме ри 
се про ме ни ло по ве ре ње у по ли ци ју у ис пи ти ва ном пе ри о ду (из 
гру пе нај ло ши је про це ње них у гру пу бо ље про це ње них ин сти ту-
ци ја). Мо же мо ре ћи да је при сут на ста бил ност у сте пе ну по ве ре ња 
ко је гра ђа ни ука зу ју ин сти ту ци ја ма, то ком ис пи ти ва ног пе ри о да. У 
том пе ри о ду, би ли су одр жа ни из бо ри на свим ни во и ма (2008. го-
ди не), али ни је до шло до су штин ске про ме не вла сти. Ствар на про-
ме на вла сти де си ла се го ди не 2012., и би ло би до бро да се на кон те 
про ме не пра ти и ана ли зи ра не са мо сте пен по ве ре ња већ и ње го ва 
ве за са пар ти ском иден ти фи ка ци јом. 

Тренд је ста би лан, али гру пи са ње ин сти ту ци ја пре ма сте пе-
ну по ве ре ња ипак ука зу је на за ви сност по ве ре ња у ин сти ту ци је од 
ак ту ел не по ли тич ке вла сти у Ср би ји. 

Општаоценаостањууземљииповерење
упојединачнеинституцијесистема

Та бе ла 2: Ге не рал но гле да но, да ли би сте ре кли да је 
Срби ја кре ну ла пра вим или по гре шним пу тем

%
Пра вим 
 пу тем

По гре шним  
пу тем Не знам

2009

Фе бру ар 25 46 29
Мај 35 45 20
Ав густ 28 53 19
Но вем бар 37 41 22

2010

Април 26 50 24
Maj 25 53 22
Aвгуст 25 51 24
Noвембар 28 58 14

2011

Фе бру ар 21 67 12
Maj 18 70 12
Aвгуст 22 66 12
Noвембар 20 70 10

2012 Фе бру ар 17 73 10
Maj 35 45 20

Про це на гра ђа на да се Ср би ја кре ће пра вим пу тем ва ри ра од 
17% до 37%. Нај ве ћи оп ти ми зам је ис ка зан но вем бра 2009. го ди-
не, на кон ви зне ли бе ра ли за ци је, и ма ја 2012. го ди не на кон из бо ра. 
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Про це на да се Ср би ја кре ће у по гре шном прав цу ва ри ра од 46% до 
73%. Об зи ром да је при су тан и ви сок сте пен нео до бра ва ња прав ца 
у ко ме се зе мља кре ће, мо гли би смо да за кљу чи мо да по сто ји ве за 
из ме ђу оп ште про це не зе мље и по ве ре ња у по је ди нач не ин сти ту-
ци је си сте ма.

И по да ци у та бе ли 2. го во ре о ло шем рас по ло же њу гра ђа на 
Ср би је ве за ним за пер спек ти ве зе мље у ко јој жи ве, што сва ка ко 
да је још јед ну по твр ду сла бој раз ви је но сти со ци јал ног ка пи та ла 
у Ср би ји. Из све га на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да је со ци јал ни 
ка пи тал Ср би је ни зак, од но сно да Ср би ја не ма ве ли ки ка пи тал у 
па ра ме три ма ко је смо ис пи ти ва ли, а то су пре све га еле мен ти гра-
ђан ског по тен ци ја ла. 


ОГРАНИЧЕЊАИБУДУЋАИСТРАЖИВАЊА

По да ци при ка зу ју сни мак ста ња то ком ду жег вре мен ског 
пе ри о да. Не до ста ју ана ли зе де тер ми ни шу ћих ва ри ја бли, од но сно 
ис тра жи ва ње узро ка сла бог гра ђан ског ка пи та ла (из до ме на со-
ци јал них, пси хо ло шких ва ри ја бли). Бу ду ћа ис пи ти ва ња мо гла би 
ићи у прав цу де таљ ни јег гру пи са ња (фак то ри за ци је) ин сти ту ци ја, 
ко је би по ну ди ла и об ја шње ња узро ка (не)по ве ре ња. Ис тра жи ва-
ње та ко ђе, ни је од го во ри ло на кри ти ке кон цеп та по ве ре ња (Co ok, 
Gron ke, 2004), и про бле ми у опе ра ци о на ли за ци ји пој ма ни су раз-
ма тра ни, јер су би ли до ступ ни са мо по да ци ко мер ци јал них ис тра-
жи ва ња.

JasnaMilosevic–Djordjevic

SOCIALCAPITALPARAMETER:
SERBIANCITIZEN’SCONFIDENCE

INPOLITICALINSTITUTIONS

Summary
This pa per cri ti cally analysis va ri o us con cep tual ap pro ac hes to 

so cal ca pi tal phe no me non. Cri te ri as for so cial ca pi tal de fi ni tion ca te go-
ri sa tion are al so di scus sed. So cial ca pi tal is com plex phe no me non and 
co uld be de fi ned dif fe rently, the o re ti cally and ope ra ti o nally. The most 
fre qu ent de fi ni ti ons are ba sed on eco no mic and/or ci vil pa ra me ters of 
one co un try. All pa ra me tes of so cal ca pi tal alo ne, has li mi ted the o re ti-
cal and ex pla na ti o nal po wer. But it is im por tant to ope ra ti o na li ze the 
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con cept, in or der to ma ke com pa ri son of dif fe rent sta tes pos si ble, to 
de ve lop the stra tegy for strengthen the sta te and to fol low the trends. 

Fo cus is on one ele ment of so cail ca pi tal: trust in the sta te in sti-
tu ti ons. Analysis has been ma de ba sed on the da ta from the co mer cial 
sur veys, ex plo ring Ser bian ci ti zen’s con fi den ce in the po li ti cal and sta te 
in sti tu ti ons, du ring the pe riod of 8 years. Da ta are in ter pra ted and com-
pa red with the trends from ot her co un tri es.

Church is in the first gro up of in sti tu ti ons in Ser bia (gro u ped by 
ci ti zens con fi den ce), in which mo re then 50% of the ci ti zens ha ve con fi-
den ce; se cond gro up of in sti tu ti ons are pre sen ted by army, Pre si dent of 
Ser bia and po li ce to which bet we en 20% to 40% of ci ti zens show con fi-
den ce; third gro up of in sti tu ti ons are re pre sen ted by go vern ment, par li-
a ment, and ju ris dic tion to which less then 20% of Ser bian ci ti zens show 
con fi den ce. (Dis)Trust in sta te in sti tu ti ons is sta ble, du ring the sur veyed 
8 year’s pe riod, and gro up struc tu res shows that trust in in sti tu tu ins is 
de pen dent on ac tual po li ti cal po wer. Ne ga ti ve per cep tion of the di rec-
tion in which co un try is go ing, is do mi nant among most ci ti zens. The re 
is a link bet we en ge ne ral con fi den ce in the sta te and con fi den ce to ward 
sta te in sti tu ti ons. This pa per con clu des with agre e ment to ot her aut hor’s 
fin dings, that the so cial ca pi tal of Ser bian sta te is not de ve lo ped eno-
ught, ar gu men ted by the low con fi den ce of Ser bian ci ti zen’s in the sta te 
in sti tu ti ons com pa red to ot her de ve lo ped co un tri es.
Key words: trust, in sti tu ti ons, so cial ca pi tal, re se arch, de scrip ti ve sta ti stic
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Resume
The most fre qu ent de fi ni ti ons of so cail ca pi tal are ba sed on eco-

no mic and/or ci vil pa ra me ters of one co un try. Fo cus in this pa per is on 
one ele ment of so cail ca pi tal: trust in the sta te in sti tu ti ons. Analysis has 
ba sed on da ta from the co mer cial sur veys, ex plo ring Ser bian ci ti zen’s 
con fi den ce in the po li ti cal and sta te in sti tu ti ons, du ring the pe riod of 8 
years. The Church is in the first gro up of in sti tu ti ons in Ser bia (gro u ped 
by ci ti zens con fi den ce), in which mo re then 50% of the ci ti zens ha ve 
con fi den ce; se cond gro up of in sti tu ti ons are pre sen ted by army, Pre-
si dent of Ser bia and po li ce to which bet we en 20% to 40% of ci ti zens 
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show con fi den ce; third gro up of in sti tu ti ons are re pre sen ted by go vern-
ment, par li a ment, and ju ris dic tion to which less then 20% of Ser bian ci-
ti zens show con fi den ce. (Dis)Trust in sta te in sti tu ti ons is sta ble, du ring 
the sur veyed 8 year’s pe riod, and gro up struc tu res shows that trust in in-
sti tu tu ins is de pen dent on ac tual po li ti cal po wer. Pre sen ted da ta shows 
that so cial ca pi tal of ser bian sta te is not de ve lo ped eno ught, ar gu men ted 
by the low con fi den ce of Ser bian ci ti zen’s in the sta te in sti tu ti ons com-
pa red to ot her de ve lo ped co un tri es.

* Овај рад је примљен 27. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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НАРОДКАОНОСИЛАЦИВРШИЛАЦ
СУВЕРЕНОСТИ–РЕАНИМАЦИЈА
НЕПОСРЕДНЕДЕМОКРАТИЈЕ*

Сажетак
Ауто ри у ра ду раз ма тра ју мо гућ ност по нов ног ожи вља ва-

ња не по сред не де мо кра ти је у са вре ме ним усло ви ма. По ла зе ћи 
од иде је да се вр ше ње су ве ре не вла сти не сме су ви ше уда љи ти 
од на ро да као ствар ног но си о ца су ве ре но сти, ауто ри се за ла жу за 
ши ру упо тре бу ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је, што би мо-
гло пред ста вља ти са мо пр ви ко рак ка ре ви та ли за ци ји не по сред не 
ан тич ке де мо кра ти је атин ског ти па, али у дру га чи јим окол но сти-
ма. Уз убр за ни тех но ло шки раз вој и на пре до ва ње ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја, тех нич ка огра ни че ња не пред ста вља ју ви ше ве ли ку 
пре пре ку ус по ста вља њу оно га што се мо же на зва ти „елек трон ска 
аго ра“. Елек трон ске на род не ини ци ја ти ве и елек трон ски ре фе рен-
ду ми би мо гли по ста ти брз, ефи ка сан и јеф тин на чин по сти за ња 
дру штве ног кон сен су са око нај ва жни јих прав них и по ли тич ки пи-
та ња. Ауто ри сто је на ста но ви шту да би је дан об лик Ру со о вог дру-
штве ног уго во ра да нас мо жда мо гао за жи ве ти у сај бер про сто ру, у 
не кој вр сти сај бер екле зи је.

* Овај рад је ре зул тат на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развојинституционал-
нихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеорганизованомкримина-
луитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре а ли зу је 
га Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014).
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Кључ не ре чи: На род на су ве ре ност; Не по сред на де мо кра ти ја; Елек трон-
ска де мо кра ти ја; На род на ини ци ја ти ва; Ре фе рен дум. 

По сто је ћи рас ко рак из ме ђу иде ал ног и ствар ног но си о ца су-
ве ре но сти је је дан од нај ве ћих про бле ма са ко јим је су о че на те о-
ри ја. На и ме, све до ци смо две кон тра дик тор не чи ње ни це ко је обе-
ле жа ва ју са вре ме не де мо крат ске си сте ме.1) Са јед не стра не, мо же 
би ти ре чи о ап со лут ном три јум фу де мо кра ти је, као вла да ви не на-
ро да, јер у до са да шњој исто ри ји чо ве чан ства ни ка да ни је по сто-
јао ве ћи број љу ди ко ји, бар но ми нал но, жи ви у де мо крат ским 
си сте ми ма и би ра сво је пред став ни ке на сло бод ним и фер из бо ри-
ма. Ипак, са дру ге стра не, уве ли ко је од ма као про цес оту ђи ва ња и 
из ми ца ња су ве ре но сти од ње ног иде ал ног но си о ца, би рач ког те ла 
и ње ног пре но ше ња на пред став нич ке ин сти ту ци је. На том фо ну 
те шко је от кло ни ти јаз ко ји по сто ји на ли ни ји но ми нал ни но си лац 
су ве ре но сти - вр ши лац су ве ре но сти. У са вре ме ним пред став нич-
ким де мо кра ти ја ма тај про блем је по себ но ис так нут, с об зи ром на 
то да нај ве ћи број да на шњих уста ва про кла му је прин цип на род не 
су ве ре но сти. „Очи глед но је да овај прин цип (на род не су ве ре но сти 
– прим. ауто ра) има са мо сим бо лич но и де кла ра тив но зна че ње, с 
об зи ром на то да се он прав но, у сми слу прав не ин сти ту ци о на ли за-
ци је не мо же спро ве сти. На род на су ве ре ност је у осно ви ме та прав-
ни по ли тич ки по јам.“2) 

Да кле, ре ал ност нас од вра ћа од иде а ли стич ких пред ста ва о 
вла да ви ни на ро да, јер се уло га гра ђа на у де мо крат ском про це су 
сво ди на из бор пред став ни ка ко ји ће у њи хо во име вр ши ти др жав-
ну власт. На род на пред став ни штва су у са вре ме ним стра нач ким 
си сте ми ма са мо ме сто где се су сре ћу иза бра ни ци на ро да ве за ни 
на ло зи ма сво јих стра на ка (G.Leibholz).3) Ме ђу тим, и ове ре чи, иако 
де лу ју из ра зи то по ра жа ва ју ће за са вре ме не де мо крат ске си сте ме, 
на из ве стан на чин про но се и до зу на ив ног оп ти ми зма. На и ме, гра-
ђа ни ма се, у пра вом сми слу те ре чи, оста вља је ди но мо гућ ност да 
вр ше из бор из ме ђу кан ди да та по ли тич ких стра на ка, па се не мо же 
го во ри ти о иза бра ни ци ма на ро да, већ о иза бра ни ци ма по ли тич ких 
стра на ка чи ји из бор гра ђа ни са мо по твр ђу ју.

Оста је ди ле ма ка ко по ти сну ти и убла жи ти оли гар хиј ску срж 
са вре ме них по ли тич ких си сте ма ко ји са мо по фор ми оста ју де мо-
крат ски пу тем пе ри о дич ног ор га ни зо ва ња из бо ра за пред став нич-
ке ин сти ту ци је. Јер, ка ко бе ле жи Вол цер (M.Walzer), „вла де су у 

1) D. Alt man, DirectDemocracyWorldwide, New York, 2011, p. 33.

2) М. Жив ко вић, Основитеориједржавеиправа, Бе о град, 2003, стр. 100.

3) Д. Сто ја но вић, Уставноправо, Књи га II, Ниш, 2007, стр. 46.
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прин ци пу де мо крат ске, пре ма (ли бе рал ној) те о ри ји ме шо ви те, а у 
прак си оли гар хиј ске“.4) Као је дан од мо гу ћих на чи на пре мо шћа-
ва ња све упа дљи ви јег ја за из ме ђу би ра ча, као но си ла ца су ве ре но-
сти, и њи хо вих пред став ни ка је сте по ку шај убла жа ва ња оту ђе но-
сти ин сти ту ци ја пред став нич ке де мо кра ти је об ли ци ма не по сред не 
де мо кра ти је. На и ме, уко ли ко су гра ђа ни не за до вољ ни ра дом ин-
сти ту ци ја пред став нич ке де мо кра ти је, њи ма мо ра би ти оста вље-
на мо гућ ност да ак ти ви ра ју сво ју су ве ре ну власт пре у зи ма њем 
од го вор но сти за до но ше ње нај ва жни јих по ли тич ких од лу ка пу тем 
на род не ини ци ја ти ве или ре фе рен ду ма. У том слу ча ју, до ла зи до 
по ду да ра ња иде ал ног но си о ца су ве ре не вла сти и ствар ног вр ши-
о ца др жав не вла сти (T.Maunz)5), што је иде ал, ко ји се, као и сва ки 
дру ги, не мо же у пот пу но сти оства ри ти, али се мо же на сто ја ти да 
му се у што ве ћој ме ри при бли жи.6) Обич но се сма тра да је јед-
на од основ них пре пре ка оте ло вље ња не по сред не де мо кра ти је у 
са вре ме ним ме га-др жа ва ма у су шти ни тех нич ке при ро де, јер је 
у др жа ва ма са ви ше ми ли о на или де се ти на ми ли о на ста нов ни ка, 
прак тич но не из во дљи ва. Ипак, мо гло би се за ми сли ти да се убр за-
ни тех но ло шки раз вој поч не у ве ћој ме ри ко ри сти ти као јед на од 
мо гућ но сти пре ва зи ла же ња по ме ну тог ја за, кроз по нов но ожи вља-
ва ње не по сред не де мо кра ти је атин ског ти па, са мо да нас у фор ми 
елек трон ске аго ре. 

КРАТАКТЕОРИЈСКИОСВРТ

Не спо ре ћи да је сло бо да ње на ба зич на вред ност, Пла тон је 
де мо крат ску вла да ви ну кри ти ко вао због пре те ра но сти ко ји ма је 
скло на. Пре те ра ност је из ра же на ка ко на по љу јед на ко сти, та ко и 
на по љу сло бо де. Та ко се, по ње го вом схва та њу, не при ме ре но из-
јед на ча ва ју си но ви са оче ви ма и оче ви са си но ви ма, стар ци са мла-
ди ћи ма и мла ди ћи са стар ци ма, до се ље ни ци са до мо род ци ма и ови 
са до се ље ни ци ма.7) Сто га, де мо кра ти ја је „див но др жав но уре ђе ње, 
анар хич но, ша ре но, ко је сви ма без раз ли ке, и јед на ки ма и не јед-
на ки ма, де ли не ка кву јед на кост“.8) Уз то, Пла тон је био ми шље ња 

4) На ве де но пре ма: D. Alt man, DirectDemocracyWorldwide, New York, 2011, p. 5.

5) Д. Сто ја но вић, op.cit., стр. 33.

6) Ви ше о то ме: Д. Си мо вић, „Пер спек ти ве раз во ја ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је“, 
Правнаријеч, 31/2012, стр. 221-223.

7) Пла тон,  Држава, 563a-b, Бе о град, 2002.

8)  Пла тон,  Држава, 558c. 



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.213-231.

216

да се де мо крат ски чо век за до во ља ва је ди но нео гра ни че ном сло бо-
дом. Због тих пре те ра но сти ко је су јој свој стве не, де мо кра ти ја се 
из о па чу је и пре тва ра у ти ра ни ју, јер пре те ра на сло бо да пре ра ста у 
пре те ра но роп ство, ка ко за по је дин ца, та ко и за др жа ву.9) На и ме, 
сло бо да омо гу ћа ва љу ди ма да се, ру ко во ђе ни сво јим при род ним 
на го ни ма, пре пу шта ју тре нут ним за до вољ стви ма због че га и ни је 
мо гу ће уста но ви ти по ре дак ко ји ће по чи ва ти на оп штој до бро би ти. 
Ари сто тел, та ко ђе, ни је био ни шта бла го на кло ње ни ји де мо кра ти-
ји, јер ју је, уз ти ра ни ју и оли гар хи ју, сма трао не ис прав ним об ли-
ком вла да ви не. Де мо кра ти ја је, по ње го вом ви ђе њу, из о па че ни об-
лик по ли те је ко ја по чи ва на оства ри ва њу оп ште ко ри сти. Као је дан 
од об ли ка де мо крат ског уре ђе ња Ари сто тел на во ди и де ма го шку 
де мо кра ти ју ко ја по сто ји та мо где вр хов на власт при па да ма си, а 
не за ко ну. „Де ма го зи су кри ви што на род не од лу ке има ју ве ћу моћ 
не го за кон, јер они пре но се сва пра ва на на род. На тај на чин и они 
са ми по ста ју моћ ни због то га што је вр хов на власт у ру ка ма на ро-
да, а они има ју нај ве ћи ути цај на ми шље ње на ро да, јер на род њих 
слу ша“.10) За то је мо гу ће ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу де ма го-
шке де мо кра ти је и ти ра ни је, јер обе на сто је да „угње та ва ју бо ље 
гра ђа не“. Да кле, вла да ви на ве ћи не ни је јем ство да ће до не те од лу-
ке би ти на оп шту ко рист, бу ду ћи да и она мо же би ти из о па че на у 
ти ра ни ју над ма њи ном.11)

Иако је атин ски мо дел не по сред не де мо кра ти је че сто био 
кри ти ко ван од  фи ло зо фа ко ји су жи ве ли у то вре ме и уоча ва ли 
ма не та квог по ли тич ког уре ђе ња, иде ја не по сред не де мо кра ти је је 
до жи ве ла ре не сан су у де лу Жан-Жак Ру соа, ко ји је очи глед но био 
ин спи ри сан узо ри ма ан тич ког све та, тач ни је ње го вом иде а ли зо ва-
ном сли ком. Иде ја на род не су ве ре но сти, прем да је би ла про кла-
мо ва на још у 13. ве ку, сво је ко нач но те о риј ско уоб ли че ње до би ја 
у Ру со о вом „Дру штве ном уго во ру“. Ру со је раз вио ову иде ју, та ко 
да на род ни је са мо из вор, не го и но си лац су ве ре но сти, тј. на род 
је и но си лац и вр ши лац су ве ре не вла сти, јер је су ве ре ност, ка ко 
ка же, не де љи ва.12) Од ба цив ши иде ју по ли тич ког пред став ни штва, 
Ру со је стао на ста но ви ште да је на род је ди ни за ко но да вац, је ди ни 

9) Пла тон,  Држава, 564а.

10) Ари сто тел, Политика, 1292a (IV, 4, 6) Бе о град, 1960.

11) Ви де ти: Д. Си мо вић, op.cit., стр. 226-227.

12) Ру со је кри ти ко вао по ли ти ча ре ко ји се слу же три ко ви ма и ства ра ју за блу ду о пој му су-
ве ре не вла сти „чи јим се де ло ви ма сма тра оно што су са мо ње не ма ни фе ста ци је“, Ж.Ж. 
Ру со, Друштвениуговор, Бе о град, 1993, стр. 44. Та ко ђе, Ру со до да је: „Они од су ве ре на 
чи не фан та стич но би ће, са ста вље но од де ло ва при ку пље них са свих стра на; то је као 
кад би са ста ви ли чо ве ка из ви ше те ла, од ко јих би јед но има ло очи, дру го ру ке, тре ће 
но ге и ни шта ви ше“, ibid.     
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ле ги тим ни су ве рен ко ји не по сред но скла па дру штве ни уго вор.13) 
„Су ве ре ни тет не мо же има ти пред став ни ке, из истог оног раз ло га 
из ко га не мо же ни да се оту ђи; он се у сво јој бит но сти на ла зи у оп-
штој во љи, а оп шту во љу не мо же ни ко за ми сли ти: она је или она 
са ма, или дру га; сре ди не не ма.“14) С об зи ром на то да на род у це ли-
ни, код Ру соа пред ста вља су ве ре на, еви дент но је ње го во за ла га ње 
за не по сред но уче шће свих гра ђа на у вр ше њу за ко но дав не вла сти, 
јер ка ко ка же „су ве рен и мо же да де ла са мо ка да је на род са ку пљен 
у јед ној скуп шти ни“.15) Ме ђу тим, Ру со је свој мо дел де мо кра ти је 
схва тао као иде ал ни об лик вла де, ко ји је ре ал но не мо гућ или је 
мо гућ у огра ни че ном оби му, у ма лим др жа ва ма. Је дан од глав них 
раз ло га ова квог не га тив ног ста ва, по ред пе си ми стич ног по гле да на 
љу де свог вре ме на, Ру со је ви део и у раз ло зи ма по ли тич ко-тех нич-
ке при ро де.16) „Ако се схва ти у стро гом сми слу ре чи, пра ва де мо-
кра ти ја ни је ни ка да по сто ја ла, ни ти ће икад по сто ја ти. Про тив но је 
при род ном по рет ку да ве ли ки број љу ди вла да над ма лим. Не мо же 
се за ми сли ти да на род оста не не пре кид но са ку пљен у јед ном те лу 
да би се ба вио јав ним по сло ви ма, и ла ко се мо же уви де ти да се у 
ту свр ху не би мо гли уста но ви ти од бо ри, а да се об лик упра ве не 
из ме ни.“17) 

Ме ђу тим, да нас се си ту а ци ја дра стич но про ме ни ла. Тех-
нич ки раз ло зи ви ше не пред ста вља ју та ко не пре мо сти ве пре пре ке 
раз ми шља њи ма о мо гућ но сти по врат ка не по сред не де мо кра ти је 
атин ског ти па. Иако Деј вид Хелд овај кла сич ни мо дел де мо кра-
ти је јед ним де лом ста вља у за бо рав, сма тра пре ва зи ђе ним и ве зу је 
за оп ште усло ве по сто ја ња, 18) ипак ни је ис кљу че но, ко ли ко год то 
де лу је уто пи стич ки, да би се у мо дер ним др жа ва ма мо гла де си ти 
ре ин кар на ци ја ова квог или ње му слич ног мо де ла не по сред не де-
мо кра ти је.

13) Ви де ти: Г. Ву ка ди но вић, Р. Сте па нов, Уводуфилозофијуправа, Но ви Сад, 2004, стр. 46.

14) Ж.Ж. Ру со, op.cit.,стр. 95.

15) Ви де ти: Г. Ву ка ди но вић, ЖанЖакРусоиприродноправо, Но ви Сад, 2005, стр. 103.

16) Ви де ти: Љ. Та дић, Филозофијаусвомвремену, Бе о град, 1998, стр. 101.

17) Ж. Ж. Ру со, op.cit.,стр. 74.

18) Пре ма ми шље њу Деј ви да Хел да, оп шти усло ви по сто ја ња ан тич ке де мо кра ти је су: ма-
ли град-др жа ва; ро бов ска при вре да ства ра сло бод но вре ме за гра ђа не; рад же на осло ба-
ђа му шкар це за јав не по сло ве; гра ђан ство је огра ни че но на ре ла тив но ма ли број осо ба. 
Ви де ти: Д. Хелд, Моделидемокрације, За греб, 1990, стр. 46, на ве де но пре ма: Г. Ву ка ди-
но вић, ТеоријадржавеиправаI, Но ви Сад, 2007, стр. 95.
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МОГУЋНОСТПОВРАТКААТИНСКОМ
МОДЕЛУНЕПОСРЕДНЕДЕМОКРАТИЈЕ

Пре са мо пе де се так го ди на чи ни ло се ап со лут но не мо гу ћим 
ус по ста вља ње не по сред не де мо кра ти је по атин ском узо ру. Јер, др-
жав но уре ђе ње у ко ме гра ђа ни не по сред но уче ству ју у вр ше њу др-
жав не вла сти би ло је ну жно по ве за но са ка рак те ром са мог по ли са, 
те ри ро ри јал ним и де мо граф ским об у хва том ма ле за јед ни це у ко јој 
су се мо гли оку пи ти сви гра ђа ни (пу но прав ни ати ња ни) и од лу чи-
ва ти о ва жним др жав ним пи та њи ма. По ра стом бро ја ста нов ни ка, 
на ро чи то у мо дер ним др жа ва ма, та кав мо дел де мо кра ти је се чи нио 
у нај ма њу ру ку тех нич ки нео др жи вим. Ме ђу тим, не тре ба из гу би-
ти из ви да чи ње ни цу да се не ка да шњи по лис да нас у ве ли кој ме ри 
при бли жа ва ко смо по ли су. У но во ство ре ном тех но ло шком окру же-
њу са вре ме не ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је отва-
ра ју се не слу ће ни по тен ци ја ли у ко рист ин сти ту ци ја не по сред не 
де мо кра ти је. На тај на чин се у ери гло ба ли за ци је, по ја вљу је низ 
но вих, бр жих, ефи ка сни јих и јед но став ни јих мо гућ но сти уче шћа 
гра ђа на у вр ше њу др жав не вла сти. Ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
мо гу има ти ве ли ки де мо кра ти зу ју ћи по тен ци јал као ме ди јум ко ји 
при бли жа ва гра ђа ни ма про цес по ли тич ког од лу чи ва ња, пре све га 
кроз раз не мо да ли те те елек трон ског гла са ња, елек трон ске по ли-
тич ке ин тер ак ци је, итд. Пр ви ко рак на том пу ту је већ учи њен: раз-
не фор ме дру штве них гру па, по пут Феј сбу ка и слич них, уве ли ко 
по чи њу да мо де лу ју по ли тич ке од но се и све че шће за да ју гла во бо-
љу (иза бра ним) упра вља чи ма, ко ји би же ле ли да из јед ног цен тра 
кон тро ли шу про це се у сво јој др жа ви, па и у це лом све ту (слу чај 
Ви ки ликс). Дух не по сред не де мо кра ти је као да је иза шао из бо це у 
ко јој је био за то чен ви ше од 2.000 го ди на.

Еле мен тар ни, пр ви ко рак на том ду гом мо гу ћем пу ту је ве-
ћа рас про стра ње ност мо де ла елек трон ског гла са ња. Та ко, на при-
мер, Кенг за кљу чу је да је елек трон ско гла са ње не из бе жно, јер има 
огром не пред но сти, ко је се на пр вом ме сту огле да ју у ве ли ком сма-
ње њу тро шко ва при ли ком гла са ња. Уме сто про би ја ња кроз град ску 
гу жву, мо же се без тро шко ва, ком фор но, гла са ти у пи џа ми пу тем 
елек трон ских уре ђа ја.19) Ин тер нет та ко ђе мо же по ве ћа ти пар ти-
ци па ци ју гра ђа на, не са мо олак ша ва њем гла са ња и сма њи ва њем 
тро шко ва, већ и по ну дом ве ћег бро ја мо гу ћих на чи на гла са ња (ин-
тер нет, СМС по ру ка ма, пу тем ди ги тал не те ле ви зи је, итд). То под-
ра зу ме ва да гра ђа ни мо гу гла са ти из сво јих ку ћа, кан це ла ри је или 
чак ка да су на од мо ру. Ин тер нет омо гу ћа ва и бо љу ин фор ми са ност 

19) J. Kang, “E-Ra cing E-Lec ti ons“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1156.
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гра ђа на о јав ним ства ри ма, што зна чи да би гра ђа ни мо гли и да ди-
рект но уче ству ју у од лу чи ва њу о бит ним по ли тич ким пи та њи ма.20) 
Ме ђу тим, ова кав на чи на гла са ња има и сво је сла бе стра не, на шта 
ука зу ју, из ме ђу оста лих, Мо глен и Кар ла но ва. Основ ни про блем 
пред ста вља чи ње ни ца да гра ђа ни углав ном не ће гла са ти уко ли ко се 
не осе те пот пу но ин фор ми са ним и да ће углав ном гла са ти са „не“ 
уко ли ко не раз у ме ју про по зи ци је гла са ња.21) Дру ги про блем пред-
ста вља осла ња ње гра ђа ња на ми шље ње гру па са ко ји ма се иден-
ти фи ку ју. Нај ве ћи про блем, од ко га стра ху је и Кенг је сте, страх од 
„сај бер по пу ли зма“, од но сно бо ја зан од ти ра ни је ве ћи не.22)   

Ин тер нет гла са ње ни је ви ше пи та ње да ле ке бу дућ но сти 
и нај ра зви је ни јих зе ма ља по пут САД, већ тре ба би ти све стан да 
нам се та кав си стем са свим при бли жио (Есто ни ја,23) пре ми шља-
ња у Швај цар ској и е-гла са ње у пи лот кан то ни ма, пи лот е-гла са ње 
у Аустри ји, Не мач кој, Ве ли кој Бри та ни ји, Хо лан ди ји, ко ле ба ња у 
Нор ве шкој и дру гим скан ди нав ским зе мља ма).24) Пр ви оба ве зу ју-
ћи ин тер нет из бо ри на све ту су би ли ре а ли зо ва ни у САД у мар ту 
2000. го ди не. Ин тер нет гла са ње је би ло са мо јед на од оп ци ја за да-
ва ње гла са у Ари зо ни, по ред тра ди ци о нал них гла сач ких ли сти ћа. 
Из ла зност гра ђа на је би ла удво стру че на, ни су ре ги сто ва ни ха кер-
ски на па ди, а мла ђа по пу ла ци ја је по ка за ла на ро чи ту за ин те ре со-
ва ност и ен ту зи ја зам за ин тер нет гла са ње.25) 

Да ка ко, по сто ји и низ мо гу ћих при го во ра на ра чун елек-
трон ског си сте ма гла са ња, јер оно мо же угро зи ти основ на људ ска 
пра ва. Ин тер нет још увек ни је у пот пу но сти до сту пан сва ком по-
је дин цу (ка ко из тех нич ких и фи нан сиј ских раз ло га, та ко и због 
пси хо ло шког от по ра пре ма тех но ло шким но ви на ма, не до вољ ног 
по зна ва ња или пот пу не ин фор ма тич ке не пи сме но сти, итд.) што се 

20) E. Mo glen, P. Kar lan, „The Soul of a New Po li ti cal Mac hi ne: The On li ne, The Co lor Li ne and 
Elec tro nic De moc racy“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1107.

21) Ibid., p. 1108-1109.

22) “Di rect de moc racy is the kis sing co u sin of tyranny of the ma jo rity”, J. Kang, op.cit., p. 1166.

23) „Ре пу бли ка Есто ни ја је би ла и је сте ши ро ко при зна та као пи о нир у е-вла да ви ни и по-
себ но е-де мо кра ти ји, што се од ра жа ва на на сло ви ма по пут ‘Eстонија: 10 го ди на од ко-
му ни зма до на пред не е-де мо кра ти је’. Та ко је Есто ни ја во де ћа др жа ва и у елек трон ском 
гла са њу, ко је је уве де но већ на на ци о нал ним из бо ри ма 2003. го ди не“, W. Drec hsler, Ü. 
Ma di se, “Elec tro nic Vo ting in Esto nia”, ElectronicVotingandDemocracy–AComparative
Analysis (ed. N. Ker sting, H. Bal der she im), New York 2004, p. 97. 

24) Ви де ти:  M. Al va rez, T. Hall, ElectronicElections–ThePerilsandPromisesofDigitalDe-
mocracy, Ox ford 2008, p. 78., 98. 

25) F. So lop, „Elec tro nic Vo ting in the Uni ted Sta tes: At the Le a ding Ed ge or Lag ging Be hind?“, 
ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. Ker sting, H. Bal der she-
im), p. 61. О ово ме ви де ти: Д. Авра мо вић, „Елек трон ска де мо кра ти ја – пут ка не по сред-
ној де мо кра ти ји“, Правниживот12/2012.
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у ли те ра ту ри че сто озна ча ва као „ди ги тал на по де ла“ (digitaldivide) 
из ме ђу оних ко ји има ју и оних ко ји не ма ју при ступ ин тер не ту. „Ди-
ги тал на по де ла“ под ра зу ме ва ви ше аспе ка та. По ред гло бал не по де-
ле из ме ђу ви со ко ин ду стри ја ли зо ва них, бо га тих др жа ва и др жа ва у 
раз во ју, уну тар њих са мих је еви дент на по де ла из ме ђу раз ли чи тих 
ка те го ри ја љу ди. Фи зич ки рад ни ци, ста ри ји, си ро ма шни ји, ни ско 
обра зо ва ни, не за по сле ни по пра ви лу не ма ју при ступ ин тер не ту на 
по слу, ни ти има ју ве ли ко ин те ре со ва ње да га ко ри сте чак и ка да им 
је до сту пан на дру ги на чин (нпр. од ку ће, уко ли ко га ко ри сте дру ги 
чла но ви по ро ди це). Ја сно је да је љу ди ма ни жег со цио-еко ном ског 
ста ту са у мно го ма њој ме ри до сту пан ин тер нет, што по ка зу ју ис-
тра жи ва ња ко ја по твр ђу ју да је ин те р нет гла са ње на рас по ла га њу 
углав ном обра зо ва ни јим љу ди ма, бел ци ма и они ма са ве ћим при-
хо ди ма.26) На кра ју кра је ва, „ди ги тал на по де ла“ је мо гу ћа и уну тар 
гру па ко је има ју при ступ ин тер не ту, као и из ме ђу оних ко ји уче-
ству ју у по ли тич ком жи во ту пу тем ин тер не та и оних ко ји не ма ју 
же љу или има ју от пор да уче ству ју у та квом об ли ку ис по ља ва ња 
де мо кра ти је.27)

Све то мо же да угро зи са ме те ме ље де мо крат ског си сте ма ко-
ји по чи ва на јед на ко прав но сти и рав но прав но сти. Ова ква тех нич ка 
огра ни че ња мо гу да ути чу на гу би так ве ре у де мо крат ске про це ду-
ре и не при ко сно ве ност људ ских пра ва. Уоста лом, чак и у раз ви је-
ним, ин ду стри ја ли зо ва ним де мо кра ти ја ма ма њи на ста нов ни штва 
има при ступ ин тер не ту.28) Но, и ка да би се та окол ност узе ла са мо 
као при вре ме но огра ни че ње ко је ће у не кој бли ској бу дућ но сти би-
ти пре ва зи ђе но, с об зи ром на то да су елек трон ски ко му ни ка ци о ни 
апа ра ти све до ступ ни ји због енорм ног по јеф ти ње ња у крат ком вре-
мен ском ро ку, оста ју дру ги, озбиљ ни про бле ми.

Су штин ски про блем, ко ји је ве ро ват но и нај зна чај ни ји, ве-
зу је се за ве ли ке и при лич но ре ал не по тен ци јал не зло у по тре бе 
(мо гућ ност угро жа ва ња ано ним но сти из ра же не во ље гла са ча, мо-
гућ ност над гле да ња гра ђа на и угро жа ва ња њи хо ве при ват но сти, 
елек трон ске пре ва ре, на мер но иза зи ва ње тех нич ких про бле ма у 
не чи јем ин те ре су) ко је су у ста њу да бит но ути чу на ствар ну или 

26)  M. Al va rez, J. Na gler, „The Li kely Con se qu en ces of In ter net Vo ting for Po li ti cal Re pre sen ta-
tion“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1119-1120. 

27) K. Grönlund, „Cyber Ci ti zens: Map ping In ter net Ac cess and Di gi tal Di vi des in We stern Euro-
pe“,  ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. Ker sting, H. Bal der-
she im), p. 22.

28) Са мо је око 1/3 гра ђа на Европ ске Уни је (око 35%) при ја ви ло да ко ри сти ин тер нет и са-
мо че ти ри зе мље (Швед ска, Хо лан ди ја, Дан ска и Фин ска) мо гу се по хва ли ти ти ме да је 
ве ћи на њи хо ве по пу ла ци је on-line. R. Gib son, „In ter net vo ting and Euro pean Par li a ment 
elec ti ons“, TheEuropeanUnionande-Voting, (ed. F. Men dez, A. Trec hsel), Lon don - New 
York 2005, p. 45.
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ре ал но из ра же ну во љу би рач ког те ла. Из ја шња ва ње од ку ће или 
са рад ног ме ста би ите ка ко мо гло угро зи ти тај ност гла са ња, јер би 
гла са чи мо гли би ти под ве ли ким при ти ском или ути ца јем чла но ва 
по ро ди це или ко ле га, по го то во над ре ђе них. Све то би озбиљ но мо-
гло ути ца ти на не за ви сно фор ми ра ње ми шље ња гла са ча или на то 
да се они ус те жу да ис ка жу сво је искре но уве ре ње. 

Укљу чи ва ње ин тер нет из бо ра у по ли тич ки жи вот је са мо 
прет ход ни ко рак ка уво ђе њу на род ног од лу чи ва ња о свим бит-
ним пи та њи ма и ус по ста вља њу са вре ме не де мо крат ске по ли тич-
ке сце не, ко ја би се мо гла на зва ти „елек трон ска аго ра“.29) У но вим 
окол но сти ма пред из бор не кам па ње и ин фор ми са ње гра ђа на би се 
вр ши ло пре ко ин тер не та, уз све пред но сти и ма не ко је би је дан 
та кав по ли тич ки про цес но сио са со бом. Чи ње ни ца је да све ма ње 
љу ди гле да те ле ви зи ју, па на том тра гу по је ди ни ауто ри за кљу чу ју 
да, као што ла во ви ко ји ло ве мо ра ју пра ти ти ми гра ци је ан ти ло па 
од ко јих се хра не, та ко и по ли тич ке кам па ње мо ра ју пре у сме ри-
ти сво ју па жњу ка ин тер не ту.30) „Ва жност у ин тер нет кам па ња ма 
не ће би ти у то ме ко ли ко је нов ца кан ди дат има да би се бе пре по-
ру чио па жњи гла са ча кроз не же ље но ре кла ми ра ње пре ко те ле ви-
зи је, већ ко ли ко је ње го ва кам па ња атрак тив на, ин фор ма тив на и 
за бав на, те је вред ност ње го ве кам па ње у то ме ко ли ко ће вољ не 
па жње она иза зва ти.“У јед ном ова квом ино ви ра ном по ли тич ком 
окру же њу, по ли тич ка ин тер ак ци ја би до би ла но ве им пул се и усло-
ви ла но ва пра ви ла игре. Та ко би пред из бор ни про цес (pre-voting
sphere) под ра зу ме вао уче шће ба рем три кључ на ак те ра, од чи јег 
би ан га жо ва ња за ви сио де мо крат ски про цес. По ли тич ке стран ке 
и кан ди да ти би пред ста вља ли сво је елек трон ски ди зај ни ра не по-
ли тич ке про гра ме, док би net – гра ђа ни ко ри сти ли те ин фор ма ци-
је на ин тер не ту и уче ство ва ли у раз ли чи тим раз ме на ма ми шље ња 
на елек трон ским фо ру ми ма. Др жав ни ор га ни би има ли де ли ка тан 
за да так да од лу че да ли би уоп ште тре ба ло до зво ли ти пред из бор-
ну кам па њу. Уко ли ко би је при хва ти ли, мо ра ли би по ста ви ти но ва 
пра ви ла игре (нпр. ка ко обез бе ди ти пред из бор ни дан ћу та ња, уко-
ли ко би то уоп ште би ло мо гу ће), но ву вр сту кон тро ле и у це ло сти 
из но ва осми сли ти ка ко би она тре ба ло да из гле да.31) Ова кав мо дел 
ус по ста вио би елек трон ски по ли тич ки трг и де мо крат ску раз ме ну 

29) H. Buc hstein, „On li ne De moc racy, Is it Vi a ble? Is it De si ra ble? In ter net Vo ting and Nor ma ti-
ve De moc ra tic The ory“, ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. 
Ker sting, H. Bal der she im), p.54.

30) D. Mor ris, „Di rect De moc racy and the In ter net“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 
2001, p.  1033.

31)  R. Ki es, H. Kri e si, „In ter net vo ting and opi nion for ma tion“, TheEuropeanUnionande-Vo-
ting (ed. F. Men dez, A. Trec hsel), p. 149.
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ми шље ња, уз ве ћу ин тер ак тив ност кан ди да та и би ра ча, а при том се 
не би ро бо ва ло огра ни че ном вре ме ну као у дру гим ме диј ским кам-
па ња ма. Те о риј ски се по ве ћа ва ве ро ват но ћа да би се на та кав тран-
спа рен тан на чин олак ша ло и фа во ри зо ва ло фор ми ра ње ква ли тет-
ни јег ми шље ња гла са ча. Под јед на ко до ступ на би би ла и ми шље ња 
не са мо по ли ти ча ра, већ и ис так ну тих но ви на ра, про фе со ра, екс-
пе ра та. Чак би и нај ма ње и си ро ма шне стран ке до би ле при ли ку 
да про мо ви шу сво је про гра ме под јед на ким усло ви ма. Све би то 
не сум њи во ути ца ло на ве ћу за ин те ре со ва ност и пар ти ци па ци ју 
гра ђа на у по ли тич ким про це си ма, па и у де ба та ма са по ли тич ким 
не ис то ми шље ни ци ма, ко је би се про те ком вре ме на ве ро ват но бо ље 
ар ти ку ли са ле, објек ти ви зи ра ле и ци ви ли зо ва ле.

Ме ђу тим, на том фо ну до ла зи се до ста ре те о риј ске ди ле ме о 
ком пе тент но сти гра ђа на за до но ше ње бит них по ли тич ких од лу ка. 
Ства ри о ко ји ма тре ба да се из ја сне мо гу би ти ису ви ше ком пли ко-
ва не за све о бу хват ну пер цеп ци ју про сеч ног homopoliticus-а, ко ји 
се не мо же по све ти ти ду бин ском са гле да ва њу узро ка, по сле ди ца, 
мо гу ћих из ла за и ње го вих кон се квен ци. На рав но, тај homopoliti-
cus не би био ни на лик оно ме ко га је по зна вао свет до са да, јер би 
исто вре ме но био и homointerneticus.32) Па ипак, и по ред то га што 
ће му до ступ ност ин фор ма ци ја би ти фа сци нант но ве ли ка, оста је 
је дан ва жан, не пре мо сти ви, при род ни ли мит: ка да ће и да ли ће, у 
сва ко днев ној бор би за обез бе ђи ва њем соп стве ног еко ном ског оп-
стан ка и ег зи тен ци је сво је по ро ди це, та кав чо век уоп ште би ти у 
ста њу да по све ти до вољ но вре ме на свим тим број ним, ви ше-ма ње 
зна чај ним ин фор ма ци ја ма ко је су му на до хват ру ке. Јер, оне се 
ви ше не бро је сто ти на ма и хи ља да ма, не го ми ли о ни ма по да та ка, 
и не да ју се кон зу ми ра ти у то ме оби му, по го то во од стра не по ли-
тич ког ама те ра. Уто ли ко ће ак ту ел ни ја би ти опо ме на ко ју су пре 
до ста вре ме на из ре кли по је ди ни те о ре ти ча ри, по пут Нор бер та Бо-
биа, да гра ђа ни то ком да на не ма ју до вољ но вре ме на да раз мо тре 
сва пи та ња ко ја тре ба да бу ду ста вље на на гла са ње.33) Ме ђу тим, на 
те о риј ском ни воу мо гло би се раз ми шља ти о уво ђе њу јед ног да на, 
на при мер не де ље, ка да би се гра ђа ни, са мо не ко ли ко са ти ба ви-
ли по ли тич ким од лу чи ва њем, уко ли ко се код њих ство ри свест да 
ће то уисти ну ути ца ти на њи хо ве жи во те. Уко ли ко гра ђа ни има ју 
ком пе тент но сти да иза бе ру сво је пред став ни ке, за што не би би ли 
спо соб ни и да са мо стал но уче ству ју у  по ли тич ком од лу чи ва њу? 

32) Ви де ти: Д. Авра мо вић, op.cit.

33) N. Bob bio, TheFutureofDemocracy.ADefenceoftheRuleoftheGames, Min ne a po lis 1987, 
на ве де но пре ма: F. Men dez, A. Trec hsel, „The Euro pean Union and e-vo ting: up gra ding 
Euro-elec ti ons”, TheEuropeanUnionande-Voting, (ed. F. Men dez, A. Trec hsel), p. 4.
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На рав но, по сто ји и низ дру гих мо гућ но сти ко је би мо гле от-
кло ни ти или ба рем убла жи ти је дан ова ко фун да мен тал ни при го-
вор. Је дан број пи са ца ре ше ње на ла зи у то ме што би се гра ђа ни ма 
учи ни ле до ступ ним све де не ин фор ма ци је при ла го ђе не по тре ба ма 
про сеч ног гла са ча, ко је би му омо гу ћи ле ре ле вант но пред зна ње, 
чи ме би му се олак шао из бор.34) Ме ђу тим, ова кво ви ђе ње вр ло је 
под ло жно кри ти ци, јер би сва ка се лек ци ја до ступ них ин фор ма ци ја 
но си ла са со бом и мо гућ ност зло у по тре бе. Ко има моћ, од но сно 
пра во да вр ши та кву се лек ци ју ин фор ма ци ја, тај би сва ка ко био у 
мо гућ но сти да, ба рем у од ре ђе ном оби му, об ли ку је јав но мње ње и 
по ли тич ку во љу ко је би те ин фор ма ци је ге не ри са ле. Мно го број на 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња ука зу ју на то да и ре ла тив но не ин фор ми-
са ни гра ђа ни мо гу да ко ри сте де ло ве ин фор ма ци ја (ин фор ма ци о не 
пре чи це) као за ме ну за де таљ не ин фор ма ци је ко је прет хо де до но-
ше њу по ли тич ке од лу ке. То се на ро чи то огле да у иден ти фи ко ва-
њу са гру па ма ко је по др жа ва ју или се про ти ве од ре ђе ним ме ра ма. 
„Та кви до ка зи оја ча ва ју тврд њу да гла са чи са очи глед но ни ским 
ни во ом по ли тич ких ин фор ма ци ја, мо гу ко ри сти ти ин фор ма ци о не 
пре чи це ка ко би ими ти ра ли гла сач ко по на ша ње ко ме би ина че би-
ли из ло же ни уко ли ко би би ли ин фор ми са ни као нај бо ље ин фор-
ми са на осо ба у том ис тра жи ва њу.“35) На тај на чин се овим ис тра-
жи ва њем и ње го вом ар гу мен та ци јом на сто је де ли мич но укло ни ти 
сте ре о ти пи о не ком пе тент но сти гла са ча, ма да не де лу ју до кра ја 
увер љи во.

Чи ње ни ца је да да нас на род на ини ци ја ти ва, као јед на од ин-
сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је, на ро чи то у за пад ним дру штви-
ма, спа да ме ђу глав не ко рек ти ве и огра ни че ња за ко но дав не вла-
сти.36) Ини ци ја ти ва у прак си про из во ди дво стру ке ефек те. С јед не 
стра не њо ме се под сти чу по ли тич ке ме ре са ко ји ма су са гла сни 
гра ђа ни, док с дру ге стра не она ути че на по на ша ње и ста во ве за-
ко но дав ства.37) Ка да је пред ло же но уво ђе ње на род не ини ци ја ти ве у 
САД по чет ком 20. ве ка, по сто ја ла је бо ја зан да ће се она пре тво ри-
ти у сред ство спро во ђе ња со ци ја ли стич ке иде о ло ги је. „Уко ли ко би 
се со ци ја ли зам ика да увео у САД – уко ли ко је уоппште мо гу ће да 

34) R. Ki es, H. Kri e si, op.cit., p. 160.

35) A. Lu pia, J. Mat su sa ka, „Di rect De moc racy: New Ap pro ac hes to Old Qu e sti ons“, AnnualRe-
viewofPoliticalScience, Vol. 7, 2004, p. 468.

36) У САД ре кор дер у раз ви је но сти ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је је др жа ва Оре гон. 
Оре гон има нај ве ћи број на род них ини ци ја ти ва у Аме ри ци. У пе ри о ду од 1904-2000 у 
Оре го ну је под не то чак 318 ини ци ја ти ва. Ви де ти: C. Ho esly, „Re for ming Di rect De moc-
racy: Les sons From Ore gon“, CaliforniaLawReview, Vol. 93, 2005, p. 1196.

37)  A. Lu pia, J. Mat su sa ka, op.cit., p. 472. 
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бу де ус по ста вљен – то би би ло кроз ини ци ја ти ву и ре фе рен дум.”38) 
Ме ђу тим, не би се мо гло ре ћи да је ини ци ја ти ва ис кљу чи во иде о-
ло шко оруж је. Она је и ко рек тив на ин сти ту ци ја ко ја за ко но дав ну 
власт при бли жа ва гра ђа ни ма, уко ли ко се пре ви ше оту ђи и уда љи 
од њи хо вих ста во ва. Та ко гра ђа ни до би ја ју још јед ну оп ци ју о ко јој 
тре ба да се из ја сне, а не са мо да без у слов но при хва те од лу ке ле ги-
сла ти ве.   

У САД се на ро чи то стра ху је од ути ца ја круп ног ка пи та ла 
и по је ди нач них ин те ре са на на род не ини ци ја ти ве. Не сум њи во у 
САД по сто ји је дан вид ку по ви не гла са ча, ка ко би се под ста кло по-
кре та ње не ке ини ци ја ти ва.39) Ме ђу тим, с дру ге стра не ис тра жи ва-
ња ука зу ју на то да ка да гла са чи не мо гу да пред ви де по ли тич ке 
по сле ди це не ке од лу ке, они нај че шће гла са ју про тив ње. На и ме, 
би ра чи се ве зу ју за по ли ти ку ко ју су ис ку си ли, упра во за ону ко ја 
ће се на ста ви ти уко ли ко ини ци ја ти ва не успе. Са мим тим, и ула-
га ње ве ли ких су ма нов ца, ка ко би не ка ини ци ја ти ва ус пе ла, чи ни 
гла са че још ви ше збу ње ним и не по вер љи вим, та ко да ће се и та да 
опре де ли ти за statusquo и гла са ти про тив.40) У сва ком слу ча ју, ути-
ца ји раз ли чи тих ин те ре сних гру па су не из бе жни. Ка ко по је ди ни 
ауто ри за кљу чу ју, оста је отво ре но са мо пи та ње да ли раз ли чи ти 
ин те ре сни сна жни је ути чу на за ко но дав ну власт или на про цес 
под но ше ња на род них ини ци ја ти ва.41) 

Ме ђу тим, елек трон ске ини ци ја ти ве (е-пе ти ци је), ко ји ма се у 
од ре ђе ној ме ри сма њу је мо гућ ност ку по ви не гла са ча, су већ уве-
ли ко у упо тре би у Ен гле ској. Учи та ва њем од ре ђе не ин тер нет стра-
ни це42) се на вр ло јед но ста ван на чин мо же на пра ви ти елек трон ска 
пе ти ци ја о би ло ком пи та њу ко је је у над ле жно сти Вла де. Ка да за 
не ку пе ти ци ју елек трон ски гла са 100.000 гра ђа на, она мо ра би ти 
раз ма тра на од стра не пред став нич ког до ма Пар ла мен та. 

На сли чан на чин би се мо гла отво ри ти мо гућ ност и за уво ђе-
ње елек трон ског ре фе рен ду ма, где би се гра ђа ни не по сред но из ја-
шња ва ли о не ким бит ним по ли тич ким пи та њи ма или о до но ше њу 
не ког прав ног ак та, мно го че шће не го што се да нас те ин сти ту ци је 
не по сред не де мо кра ти је ко ри сте. Не ка ис тра жи ва ња ука зу ју да се 
ин сти ту ци је не по сред не де мо кра ти је да нас при ме њу ју при бли жно 

38) J. Boyle, TheInitiativeandReferendum:ItsFolly,Fallacies,andFailure, Co lum bus, OH: 
Smythe, 1912, p. 29, на ве де но пре ма: A. Lu pia, J. Mat su sa ka, op.cit., p. 473.

39) C. Ho esly, op.cit., p. 1193.

40)  A. Lu pia, J. Mat su sa ka, op.cit., 471.

41)  Ibid., 477-478.

42)  http://epetitions.direct.gov.uk/
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два пу та уче ста ли је не го ли пре пе де се так го ди на, а чак че ти ри 
пу та че шће не го ли што је то био слу чај на по чет ку XX ве ка.43) 
При ста ли це „ре фе рен дум ске де мо кра ти је“, као глав не ар гу мен-
те у при лог овог мо де ла де мо кра ти је ис ти чу: об у зда ва ње све мо-
ћи пар ла мен та и по ја ча ну од го вор ност пар ла мен та у за ко но дав ној 
де лат но сти, спре ча ва ње ко руп ци је, сма њи ва ње ути ца ја стра на ка у 
за ко но дав ном про це су, еду ка тив ни ути цај на гра ђа не, ко ји мо ра ју 
по ста ти ин фор ми са ни ји и оп ште ја ча ње ста бил но сти у дру штву.44) 
Ре фе рен дум, као је дан од ме ха ни за ма ко ји омо гу ћа ва да на род не-
по сред но вла да, има и ту пред ност што по чи ва на уве ре њу нај ве-
ћег бро ја гра ђа на да од лу ка ко ју они са ми до не су има сна жни ји 
ле ги ти ми тет не го ли од лу ка ко ју до но се њи хо ви пред став ни ци.45) 
За Дај си ја (A. Di cey) је ре фе рен дум пред ста вљао сред ство за у зда-
ва ња ти ра ни је по ли тич ких стра на ка.46) Овај ар гу мент афир ми са ња 
ре фе рен ду ма за пра во по чи ва на две не спор не прет по став ке: пр во, 
по ли тич ке од лу ке тре ба да има ју што је мо гу ће ви ши сте пен ле ги-
тим но сти; и дру го, нај ви ши сте пен ле ги тим но сти се по сти же до-
но ше њем од лу ка не по сред но од стра не гра ђа на.47) До дај мо: ле ги-
ти ми тет од лу ка је уто ли ко ве ћи уко ли ко је ве ћи број оних ко ји су се 
из ја сни ли о од ре ђе ном пи та њу, а ин тер нет ме ха ни зми омо гу ћа ва ју 
упра во по ве ћа ње про цен та оних ко ји ће се укљу чи ти у по ли тич ки 
про цес. Не спор но је и то да би од лу чи ва ње пу тем on-lineре фе рен-
ду ма би ло мно го лак ше и јеф ти ни је ре а ли зо ва ти. С об зи ром на то 
да ова кав на чин од лу чи ва ња не ко шта мно го, ми сли не ких пи са ца 
се жу чак до иде је о уво ђе њу са вре ме ног об ли ка не по сред не де мо-
кра ти је ко ји би се мо гао на зва ти „ин стант де мо кра ти јом“, где би се 
гра ђа ни мо гли сва ко днев но ре фе рен дум ски из ја шња ва ти.48) Ак тив-
на пар ти ци па ци ја гра ђа на у по ли тич ком жи во ту на је дан ова кав на-
чин до во ди ла би до ко ре ни те тран сфор ма ци је по ли тич ког про це са 
и пред став нич ке де мо кра ти је, али и до су штин ске де мо кра ти за ци је 
по ли ти ке и ње ног при бли жа ва ња по је дин ци ма, а ти ме и на ро ду у 
це ли ни као но си о цу су ве ре ни те та. 

43)  D. Alt man, op.cit., p. 65.

44)  М. Јо ва но вић, „Об ли ци ди рект не де мо кра ти је – на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен дум“, 
Српскаполитичкамисао4/2011, стр. 40.

45)  D. Bu tler, A. Ran ney, ReferendumaroundtheWorld, Lon don, 1994, p. 14.

46)  Ви де ти: M. Qvor trup, Acomparativestudyofreferendums, Man che ster, 2002, p. 54.

47)  D. Bu tler, A. Ran ney, Referendums–AComparativestudyofPracticeandTheory, Was hing-
ton, 1980, p. 24.

48)  N. Ker sting,  R. Le e nes, J. Sven sson, „Con clu si ons: Adop ting Elec tro nic Vo ting – Con text 
Mat ters“, ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. Ker sting, H. 
Bal der she im), p. 280; Ви де ти и: N. Ker sting, H. Bal der she im, „Elec tro nic Vo ting and De-
moc ra tic Is su es: An In tro duc tion“, ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnaly-
sis (ed. N. Ker sting, H. Bal der she im), p. 3.
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У САД већ по сто ји прак са уво ђе ња јед не вр сте не фор мал ног, 
при ват ног ре фе рен ду ма. Он је укљу чио ве ли ки број гла са ча, ко ји су 
се из ја шња ва ли о раз ли чи тим по ли тич ким пи та њи ма. На и ме, Дик 
Мо рис је још 1999. го ди не осно вао веб сајт под на зи вом vote.com, 
у окви ру ко га су ко ри сни ци мо гли да се уло гу ју и ре фе рен дум ски 
из ја сне о по је ди ним ва жним др жав ним и фе де рал ним пи та њи ма. 
Пре ма тврд ња ма вла сни ка овог сај та, већ на кон 11 ме се ци ра да, ви-
ше од ми ли он љу ди се ре ги стро ва ло и при сту пи ло из ја шња ва њу о 
раз ли чи тим по ли тич ким те ма ма.49) Сва ко га да на овај сајт по ста вља 
но ва по ли тич ка пи та ња ве за на за са му др жа ву и по зи ва ко ри сни ке 
да гла са ју, а не ко ли ко пу та не дељ но по ста вља ју се ре фе рен дум-
ска пи та ња о спор ним ства ри ма у сва кој од 50 др жа ва.50) Ме ђу тим, 
тре ба има ти у ви ду да се, по ред по ли тич ких пи та ња, на овом сај ту 
ну де на раз ма тра ње и пи та ња ве за на за спорт, за ба ву, би знис, тех-
но ло ги ју, пу то ва ња, итд. Vote.com, на кон из ја шња ва ња гра ђа на о 
по ли тич ким пи та њи ма, ша ље e-mailпред став ни ци ма гра ђа на, ка-
ко би их упо знао са ре зул та ти ма гла са ња, од но сно са ста вом би ра-
ча у по гле ду по је ди них пи та ња.51) На та кав на чин се при бли жа ва ју 
би ра чи сво јим пред став ни ци ма а, ка ко за кљу чу је овај аутор, ка да 
кан ди дат има e-mail ли сту за свој округ, он мо же до пре ти до сво јих 
би ра ча у сва ком тре нут ку и оста ви ти чак и ви део по ру ку са же ље-
ном са др жи ном, све то без тро шко ва.52)

Шварц, је дан од глав них Мо ри со вих кри ти ча ра, ко ји га 
ина че на зи ва ин тер нет про ро ком, у јед ном свом ра ду на сто ји да 
у ве ли кој ме ри оспо ри Мо ри со во ис тра жи ва ње. Као пр во, Шварц 
ука зу је на већ по ме ну ти про блем „ди ги тал не по де ле“, при че му 
ис ти че да 57% оних ко ји тре нут но не ма ју при ступ ин тер не ту, ни 
не на ме ра ва ју да га до би ју, су углав ном ли ца ни жег со цио-еко ном-
ског ста ту са.53) С об зи ром на не јед нак при ступ ин тер не ту по ста вља 
се пи та ње ре пре зен та тив но сти ре зул та та ин тер нет гла са ња. Ме ђу-
тим, глав на ме та кри ти ке код ин тер нет гла са ња је усме ре на на оно 
што Шварц на зи ва framingeffect.54) На и ме, они ко ји по ста вља ју пи-
та ња око ко јих се тре ба из ја сни ти пу тем on-lineре фе рен ду ма, у 
ве ли кој ме ри мо гу ути ца ти на ис хо де гла са ња, а че сто би ва ју и под 
ути ца јем раз ли чи тих ин те ре сних гру па. Су штин ски про блем пред-

49) D. Mor ris, op.cit., 1041.

50) Ibid.

51) Ibid.

52) Ibid., 1042.

53) P. Schwartz, „Vo te.com and In ter net Po li tics: A Com ment on Dick Mor ris’s Ver sion of In ter-
net De moc racy“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1080.

54) Ibid., 1081.
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ста вља пи та ње: ко на кра ју од лу чу је – да ли гра ђа ни ко ји уче ству-
ју у елек трон ском ре фе рен ду му или про вај дер ин фор ма ци ја, ко ји 
(мо же да) вр ши ма сов ну on-line ин док три на ци ју гра ђа на, у нај го-
рем сце на ри ју, а у нај бо љем слу ча ју ад ми ни стри ра про цес уз мо-
гу ће по ру че не или не же ље не гре шке. Ме ђу тим, као и код на род не 
ини ци ја ти ве, те ути ца је је мо гу ће убла жи ти, али не и пот пу но из-
бе ћи. С дру ге стра не, чак ни на род ни пред став ни ци, као и њи хо ве 
стран ке, у усло ви ма пред став нич ке де мо кра ти је, че сто ни су иму ни 
на ути ца је еко ном ских цен та ра мо ћи. Мо гло би се чак за кљу чи ти 
да се дис пер зи јом про це са од лу чи ва ња на ве ли ки број љу ди умно-
го ме оте жа ва про дор раз ли чи тих ин те ре сних гру па у за ко но дав ни 
про цес.

*

Је дан од кључ них те о риј ских ар гу ме на та про тив не по сред не 
де мо кра ти је је сте бо ја зан од ти ра ни је ве ћи не. У да на шње вре ме 
та ква ар гу мен та ци ја по ста је нео др жи ва. Не по сто ји ни је дан сна-
жан ра ци о нал ни ар гу мент ко јим се мо же до ка за ти да је ти ра ни-
ја ма њи на бо ља од ти ра ни је ве ћи не. У сва ком слу ча ју, ја сно је да 
тре ба из бе га ва ти сва ки вид ти ра ни је, што би се ве ро ват но мо гло 
да нас нај бо ље по сти ћи ус по ста вља њем on-line кон сен зу са, ко ји би 
под се ћао на са вре ме ну, уса вр ше ну ва ри јан ту Ру со о вог дру штве ног 
уго во ра и по и ма ња су ве ре но сти као вр ше ња оп ште во ље. У ци љу 
по сти за ња пот пу не јед на ко сти гра ђа на, пот пу ног ле ги ти ми те та др-
жав них од лу ка, спре ча ва ња де фор ми са ња во ље гра ђа на од стра не 
пред став ни ка, мо гу ће је да би има ла сми сла на сто ја ња ка по нов-
ном ус по ста вља њу не по сред не де мо кра ти је и об ли ко ва ња нај ве ћег 
бро ја љу ди у оне ко ји су politicoi. То би се мо жда за по че так мо гло 
по сти ћи огра ни ча ва њем ути ца ја пред став нич ког те ла, па ра лел ним 
ус по ста вља њем „елек трон ске аго ре“ и ши ро ком упо тре бом елек-
трон ског ре фе рен ду ма. Гра ђа ни би се мо гли са мо пар са ти не дељ-
но ба ви ти по ли тич ким жи во том, кроз ин тер нет гла са ње о ак ту ел-
ним пи та њи ма ко ја су по ста вље на на веб пор та ли ма. Ал тер на тив ни 
пред ла га чи за ко на би мо гли би ти вла да (ко ја би би ла не по сред но 
би ра на од стра не гра ђа на) и на род кроз елек трон ске ини ци ја ти ве. 
Ста во ви усво је ни на „елек трон ској аго ри“ ре фе рен дум ским из ја-
шња ва њем би мо ра ли би ти оба ве зу ју ћи за пред став нич ко те ло. На-
рав но, ова кве за ми сли би би ло ну жно пр во по ку ша ти ре а ли зо ва ти 
на ло кал ном ни воу, где су гра ђа ни за ин те ре со ва ни ји за од лу чи ва ње 
о пи та њи ма ко ја се не по сред но њих ти чу. Ме ђу тим, conditiosine
quanonова квог или ње му слич ног мо де ла де мо кра ти је би мо ра ло 
би ти ком пју тер ско опи сме ња ва ње гра ђа на и ве ћа до ступ ност ин-
тер не та, ка ко би се пре ва зи шао про блем ди ги тал не по де ле.
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Да та ква на сто ја ња у све ту већ по сто је све до чи и ве ли ки број 
струч них удру же ња, ко ја де лу ју у ци љу по нов не афир ма ци је раз-
ли чи тих ви до ва не по сред не де мо кра ти је. Је дан од ли де ра на по-
љу не по сред не де мо кра ти је је и C2D(CentreforResearchonDirect
Democracy) ко ји је осно ван још 1993. го ди не у окви ру де парт ма на 
за Устав но пра во на же нев ском уни вер зи те ту. Ова ор га ни за ци ја је 
ко ор га ни за тор са IRI(Initiative&ReferendumInstitute–Universityof
SouthernCalifornia)ме ђу на род не кон фе рен ци је под на зи вом `2012
GlobalForumonModernDirectDemocracy -WorldConferenceon
CitizensParticipation`, ко ја би тре ба ло да бу де одр жа на у но вем бру 
ове го ди не у Уру гва ју. Мо жда ће та ква или слич на на сто ја ња омо-
гу ћи ти да се у бли ској бу дућ но сти учи ни још бар је дан ма ли ко рак 
ка по нов ном афир ми са њу и ре ви та ли за ци ји не по сред не де мо кра-
ти је, у пот пу но но вим усло ви ма, окру же њу и тех нич ком ам би јен ту, 
али са слич ном, ако не и истом основ ном иде јом – на род тре ба да 
бу де и но си лац и вр ши лац су ве ре но сти.

DragutinAvramovic,DarkoSimovic

PEOPLEASTHEHOLDERANDPERFORMER
OFSOVEREIGNTY–REANIMATION

OFDIRECTDEMOCRACY

Summary
The aut hors exa mi ne pos si bi lity of di rect de moc racy re vi val in 

con tem po rary en vi ron ment. Ba sed upon tho ught that per for man ce of 
so ve re ign po wer sho uld not be pla ced too far from the pe o ple as the 
real hol der of so ve re ignty, they fo ster idea of a wi der use of in sti tu-
ti ons typi cal for di rect de moc racy. They sug gest that it might be the 
first step to wards re vi ta li za tion of an ci ent At he nian type of de moc racy 
in new cir cum stan ces. Along with the fast tec hno lo gi cal de ve lop ment 
and ex pan si on of new in for ma tion tec hno lo gi es, tec hni cal li mi ta ti ons 
are not a vast ob stac le anymo re in esta blis hing so met hing what co uld 
be qu a li fi ed as an “elec tro nic ago ra”. Elec tro nic po pu lar ini ti a ti ves and 
elec tro nic re fe ren dums co uld be be co me qu ick, ef fi ci ent and inex pen si-
ve mo des in ac qu i ring so cial con sen sus upon the most im por tant le gal 
and po li ti cal is su es. The aut hors hold that a kind of Ro us se au’s so cial 
con tract co uld ha ve a chan ce to be re a li zed in a cyber spa ce, thro ugh a 
kind of cyber ec cle sia.
Key words: Po pu lar so ve re ignty; Di rect de moc racy; Elec tro nic de moc racy; 

Po pu lar ini ti a ti ve; Re fe ren dum.
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Resume
Exi sting di scre pancy bet we en an ideal and real hol der of pe-

o ple’s so ve re ignty be longs to ut most is su es of con tem po rary the ory. 
To eli mi na te gap bet we en no mi nal hol der of so ve re ignty and real per-
for mer of so ve re ignty lo oks li ke a mis sion im pos si ble. This pro blem 
is par ti cu larly ac tual in con tem po rary re pre sen ta ti ve de moc ra ci es, as 
most mo dern con sti tu ti ons proc la im pe o ple’s so ve re ignty prin ci ple. A 
pos si ble mo de to over co me the gap bet we en vo ters, as so ve re ignty hol-
ders, and the ir re pre sen ta ti ves, as so ve re ignty per for mers, is an at tempt 
to sof ten ali e na tion of re pre sen ta ti ve de moc ra ci es by so me forms of 
di rect de moc racy.

Not mo re than abo ut fifty years ago it se e med that it is ab so lu tely 
unat ta i na ble to esta blish de moc racy ac cor ding to the an ci ent At he nian 
mo del. For sta te or ga ni za tion in which ci ti zens di rectly ta ke part in per-
for ming sta te po wer was clo sely con nec ted to the cha rac ter of po lis it-
self. Its ter ri to rial and de mo grap hic si ze of a small com mu nity ena bled 
all ci ti zens to gat her and de ci de upon cru cial sta te is su es. The si ze of 
mo dern sta tes lo o ked li ke in sur mo un ta ble ob stac le, and the re fo re that 
form of de moc racy was con si de red at le ast tec hni cally im pos si ble. Ho-
we ver in con tem po rary tec hno lo gi cal so ci e ti es the re is a gro wing pos si-
bi lity that new in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno lo gi es may af fect 
in sti tu ti ons of di rect de moc racy. They may ha ve a hu ge de moc ra ti zing 
po ten tial as a me di um which gets clo ser ci ti zens to the po li ti cal de ci-
sion ma king pro cess, par ti cu larly thro ugh dif fe rent mo des of elec tro nic 
vo ting, elec tro nic po li ti cal in ter ac tion, etc.

In or der to ac hi e ve full equ a lity of ci ti zens and com ple te le gi ti-
macy of sta te de ci si ons, avo i ding de for ma tion of ci ti zens will by the ir 
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re pre sen ta ti ves, new tec hni cal pos si bi li ti es are at hand. They may en-
co u ra ge ef forts to wards re-esta blis hment of di rect de moc racy, trying 
to sha pe most part of con tem po rary ci ti zens to be co me politikoi, both 
hol ders and per for mers of so ve re ignty. A step in that di rec tion might 
be at first pa ral lel esta blis hment of “elec tro nic ago ra” and wi der use 
of elec tro nic re fe ren dums or elec tro nic po pu lar ini ti a ti ves, ne vert he less 
how fu tu ri stic they may still lo ok li ke.

* Овај рад је примљен 21. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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АлександраМировић
Институтзаполитичкестудије,Београд

ЖИВОТУТОРООВСКОЈШУМИИЛИУ
ГЛОБАЛИСТИЧКОЈЏУНГЛИ?
–ГРАЂАНСКАНЕПОСЛУШНОСТ:

ИНТЕРПРЕТАЦИЈАИПРИМЕНЉИВОСТ
ТОРООВОГКОНЦЕПТАДАНАС–*

Сажетак
Аутор ка, ука зу ју ћи у члан ку на по сто ја ње раз ли чи тих, па и 

по гре шних (ре)ин тер пре та ци ја То ро о вог кон цеп та гра ђан ске не-
по слу шно сти, на сто ји да пру жи јед но дру га чи је ту ма че ње ко јим 
се раз от кри ва ње го ва за пра во зна чај на ко ри сност, ин спи тра тив на 
и ре ви та ли зу ју ћа уло га, ка да је у пи та њу са вре ме ни чо век, са окр-
ње ним људ ским диг ни те том, из гу бље ним ду хов ним вред но сти ма 
и на ру ше ним мо рал ним ин те гри те том, и ње го во оту ђе но и де ху ма-
ни зо ва но дру штво, ко ји су се на шли у вр тло гу гло ба ли стич ке џун-
гле. Же ли се по ка за ти да То ро ов кон цепт ну ди јед ну ал тер на ти ву 
жи вље ња, ко ја у нео ро бо вла снич ким усло ви ма на ше нео ли бе ра ли-
стич ке ствар но сти мо же би ти спа со но сна. Овај ста ри, али да нас 
из ван ред но ак ту е лан и са вре мен кон цепт зах те ва но вог, осло бо ђе-
ног и мо рал но об но вље ног чо ве ка ко ји је и од го во ран и де лат но 
ори јен ти сан  гра ђа нин. А са мо удру же ни де лат ни гра ђа ни чи не 
сна гу со ци јал ног ка пи та ла ко ји мо же игра ти по тен ци јал но зна ча ја-
ну уло гу у ја ча њу де мо крат ских, ин сти ту ци о нал них и ва нин сти ту-
ци о нал них ка па ци те та, и то ка ко у на ци о нал ним, та ко и у ин тер на-
ци о нал ним, тран сна ци о нал ним и гло бал ним окви ри ма.
Кључ не ре чи: Основ на људ ска пра ва, сло бо да, жи вот, де лат ни гра ђа-

ни, гра ђан ска не по слу шност, по ли тич ка власт, прин цип 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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са ве сти, мо рал ни ин те гри тет, не прав да, де ху ма ни зо ва но 
дру штво, чо ве ко во са мо о ства ре ње, де мо кра ти за ци ја, де-
мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти, ин сти ту ци о нал ни 
и ва нин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти, гло ба ли стич ке сте ге, 
нео ро бо вла снич ки усло ви.

На са мом по чет ку тре ба ис та ћи да је реч о по ли тич ком уче њу 
и де ло ва њу јед ног од нај по зна ти јих, нај у ти цај них и нај ци ти ра ни-
јих аме рич ких пи са ца - Хен ри ју Деј ви ду То роу (He nry Da vid Tho-
re au, 1817-1862), ко ји се сма тра и пр вим уте ме љи ва чем мо дер ног 
кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти, без об зи ра на ње го во, ка ко се 
на зи ва, тра ди ци о нал но схва та ње ове спе ци фич не вр сте ци вил не 
по ли тич ке прак се. При то ме, од ред ни ца „тра ди ци о нал но“ се ко-
ри сти да би се ис та кла ди фе рен ци ја ци ја То ро о вог схва та ња, ко је је 
још увек би ло скоп ча но са не ким еле мен ти ма ста ри јих кон цеп ци ја 
при го ва ра са ве сти, у од но су на ево лу и ра но схва та ње са вре ме ног, 
у осно ви рол сов ског кон цеп та1), где се пра ви стро го раз гра ни че ње 
из ме ђу при го во ра са ве сти и гра ђан ске не по слу шно сти као по све 
раз ли чи тих вр ста про тест ног де ло ва ња гра ђа на. С об зи ром на ве о-
ма ши рок ди ја па зон де лат но сти или, дру гим ре чи ма, ра зно ли кост 
фор ми и на чи на де ло ва ња овог по сле ни ка јав не ре чи, ни је чуд но 
што се ме ђу би о граф ским по да ци ма о То роу не рет ко мо же на ћи 
ње го во пред ста вља ње и као пи сца, фи ло зо фа и књи жев ни ка, и као 
јав ног го вор ни ка и або ли ци о ни сте, тј. ак ти ви сте по кре та усме ре-
ног про тив роп ства, али и као ин же ње ра, ис тра жи ва ча и ино ва то ра, 
од но сно при род њач ког на уч ни ка или, ка ко га чак не ки на зи ва ју, 
кре а тив ног умет ни ка (creative artist).2) По врх све га то га, То ро је 
при па дао и кру гу тран сцен ден та ли ста3) и, по ред ју де о хри шћан-

1) Ми сли се на до ми нан тан ути цај Џо на Рол са (John Rawls) и ње го ве кон цеп ци је на са вре-
ме на схва та ња гра ђан ске не по слу шно сти. 

2) Ова кву од ред ни цу То ро о вог за ни ма ња, из ме ђу оста лих ква ли фи ка ти ва, да је, на при мер, 
Рен дол Кон рад (Ran dall Con rad), ди рек тор про јек та „То ро“ (ТheThoreauProject), иза 
ко јег сто јиCalliopeFilmResources,Inc. Ви де ти: Ran dall Con rad, “He nry Da vid Tho re au: 
Who He Was & Why He Mat ters”, in: TheThoreauReader, ин тер нет: http://tho re au.eser ver.
org/whowhy.html (16/10/2012).

3) Тран сцен ден та ли зам – ко ји је раз ви јен у пр вој по ло ви ни XIX ве ка од стра не ма ле гру пе 
ин те лек ту а ла ца из Но ве Ен гле ске (ре ги ја ко је об у хва та не ко ли ко др жа ва на ис точ ној 
оба ли САД-а: Ма са чу сетс, Мејн, Вер монт, Род Ај ленд, Ко нек ти кат и Њу Хем шир, и ко ја 
је би ла цен тар аме рич ког по кре та про тив роб ства), на че лу са Рал фом Вал дом Емер со-
ном (Ralph Wal do Emer son), ко ји је, ина че, био То ро ов бли ски при ја тељ, али и То ро ов 
мен тор у по чет ној фа зи ње го вог ства ра ла штва – за сно ван је на јед ној ху ма ни стич кој 
фи ло зо фи ји у чи јем је сре ди шту иде ја чо ве ка и ње го вог са мо о ства ре ња, а те ме љи се на 
ве ро ва њу у чо ве ко ву бо жан ску су шти ну и бо жан стве ност при ро де. На сто је ћи да по ми-
ре ху ма ни зам и ре ли ги ју као ин сти ту ци ју, ње го ви за ступ ни ци су у из ра жа ва њу сво јих 
иде ја о чо ве ку ко ри сти ли и те о ло шку тер ми но ло ги ју. Ви ше о тран сцен ден та ли стич ком 
уче њу и ње го вој уло зи и зна ча ју у окви ру исто ри је ху ма ни стич ких по кре та, ви де ти: Зо-
ра Мин де ро вић, „Пред го вор“, у: Хен ри Деј вид То ро, Валден;Ограђанскојнепослушно-
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ства и грч ких и рим ских кла си ка (а по себ но Со фо кле о ве Антиго-
не), у тра ди ци ја ма аме рич ког ра ди кал ног про те стан ти зма на шао 
је – слич но као и два ве ка ра ни је кве ке ри4) – ин спи ра ци ју за сво је 
по ли тич ко уче ње и де ло ва ње. Но, то ком То ро о вог кон ци пи ра ња и 
спро во ђе ња не по слу шно сти пре ма аме рич ким вла сти ма, про блем 
је би ла ра сна (а не вер ска, као код кве ке ра) дис кри ми на ци ја, то јест 
ро бо вла снич ки си стем ко ји у ју жним аме рич ким др жа ва ма још ни-
је био уки нут. Та ко ђе, он се су прот ста вио и им пе ри ја ли стич кој по-
ли ти ци сво је зе мље, ко ја се у то вре ме, сре ди ном XIX ве ка, ма ни-
фе сто ва ла у дво го ди шњем аме рич ко-мек сич ком ра ту (1846-1848).  

У сва ком слу ча ју, реч је о ауто ру ко ји је, на су прот сво јој сла-
бој по зна то сти у ши рој јав но сти то ком жи во та, да нас по стао не-
сум њи во „јед на од цен трал них фи гу ра аме рич ке ми сли и књи жев-
но сти“5), и то фи гу ра ко ја се сме шта у ср це пе ри о да да нас по зна тог 
као ера аме рич ке ре не сан се (theAmerican Renaissance).6) На и ме, 
сма тра се да је он дао ве о ма зна ча јан до при нос ка ко раз во ју ори-
ги нал не аме рич ке књи жев но сти, та ко и раз во ју аме рич ке фи ло зо-

сти, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1981, стр. VII-X. Та ко ђе, ви де ти и: American
TranscendentalismWeb (http://www.vcu.edu/eng web/tran scen den ta lism/), 15/10/2012.

4) Кве ке ри, по ре клом из Ен гле ске, пред ста вља ли су јед ну од ра ди кал них про те стант ских 
сек ти за ко је је би ло ка рак те ри стич но ис по ве да ње екс трем ног па ци фи зма, из ра жа ва ног 
кроз став да се не тре ба од у пи ра ти злу. Ме ђу тим, за раз ли ку од не ких дру гих, слич них 
ра ди кал них сек ти, као нпр. ме но ни та и ана бап ти ста, кве ке ри су до зво ља ва ли не на си лан 
от пор злу, или ти та кав от пор не ле ги тим ним од лу ка ма по ли тич ке вла сти. И не са мо  да 
су  до зво ља ва ли, већ су то и за го ва ра ли и спро во ди ли, кроз сво је ор га ни зо ва но и не на-
сил но су прот ста вља ње ре пре сив ним ме ра ма и дис кри ми на тор ним од лу ка ма ко ло ни јал-
них вла сти, ко је су за ре зул тат има ле је зи ву ре ли гиј ску дис кри ми на ци ју кве ке ра ко јој 
су они би ли из ло же ни још од свог до ла ска у аме рич ке ко ло ни је сре ди ном XVII ве ка, 
а са мо због сво јих вер ских уве ре ња. Иако се ов де ра ди ло о про тест ној бор би про тив 
не прав де про и за шле из вер ске дис кри ми на ци је, да кле, још увек о не по слу шно сти за-
сно ва ној на прин ци пу са ве сти и од ре ђе ној ре ли гиј ској, тј. при ват ној ети ци, слу чај кве-
ке ра у аме рич ким ко ло ни ја ма из XVII ве ка, у про у ча ва њу исто риј ског раз во ја гра ђан ске 
не по слу шно сти, узи ма се као при мер пр ве при ме не мо дер ног об ли ка овог ви да по ли-
тич ког де ло ва ња гра ђа на. Но, по ред то га, вред но је по ме ну ти и то да је ово био пр ви 
но во ве ков ни слу чај гра ђан ске не по слу шно сти ко ји је ујед но и успе шно окон чан. Ви ше 
о то ме ви де ти у: Алек сан дра Ми ро вић, Огледограђанскојнепослушности-Редефини-
сањесавременогконцептаграђанскенепослушностииграницаполитичкеоблигације:
СлучајСрбије, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 
66-7; Алек сан дра Ми ро вић, „Крат ки осврт на исто ри јат мо дер ног раз во ја иде је и прак се 
гра ђан ске не по слу шно сти“, Политичкаревија, вол. 31, бр. 1, 2012, стр. 215-28; Алек-
сан дар Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, у: исти аутор, Расправа
одемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност,Са ми здат Б92, Бе о град, 
2002, гл. XXIV, стр. 232-3; и Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“,у: Пре драг Кр-
стић (ур.), Критичкипојмовникцивилногдруштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 
45.     

5) Ви де ти на по ме ну пре во ди ла ца у: Хен ри Деј вид То ро, Одужностиграђанинадабуде
непослушанидругиесеји (CivilDisobedienceandOtherEssays), прев. Зо ра Мин де ро вић 
и др Пре драг Но ва ков, Glo bal Bo ok (еди ци ја „Сло бо да из бо ра“, књ. 6), Но ви Сад, 1997. 

6) Ran dall Con rad, “He nry Da vid Tho re au: Who He Was & Why He Mat ters”, op.cit., http://
tho re au.eser ver.org/whowhy.html (16/10/2012).
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фи је и по ли тич ке ми сли, а тај ви ше стру ки до при нос је сва ка ко био 
мо гућ „у вре ме ну ка да ‘пи сац’ још ни је би ла не ка спе ци ја ли зо ва на 
про фе си ја“7). О ње го вој по пу лар но сти у ери на ше са вре ме но сти, 
пре све га у аме рич ком дру штву, али и ши ре, у гло бал ним раз ме ра-
ма, нај бо ље го во ри по да так да он не са мо што спа да ме ђу нај ци-
ти ра ни је аме рич ке ауто ре, не го да је ве ро ват но и на са мом вр ху те 
ранг-ли сте.8) По ред ње го вог не спор ног зна ча ја за са му те ма ти ку 
гра ђан ске не по слу шно сти ко ја је ов де у фо ку су па жње, по ме ну ти 
по да так о ци ти ра но сти до дат но нас ин спи ри ше, али исто вре ме но 
и оба ве зу је, да де лу овог ве ли ког про мо те ра ве ре у чо ве ка, ње го-
ву чо веч ност, кре а тив ност и ње го ву моћ као сло бод ног гра ђа ни-
на, по све ти мо аде кват ну ис тра жи вач ку па жњу, у ви ду про ду бље не 
ана ли зе ко ја ну жно зах те ва и је дан ква ли та тив но ви ши ни во ана-
ли ти ке. Уз све то, ожи вља ва ње ин те ре са за про у ча ва ње Хен ри ја 
Деј ви да То роа, ње го ве фи ло зо фи је и кон цеп та гра ђан ског от по ра, 
оправ да но је већ и са мом чи ње ни цом ње го вог ути ца ја на ка сни-
је ве ли ка не – по пут Ла ва Тол сто ја (Leo Tol stoy), Ма хат ма Ган ди ја 
(Ma hat ma Gand hi) и Мар ти на Лу те ра Кин га (Mar tin Lut her King, Jr.) 
–  чи ја се уче ња и де ла, али и са ма име на, до во де у не по сред ну ве зу 
са раз во јем мо дер не иде је и прак се гра ђан ске не по слу шно сти. Та-
ко, на при мер, мо же мо при ме ти ти да је Тол сто је ва иде ја о мо рал-
ном пре о бра ћа њу љу ди као пред у сло ву дру штве них про ме на, ко ју 
ће ка сни је пре у зе ти и сам Ган ди, за пра во де ли мич но за сно ва на на 
То ро о вом пи о нир ском уче њу о гра ђан ској не по слу шно сти. Та ко ђе, 
иако се Кинг у раз во ју кон цеп та гра ђан ске не по слу шно сти за по-
тре бе сво је бор бе про тив ра сне дис кри ми на ци је аме рич ких цр на ца 
осла њао пре све га на Ган ди јев ме тод па сив ног, тј. не на сил ног, али 
ма сов ног от по ра, ве ро ват но за рад мо би ли за тор ске свр хе, ње му је 
из гле да ло при јем чљи ви је да се у свом јав ном де ло ва њу по зи ва на 
То роа и ње го во на сле ђе, ваљ да као на јед ну аутен тич ну аме рич ку 
тра ди ци ју. По ред ових уте ме љи ва ча мо дер ног кон цеп та гра ђан ске 
не по слу шно сти, и не ке дру ге по зна те, исто риј ске и јав не лич но-
сти, и то по њи хо вом соп стве ном при зна њу, би ле су под ути ца јем 
То ро о вих иде ја; ту спа да ју, ре ци мо: бив ши аме рич ки пред сед ник 
–  Џон Ке не ди (John F. Ken nedy), су ди ја Вр хов ног су да САД – Ви-
ли јам Да глас (Wil li am Or vil le Do u glas) или, пак, чу ве ни пи сац Ер-
нест Хе мин гвеј (Er nest He ming way), као и мно ги дру ги аме рич ки 

7) Ibid.

8) Овај по да так се ис ти че на зва нич ном сај ту дру штва ко је упра во и но си на зив по име ну 
овог аме рич ког пи сца (The Tho re au So ci ety); ви де ти: “AboutHenryDavidThoreau”,
http://www.tho re a u so ci ety.org/_news_abo uthdt.htm (20/10/2012). Ту је ис так ну та и још 
јед на за ни мљи ва ин фор ма ци ја ко ја, та ко ђе, го во ри у при лог по твр де да на шње ве ли ке 
по пу лар но сти и за пра во не про ла зне ак ту ел но сти То ро о вих ре чи. На и ме, под вла чи се  да 
су од лом ци из ње го вих спи са на шли ме сто не са мо у аме рич кој ми сли, већ и у кон вер-
за ци ји, па чак и на мај ца ма, по сте ри ма и че стит ка ма. 
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пи сци9). Али, То ро је из вр шио зна ча јан ути цај и на мно ге ван САД, 
на при мер, на ен гле сте со ци ја ли сте кра јем XIX ве ка, а по себ но на 
ла бу ри стич ку пар ти ју10), па чак је сна жан пе чат То ро вих иде ја био 
при су тан и у сре ди на ма из ван ен гле ског го вор ног под руч ја, по пут 
Хо лан ди је (где је осно ва но „Дру штво Вал ден“ као ко ло ни ја рад ни-
ка, ор га ни зо ва на у скла ду са То ро о вим уче њем) или Ја па на (где је 
та ко ђе осно ва но дру штво „То ро“).    

Ра ди бо љег раз у ме ва ња То ро о вог кон цеп та,  нео п ход но је 
нај пре раз ја сни ти оп шту фи ло зоф ску ори јен та ци ју ко ја сто ји у 
осно ви це ло куп ног опу са овог не сум њи во зна чај ног аме рич ког 
пи сца. Сто га ће мо на сто ја ти да од мах ов де да мо јед ну кон ци зну 
пре зен та ци ју и бли жу екс пли ка ци ју тран сцен ден та ли стич ког уче-
ња, као сво је вр сног уни вер за ли стич ког по гле да на свет ко ји је био 
при хва ћен и ду бо ко ин тер и о ри зо ван од стра не са мог То роа. 

Сход но свом основ ном на че лу –  прин ци пу чо ве ко вог са мо-
о ства ре ња – и ве ро ва њу у бо жан стве ност чо ве ка, али као у не што 
што не по ти че од ауто ри тар ног Бо га, то јест ве ро ва њу пр вен стве но 
у чо веч ност чо ве ка, тран сцен ден та ли зам је под ра зу ме вао ра ди кал-
ну кри ти ку зва нич не ре ли ги је. Но, у том свом кри ти ци зму, Емер-
сон и ње го ви след бе ни ци, по пут и са мог То роа, оти шли су ко рак 
да ље, усме ра ва ју ћи оштри цу сво је кри ти ке на све об ли ке ре пре си-
је у та да шњем аме рич ком ра но-ка пи та ли стич ком си сте му. Та ко су 
они кри ти ко ва ли, по ред уста но ве роп ства, и по тро шач ку кул ту ру, 
при ми ти ви зам и на си ље у дру штву, не ху ма ност усло ва ра да и дру-
ге не ху ма не еле мен те дру штве ног си сте ма, ко ји су, по њи ма, оту-
ђе но људ ско дру штво пре тва ра ли у јед ну не при род ну струк ту ру. 
Упра во при ро да, схва ће на као не што че му је има нент на до бро та, 
да кле, при род но окру же ње чо ве ка као ам би јент осло бо ђен на мет-
ну тих дру штве них сте га, је сте дру ги би тан еле мент овог уче ња, 
ка рак те ри стич ног по јед ној за и ста спе ци фич ној ху ма ни стич кој 
фи ло зо фи ји. Та тран сцен ден та ли стич ка „по ет ска апо те о за при ро-
де“11) до жи ве ла је вр ху нац код То роа, у ње го вом чу ве ном Валдену
(ВалденилиЖивотушуми – Walden;or,Life in theWoods, 1854) 
ко ји, уз ни шта ма ње чу вен есеј овог ауто ра о гра ђан ској не по слу-
шно сти, спа да у ред ње го вих нај по зна ти јих де ла. 

9) Ви де ти:  W. Bark sda le Maynard, WaldenPond:AHistory, Ox ford Uni ver sity Press, New 
York, 2005, стр. 265.

10)  Зо ра Мин де ро вић ис ти че да је „ла бу ри стич кој пар ти ји Валден (је) слу жио као не ка вр-
ста уџ бе ни ка“ (З. Мин де ро вић, „Пред го вор“, у: Хен ри Деј вид То ро, Валден;Ограђан-
скојнепослушности,op.cit., стр. XX)

11)  Ibid.,стр. IX.
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Ту се, кроз је дан ве о ма све ден мо то – «Simplicity,simplicity,
simplicity!”12) –   апо стро фи ра јед но став ност жи вље ња у при ро ди 
и у скла ду с њом, и то као пут ка сло бо ди. Ово је То ро на сто јао 
и ек пе ри мен тал но да до ка же, од ла ском да из ве сно вре ме жи ви у 
шу ми, да би, по ње го вим соп стве ним ре чи ма, про на шао сло бо ду и 
био су о чен са мо са су штин ским чи ње ни ца ма жи во та, а ка ко не би у 
тре нут ку свог уми ра ња био у си ту а ци ји да от кри је ка ко ни је ни жи-
вео (“IwenttothewoodsbecauseIwishedtolivedeliberately,tofront
onlytheessentialfactsoflife,andseeifIcouldnotlearnwhatithad
toteach,andnot,whenIcametodie, discoverthatIhadnotlived”).13) 
Валден је, да кле, на тра гу тран сцен ден та ли стич ке ло ги ке: „Упо ре-
ђи ва ње хар мо нич не ле по те при ро де с кон тро ли са ном на ка зно шћу 
жи во та у при ми тив ном ка пи та ли зму кри је ва жну им пли цит ну осу-
ду це ло куп ног дру штве ног си сте ма и ње го ве не људ ске еко ном ске 
ба зе“.14) У сво јим ка сни јим ра до ви ма по све ће ним раз ма тра њу при-
ро де (“Thoreau’snaturewriting”), То ро је тај по ет ски сим бо ли зам 
из Валденараз вио до пра ве на уч не ме то де15), ан ти ци пи ра ју ћи на 
тај на чин ка ко бу ду ће ме то де, та ко и до стиг ну ћа еко ло ги је и ам-
би јен тал не исто ри је. Сто га и не чу ди што га мно ги сма тра ју оцем 
са вре ме ног ам би јен та ли зма, али и фи гу ром ко ја за слу жу је ста тус 
ико не у на уч ној обла сти еко ло ги је и у сту ди ја ма би о ди вер зи те та.16) 
Но, оно што је за нас мно го зна чај ни је и што се, та ко ђе, по пу но по-
у зда но мо же твр ди ти, је сте то да он с пра вом за слу жу је та кав цен-
трал ни ста тус и у окви ру те о ре ти за ци је гра ђан ске не по слу шно сти.

Опет, као и дру ги тран сцен ден та ли сти, и То ро је ве ро вао – 
са вре ме ном тер ми но ло ги јом ре че но – у ну жност ак тив не ин клу-
зи је чо ве ка у дру штве ну ствар ност, ка ко би сво јим ак ти ви змом он 
мо гао и да ути че на ову, а ти ме и на соп стве ну суд би ну. На и ме, 
ге не рал но, след бе ни ци овог уче ња из ра жа ва ли су у те о риј ској рав-

12) Јед на од То ро о вих упе ча тљи вих ми сли гла си: “Simplicity,simplicity,simplicity!Isay,let
youraffairsbeastwoorthree,andnotahundredorathousand...Simplify,simplify”.  Нав. 
пре ма: “Se lec ted Tho ughtsof He nry Tho re au”, http://www.tho re a u so ci ety.org/ (20/10/2012).

13)  Ibid.

14) Зо ра Мин де ро вић, „Пред го вор“, у: Хен ри Деј вид То ро, Валден;Ограђанскојнепослу-
шности,op.cit., стр. IX.

15) Ово при ме ћу је Рен дол Кон рад. По ње му, То ро о ва ме то до ло ги ја об у хва та ла је: ме то ду 
по сма тра ња и при ку пља ња ин фор ма ци ја, по том фор му ли са ње хи по те зе и, ко нач но, ве-
ри фи ка ци ју хи по те зе пу тем ме то де те сти ра ња. Пре ма: Ran dall Con rad, “He nry Da vid 
Tho re au: Who He Was & Why He Mat ters”, op.cit., http://tho re au.eser ver.org/whowhy.html 
(16/10/2012).

16) О са вре ме ној ди стинк ци ји из ме ђу при го во ра са ве сти и гра ђан ске не по слу шно сти, као 
два раз ли чи та ви да прак се от ка зи ва ња по слу шно сти вла сти ма, ви де ти: Алек сан дра Ми-
ро вић, „Гра ђан ска не по слу шност и при го вор са ве сти: Кон цеп ту ал ни раз вој и пој мов но 
раз гра ни че ње“, Политичкаревија, вол. 22, бр. 04/2009, стр. 1-26.
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ни про тест (при то ме, оста ју ћи на ни воу ра ци о нал не кри ти ке) због 
угро жа ва ња основ них људ ских пра ва и сло бо да, те су сма тра ли да, 
уко ли ко дру штво де лу је као огра ни ча ва ју ћи фак тор у са мо о ства ре-
њу чо ве ка, он да он има пра во да се та квом дру штву су прот ста ви.  
То ро је, ме ђу тим, ме ђу тран сцен ден та ли сти ма, био нај ра ди кал ни ји 
у кри ти ци та да шњих аме ри ич ких дру штве них и др жав них ин сти-
ту ци ја и је ди ни је од њих од био да пра ви ком про ми се са не пра вед-
ним дру штвом.

У знак про те ста про тив аме рич ког ро бо вла сни штва на Ју гу, 
ко је је по др жа ва ла и др жа ва Ма са чу сетс у ко јој је жи вео, То ро ни-
је го ди на ма (још од 1842. год.) пла ћао по рез, сма трав ши да је то 
је ди ни на чин да он, као по је ди нац, ус кра ти по слу шност др жав ној 
вла сти, и због то га ни је био ка жња ван. Ка да су, ме ђу тим, ма ја 1846. 
го ди не САД ушле у рат са Мек си ком, аме рич ке вла сти су на сто ја ле 
да, услед рат них тро шко ва, по ја ча ју по ре ску ди сци пли ну, те је и 
То ро до био опо ме ну, уз прет њу за тво ром, да пла ти по рез (гла сач-
ку так су). Од би ја њем да ту за кон ску оба ве зу из вр ши, он је за и ста 
и до спео у за твор. То ис ку ство му је омо гу ћи ло да уви ди да је и 
во ђе ње ра та, а не са мо роп ство, по ве за но са по ре зом. На и ме, као 
и дру ги або ли ци о ни сти, и То ро је сма трао да је свр ха ра та ко ји 
је во ди ла ње го ва др жа ва про тив Мек си ка би ла за пра во у ши ре њу 
ро бо вла снич ког си сте ма на на ју го за пад, пу тем осва ја ње но вих те-
ри то ри ја као ре сур са за обез бе ђи ва ње но вих ро бо ва. Он је, да кле, 
схва тао да гра ђа ни пла ћа њем сво јих по ре ских оба ве за да ју пре-
ћут ну по др шку и ле ги ти ми тет та квој им пе ри јал стич кој по ли ти ци, 
чи ји крај њи циљ ни је био ни шта дру го до да ље ши ре ње и ја ча ње 
ро бо вла снич ког по рет ка.  

Сто га је у „за да ва њу удар ца“ фи скал ној по ли ти ци и от ка-
зи ва њу по слу шно сти по ре ским вла сти ма сво је др жа ве пре по знао 
стра те ги ју и за спро во ђе ње ан ти рат ног про те ста. Ма да је он про-
вео прак тич но са мо јед ну ноћ у за тво ру, као ре зул тат ње го ве ре-
флек си је о том до га ђа ју, на ста ће јед на спе ци фич на кон цеп ци ја оне 
вр сте по ли тич ког де ло ва ња гра ђа на ко ја ће ка сни је би ти на зва на 
гра ђан ском не по слу шно шћу и ко ја ће до да нас би ти до во ђе на у ве-
зу с ње го вим име ном и ста во ви ма.

То ро се, на и ме, да нас сма тра пр вим те о ре ти ча рем гра ђан ске 
не по слу шно сти и уте ме љи ва чем ње ног мо дер ног кон цеп та, иако 
је, ка ко смо ра ни је већ ис та кли, код ње га ова по ли тич ка прак са по-
и мље на у тзв. тра ди ци о нал ном или ши рем сми слу, у ко ме се она 
по и сто ве ћу је с при го во ром са ве сти, што зна чи да се ту још не пра-
ви раз ли ка из ме ђу ова два об ли ка не по слу шно сти.17) Ма да са ма 

17) Тај чла нак је об ја вљен 14. ма ја 1849. год. у пр вом бро ју ча со пи са AestheticPapers(Eli-
za beth Pe a body /ed./,. ÆstheticPapers, The Edi tor, Bo ston, 1849), а на стао је као ре зул тат 
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син таг ма „гра ђан ска не по слу шност“ ни је То ро ов кон структ, ни ти 
ју је он ика да упо тре био, овај аме рич ки ми сли лац је, у свом чу ве-
ном есе ју са из вор ним на сло вом „От пор гра ђан ској вла ди“ (Resi-
stancetoCivilGovernment, 1849)18), дао за пра во „пр ву ела бо ри ра ну 
од бра ну пра ва на гра ђан ску не по слу шност“19), у мо дер ном зна че њу 
тог пој ма, и то ба зи ра ну на из ве сној при род но прав ној ар гу мен та-
ци ји, до ду ше још увек про же тој ако не баш ре ли гиј ском ети ком, 
он да за си гур но ре ли гиј ском тер ми но ло ги јом. Овај дру ги (по ре ду 
по ја вљи ва ња) на слов чу ве ног ра да („От пор гра ђан ској вла ди“) тре-
ба ло је да ука же на ди стинк ци ју из ме ђу То ро о вог кон цеп та и оног 
анар хо-па ци фи стич ког ко ји је из ра жа вао слич не по гле де, али од ба-
цу ју ћи от пор као та кав (“non-resistants»). Та ко ђе се ис ти че и да је 
тер мин „от пор“ за То роа био при хва тљив јер је мо гао по слу жи ти 
као део ње го ве чу ве не ме та фо ре са ком па ра ци јом вла де и ма ши не: 
ка да ма ши на (тј. вла да или, мо же се ре ћи, вла ди на ма ши не ри ја) 
си стем ски про из во ди не прав ду, он да је ду жност са ве сних гра ђа на 
да пру же от пор (tobe«acounterfriction»,  што би у бу квал ни јем 
пре во ду зна чи ло – да бу ду кон тра-си ла или си ла тре ња, али у ен-
гле ском је зи ку, као у оста лом и у срп ском, овај из раз мо же има ти 
си но ним но зна че ње у од но су на тер мин «resistance» /от пор/) ка ко 
би за у ста ви ли ту ма ши не ри ју.20) По ред то га, мо же мо до да ти и то 

То ро о вих пре да ва ња ко ја је он др жао по чет ком прет ход не го ди не под на сло вом „Пра ва 
и ду жно сти по је дин ца у од но су на вла ду“ (“The rights and du ti es of the in di vi dual in re la-
tion to Go vern ment“). Аутор ство над из ра зом „гра ђан ска не по слу шност“ при па да, пак, 
уред ни ци ма збор ни ка, одн. јед не збир ке То ро о вих ра до ва -  ЈенкиуКанади,сачланцима
противропстваиореформама(H.D. Tho re au, AYankeeinCanada,withAnti-Slaveryand
ReformPapers, Tic knor and Fi elds, Bo ston, 1866), ко ји су њи ме и на сло ви ли ов де штам-
па но ре и зда ње по ме ну тог То ро о вог де ла, и то се дам на ест го ди на на кон ње го вог пр вог 
об ја вљи ва ња и че ти ри го ди не на кон ауто ро ве смр ти. По сто је ин ди ци је да су они из вр-
ши ли ово пре и ме но ва ње То ро о вог есе ја с на ме ром да убла же ње гов „от пор“, сма тра ју ћи 
да по јам гра ђан ске не по слу шно сти под ра зу ме ва и за ко ни ту ка зну за не по слу шни ке због 
кр ше ња ле га ли те та. Ме ђу тим, ка ко се ис по ста ви ло, та иде ја да чин от ка зи ва ња по слу-
шно сти из и ску је прав не по сле ди це, ни је би ла свој стве на са мом То роу. Али, без об зи ра 
на то, он је ипак у свом кон цеп ту од у пи ра ња не пра вед ним за ко ни ма и по ли ти ка ма вла-
сти сле дио ло ги ку гра ђан ске не по слу шно сти. На овај па ра докс ука зу је ви ше те о ре ти ча-
ра, ме ђу ко ји ма су и Хо ув Да ни јел Во кер (Ho we Da niel Wal ker, HenryDavidThoreauon
theDutyofCivilDisobedience, Cla ren don Press, Ox ford, 1990, стр. 3) и Мол нар (А. Мол-
нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit., стр. 234-5). Ва ља по ме ну ти 
и то да не ки ис ти чу ка ко и да ље ни је ја сно по ре кло на сло ва „Гра ђан ска не по слу шност“ 
(ви де ти, на при мер, „На по ме ну“ у: Хен ри Деј вид То ро, Одужностиграђанинадабуде
непослушанидругиесеји, прев. Зо ра Мин де ро вић и др Пре драг Но ва ков,op.cit.). Та-
ко ђе, у ли те ра ту ри се овај чу вен То ро ов есеј мо же на ћи и под на сло вом „О гра ђан ској 
не по слу шно сти“ или „О ду жно сти гра ђан ске не по слу шно сти“, док је у срп ском је зи ку 
по стао уоби ча јен го ре на ве ден пре вод „О ду жно сти гра ђа ни на да бу де не по слу шан“.  

18) Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“,op.cit., стр. 45. 

19) “Civil Disobedience (Tho re au)”, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ci vil_Di so be di en ce_(Tho re-
au), 15/10/2012.

20) Хен ри Деј вид То ро, „О ду жно сти гра ђа ни на да бу де не по слу шан“, у: Валден;Ограђан-
скојнепослушности,op.cit.,стр. 303.
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да се из овог ори ги нал ног на сло ва То ро о вог кључ ног по ли тич ког 
спи са ви ди да он, не са мо што ни је пра вио раз ли ку из ме ђу при го-
во ра са ве сти и гра ђан ске не по слу шно сти, не го је ову кон ци пи рао и 
као сво је вр сну раз ра ду пра ва на от пор, уз ис кљу чи ва ње ору жа ног 
от по ра, ма кар у ра ни јој фа зи ње го вог по ли тич ког опу са. Но, ва жно 
је под ву ћи, а то ће мо ка сни је и бли же об ја сни ти, да је он, на рав но, 
пра вио раз ли ку из ме ђу пра ва на (ору жа ни) от пор ти ра ни ји и пра ва 
ми ро љу би вог гра ђан ског от по ра. 

Он је сма трао да са вест по је дин ца, за сно ва на на Твор че вим 
на ло зи ма и њи ма има нент ним при род ним пра ви ма, тј. „еле мен тар-
ним људ ским пра ви ма“, тре ба да бу де над ре ђе на по зи тив ном пра-
ву: за ко ни ма и дру гим од лу ка ма вла сти с прав ним деј ством, али и 
са мом уста ву и по зи ти ви ра ним основ ним пра ви ма чо ве ка, као и 
суд ским пре су да ма („за кон са ве сти“ или „за кон Хри ста“ као ви ши 
за кон). У скла ду с тим, То ро ће и по ру чи ти Аме ри кан ци ма: „Тре ба 
да бу де мо пр во љу ди, па тек он да по да ни ци. По жељ ни је је не го ва-
ти по што ва ње прав де но за ко на“21); а то би се по сти гло „по ко ра ва-
њем оном је ди ном и је ди но пра вед ном уставу, ко ји је Он, а не не ки 
Џе фер сон (Jef fer son) или Адамс (Adams), упи сао у тво је би ће“22). 

Та кав став је про из ла зио, из ме ђу оста лог, и из ње го ве кри ти-
ке ма јо ри стич ког прин ци па од лу чи ва ња. Мо же мо ре ћи да је То ро 
сна жно ис ту пио про тив прав ног по зи ти ви зма и фор ма ли зма, ма се 
они оправ да ва ли де мо кр та ском про це ду ром од лу чи ва ња. За ње га 
је де мо крат ска устав на др жа ва би ла ипак са мо „де ли мич но људ ска 
си ла“23); а по себ но је на гла ша вао да од лу ке ко је су до не те по де мо-
крат ској про це ду ри, у скла ду са прин ци пом ве ћи не, ни су са мим 
тим, ауто мат ски, и ле ги тим не, те ни оба ве зу ју ће. По ла зе ћи од јед-
не ели ти стич ке по зи ци је да су за блу де, пред ра су де, ма ни пу ла ци је, 
скло ност ка на си љу и не хај ност пре ма прав ди, ка рак те ри стич не за 
ве ћи ну, ко ја у ли бе рал ној де мо кра ти ји игра уло гу кон сти ту тив ног 
чи ни о ца од лу чи ва ња, То ро је за кљу чио да то што је не ко ми шље ње 
ве ћин ско не мо ра зна чи ти да је оно ујед но и ис прав но ми шље ње. 
Oн, ме ђу тим, ни је био ни ка кав ан ти де мо кр та, већ је сма трао да та-
да по сто је ћу аме рич ку де мо кра ти ју тре ба да ље уна пре ђи ва ти, пре 
све га у прав цу уни вер зал ног по што ва ња основ них пра ва чо ве ка. 
То се ви ди из пи та ња ко је он по ста вља на са мом кра ју свог огле да 
о не по слу шно сти, ујед но да ју ћи и од го вор на ње га: „Да ли је де мо-

21) He nry D. Tho re au, “Sla very in Mas sac hu setts”, у: TheWritingsofHenryD.Thoreau, Vol. 3: 
ReformPapers, Prin ce ton Uni ver sity Press, New Jer sey, 1973, стр. 103; нав. пре ма: А. Мол-
нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit. , стр. 240. 

22) Ви де ти: Хен ри Д. То ро, „О ду жно сти гра ђа ни на да бу де не по слу шан“, op.cit.,стр. 321.

23) Ibid.,стр. 325.
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кра ти ја ко ју ми по зна је мо нај бо љи мо гу ћи об лик вла да ви не. Ни је 
ли мо гу ће ко рак ну ти на пред ка при зна ва њу и ор га ни зо ва њу пра ва 
чо ве ка? Не ће би ти за и ста сло бод не и про све ће не др жа ве све док 
др жа ва не схва ти да је по је ди нац ви ша и не за ви сна си ла из ко је 
про из ла зи ње на моћ и власт, и док се не бу де по на ша ла пре ма ње му 
у скла ду с тим схва та њем“.24) 

По ње му, ми шље ње чак и уса мље ног по је дин ца, ако је оно 
ис прав но и ако је он њи ме ви ше у пра ву од дру гих, пред ста вља „ве-
ћи ну од јед ног гла са“25) ко ја му да је пу но пра во на ак ци ју. Сто га ће 
он у свом кон цеп ту гр ђан ске не по слу шно сти као глав не ак те ре, то 
јест су бјек те ова кве по ли тич ке прак се, од ре ди ти при пад ни ке дру-
штве не ели те, од но сно оне ин те лек ту ал но и мо рал но су пер и ор не 
ма њи не чи ја је ду жност да се, от ка зи ва њем по слу шно сти вла ди и 
вр ше њем при ти ска на ве ћи ну ко ја сто ји иза ње, су прот ста ви не пра-
вед ним за ко ни ма и не ле ги тим ним по ли ти ка ма. Сма трао је, да кле, 
да је то мо рал на оба ве за „пра вед ног чо ве ка“, ко ји се пр вен стве но 
рав на по сво јој са ве сти, а тек он да по за ко ни ма др жа ве, па ма кар 
за вр шио због то га и у за тво ру. Шта ви ше, у слу ча ју вла сти чи ја је 
вла да ви на уте ме ље на на не прав ди, мо рал ни по је дин ци и тре ба да 
бу ду „... на том из дво је ном, али сло бод ни јем и ча сни јем ме сту, где 
др жа ва ста вља оне ко ји ни су с њом, не го против ње – у је ди ној 
ку ћи у ро бо вла снич кој др жа ви у ко јој сло бо дан чо век мо же жи ве-
ти ча сно“.26) Ло ги ка ко ју То ро ов де сле ди гла си: „У сва ком по гле-
ду ко шта ме ма ње да на ву чем ка зну због от ка зи ва ња по слу шно сти 
др жа ви, но да је слу шам. Кад бих је слу шао, осе ћао бих се ма ње 
вред ним.“27) При то ме, он је уви део још јед ну, по тен ци јал но зна чај-
ну ко рист од за твор ске ка зне за не по слу шни ка, а она се са сто ји у 
то ме што ка да пра ве дан чо век бо ра ви у за тво ру, не прав ду и лич но 
ис ку си, па се он да про тив ње мо же и ефи ка сни је бо ри ти.

Прем да је ми слио да је пру жа ње не на сил ног от по ра ле гал ној 
не прав ди пр вен стве но мо рал на оба ве за по је дин ца, То роу је би ло 
ја сно да се са мо та квим де ло ва њем свих „по ште них љу ди“, од но-
сно це ло куп не мо рал но су пер и ор не ма њи не, мо же ефи ка сно из вр-
ши ти при ти сак на власт да од у ста не од сво јих не пра вед них од лу ка 
и по ли ти ка. Јер, уко ли ко ова мо рал на ели та „уда ри це лом те жи ном, 

24) 

25) Ibid.,стр. 311.

26) Ibid.,стр. 312.

27) Ibid.,стр. 315.
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ни шта јој се не мо же од у пре ти“28); по ли тич кој вла сти он да пре о-
ста је је ди но то да све ње не при пад ни ке ухап си и др жи у за тво ру, 
али би ти ме био угро жен онај „мо рал ни ми ни мум“ на ко јем и са ма 
гра ђан ска др жа ва по чи ва. Тре ба, ме ђу тим, на гла си ти да овај пи сац 
ни је ве ро вао у не ку ор га ни зо ва ну бор бу про тив ле гал не не прав де, 
али за ње га је на мо рал ном за ко ну за сно ва на од лу ка сло бод ног по-
је дин ца да се њој су прот ста ви, има ла сна гу моћ ног по кре та.

Та кав от пор овој не прав ди од стра не при пад ни ка ин те лек-
ту ал но су пер и ор не ма њи не ни је, да кле, са мо оправ дан, ни ти је са-
мо њи хо во при род но пра во, већ је то и њи хо ва мо рал на, што ће 
ре ћи, при род на ду жност. Ов де ви ди мо већ не ке еле мен те ко ји ће 
до би ти кључ но ме сто и у са вре ме ном кон цеп ту гра ђан ске не по-
слу шно сти.29) Сли чан је слу чај и са То ро о вим од ре ђе њем ка рак те ра 
не прав де ко ја чи ни от ка зи ва ње по слу шно сти ле ги тим ним чи ном. 
Има ју ћи у ви ду да су из ве сне не прав де ну жна по сле ди ца функ-
ци о ни са ња др жав не ма ши не ри је, он је сма трао да гра ђан ски от-
пор тре ба пру жи ти он да ка да ни је ви ше реч о та квим ин ци дент ним 
слу ча је ви ма, не го о оној не прав ди ко ја је угра ђе на у са ме те ме ље 
др жа ве, про у зро ку ју ћи си стем ско ши ре ње не прав де и ства ра ју ћи 
оба ве зу не пра вед ног по сту па ња љу ди пре ма дру гим љу ди ма: „... 
ако је при ро да не прав де та ква да тра жи од вас да чи ни те не прав-
ду дру го ме, он да, ка жем, пре кр ши те за кон. По све ти те жи вот за у-
ста вља њу ма ши не. У сва ком слу ча ју, не тре ба да слу жим злу ко је 
осу ђу јем“.30) Фор му ли шу ћи ова ко не прав ду ко ја је до во љан основ 
ле ги тим ног гра ђан ског от по ра, То ро је, за пра во, имао на уму аме-
рич ку уста но ву роп ства. Но, и у до ми нант ном са вре ме ном кон цеп-
ту, та ко ђе ће слу чај „су штин ске и ја сне не прав де“ (Џ. Ролс) би ти 
по ста вљен као је дан од ли ми ти ра ју ћих усло ва оправ да но сти гра-
ђан ске не по слу шно сти.31) 

Ово То ро о во по ре ђе ње др жа ве и ма ши не по ка зу је и ње гов 
пра ви од нос пре ма др жа ви, ко ји ни је био анар хи стич ки, ка ко се то 

28) Нав. пре ма: А. Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op. cit. , стр. 
237. 

29) Ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Кри за ле ги тим но сти и пре ста нак по ли тич ке обли га ци-
је, или пра во и ду жност гра ђан ске не по слу шно сти“, Српскаполитичкамисао, вол. 27, 
бр. 01/2010, стр. 109-132.

30) Хен ри Д. То ро, „О ду жно сти гра ђа ни на да бу де не по слу шан“, op.cit.,стр. 310.

31) Оп шир ни је о са вре ме ном кон цеп ту гра ђан ске не по слу шно сти, ба зи ра ном на да нас још 
увек до ми нант ној Рол со вој кон цеп ци ји, ле ги ти ми ра ју ћим кри те ри ју ми ма и ли ми ти ра-
ју ћим усло ви ма ко је он по ста вља, као и о ње го вим оп штим сла бо сти ма и вре мен ски 
пре ва зи ђе ним еле мен ти ма, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић,Огледограђанскојнепослу-
шности, op. cit.; за кра ћи увид, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, „Са вре ме на схва та ња 
гра ђан ске не по слу шно сти“, Политичка ревија, вол. 23, бр. 01/2010, стр. 1-20; као и: 
Alek san dra Mi ro vic, “Mo ving Con cep tual Li mits of Ci vil Di so be di en ce: The Ca se of Ser bia”, 
SerbianPoliticalThought, Vol. 2, No. 1-2/2010, стр. 23-40.
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че сто ин тер пре ти ра. Он је, као што при ме ћу је Хо ув Да ни јел Во кер, 
имао раз у ме ва ња за „ма ње ква ро ве“ на др жав ној ма ши ни, сма тра-
ју ћи да са мо ону ма ши не ри ју ко ја слу жи „ква ру“, то јест не прав ди, 
тре ба од ба ци ти, али не ње ним фи зич ким ру ше њем, већ от кзу ју ћи 
јој по слу шност.32) И по ред ње го ве кри ти ке људ ског дру штва и пле-
ди ра ња за жи вот у при ро ди и у скла ду с њом, овај тран сцен ден-
та ли ста је ипак знао да се из ван ор га ни зо ва ног дру штва не мо же 
жи ве ти, те оно што је он по ку ша во је сте про на ла же ње мо ду са ка ко 
„чо век мо же жи ве ти у дру штву про тив дру штва“.33) 

Упра во ува жа ва ју ћи аме рич ко устав но устрој ство са гра-
ђан ском вла дом, То ро је пра вио раз ли ку из ме ђу от по ра ко ји тре ба 
пру жи ти пре ма не пра вед ним од лу ка ма та кве јед не вла сти ус по ста-
вље не са де мо крат ским ле ги ти ми те том у фор мал но-прав ном, тј. 
про це ду рал ном сми слу (ма да је из ра жа вао скеп су у по гле ду прин-
ци па ве ћи не, уз ин си сти ра ње на по тре би пре и спи ти ва ња ле ги ти-
ми те та та ко уте ме ље ног ле га ли те та, одн. де мо крат ских про це ду ра 
од лу чи ва ња) и от по ра ти ран ској вла сти. Он је, ме ђу тим, уви ђао и 
да не ка гра ђан ска власт, с де мо крат ским ле ги ти ми те том, мо же во-
ди ти ти ран ску (им пе ри ја ли стич ку) по ли ти ку пре ма спо ља (као у 
слу ча ју ра та ко ји су САД во ди ле про тив Мек си ка). Та да, они над 
ко ји ма се спро во ди та ква по ли ти ка (ка ква је, пре ма То ро о вом уве-
ре њу, би ла по зи ци ја Мек си ка на ца) има ју пра во на (ору жа ни) от пор 
пре ма тој вла сти, али исто та ко и ње ни соп стве ни гра ђа ни, пре ма 
ко ји ма она не при ме њу је на си ље, мо ра ју да јој се од у пру због та кве 
спољ не по ли ти ке, пру жа ју ћи јој гра ђан ски от пор у ви ду, ка ко га 
То ро на зи ва, „ми ро љу би ве ре во лу ци је“. Он ка же: „Ако ... хи ља ду 
љу ди не би пла ти ло по рез, то не би би ла на сил на и кр ва ва ме ра као 
што ће би ти ако пла те и омо гу ће др жа ви да вр ши на си ље и про ли-
ва не ви ну крв. То је, у ства ри, де фи ни ци ја мир не ре во лу ци је, ако 
је та ква ре во лу ци ја мо гу ћа... Кад по да ник от ка же по слу шност, а 
слу жбе ник дâ остав ку, ре во лу ци ја је из вр ше на.“34) 

Ва жно је на по ме ну ти да је То ро ка сни је про ме нио свој од-
нос пре ма упо тре би на си ља у при ме ни стра те ги је не по слу шно сти. 
То је би ло про у зро ко ва но по гор ша ва њем са ме си ту а ци је у Сје ди-
ње ним Др жа ва ма по пи та њу роп ства, че му је по себ но до при не-
ло до но ше ње За ко на о од бе глим ро бо ви ма (TheFugitiveSlaveAct, 
1850), ко јим је гра ђа ни ма се вер них др жа ва на мет ну та оба ве за при-

32)  Ви де ти: Ho we Da niel Wal ker, HenryDavidThoreauontheDutyofCivilDisobedience,op.
cit.,стр. 15.

33)  Зо ра Мин де ро вић, „Пред го вор“, у: Х. Д. То ро, Валден;Ограђанскојнепослушности,
op.cit,стр. X.

34)  Хен ри Д. То ро, „О ду жно сти гра ђа ни на да бу де не по слу шан“, op.cit.,стр. 313.
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ја вљи ва ња од бе глих ро бо ва из ју жних др жа ва и пру жа ња по мо ћи 
у њи хо вом хап ше њу, уз прет њу ка зна ма за не из вр ша ва ње исте. То 
је зна чи ло да се од се вер но а ме рич ких гра ђа на не тра жи ви ше са мо 
то ле ри са ње ро бо вла снич ког си сте ма на Ју гу, већ и ње го во ак тив но 
по др жа ва ње. Ова про ме на, пре ма То ро о вом ми шље њу, зах те ва ла 
је и из ме њен на чин спро во ђе ња от по ра у бор би про тив роп ства: 
„мир ну ре во лу ци ју“ и „мо рал ни при ти сак“ на власт пу тем од ла-
ска „по ште них љу ди“ у за твор, тре ба ло је за ме ни ти оправ да ном 
упо тре бом на си ља, ко ја је укљу чи ва ла и уби ство ро бо вла сни ка. 
По ред то га, То ро је, у овој ка сни јој фа зи, про ме нио ми шље ње и 
по пи та њу су бјек та ко ји спро во ди от пор. То ви ше ни је би ла це ла 
мо рал но су пер и ор на ели та, већ сам мо рал но су пер и о ран по је ди-
нац, ко ји пред у зи ма сво ју ин ди ви ду ал ну („уса мље нич ку“) ак ци ју, 
са да уз упо тре бу свих сред ста ва, па и на си ља. Ово је још је дан мо-
ме нат ко ји ука зу је на то да је по гре шно ин тер пре ти ра ње То ро о вог 
кон цеп та не по слу шно сти као оног ко ји би био ло ја ли стич ки усме-
рен ис кљу чи во на оп ште при хва ће не дру штве не фор ме де ло ва ња 
или, дру гим ре чи ма, на де ло ва ње ко је ну жно под ра зу ме ва ци вил ну 
кул ту ру (мир ног и ци ви ли зо ва ног) от по ра вла сти ма. Сто га се овај 
кон цепт и не мо же у пот пу но сти ко ри сти ти као ва ли дан ар гу мент 
у при лог па ци фи зма и ис кљу чи во не на сил ног от по ра (nonviolent
resistance).35) Иако се че сто у де фи ни ци ја ма пој ма гра ђан ског (или 
ци вил ног) мо гу на ћи фор му ла ци је у том ду ху и прем да су оне и 
са свим при хва тљи ве, то ипак не од го ва ра оно ме што је То ро имао 
на уму. У ње го вом слу ча ју, овај атри бут тре ба опре зно ту ма чи ти, 
јер се он ту пр вен стве но од но си на су бјек те спро во ђе ња ове вр сте 
по ли тич ке прак се, да кле, на са ме гра ђа не, а по том и на њи хов ме-
ђу од нос и, та ко ђе, на њи хов од нос пре ма вла сти.   

***

По сма тра но из угла са вре ме ног кон цеп та гра ђан ске не по слу-
шно сти, То ров лич ни, ин ди ви ду ал ни чин от ка зи ва ња по слу шно сти 
вла сти ма, и то из раз ло га са ве сти, мо же се ту ма чи ти са мо као при-
ват на не по слу шност (privatedisobedience). Већ и са ма усме ре ност 
ње го вог де ло ва ња про тив по сто је ћег по рет ка (ро бо вла снич ког по-
рет ка), пре ма рол сов ским схва та њи ма, дис ква ли фи ку је га као при-
мер прак ти ко ва ња гра ђан ске не по слу шно сти у мо дер ном зна че њу 
тог пој ма. Та ко ђе, тај аспект по сма тра ња на ла же и да се чи тав То-

35) На при мер, и сам Ган ди је ко ри стио ова кву, у осно ви, по гре шну ин тер пре та ци ју То роа, 
ка ко би по ка зао да на вод но по сто ји екви ва лен ци ја из ме ђу ње го ве стра те ги је satyagraha 
и То ро вог кон цеп та. О то ме ви де ти: Law ren ce Ro sen wald, “The The ory, Prac ti ce & In flu-
en ce of Tho re au’s Ci vil Di so be di en ce”,in: Wil li am E. Cain (ed.), AHistoricalGuidetoHenry
DavidThoreau, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2000, стр. 153-79.
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ро ов те о риј ски кон цепт свр ста у оно тра ди ци о нал но, ши ре по и ма-
ње прак се не по слу шно сти где се прин ци пу са ве сти, без об зи ра на 
то да ли се он за сни ва на ре ли гиј ској или не кој дру гој при ват ној 
ети ци, при да је уло га уте ме љу ју ћег осно ва ове вр сте по ли тич ког 
де ло ва ња гра ђа на. На и ме, у са вре ме ном кон цеп ту та кву ле ги ти ми-
зи ра ју ћу уло гу мо же има ти са мо прин цип прав де, и то схва ћен у 
сми слу устав них, да кле, оп ште ва же ћих или ве ћин ски при хва ће них 
по ли тич ких прин ци па и, ме ђу њи ма, по себ но прин ци па људ ских 
пра ва. Уз то, из угла до ми нант них са вре ме них схва та ња, То ро ов 
кон цепт се мо же оспо ри ти као кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти 
и због до зво ља ва ња ин ди ви ду ал ног чи на не по слу шно сти ( јер, по-
јам гра ђан ског из и ску је ко лек тив но, тј. груп но де ло ва ње), па чак, 
по по тре би, и (ору жа ног) от по ра уз упо тре бу на си ља (по јам гра-
ђан ског или ци вил ног но си, пак, ко но та ци ју ци ви ли зо ва ног; та ко-
ђе, и ци вил но као су прот ност ми ли тант ном). Ме ђу тим, ви де ли смо 
да је То ро овим еле мен ти ма при бе гао тек ка сни је под при ну дом по-
гор ша ва ња дру штве не ствар но сти у ве зи са ин сти ту ци јом роп ства.

Прин цип са ве сти је сте у осно ви То ро о вог кон цеп та не по слу-
шно сти, али упра во ту ви ди мо да овај прин цип као та кав, са сво јом 
при ват но-етич ком по за ди ном, мо же би ти усме рен и ка јав ној ети-
ци, од но сно на иза зи ва ње јав них ефе ка та. Јер, код То роа мо тив за 
по зи ва ње на прин цип са ве сти ни су лич ни, вер ски или не ких дру ги 
при ват ни раз ло зи, већ је то упра во јав на и „све тов на“ не прав да у 
ви ду ра сне дис кри ми на ци је пре ма де лу аме рич ких гра ђа на, да кле, 
кр ше ње њи хо вих основ них људ ских пра ва, а што чи ни са му срж и 
да нас вла да ју ће ло ги ке у са вре ме ном кон цеп ту и прак си гра ђан ске 
не по слу шно сти. Дру го, ва жно је има ти на уму гра ни цу ка да не ка 
при ват на не по слу шност пре ра ста у јав ну, тј. гра ђан ску; то је он да 
ка да та кво при ват но де ло ва ње, ка ко ка же Сти вен Шре дер (Ste ven 
Schro e der), по ста не до вољ но зна чај но, та ко да има при ме тан ефе-
кат на дру штве ну за јед ни цу.36) Из То ро о вог есе ја ја сно је уоч љи ва 
упра во ова ква ин тен ци ја ауто ра.  У сре ди шту То ро о вог кон цеп та 
је тен зи чан од нос из ме ђу су ве ре ни те та гра ђа на и су ве ре ни те та не-
ли ги тим не вла сти или, ка ко је то, го во ре ћи о То ро о вој Грађанској
непослушности, бри љант но фор му ли сао Мар тин Бу бер (Mar tin 
Bu ber), „бор ба из ме ђу истин ске не мо ћи де ло ва ња и мо ћи ко ја је 
по ста ла не при ја тељ исти ни“, а ко ја у сва ком ме мон ту је сте чо ве ко-
ва ду жност, и то ду жност ње га као чо ве ка («man'sdutyasman»).37)

36) Ste ven Schro e der, “All Things New: On Ci vil Di so be di en ce Now”, EssaysinPhilosophy, Vol. 
8, No. 2, Ju ne 2007, Ar tic le 11, http://com mons.pa ci fi cu.edu/eip (11/10/2012).

37) Mar tin Bu ber,“Man’s Duty as Man”, in: John Har land Hicks (ed.), ThoreauinOurSeason, 
Uni ver sity of Mas sac hu setts Press, Am herst, 1962, стр. 19.
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Чи ни се да ни шта дру го не мо же ја сни је ука за ти на моћ удру же них 
и де лат них, а по по тре би и не по слу шних гра ђа на ко ји за пра во чи не 
сна гу со ци јал ног ка пи та ла, би ло да је реч о (да љој) де мо кра ти за-
ци ји са вре ме них дру шта ва (и оних раз ви је них, а по себ но оних у 
про це су тран зи ци је и де мо крат ске кон со ли да ци је, по пут срп ског 
дру штва), одн. о ја ча њу њи хо вих ин сти ту ци о нал них и ва нин сти-
ту ци о нал них, де мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та, или, пак, 
о де мо кра ти за ци ји са мог гло бал ног по рет ка, тј. о ја ча њу де мо крат-
ских ка па ци те та ин тер на ци о нал них и тран сна ци о нал них, еко ном-
ских и по ли тич ких ин сти ту ци ја. 

Ако би, на и ме, ус пе ло да  се на пра ви от клон од крај ње ри-
гид них усло ва и јед не до ста дог мат ске схе ме вла да ју ћих схва та ња, 
мо гло би се уви де ти да је, и по ред по сто ја ња ра зно вр сних, че сто и 
по гре шних ин тер пре та ци ја То ро о вог кон цеп та, у су шти ни то ипак 
са мо јед на „ре форм ска так ти ка“ (Х. Д. Во кер)38), ко ја је усме ре на 
на иза зи ва ње и спро во ђе ње про ме на у дру штву пу тем ути ца ја на 
јав но мне ње. И не са мо то, не го би се он да до шло и до спо зна-
је ви ше стру ке ко ри сно сти овог кон цеп та, ње го ве ин спи тра тив не 
и про сто ре ви та ли зу ју ће уло ге, ка да је у пи та њу са вре ме ни чо век, 
са окр ње ним људ ским диг ни те том, из гу бље ним ду хов ним вред-
но сти ма и на ру ше ним мо рал ним ин те гри те том, и ње го во оту ђе но 
и де ху ма ни зо ва но дру штво, ко ји су се на шли у вр тло гу гло ба ли-
стич ке џун гле. То ро ов кон цепт нам ну ди упра во јед ну ал тер на ти-
ву жи вље ња: постизањe мо рал ног про чи шће ња и ду хов не об но ве 
осло бо ђе ног чо ве ка, спрем ног да и, кроз свој ак ти ви зам про тив 
ле гал не не прав де, кон крет но де мон стри ра сво је са о се ћа ње и со ли-
дар ност са дру гим љу ди ма, а на спрам по сто је ћих гло ба ли стич ких 
сте га и број них со фи сти ци ра них ме ха ни за ма кон тро ле, ко ји опет 
као у То ро о во вре ме, са мо са да у дру гој фор ми, спу та ва ју чо ве ко во 
са мо о ства ра ње, на ме та ју ћи му из ра зних гло бал них цен та ра мо ћи 
нео ли бе ра ли стич ке, а уства ри нео ро бо вла снич ке усло ве жи во та. 
Сто га смо ту ал тер на ти ву, на ко ју нас под се ћа по но во чи та ње То-
роа, сим бо лич ки и фор му ли са ли као жи вот у то ро ов ској шу ми vis-
à-vis ре ал но по ни жа ва ју ћег жи во та у гло ба ли стич кој џун гли на ше 
да на шњи це. 

За ла га њем за ожи вља ва ње спир ту ал ног код чо ве ка, за раз вој 
мо рал ног ин те гри те та љу ди, за сно ва ног на њи хо вој са ве сти, што 
је ви део као не што из у зет но ва жно у до ба до ми ни ра ња со ци јал ног 
кон фор ми зма и кул ту ре усме ре не ка ма те ри јал ном, То ро се сна жно 
су прот ста вљао ин сти ту ци о нал ном де гра ди ра њу људ ског жи во та 

38) Ho we Da niel Wal ker, HenryDavidThoreauontheDutyofCivilDisobedience,op.cit., стр. 
7.
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и људ ских вред но сти. Ово је за пра во и кључ но ме сто код То роа, 
ко је ње га чи ни из у зет но ак ту ел ним и да нас, у вре ме ну кул ми на-
ци је ма те ри јал них ин те ре са и ма сов не по тро шач ке кул ту ре, ко ји 
су, та ко ђе, чо ве ку до не ли нов ро бов ски ста тус, уда љу ју ћи га све 
ви ше од су штин ског пој ма сло бо де. Сто га се и мо же мо у пот пу но-
сти сло жи ти са оним про јек тив ним за па жа њем да ће То ро би ти чак 
бли ста ви ја и ин спи ра тив ни ја фи гу ра у XXI ве ку, не го што је он то 
био у  два де се том.39)

На осно ву упе ча тљи вих до га ђа ја из То ро о вог жи во та о ко ји-
ма је сам пи сао, као што су ње гов екс пе ри мент у шу ми и ње го во 
за твор ско ис ку ство, мо же мо за кљу чи ти  да је он сво је уче ње на сто-
јао и да у це ло сти спро ве де у соп стве ном жи во ту . Но, за си гур но 
не сто је оне, углав ном ра ни је да те, по вр шне примедбe, ти па да је 
он са мо „пе сник-пу сти њак“  или  „чу дак чи ја се дје ла угод но чи та-
ју“ 40). Иако се, чи та ју ћи То роа, чи та лац мо же на мо мен те за пи та ти 
ни је ли реч са мо о јед ној крај ње ин три гант ној осо би, ако би се 
ма ло ду бље за ми слио над ње го вом кон цеп ци јом не по слу шно сти 
и пре пу стио стр пљи вом про ми шља њу ње го вог кон цеп та жи во та 
уоп ште, из ве сно је да он да не би мо гао да се не сло жи са сјај ним 
за кључ ком Мин де ро ви ће ве, као јед ног до брог, а мо жда и нај бо љег 
по зна ва о ца овог ауто ра у нас: „То ро нас сво јим при ме ром учи ка ко 
да са вла да мо оно стра шно не за до вољ ство са жи во том ко јим жи-
ви мо, онај че мер и те го бу ко ји нас да ве... јер он во ли жи вот и не 
пре ста је нам ка зи ва ти ка ко је жи вот дра го це на ствар“.41)

39) Ову оце ну је дао је дан те о ре ти чар књи жев но сти – Ло ренс Бју ел (Law ren ce Bu ell); нав. 
пре ма: Ran dall Con rad, “He nry Da vid Tho re au: Who He Was & Why He Mat ters”, op.cit., 
http://tho re au.eser ver.org/whowhy.html (16/10/2012).

40) Ово је јед на дав на шња оце на То роа, да та на овим про сто ри ма на са мом кон цу XIX ве ка 
(чла нак о То роу и од ло мак из Валдена у ли сту Нада, бр. 18, 1899, Са ра је во; нав. пре ма: 
Зо ра Мин де ро вић, „Пред го вор“, у: Х. Д. То ро, Валден;Ограђанскојнепослушности,
op.cit,стр. XXI II), ко ја иако по ка зу је та да шње не до вољ но раз у ме ва ње овог ауто ра, ипак 
све до чи да овај део све та ни он да ни је био пот пу но ис кљу чен из свет ских те о риј ских 
и књи жев них то ко ва (пре во ди То ро о вих де ла и кри тич ки члан ци о њи ма у Евро пи су 
ина че по че ли да се об ја вљу ју тек у по след њој де це ни ји XIX ве ка).

41) Ibid.
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AleksandraMirovic

LIFEINTHETHOREAUIENWOODSOR
INTHEGLOBALISTICJUNGLE?

–CIVILDISOBEDIENCE:ANINTERPRETATION
ANDAPPLICABILITYOFTHETHORE

AU’SCONCEPTIONTODAY–

Summary
The aut hor, po in ting in the ar tic le to the exi sten ce of va ri o us, 

in clu ding wrong (re)in ter pre ta ti ons of Tho re au’s con cep tion of ci vil di-
so be di en ce, stri ves to of fer a dif fe rent in ter pre ta tion which di sco vers 
his sig ni fi cant im por tan ce, in spi ring and re vi ta li zing ro le when it co mes 
to mo dern man, with trun ca ted hu man dig nity, lost spi ri tual va lu es and 
dis tur bed mo ral in te grity, and his ali e na ted and de hu ma ni zed so ci ety, 
which is pla ced in the vor tex of the glo ba li stic jun gle. An aim is to 
show that Tho re au’s con cep tion of fers an al ter na ti ve of li fe, which in 
the neo-sla ve hol ding con di ti ons can be sa na ti ve. This old, but to day 
very con tem po rary and mo dern con cep tion re qu i res a new, li be ra ted 
and mo rally re ne wed man, who is both re spon si ble and ac ti vely ori en-
ted ci ti zen. Only as so ci a ted ac ting ci ti zens form the strength of the so-
cial ca pi tal which can play po ten ti ally sig ni fi cant ro le in strengthe ning 
de moc ra tic, in sti tu ti o nal and non-in sti tu ti o nal ca pa ci ti es, in na ti o nal, 
in ter na ti o nal, tran sna ti o nal and glo bal fra me work, re spec ti vely. 
Key-words: Ba sic hu man rights, fre e dom, li fe, ac ting ci ti zens, ci vil di so be di-

en ce, po li ti cal aut ho rity, prin ci ple of con sci en ce,  mo ral in te grity, 
inju sti ce, de hu ma ni zed so ci ety, man’s self-re a li za tion, de moc ra ti-
za tion, de moc ra tic and na ti o nal ca pa ci ti es, in sti tu ti o nal and non-
in sti tu ti o nal ca pa ci ti es, glo ba li stic re stra ints, neo-sla ve hol ding 
con di ti ons.
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Resume
The cen ter of the Tho re au’s con cep tion com pri ses the ten sion 

bet we en so ve re ig nity of the ci ti zens and so ve re ig nity of non-le gi ti ma te 
po wer, or how Mar tin Bu ber, spe a king of Tho re au’s Civildisobedience, 
bril li antly for mu la ted, “the fight bet we en true im po ten ce of ac tion and 
the po wer which has be co me an enemy to wards the truth”, which is a 
man’s duty in every mo ment, “man’sdutyasman”.42)It se ems that not-
hing el se can mo re cle arly po int to the po wer of as so ci a ted and ac ting, 
and by need, di so be di ent ci ti zens who ac tualy ma ke the strength of the 
so cial ca pi tal, whet her in the con text of (furt her) de moc ra ti za tion of 
mo dern so ci e ti es (de ve lo ped, or espe ci ally tho se in the pro cess of tran-
si tion and de moc ra tic con so li da tion, li ke the Ser bian so ci ety), that is, in 
the con text of the ir in sti tu ti o nal and non-in sti tu ti o nal, de moc ra tic and 
na ti o nal ca pa ci ti es, or in the con text of de moc ra ti za tion of the glo bal 
or der it self, i.e. the strengthe ning of de moc ra tic ca pa ci ti es of in ter na ti-
o nal and tran sna ti o nal, eco no mic and po li ti cal in sti tu ti ons, re spec ti vely. 

If one co uld ma ke a de flec tion of the ex tre mely ri gid con di ti ons 
and pretty dog ma tic sche me of the do mi nant com pre hen sion, one co uld 
see that, apart from the exi sten ce of va ri o us, of ten wrong in ter pre ta ti-
ons of Tho re au’s con cep tion, it es sen ti ally re pre sents a “re form tac tics” 
(Ho we Da niel Wal ker), aimed at pro vo king and im ple men ta tion of the 
chan ges in so ci ety by in flu en cing the pu blic opi nion. Not only that, 
one co uld co me to the cog ni tion of mul ti ple usa ge of this con cep tion, 
its in spi ring and re vi ta li zing ro le when it co mes to mo dern man, with 
trun ca ted hu man dig nity, lost spi ri tual va lu es and dis tur bed mo ral in te-
grity, and his ali e na ted and de hu ma ni zed so ci ety, which is pla ced in the 
vor tex of the glo ba li stic jun gle. Tho re au’s con cep tion of fers an al ter na-
ti ve of li fe: ac hi e ving of mo ral pu ri fi ca tion and spi ri tual re ne wal of free 
man, ready to, thro ugh his ac ti vism aga inst le gal inju sti ce, de mon stra te 
his com pas sion and so li da rity with ot her men on a con cre te man ner, 
aga inst the exi sting glo ba li stic re stra ints and nu me ro us sop hi sti ca ted 
mec ha nisms of con trol, which, li ke in Tho re au ti me, only now in dif-
fe rent form, re stra int man’s self-en de a vo ur, by im po sing upon him the 
con di ti ons of li fe from va ri o us glo bal cen tres of po wer, which lo ok li ke 
neo li be ral, but are ac tu ally neo-sla ve hol ding. The re for we symbo li cally 
for mu la ted the al ter na ti ve, ari sing upon the re pe a ted re a ding of Tho re-
au, as a li fe in the Tho re a u ien wo ods vis-à-vis the de gra ding li fe in the 
glo ba li stic jun gle of our pre sent. 

42) Mar tin Bu ber,“Man’sDutyasMan”, in: John Har land Hicks (ed.), ThoreauinOurSeason, 
Uni ver sity of Mas sac hu setts Press, Am herst, 1962, p.  19.

* Овај рад је примљен 11. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
У овом ра ду се раз ма тра уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу 

срп ског на ци о нал ног иден ти те та кроз ве о ма сло же не дру штве но-
исто риј ске про це се, као и ње го ве ре флек си је у са вре ме ној срп ској 
по ли ти ци. На ста нак ко сов ског ми та је ве зан за на ра ти ве о Ко сов-
ској би ци из 1389. го ди не уте ме ље не у  цр кве ној књи жев но сти и 
срп ским еп ским пе сма ма ко сов ског ци клу са, а по том и кон ти ну и-
ра ном при по ве да њу о овом до га ђа ју ко је при па да раз ли чи тим дис-
кур си ма. Ко сов ски мит је нај ва жни ји срп ски мит ко ји чи ни осно ву 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Он је био ва жан чи ни лац на ци о-
нал них осе ћа ња и имао је ве о ма зна чај ну уло гу у про це су кул тур не 
и по ли тич ке хо мо ге ни за ци је Ср ба, на ро чи то у вре ме осло бо ди лач-
ких ра то ва од Ото ман ске им пе ри је. Свој вр ху нац, ко сов ски мит, је 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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до сти гао у вре ме Бал кан ских ра то ва (1912-1913), ка да је осло бо ђе-
ње Ко со ва и Ме то хи је, као и дру гих срп ских кра је ва, ту ма че но као 
ис пу ње ње за ве та пре да ка и осве та Тур ци ма за по раз из 1389. го ди-
не. Ка сни је, је сла би је до ла зио до из ра жа ја, осим у два сна жни ја 
та ла са. Нај пре у вре ме Пр вог свет ског ра та ка да је ин стру мен та ли-
зо ван у функ ци ји ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и тре ти ран 
као за јед нич ко кул тур но на сле ђе ко је ује ди њу је ове на ро де; а по-
том, кра јем XX ве ка, у вре ме за о штра ва ња кри зе на Ко со ву и Ме-
то хи ји и обе ле жа ва ња 600-те го ди шњи це Ко сов ске бит ке (1989). 
Кључ не ре чи: ко сов ски мит, на ци о нал ни иден ти тет, евро ин те гра ци је

Ми то ви су ве о ма ва жни кон сти ту тив ни еле мен ти об ли ко ва-
ња на ци о нал ног иден ти те та. Мит ски иден ти тет на ци је је објек ти-
ви за ци ја фик ци је као ствар них ка рак те ри сти ка јед ног на ро да. На 
то ука зу ју мно ге са вре ме не те о ри је ет ни ци те та, јер се на ци о нал ни 
иден ти тет и на ци ја, без об зи ра на њи хо ва раз ли чи та раз у ме ва ња, у 
су шти ни, за сни ва ју на све сти о са зна њу не ких за јед нич ких ка рак-
те ри сти ка при пад ни ка јед не на ци је ко је је раз ли ку ју од дру гих на-
ци ја (је зик, ра са, ре ли ги ја, ет нос, ми то ло ги ја, мен та ли тет, кул ту ра, 
ге о граф ске од ли ке, итд). Али ‘’пред ста ве о иден ти те ту не на ста ју 
са мо на ба зи по себ них иден ти фи ка то ра, ка кви су је зик, ве ра, кул-
ту ра, и хи пер бо ли за ци ји њи хо вих вред но сти, већ и у про це си ма 
ми ти за ци је основ них па ра ме та ра људ ског по сто ја ња’’.1) За то на-
ци о нал ни иден ти тет, као са мо свест, исто риј ски на ста је, раз ви ја се 
и ис по ља ва у про це си ма кул тур ног раз во ја и об у хва та це ло ви те 
си сте ме кул тур них вред но сти. Про цес ус по ста вља ња и раз во ја на-
ци о нал ног иден ти те та ‘’прет по ста вља стал но пре и спи ти ва ње кул-
тур них вред но сти, па је за то че сто на ви ди ку су коб из ме ђу тра ди-
ци је и ино ва ци је’’.2) У кон сти ту и са њу срп ске на ци је до из ра жа ја су 
до шла на ро чи то два ми та: све то сав ски и ко сов ски мит. Из њих се 
из во де на ра ти ви, сте ре о ти пи и зна че ња ко ја им се да ју у ли те ра ту-
ри, по ли тич ком дис кур су и кон цеп ти ма на ци о нал не иден ти фи ка-
ци је.

Ко сов ски мит је кључ ни срп ски др жа во твор ни мит ко ји се 
на ла зи у осно ви срп ског на ци о нал ног иден ти те та, он је ‘’ус пео да 
све што је на ци ји по треб но за де фи ни са ње и са мо пре по зна ва ње 

1) Gordana Đerić M.: ‘’Mitski aspekti srpskog identiteta’’, Filozofija idruštvo, Beograd, 29-
20/2002., str. 253

2) Јован Базић: ‘’Национални идентитет у процесу политичке социјализације’’, Српска
политичкамисао, Београд, 4/2011. стр. 335
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угра ди у јед ну је ди ну це ли ну’’.3) У про це су на ста ја ња мо дер не срп-
ске на ци је и др жа ве ко сов ски мит је де ло вао као фак тор по ли тич ке, 
кул тур не и на ци о нал не хо мо ге ни за ци је. На ста нак ко сов ског ми та 
је ве зан за на ра ти ве о Ко сов ској би ци из 1389. го ди не уте ме ље не 
у цр кве ној књи жев но сти и срп ским еп ским пе сма ма ко сов ског ци-
клу са, а по том и кон ти ну и ра ном при по ве да њу о овом до га ђа ју ко је 
при па да раз ли чи тим дис кур си ма. Овај мит је ве ко ви ма на дах њи-
вао број не умет ни ке, пе сни ке и при по ве да че. Ко со во је у срп ском 
на ро ду сма тра но све тим ме стом, из во ри штем на ци о нал ног ду ха и 
на ци о нал них вред но сти. Ко сов ски мит пред ста вља три ја ду све то-
сти, хе рој ства и из да је оли че не у ца ру Ла за ру, Ми ло шу Оби ли ћу 
и Ву ку Бран ко ви ћу. Сим бо ли ка ове три ја де је ини ци ра на из бо ром 
ца ра Ла за ра, у мит ској ин тер пре та ци ји, не бе ског цар ства ко је озна-
ча ва три јумф сло бод не во ље и не са ло ми вог ду ха. Хе рој ска сна га о 
бе смрт но сти по е ти зу је жр тво ва ње за ве ру и сло бо ду, а мо тив из да-
је оправ да ва по раз. У ми то ло ги ји по ко сов ског ци клу са, Ко со во је 
то ком ве ко ва, по ста ло си но ним за про паст срп ске др жа ве. 

Ко сов ски мит је био са став ни део свих чи ни ла ца кон сти ту-
и са ња срп ске на ци је, ко ји су са др жа ни у сло је ви тим и ком пли ко-
ва ним дру штве но-исто риј ским про це си ма раз во ја срп ског на ро да, 
а на ро чи то у ње го вој бор би за на ци о нал но осло бо ђе ње и об но ву 
срп ске др жа ве. У вре ме кон сти ту и са ња срп ске на ци је, то ком XIX 
ве ка, по ли тич ки су се кон сти ту и са ли и дру ги европ ски на ро ди, на-
кон че га је ства ра на но ва по ли тич ка ма па Евро пе и ус по ста вља ни 
су но ви дру штве ни од но си.

УТИЦАЈКОСОВСКОГМИТАНА
КОНСТИТУИСАЊЕСРПСКЕНАЦИЈЕ

ИДРЖАВЕУXIXВЕКУ

Ко сов ски мит на ста је у XIX ве ку на осно ву цр кве не књи-
жев но сти и срп ске на род не епи ке ко ја опе ва ва бит ку из ме ђу Ср ба 
и Ту ра ка на Ко со ву по љу из 1389. го ди не, по зна ту као Ко сов ска 
бит ка. Ова бит ка се до га ђа ‘’на раз ме ђи епо ха, из ме ђу срп ске сло-
бо де и тур ског роп ства’’, она је ‘’до га ђај ко ји ће по ста ти сим бол и 
зна ме ње срп ске исто ри је’’.4) На кон Ко сов ске бит ке моћ сред ње ве-
ков не Ср би је је по че ла на гло да опа да и она је убр зо, са остат ком 

3) Јелена Миљковић Матић: ‘’Трагична судбина косовског мита или преиспитивање 
српског националног идентитета’’, Политичкаревија, Београд, 3/2006., стр. 569-570.

4) Димитрије Богдановић: КњигаоКосову, Београд, Српска књижевна задруга, Београд, 
2006., стр. 91
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Бал кан ског по лу о стр ва, пот па ла под тур ску власт. Кроз хро ни ке и 
за пи се, ко ји на ста ју од мах по сле Ко сов ске бит ке, као и на ра ти ве 
ко ји су се ве ко ви ма пре но си ли и на до гра ђи ва ли, ‘’ле ген да о Ко со-
ву је по сте пе но ево лу и ра ла и вре ме ном пре ма ши ла зна чај бит ке и 
ње не по сле ди це’’.5) За на ста нак ко сов ског ми та нај ва жни је су срп-
ске еп ске пе сме ко сов ског ци клу са у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји 
пре, за вре ме и по сле бит ке. У до га ђа ји ма пред бит ку, на ро чи то је 
ва жан опис кне же ве по след ње ве че ре, ко ја је об ли ко ва на по узо-
ру на Хри сто ву тај ну ве че ру, на ко јој ‘’кнез зах те ва да сви бу ду 
спрем ни да из ги ну за цар ство не бе ско, да жр тву ју цар ство зе маљ-
ско’’.6) Основ на ве ро ва ња на ко ји ма по чи ва ко сов ски мит је су: а) да 
је срп ско цар ство про па ло на Ко со ву по љу; б) по ги би ја кне за Ла за-
ра Хре бе ља но ви ћа је у исто риј ској све сти на ро да до би ла зна че ње 
му че нич ке смр ти за ‘’цар ство не бе ско’’; в) Ми лош Оби лић је узор 
све тог рат ни ка ко ји хе рој ски уби ја не при ја тељ ског во ђу, да је жи вот 
у бор би за пра во слав ну ве ру про тив ино вер ни ка и оли ча ва вр ли не 
вер но сти и хра бро сти; и г) Вук Бран ко вић је, сво јим чи ном из да је, 
до при нео по ра зу и про па сти срп ског цар ства, па се кри ви ца за по-
раз ње му при пи су је. У ко сов ском ми ту, бој на Ко со ву се не сма тра 
по ра зом, већ уз ви ше ном по бе дом хе ро и зма и жр тво ва ња у име ви-
ших ци ље ва, као жр тво ва ње за хри шћан ску ве ру, то је ‘’хе ро и зам 
му че ни штва као све до че ња ве ре у Хри сто во вас кр се ње, три јумф 
жр тве и опре де ље ња за веч ни жи вот, за ду хов но и ‘не бе ско цар-
ство’’.7) Та ко је овај по раз на бој ном по љу пре о бра ћен у мо рал ну и 
ду хов ну по бе ду, а Ла за рев из бор не бе ског цар ства су ге ри ше да је 
бо ља до стој на смрт не го не до сто јан жи вот. У ли ко ви ма кне за Ла-
за ра и Ми ло ша Оби ли ћа про јек то ва ни су етич ки иде а ли и ду хов на 
стре мље ња срп ског на ро да, а Вук Бран ко вић је озна чен као не га-
ти ван ју нак и из дај ник. Ова ви ђе ња и ту ма че ња ко сов ске тра ге ди је 
има ју ве ли ке срод но сти са цр кве ним тек сто ви ма по све ће ним кне зу 
Ла за ру и дру гим ко сов ским ју на ци ма, ко је су пи са ли са вре ме ни ци 
ко сов ског бо ја (па три јарх Да ни ло III, Де спот Сте фан Ви со ки и мо-
на си ма на сти ра Ра ва ни ца), па се за то сма тра да су ‘’пр ви за чет ни ци 
на ших на род них пе са ма би ли (су) на ши ка лу ђе ри и ду хов ни ци’’.8) 

5)  Ljubinka Trgovčević: TheKosovoMythintheFirstWorldWar, http://www.rastko.rs/kosovo/
istorija/sanu/ KOS_MIT.html, 1996. Преузето 15. 08. 2012.

6) Зоран Костантиновић: ‘’Косовски култ у савременом српском менталитету’’, Србина
КосовуиуМетохији (ур. Стеван Карамата и Часлав Оцић), Српска академија наука и 
уметности - Одељење друштвених наука, Књ. 26, Београд, 2006., стр. 40

7) Д. Богдановић: Исто, стр. 91.

8) Атанасије Јевтић: ОдКосовадоЈадовна, Манастир Тврдош, Требиње, 2007., стр. 380.
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По чет ком XIX ве ка, још од Пр вог срп ског устан ка (1804-
1813), по чи ње све из ра зи ти је да се ис ти че ко сов ски мит кроз не ке 
од сво јих еле ме на та, на ро чи то кроз пи та ње сло ге и из да је. Уочи 
Пр вог срп ског устан ка, у Ора шцу о Све том Аран ђе лу 1803. го ди не, 
на пр вом збо ру уста нич ких за ве ре ни ка, про та Ата на си је Бу ко вич-
ки упо зо рио је при сут не на по сле ди це ко сов ске из да је Ву ка Бран-
ко ви ћа и за клео их на ве ру, про клев ши по тен ци јал не из дај ни ке.9) 
Али, без об зи ра на то, у то ку устан ка би ло је до ста при ме ра из да је, 
по чев од из да је да се вр ше при пре ме за по ди за ње устан ка, на кон 
че га је усле ди ла сечакнезова, па све до кра ја устан ка и на ро чи то 
то ком 1813. го ди не. Уста нич ка из да ја се у срп ској тра ди ци ји, и у 
са мој су шти ни ко сов ског ми та, до жи вља ва као део кон ти ну и те та 
и по сле ди ца про клет ства ко сов ске из да је, ко ја се од та да уву кла 
у срп ски на род и ко ја се по вре ме но ак ту е ли зу је и об на вља. Иако 
је Пр ви срп ски уста нак имао пре вас ход но на ци о нал но-осло бо ди-
лач ке мо ти ве, он је исто вре ме но иза звао и ду бље дру штве но-еко-
ном ске и по ли тич ке про ме не, што је на ве ло Ран кеа (Le o pold von 
Ran ke) да га на зо ве Српска револуција. У вре ме Дру гог срп ског 
устан ка (1815) пр ви пут је об ја вље на пе сма из ко сов ског ци клу-
са МусићСтефан, у ко јој је са др жа на за кле тва кне за Ла за ра. Ова 
кле тва, у мит ској ин тер пре та ци ји, ни је упу ће на са мо они ма ко ји ће 
од би ти да се при кљу че кне зу Ла за ру у бо ју на Ко со ву, већ свим Ср-
би ма да не за бо ра ве сво ју ду жност да у те шким вре ме ни ма бра не 
свој на род. То је има ло ве ли ког ути ца ја на об ли ко ва ње на ци о нал не 
све сти и мо рал не оба ве зе, не са мо у то ку овог устан ка, већ и ка сни-
је у срп ским осло бо ди лач ким ра то ви ма. Још у пр вој по ло ви ни XIX 
ве ка, срп ски пи сци, осо би то они ко ји су жи ве ли под хаб сбур шком 
вла шћу, ра до су узи ма ли за те му сво јих де ла Ко сов ску бит ку.

Од по ло ви не XIX ве ка, у вре ме на ци о нал ног ро ман ти зма, ак-
ту е ли зо ва на је ко сов ска ле ген да, нај пре у де ли ма Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа, а по том Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, цр но гор ског 
вла да ра и пра во слав ног епи ско па. Вук се из ра жа вао у иде ја ма на-
род не про шло сти, кул ту на род не по е зи је и про по ве дао »вра ћа ње к 
на ро ду«. Као след бе ник Хер де ро вих (Jo hann Gottfried von Her der) 
иде ја о на ци о нал ном бу ђе њу, Вук се осла њао на жи ви на род ни го-
вор, на је зик на род не по е зи је и на том је зи ку је сре ђи вао збир ке 
срп ских еп ских пе са ма и на род них умо тво ри на. У Ву ко вим де ли ма 
се мо гу на ћи осно ве срп ске ети ке, ми стич ног ма шта ња сред ње ве-
ков них мо на ха о Бож јем цар ству и вас кр сну ћу Срп ског цар ства, о 

9) Бранко Златковић: ‘’Казивања о устаничком издајству - Обнова и континуитет мита о 
косовској издаји’’, ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик, Нови Сад, 3/2008., 
стр. 596.
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ви те шкој ча сти, о хај ду ци ма и уско ци ма ко ји, у име Бож је прав де, 
су де људ ској не прав ди. Вук је још 1814. го ди не об ја вио сво ју збир-
ку на род них пе са ма, ко ју је ка сни је све ви ше до пу ња вао и стан дар-
ди зо вао у ко хе рент ну при чу, а у свом де лу Србисвиисвуда (1836) 
пр ви је у XIX ве ку обе ле жио про сто ре Бал кан ског по лу о стр ва где 
жи ве Ср би. У усме ном пре да њу код Ср ба, ка ко се мо же ви де ти из 
Ву ко вих де ла, ве о ма је из ра жен и ко сов ски мит, пре ма ко ме на Ко-
со ву ни је по бе ди ла ја ча си ла, већ је Цар ство из гу бље но због уну-
тра шње не сло ге и из да је. За то Ко со во ни је би ло са мо по раз не го 
и грех ко ји је ва ља ло ока ја ти. А Ње гош је у сво јој еп ској дра ми 
Горскивијенац (1847), на осно ву раз ли чи тих еле ме на та ко сов ске 
ле ген де, фор му ли сао је дин ствен обра зац пре ма ко ме су сред ње ве-
ков ни срп ски вла да ри по чи ни ли смрт ни грех раз до ра, не сло ге и 
не ло јал но сти. За то их је Бог ка знио пре ко по ра за на Ко со ву, на кон 
че га су Ср би па ли под тур ску власт. Тај по раз пред ста вља на ци-
о нал ну па ра ле лу би блиј ском на ра ти ву о па ду, по ко јој је људ ски 
пад ка зна за пр во бит ни Ада мов грех не по слу шно сти Бо гу. Да би 
се Ср би ис ку пи ли пред Бо гом, они мо ра ју би ти је дин стве ни. Глав-
на прет ња срп ском је дин ству ни је тур ска вој ска, већ Ср би ко ји су 
при хва ти ли му сли ман ску ве ру, ''по ту ри це''. У Ње го ше вом си сте му 
по ту ри це по ста ју људ ска жр тва ко јом се ис ку пљу је пр во бит ни грех 
на ци о нал ног не је дин ства. Ње гош ства ра и култ Оби ли ћа, све тог 
рат ни ка ко ји да је жи вот у бор би за ве ру. Као што се чо ве чан ство 
мо же спа си ти сле де ћи Ису са, та ко и Ср би мо гу сле де ћи Оби ли ћа. 
Но вак Ки ли бар да ука зу је да је Ње гош об ли ко вао ко сов ски мит и 
офор мио култ Ми ло ша Оби ли ћа ''во ђен ре зо ном сво је др жав нич ке 
по ли ти ке''.10) 

На ци о нал ни ро ман ти зам, про жет кроз Ву ко во и Ње го ше во 
де ло, као и иде је не мач ког ро ман ти зма и пан сла ви зма, ве о ма су 
ути ца ли на књи жев ни ке и умет ни ке, а на ро чи то на мла де срп ске 
ин те лек ту ал це у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Ове иде је су под сти-
ца ле њи хо ва на ци о нал на осе ћа ња и осло бо ди лач ке те жње, што је 
до ве ло и до ства ра ња ре во лу ци о нар ног, пан сла ви стич ког и ро ман-
тич но-на ци о нал ног по кре та срп ске омла ди не - Уједињена омла-
дина српска. Омла ди на ис ти че срп ски на ци о на ли зам и Ду ша но-
во цар ство, под сти че исто риј ско се ћа ње и љу бав пре ма на род ној 
про шло сти, а ко сов ска ле ген да у ње ним ре до ви ма по ста је све по-

10)  Novak Kilibarda: UsmenaknjiževnostCrneGore-odslovenskepaganskepjesmedopoezije
starca Milije, http://www.montenegrina.net/pages/pages1/knjizevnost/usmena_knjizevnost_
crne_gore_novak_kilibarda.html, 2011, Преузето: 20. 08. 2012.
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пу лар ни ја.11) У ово до ба све ви ше до ла зи и до ре во лу ци о ни са ња 
срп ске на ци о нал не све сти че му су до при не ли и устан ци у Цр ној 
Го ри и Хер це го ви ни, као и бом бар до ва ње Бе о гра да (1862). Сви ови 
чи ни о ци про жи ма ју срп ску кул ту ру и про све ту то ком дру ге по ло-
ви не XIX ве ка у ко јој ко сов ски мит до би ја све зна чај ни ју уло гу. 

У вре ме на ци о нал ног ро ман ти зма до ла зи до ис ти ца ња бор-
бе не кри ла ти це Закрстчасниислободузлатну!и уста но вље ња 
Ви дов да на, као јед ног од кључ них еле ме на та ко сов ског ми та, ко ји 
је до та да био го то во не по знат пра зник и ни је по сто јао у цр кве ном 
ка лен да ру.12) Тек од пр ве по ло ви не XIX ве ка Ви дов дан се по ми ње 
у на пи си ма и пе сма ма о Ко сов ској би ци по ал ма на си ма и књи жев-
ним ли сто ви ма, а ка сни је све уче ста ли је, та ко да ће шес де се тих 
го ди на би ти у сва ко днев ној упо тре би и у по ли тич ком дис кур су. На 
Ви дов дан 15/28 ју на 1876. го ди не Ср би ја је об ја ви ла рат Тур ској у 
ко ме је срп ска вој ска од не ла по бе ду и Ср би ја сте кла не за ви сност 
(1878). То је иза зва ло ве ли ко оду ше вље ње у срп ском на ро ду, а 
пе сни ци, пи сци и све ште ни ци су све ви ше би ли за о ку пље ни Ви-
дов да ном. У вре ме обе ле жа ва ња 500 го ди шњи це Ко сов ске бит ке 
(1889) срп ска па три от ска јав ност је зах те ва ла да се Ви дов дан уве де 
у цр кве не пра зни ке Срп ске пра во слав не цр кве и од та да за по чи ње 
на ци о нал но-вер ска про сла ва Ви дов да на. 

КОСОВСКИМИТУСРПСКОЈ
ПОЛИТИЦИТОКОМXXВЕКА

По чет ком XX ве ка ко сов ски мит је имао све ве ћу уло гу и 
у срп ској по ли ти ци, на ци о нал ној хо мо ге ни за ци ји и учвр шћи ва њу 
срп ске др жа ве. Он по ста је зна ча јан чи ни лац на ци о нал не иде о ло-
ги је. На кон Пр вог Бал кан ског ра та, ка да су осло бо ђе ни Ко со во и 
Ме то хи ја, као и дру ги срп ски кра је ви, ис ти ца но је да је ко сов ски 
за вет, на кон пет ве ко ва, ис пу њен и да је Ко со во осве ће но.13) Ку-
ма нов ска бит ка је би ла од из у зет ног зна ча ја. Као што је Ко сов ска 

11) Јован Базић: Српскопитање-Политичкеконцепцијерешавањасрпскогнационалног
питања, Јавно предузеће Службени лист Србије и Црне Горе, Институт за политичке 
студије, Београд, 2003., стр. 29.

12)  Miodrag Popović: Vidovdaničasnikrst, Biblioteka XX vek, Beograd, 2007., str. 157.

13) На дочеку српске војске у Београду, 10/23. 08. 1913. године, град је био окићен паролама: 
‘’Добродошли осветници Косова’’, ‘’Косово је освећено, - Сливница је покајана’’ и сл. 
А Никола Пашић, председник Владе је, у свом поздравном говору, обраћајући се краљу 
Петру, истакао: ‘’У овим историјским данима дозволите ми, Ваше величанство, да 
узмем себи слободу да дадем израза општој народној радости, што је Косово освећено’’ 
(Раде Рајић С.Н.: ОбележавањедочекасрпскевојскепослеослобођењаКосова, http://
www.vidovdan. org/index.php?option=com_content&view=article&id=33836:obeleavanje-
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бит ка би ла сим бол тур ског осва ја ња Бал ка на и по ро бља ва ња Ср-
би је, та ко је Ку ма нов ска бит ка би ла сим бол бор бе за осло бо ђе ње 
срп ског на ро да али и сим бол бор бе за сло бо ду и не за ви сност Бал-
ка на. Ис ход Бал кан ских ра то ва озна чио је и екс пан зи ју књи жев но-
сти и уоп ште умет нич ког ства ра ла штва са те ма ти ком Ко со ва. Илу-
стра ти ван при мер је пе снич ка збир ка Дра гу ти на Или ћа Освећено
Косово (1913), где он у пред го во ру ука зу је да су срп ске по бе де у 
Бал кан ским ра то ви ма и осло бо ђе ње Ко со ва ‘’над људ ска по ја ва’’, 
да то ни је био рат јед не др жа ве или по ли ти ке, већ ‘’ограш је оног 
ве ли ког на род ног Пре да ња са ко јим од чо ба ни на до кра ља цео срп-
ски на род од Ко со ва до да нас ле же и уста је’’.14) На сли чан на чин, 
у то вре ме, пе ва ли су мно ги срп ски пе сни ци, а Ми лош Ђу рић је 
у за гре бач ком ча со пи су Вихор, об ја вио спис Видовданска етика 
(1914), у ко ме де фи ни ше етич ко је згро на род не фи ло зо фи је и про-
грам на ци о нал не об но ве. 

До кра ја 1914. го ди не ко сов ски мит је тре ти ран ис кљу чи во 
као део срп ске тра ди ци је и на ци о нал не иде о ло ги је, али се већ на-
кон из ло жбе скулп ту ра Ива на Ме штро ви ћа у Лон до ну (1915), по-
чео тре ти ра ти као за јед нич ко кул тур но на сле ђе ју го сло вен ских 
на ро да, чи ме се же ле ло до ка за ти да су ови на ро ди за јед нич ког по-
ре кла, кул ту ре и тра ди ци је. Овај хр ват ски умет ник је дао ве ли ки 
до при нос раз во ју ко сов ског ми та и ње го вом ши ре њу ме ђу дру гим 
ју го сло вен ским на ро ди ма. Он је ис ти цао: ‘’У ци је лом ју го сла вен-
ском на ро ду, кад се спо ме не Ко со во, сва ко ме про ђе је за кроз ти је-
ло, лег не не ка ду бо ка ту га на ср це, а не ко уз ви ше но чув ство си ђе 
му у ду шу и спа ја га са не бом’’.15) Ме штро вић је још 1907. го ди не 
за по чео свој Видовданскихрам, за ми шљен као ‘’храм по све ћен ре-
ли ги ји крај њег жр тво ва ња’’.16) По ред то га, Ме штро вић је из ра дио 
мо ну мен тал не скулп ту ре ко сов ских ју на ка (КраљевићМарко, Ми-
лошОбилић, СрђаЗлопоглеђа) ко је су по ста ле основ за ства ра ње 
но вог на ци о нал ног сти ла. 

То ком Пр вог свет ског ра та, ко сов ски мит је био при су тан 
у ра ту и у еми гра ци ји, на ро чи то ме ђу срп ским пе сни ци ма, као и 
ме ђу срп ским и хр ват ским умет ни ци ма у еми гра ци ји. Об ја вљи ва-

doeka-srpske-vojske-posle-osloboenja-kosova-i-stare-srbije&catid=40:tradicija&Itemid =75, 
02.09.“012., 2012. Преузето 05. 09. 2012.

14)  Вeсна Матовић: ‘’О неким облицима рецепције и транспозиције косовског мита у епохи 
модерне’’, КосовоиМетохијауцивилизацијскимтоковима(ур. Драги Маликовић), Књ. 
2, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010., стр. 
291.

15)  Исто, стр. 287.

16)  Lj. Trgovčević, Isto.
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не су пу бли ка ци је са ко сов ским те ма ма у САД и Ју жној Аме ри ци. 
За тим, ко сов ски мит је био ве о ма из ра жен и у раз ли чи тим ма ни-
фе ста ци ја ма ко ји ма се да ва ла по др шка Ср би ма у ра ту, на ро чи то у 
Ен гле ској и Фран цу ској.17) Не по сред но по сле Пр вог свет ског ра-
та до ла зи до про ме не оп штег рас по ло же ња и раз град ње ко сов ског 
ми та. Основ не вред но сти на ко ји ма је по чи ва ло све у пред рат ном 
пе ри о ду, убр зо се ме ња ју. Ми мо то га ни је оста ла ни мит ска сли ка 
о Ко со ву. Нај пре се Ми лош Цр њан ски у Видовданскимпесмама 
са иро ни јом од но си пре ма ‘’слав ној про шло сти’’, а по том Ми лан 
Ћур чин и дру ги, та ко да је ко сов ски мит све ви ше сла био у књи-
жев но сти, умет нич ком ства ра ла штву и уоп ште у це ло куп ној срп-
ској кул ту ри и на ци о нал ној све сти. 

Ко сов ски мит је убр зо по ти снут и го то во за бо ра вљен, а уме-
сто ње га, на сце ну су сту пи ли дру ги на ци о нал ни ми то ви, нај пре 
‘’мит о тро и ме ном на ро ду’’ у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а по том 
‘’мит о брат ству и је дин ству’’ у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји. Пр ви 
мит је ство рен у ци љу фор му ли са ња но вог на ци о нал ног иден ти те-
та, по сти за ња на ци о нал не ста бил но сти и из град ње дру штве но-по-
ли тич ких уста но ва уни тар не др жа ве; а дру ги у ци љу ре гу ли са ња 
ме ђу на ци о нал них од но са у фе де ра тив ној др жа ви. Мит о тро и ме-
ном на ро ду убр зо је по чео да се уру ша ва и по ти ску је то ком на ци-
о нал не кри зе ко ја је до ве ла до по ли тич ког пре у ре ђе ња Кра ље ви-
не Ју го сла ви је и ње ном по де лом на ба но ви не, а по том и до ње ног 
рас па да у то ку Дру гог свет ског ра та. А мит о брат ству и је дин ству, 
та ко ђе је уру шен у на ци о нал ној кри зи у СФРЈ кра јем осам де се тих 
го ди на XX ве ка што је до ве ло до раз би ја ња Ју го сла ви је и се це си-
о ни стич ких ра то ва на ње ним про сто ри ма. Да кле, ови ми то ви су 
ства ра ни из праг ма тич них идеј но-по ли тич ких раз ло га као ин стру-
мент уре ђе ња ме ђу на ци о нал них од но са ви ше на ци о нал не др жа ве, 
али су бр зо не ста ли, јер ни су би ли до вољ но уте ме ље ни у на ци о-
нал ној све сти, ни ти су мо гли да из др же иза зо ве на ци о нал них кри за 
и ве ли ких дру штве но-по ли тич ких про ме на. Та ко ђе, овом при ли-
ком ва ља ука за ти и на мит Србинароднајстарији, ко ји је то ком 
XX ве ка био из ра жен углав ном у пу бли ци сти ци нај ра зли чи ти јег 
жан ра, али ни је ус пео да се озбиљ ни је уко ре ни у срп ском на ро ду.18) 

По чет ком Дру гог свет ског ра та, ко сов ски мит је по но во по-
стао ин спи ра ци ја у по ли тич ким до га ђа ји ма. У мар ту 1941. го ди не, 
у де мон стра ци ја ма про тив при сту па ња трој ном пак ту, на ули ца-
ма Бе о гра да но ше не су и из ви ки ва не па ро ле Бољератнегопакт, 

17)  Isto.

18)  Иви ца То до ро вић: МитскаистинаСрба:анализамитскихсагледавањаулогеизначаја
српскогнарода, Зво ник, Бе о град; Бу дућ ност, Но ви Сад, 2005., стр.17-62.
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Бољегробнегороб. По но во су до шла до из ра жа ја ко сов ска етич-
ка на че ла и уз ви ше ни мо рал ни прин ци пи ко ји упу ћу ју на од луч ну 
бор бу за сло бо ду. Ко сов ски мит је ‘’иде о ло шки об ли ко вао вој ни 
удар срп ске вла де ко ја је устук ну ла пред Хи тле ро вим прет ња ма и 
при сту пи ла Трој ном пак ту си ла осо ви не’’.19) А срп ски па три јарх 
Га ври ло, ко ји је био про тив ник пот пи си ва ња пак та, пре ко ра ди ја 
је по ру чио: ‘’Пред на шу на ци ју у ове да не суд ба је по но во ста ви ла 
пи та ње ко ме ће се при во ле ти цар ству? Ју трос у зо ру на то пи та ње 
дат је од го вор: при во ле ли смо се Цар ству не бе ском, то јест цар ству 
Бо жи јем исти не и прав де, на род не сло ге и сло бо де’’.20) 

По сле Дру гог свет ског ра та, ко сов ски мит је аку е ли зо ван по-
чет ком шес де стих го ди на и све ви ше ево лу и рао до по чет ка XXI 
ве ка. Ње го ва ак ту е ли за ци ја за по че та је по ле ми ком из ме ђу Зо ра на 
Ми ши ћа и Мар ка Ри сти ћа о ко сов ској те ма ти ци у по е зи ји Раст ка 
Пе тро ви ћа, ко ја се во ди ла у је сен 1961. го ди не. Ри стић је, са ста но-
ви шта аван гард не књи жев не ле ви це, кри ти ко вао ис ти ца ње на ци о-
нал них, етич ких и ду хов них вред но сти ко сов ског на сле ђа, јер оне, 
по Ри сти ћу, ни су у скла ду са ре ал ном и књи жев ном ствар но шћу 
ни ти Ср бе при бли жа ва ју европ ском ду ху и европ ским вред но сти-
ма. Ми шић се про ти вио овим ста во ви ма и за ла гао се за ре ха би-
ли та ци ју ко сов ског опре де ље ња и свих дру гих на ци о нал них вред-
но сти, за ко је је сма трао да су по ти сну те још од Пр вог свет ског 
ра та. Он је ис ти цао да је ко сов ско опре де ље ње нај ви ша ду хов на, 
по ет ска и етич ка вред ност и ука зи вао да оно чи ни део европ ске 
кул ту ре (Љу шта но вић, 357-366; Де лић, 367-380).21) У овом пе ри-
о ду за по че та је и сло бод на драм ска ин тер пре та ци ја на ци о нал них 
те ма у ко ји ма су и са др жа ји ко сов ског ми та све ви ше до ла зи ли до 
из ра жа ја. Исто вре ме но, до шло је и до пре и спи ти ва ња про шло сти с 
на гла ше ном кри тич ком дис тан цом пре ма на ци о нал ним вред но сти-
ма, исто ри ји и ле ген да ма, као и до њи хо ве ре кон струк ци је са че-
стим ‘’исто ри зо ва ним ко ри го ва њем’’, чи ме се у умет нич кој фор ми 
на ме тао је дан дру ги по глед на свет. Тај про цес от по чи ње дра мом 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа БановићСтрахиња (1963), ‘’ко ја ће по-
ста ти од ре ђу ју ћа осо бе ност на ци о нал не ли те ра ту ре’’ све до кра ја 
XX ве ка.22) Ова вр ста срп ске дра ме на ро чи то је до шла до из ра жа ја 

19) Ger Dej zings: ReligijaiidentitetnaKosovu, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2005., str. 254.

20) Ti mothy Ju dah: TheSerbs:History,myth,andthedestructionofYugoslavia, Yale Uni ve sity 
press, New Ha ven, 1997., str.113.

21)  КосовоиМетохијауцивилизацијскимтоковима(ур. Дра ги Ма ли ко вић), Књ. 2, Ко сов-
ска Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2010.

22) Бран ко Бр ђа нин: ‘’Ко со во и срп ска дра ма у дру гој по ло ви ни XX ви је ка’’, КосовоиМе-
тохијауцивилизацијскимтоковима, исто, стр. 387.
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у вре ме обе ле жа ва ња 600 го ди шњи це Ко сов ске бит ке (1989), ка да 
су на сце ну сту пи ла де ла мно гих пи са ца. Упо ре до са овим по ја ва ма 
у драм ском ства ра ла штву, ко сов ски мит је до шао до из ра жа ја и у 
по е зи ји, на ро чи то пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка По пе, Ми-
о дра га Па вло ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа и Рај ка 
Пе тро ва Но га.

У по ли тич ком дис кур су ко сов ски мит је ак ту е ли зо ван кра јем 
осам де се тих го ди на XX ве ка у вре ме ве ли ке кри зе ју го сло вен ске 
др жа ве, на ро чи то на Ко со ву и Ме то хи ји, ка да до ла зи до све уче ста-
ли јих се це си о ни стич ких по бу на та мо шњих Ал ба на ца. Дра ма тич-
ни до га ђа ји раз би ја ња Ју го сла ви је за по чи њу на Ко со ву и на Ко со ву 
се за вр ша ва ју. У том про це су све је ви ше до ла зи ло до по ја ча ва ња 
ге но цид ног про те ри ва ња срп ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме-
то хи је. За то су усле ди ли про те сти срп ског на ро да, нај пре на Ко со-
ву, а по том и све ма сов ни ји ми тин зи у Ср би ји и Цр ној Го ри, та ко 
да је ко сов ски про блем по стао глав на пре о ку па ци ја нај пре цр кве-
них ве ли ко до стој ни ка, а по том и мно гих срп ских пе сни ка, пи са ца, 
умет ни ка и ин те лек ту а ла ца, што је има ло ве ли ког од ра за у јав но-
сти, али и у по пу лар ној кул ту ри. Др жав но ру ко вод ство је у та квој 
си ту а ци ји де ло ва ло бес по моћ но и аути стич но, по ли ти ча ри су се 
не му што огла ша ва ли, што је све ску па ство ри ло про стор за бук-
та ње на ци о на ли зма и при зи ва ње мит ске про шло сти. У Удру же њу 
књи жев ни ка Ср би је ду го су одр жа ва не про тест не ве че ри ОКосову
-заКосово (1986-1988), као и дру ге ма ни фе ста ци је ко ји ма се из-
ра жа ва ла со ли дар ност и по др шка Ср би ма на Ко со ву, Меморандум
САНУ (1986), а по том је до шло и до ве ли ког об ра чу на у срп ском 
ру ко вод ству по пи та њу Ко со ва (Осма сед ни ца ЦК СКС, 1987).

У вре ме обе ле жа ва ња 600. го ди шњи це Ко сов ске бит ке, мит-
ска про шлост је сна жно до шла до из ра жа ја. Ак ту е ли зо ва њу ко сов-
ског ми та на ро чи то је до при не ла Срп ска пра во слав на цр ква мно-
го број ним ак тив но сти ма, а на ро чи то то ком 1988. и 1989. го ди не, 
при ли ком пре но са мо шти ју кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа по Ср би-
ји и ис точ ној Бо сни. Сим бо лич ка моћ ко сов ског ми та је би ла сву да 
при сут на: у цр ква ма, ме ди ји ма, по ли ти ци, кул ту ри, јав ним ску по-
ви ма, по ро дич ним оку пља њи ма. На ми тин зи ма и дру гим ску по ви-
ма го вор ни ци сво је го во ре ки те ‘’на во ди ма из на род них пе са ма и 
по сло ви ца и при зи ва ју ју на ке и не при ја те ље из про шло сти као уз-
о ре па три о ти зма или из дај ства’’.23) Сло бо дан Ми ло ше вић је, у свом 
го во ру на Га зи ме ста ну 1989. го ди не, Ко со во на звао ср цем Ср би је, 
што је ве о ма ши ро ко при хва ће но, а он је по стао на ци о нал ни срп-
ски ли дер и обо жа ван као све тац: ‘’Не ки љу ди су обо жа ва ње Сло бе 

23)  G. Dej zings, Isto, str. 259.
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ис по љи ли на на чин на ко ји се обо жа ва све тац: они су се кр сти ли 
ис пред ње го ве сли ке пре не го што је по љу бе’’.24) По ме ну те го ди не 
об ја вље но је мно го књи га, дра ма и фи ло мо ва по све ће них Ко сов-
ској би ци, а фолк пе ва чи су ства ра ли но ве еп ске и по пу лар не пе сме 
о са вре ме ним ‘’ју на ци ма’’ и ‘’зли ков ци ма’’ у ко ји ма су не ки по-
ли ти ча ри упо ре ђи ва ни и по и сто ве ћи ва ни с ли ко ви ма из ко сов ског 
ми та. По сле про сла ве 600. го ди шњи це Ко сов ске бит ке, мит ска 
про шлост у срп ском на ро ду је све ма ње из ра жа ва на. На сту пи ли 
су се це си о ни стич ки ра то ви на те ри то ри ји Ју го сла ви је у ко ји ма је 
срп ски на род пре тр пео огром не гу бит ке и стра да ња.

Кра јем 1998. и по чет ком 1999. го ди не кри за на Ко со ву и Ме-
то хи ји се ра ди кал но за о штри ла та ко да је по сле, мно го број них 
пре го во ра и уце на, до шло до бом бар до ва ња НА ТО сна га Ср би-
је и Цр не Го ре (1999). На кон окон ча ња ове вој не агре си је, тру пе 
Ује ди ње них на ци ја за по се да ју под руч је Ко со ва и Ме то хи је, али 
исто вре ме но на ста је но ви и сна жни ји та лас на си ља и те ро ра пре-
ма Ср би ма, њи хо вој имо ви ни и кул тур ној ба шти ни свет ског зна-
ча ја, на ста је ко лек тив на од ма зда про тив срп ског на ро да на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Др жав но ру ко вод ство Ср би је и у ова квој си ту а ци ји је 
по ка за ло сво ју не моћ, а у стро го кон тро ли са ној јав но сти све што је 
ве за но за Ко со во по при ма ло је пе жо ра тив не ко но та ци је. 

САВРЕМЕНАРАЗУМЕВАЊАУЛОГЕ
КОСОВСКОГМИТАУСРПСКОЈПОЛИТИЦИ

Са вре ме на раз у ме ва ња уло ге ко сов ског ми та у об ли ко ва њу 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та за сно ва на су на раз ли чи тим те о-
риј ским и идеј но-по ли тич ким ста во ви ма раз у ме ва ња на ци је и на-
ци о нал ног иден ти те та. О то ме по сто ји мно штво раз ли чи тих ста во-
ва у ли те ра ту ри, ко ји у су шти ни по ла зе од основ не ди ле ме: ‘’да ли 
је на ци о нал ни иден ти тет уро ђен или сте чен’’.25) Раз ма тра ња на ци о-
нал ног иден ти те та уте ме ље на на раз ја шња ва њу ове ди ле ме су у ве-
ли кој ме ри па ра диг ме са вре ме ног те о риј ског раз у ме ва ња на ци је и 
на ци о нал ног иден ти те та. За то се као основ ни ти по ви на ци о нал ног 
иден ти те та ис ти чу ет нич ки и гра ђан ски, ко ји се у ли те ра ту ри че сто 
озна ча ва ју и као: при мор ди јал ни и кон струк тив ни; ор ган ски и ли-
бе рал ни; и сл. Ет нич комили ис точ ном мо де лу на ци о нал ног иден-
ти те та глав на обе леж ја су „на гла ша ва ње за јед ни це ро ђе ња и род не 

24)  Isto, str. 263.

25)  Ја сна Ми ло ше вић: ‘’Зна чај на ци о нал ног иден ти те та’’, Српскаполитичкамисао, Бе о-
град, 1-4/2003., стр. 156.
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кул ту ре“,26) од но сно прет по ста вље не ве зе по ло зи и ге не а ло ги ји, 
као и спе ци фич них кул тур них са др жа ја: је зик, оби ча ји, ми то ло ги-
ја, тра ди ци ја и на род на мо би ли за ци ја. A пре ма гра ђан ском мо де лу 
раз у ме ва ња на ци о нал ног иден ти те та, на ци ја је по ли тич ка за јед ни ца 
уста но вље на на ли бе рал ном прин ци пу јед на на ци ја - јед на др жа ва. 
Ов де се на ци ја из јед на ча ва са др жа вом, а при пад ност на ци ји, као 
свест о за јед ни штву ко ју има ју ње ни при пад ни ци, по и сто ве ћу је са 
при пад но шћу од ре ђе не др жа ве.27) Овај мо дел на ци о нал ног иден ти-
те та чи не: исто риј ска те ри то ри ја; је дин стве на по ли тич ка за јед ни ца 
у ко јој је обез бе ђе на прав но-по ли тич ка јед на кост ње них при пад ни-
ка; и за јед нич ка кул ту ра и иде о ло ги ја.

У из ло же ним мо де ли ма раз у ме ва ња на ци је и на ци о нал ног 
иден ти те та са др жа на су и са вре ме на схва та ња ко сов ског ми та. 
Ана лог но то ме, мо гу се услов но озна чи ти и два при сту па у раз у-
ме ва њу уло ге ко сов ског ми та у срп ској по ли ти ци, а то су: етнички 
и грађански. У ет нич ком мо де лу ко сов ски мит се раз у ме као нај-
ва жни ји део срп ског кул тур ног обра сца и кључ ни чи ни лац срп ске 
на ци о нал не све сти, он је ‘’сим бол иден ти те та срп ског на ро да’’.28) 
За тим, да је ко сов ски мит ду хов на вер ти ка ла у ко лек тив ној све сти 
Ср ба и осо бе но кул тур но на сле ђе: ‘’ду хов на, вер ска и кул тур на са-
мо свест срп ског на ро да; енер ги ја ко ја ства ра на ци ју; исто риј ска и 
др жа во твор на свест срп ске на ци је; енер ги ја ко ја од на ро да об ли-
ку је по ли тич ку на ци ју’’.29) У ко сов ском ми ту је из ра же на уз ви ше-
на фи ло зо фи ја у чи јем је сре ди шту на че ло сло бо де, ‘’сло бо да је 
је ди на вред ност за ко ју ва ља жи ве ти и уми ра ти’’.30) У осно ви овог 
ми та, из гра ђен је спе ци фи чан ко лек тив ни мен та ли тет ко ји се из ра-
жа ва у сва ком при пад ни ку ко лек ти ва, ‘’у са др жа ји ма ње го ве све-
сти и на чи ну ње го вог ми шље ња, у ње го вом по на ша њу и ње го вим 
на ви ка ма, у на чи ну ње го вог из ра жа ва ња, пре све га кроз је зик, али 
и кроз умет но сти, а на ров но и у на чи ну ка ко ис по ља ва сво ја осе ћа-
ња, ка ко ис ка зу је сво је емо ци је’’.31) Уло га ко сов ског ми та у срп ској 
исто ри ји и по ли ти ци се оце њу је као по зи тив на, јер је имао од лу чу-

26) An to ni Smit D: Nacionalni identitet, Bi bli o te ka XX vek, Ze mun; Či go ja štam pa, Be o grad, 
1998., str. 26.

27) Љу бо мир Та дић: ‘’На ци о нал но пи та ње и де мо кра ти ја’’, Трећи програм, Бе о град, 
2/1990., стр. 43.

28)  Ми ха и ло Мар ко вић: ‘’Ко со во и европ ска ци ви ли за ци ја’’, КосовоиМетохијауцивили-
зацијскимтоковима, исто, стр. 16.

29)  Ми лан Ра ду ло вић: ‘’Ко сов ски за вет у срп ској књи жев но сти - ге не за мо ти ва’’, Косовои
Метохијауцивилизацијскимтоковима, исто., стр. 34.

30) Мир ко Зу ро вац: ‘’Лу ча ко сов ског ми та’’, СрбинаКосовуиуМетохији, исто., стр. 81.

31)  З. Кон стан ти но вић, Исто, стр. 40.
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ју ћу уло гу у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та, кон сти-
ту и са њу срп ске на ци је, осло бо ди лач ким бор ба ма срп ског на ро да и 
ства ра њу мо дер не срп ске др жа ве. Уз ко сов ски мит увек се ве зу је и 
пи та ње Ко со ва, јер се оно раз у ме као су штин ски део би ћа срп ског 
на ро да и ње го во оту ђе ње се схва та као од у зи ма ње нај бит ни јег са-
др жа ја срп ског иден ти те та и иш че за ва ње срп ског на ро да из исто-
ри је: ‘’од у зе ти нам ову по кра ји ну - исто је као да сте нам ис чу па ли 
ср це из гру ди’’.32) 

У гра ђан ском мо де лу, чи ји за ступ ни ци се бе на зи ва ју Друга
Србија, ко сов ски мит се са гле да ва ис кљу чи во кроз по ли тич ку при-
зму и од ре ђу је као на ци о нал ни по ли тич ки мит ко ји чи ни по кре-
тач ко је згро срп ског на ци о на ли зма. Сма тра се да је ко сов ски мит 
то ком исто ри је по стао ‘’сим бол кр ва ве осве те пре ма свим ‘Тур ци-
ма’ и му сли ма ни ма уоп ште’’.33) А на кон сло ма Ото ман ског цар ства, 
та ква осве та је окре ну та пре ма Ал бан ци ма на Ко со ву. То ком ра та 
у Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма овим схва та њи ма, тра ди ци о нал но 
не га тив на уло га је на ме ње на Бо шња ци ма, ко је је срп ска про па ган-
да про гла си ла Тур ци ма, и да је по ли тич ка ма ни пу ла ци ја стра хом 
од по нов не до ми на ци је ‘’Ту ра ка’’ по ста ла иде о ло шка осно ва ко-
ја је до ве ла до тра ге ди је у Бо сни и Хер це го ви ни то ком де ве де се-
тих.34) Нео спор но је да ко сов ски мит чи ни део исто риј ске све сти, 
‘’али ње го ва по ли тич ка функ ци о на ли за ци ја, ко ја исто риј ском се-
ћа њу до да је Ко со во као област ‘у ко ју јед ног да на тре ба да се вра-
ти’ во ди ла је и во ди у су ко бе у од но си ма Ср ба и Ал ба на ца’’.35) За-
то се уло га ко сов ског ми та у по ли ти ци сма тра фа тал ном јер, ка ко 
се ука зу је, не гу је ира ци о нал не пој мо ве о ра сној спе ци фич но сти, 
про мо ви ше ми ре ње са суд би ном и фа та ли зам, за го ва ра ну жност 
жр тво ва ња обе ћа ва ју ћи ‘’цар ство не бе ско’’ и фа во ри зу је смрт над 
жи во том.36) Ко сов ски мит је, ка ко ука зу је Иван Чо ло вић, при ча о 
уби ја њу, стра да њу и осве ти, а стан дар ди Европ ске уни је зах те ва ју 
спрем ност на жи вот у ми ру и са рад њу са су се ди ма.37) За то, пре ма 

32)  Емир Ку сту ри ца: ‘’Косовски мит’’ и митологија БредаПита, http://vi zi o nar ski.wor-
dpress.com/ 2012/03/19/ ко сов ски-мит-и-ми то ло ги ја-бре да-пи та/, 2012. Пре у зе то: 27. 08. 
2012.

33)  So nja Bi ser ko: CollapseoftheKosovoMyth,  http://bal kan wit ness.glypx.com/bi ser ko-ko so-
vo-myth.htm,2008. Пре у зе то: 18. 08. 2012.

34)  Bra ni mir An zu lo vic: HeavenlySerbia:FromMythtoGenocide, Uni ver sity Press, New York, 
1999.

35)  La tin ka Pe ro vić: Otkazano predavanje, http://pe sca nik.net/2008/10/ot ka za no-pre da va nje/, 
2008. Пре у зе то: 21. 08. 2012.

36)  Lj. Tr gov če vić, Isto.

37)  Omer Ka ra beg: ‘’Za što je ko sov ski mit to li ko pri su tan u sa vre me noj Sr bi ji’’, (in ter vju sa Sve-
tla nom Slap šek i Iva nom Čo lo vi ćem), Danas, Be o grad, 8.05.2009.
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овим схва та њи ма, ис ти ца ње ко сов ског ми та оте жа ва до бре од но се 
са су сед ним на ро ди ма и при сту па ње Ср би ји евро ин те гра циј ским 
про це си ма. 

***
У об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та ко сов ски 

мит је био ва жан чи ни лац на ци о нал них осе ћа ња и имао је ве о ма 
зна чај ну уло гу у про це су кул тур не и по ли тич ке хо мо ге ни за ци-
је Ср ба, на ро чи то у вре ме осло бо ди лач ких ра то ва од Ото ман ске 
им пе ри је то ком XIX и по чет ком XX ве ка. На ста нак овог ми та је 
ве зан за на ра ти ве о Ко сов ској би ци из 1389. го ди не уте ме ље не у 
цр кве ној књи жев но сти и срп ским еп ским пе сма ма ко сов ског ци-
клу са, а по том и у кон ти ну и ра ном при по ве да њу о овом до га ђа ју 
ко је при па да раз ли чи тим дис кур си ма. У про це су на ста ја ња мо дер-
не срп ске на ци је и др жа ве ко сов ски мит је про жи мао све дру штве-
но-исто риј ске и кул тур не про це се. Још од Пр вог срп ског устан ка 
(1804-1813), ко сов ски мит је по чео све из ра зи ти је да се ис ти че у 
кул тур ном и по ли тич ком жи во ту Ср ба, на ро чи то кроз пи та ња сло-
ге и из да је, као и на ци о нал ног је дин ства. То ком XIX ве ка, срп ски 
пи сци су ра до узи ма ли за те му сво јих де ла Ко сов ску бит ку, а на-
ро чи то у вре ме на ци о нал ног ро ман ти зма, ка да је ко сов ска ле ген да 
ак ту е ли зо ва на, нај пре у де ли ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, а по-
том Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. На ци о нал ни ро ман ти зам, про жет 
кроз њи хо ва де ла, као и идеј на стру ја ња, кроз омла дин ске на ци о-
на ли стич ке по кре те у Евро пи у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, под сти-
ца ли су на ци о нал на осе ћа ња и осло бо ди лач ке те жње мла дих ин те-
лек ту а ла ца, пе сни ка и књи жев ни ка у срп ском на ро ду. Омла ди на је 
ис ти ца ла срп ски на ци о на ли зам и Ду ша но во цар ство, под сти ца ла 
исто риј ско се ћа ње и љу бав пре ма на род ној про шло сти, а ко сов ска 
ле ген да у ње ним ре до ви ма је по ста ја ла све по пу лар ни ја. У ово до-
ба до шло је и до ре во лу ци о ни са ња срп ске на ци о нал не све сти че му 
су до при не ли и устан ци у Цр ној Го ри и Хер це го ви ни, а по том рат 
Ср би је про тив Тур ске (1876-1878) на кон че га је Ср би ја сте кла не-
за ви сност и из ве сно те ри то ри јал но про ши ре ње.

Ко сов ски мит је свој вр ху нац до сти гао у вре ме кра јем XIX 
и по чет ком XX ве ка, у три ве о ма сна жна та ла са: Пр ви је у вре ме 
обе ле жа ва ња 500 го ди шњи це Ко сов ске бит ке (1889), ка да је ко сов-
ска те ма ти ка би ла до ми нант на те ма у књи жев ном и умет нич ком 
ства ра ла штву, јав ним ма ни фе ста ци ја ма и од та да је за по че та на ци-
о нал но-вер ска про сла ва Ви дов да на; дру ги, то ком Бал кан ских ра-
то ва, ка да је осло бо ђе ње Ко со ва и Ме то хи је, као и дру гих срп ских 
кра је ва, ту ма че но као ис пу ње ње за ве та пре да ка и осве та Тур ци ма 
за по раз из 1389. го ди не. И тре ћи, то ком Пр вог свет ског ра та, ка да 
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је ко сов ски мит ин стру мен та ли зо ван у функ ци ји ује ди ње ња Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и тре ти ран као за јед нич ко кул тур но на сле ђе 
ко је ује ди њу је ове на ро де. У пр ва два та ла са до шло је до од лу чу-
ју ћег ути ца ја ко сов ског ми та на об ли ко ва ње срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та, а у тре ћем до ње го ве ре кон струк ци је у ци љу ства ра ња 
ши ре на ци о нал не за јед ни це. У дру гој по ло ви ни XX ве ка, ко сов ски 
мит је по но во ак ту е ли зо ван, на ро чи то у вре ме за о штра ва ња кри зе 
на Ко со ву и Ме то хи ји и при ли ком обе ле жа ва ња 600. го ди шњи це 
Ко сов ске бит ке (1989). По но во до ла зи ре кон струк ци је на ци о нал-
ног иден ти те та, али са да у ци љу ја ча ња срп ске на ци о нал не хо мо-
ге ни за ци је.

Са вре ме на раз у ме ва ња уло ге ко сов ског ми та у об ли ко ва њу 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та за сно ва на су на раз ли чи тим те о-
риј ским и идеј но-по ли тич ким ста во ви ма раз у ме ва ња на ци је и на-
ци о нал ног иден ти те та, ко ји се мо гу услов но озна чи ти као: етнич-
ки и грађански. У ет нич ком мо де лу се по ла зи од те зе да ко сов ски 
мит чи ни осно ву срп ског на ци о нал ног иден ти те та, да је он ду хов на 
вер ти ка ла у ко лек тив ној све сти срп ског на ро да и осо бе но кул тур но 
на сле ђе ко је не ште ти Ср би ма у од но си ма са дру гим на ро ди ма на 
Бал ка ну и у евро и не гра циј ским про це си ма. А у гра ђан ском мо де-
лу, ко сов ски мит се ви ди ис кљу чи во као по кре тач ко је згро срп ског 
на ци о на ли зма ко ји ште ти Ср би ма у од но си ма са су сед ним на ро ди-
ма и евро ин те гра циј ским про це си ма. 

JovanBazic

THEROLEOFOFTHEKOSOVOMYTH
INSHAPINGSERBIANNATIONALIDENTITY

Summary
This pa per exa mi nes the ro le of Ko so vo myth in sha ping Ser bian 

na ti o nal iden tity thro ugh a very com plex so cio-hi sto ri cal pro ces ses, as 
well as his re flec ti ons on mo dern Ser bian po li tics. The emer gen ce of 
the Ko so vo myth is re la ted to the nar ra ti ves of the bat tle of Ko so vo in 
the 1389th fo un ded in the church li te ra tu re and the Ser bian po ems of 
Ko so vo epic cycle, and then in con ti nu ing storytel ling abo ut this event 
which be long to dif fe rent di sco ur ses. The Ko so vo myth is the most im-
por tant Ser bian myth that forms the ba sis of Ser bian na ti o nal iden tity. It 
was an im por tant ele ment of na ti o nal fe e lings and had a very im por tant 
ro le in the cul tu ral and po li ti cal ho mo ge ni za tion of Serbs, espe ci ally 
du ring the wars of li be ra tion from the Ot to man Em pi re. Its pe ak, the 
Ko so vo myth re ac hed du ring the Bal kan Wars (1912-1913), when the 
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li be ra tion of Ko so vo and ot her Ser bian re gi ons, was in ter pre ted as the 
ful fil lment of the co ve nant of an ce stors and re ven ge to Turks for the de-
fe at from the 1389th year. The myth was la ter not so emp ha si sed ex cept 
it two mo re po wer ful wa ves. First, du ring the First World War when 
it was in stru men ta li zed in the fun ction of uni fi ca tion of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes and was tre a ted as a com mon cul tu ral he ri ta ge that uni tes 
the se na ti ons; and then, at the end of the twen ti eth cen tury, du ring the 
esca la tion of the cri sis in Ko so vo and Me to hi ja and the ce le bra tion of 
the 600-year Bat tle of Ko so vo (1989).
Keywords: Ko so vo myth, na ti o nal iden tity, Euro pean in te gra tion
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Resume
This pa per exa mi nes the ro le of the Ko so vo myth in sha ping 

Ser bian na ti o nal iden tity in the ni ne te enth and twen ti eth cen tury. The 
emer gen ce of this myth is re la ted to the nar ra ti ves of the bat tle of Ko-
so vo in the 1389th fo un ded in the the church li te ra tu re and the Ser bian 
po ems from Ko so vo epic cycle, and then in a con ti nu o us nar ra tion of 
this event, which be longs to dif fe rent di sco ur ses. In the pro cess of the 
for ma tion of the mo dern Ser bian na tion and sta tes Ko so vo myth has 
been aro und sin ce the First Ser bian Upri sing (1804-1813) be gan ever 
mo re cle arly stand out, espe ci ally the is su es of unity and be trayal. La ter, 
in the pe riod of na ti o nal ro man ti cism, the myth be co mes mo re and mo-
re a fac tor in the ove rall sen se of na ti o nal cul tu ral and ar ti stic cre a tion 
and edu ca ti o nal re vi val of the Ser bian pe o ple, which ha ve con tri bu ted 
the ir works espe ci ally Vuk Ste fa no vic Ka rad zic and Pe tar II Pe tro vic. 
All the mo re en co u ra ged hi sto ri cal me mory and lo ve of folk past, it was 
po in ted out Du san’s Em pi re, and the Ko so vo le gend has be co me in cre-
a singly po pu lar, par ti cu larly among young Ser bian in tel lec tu als. Be ca-
u se the re has been re vo lu ti o ni zing the Ser bian na ti o nal con sci o u sness 
and fa ci li ta ted by the upri sings in Mon te ne gro and Her ze go vi na, Ser bia 
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and then the war aga inst Tur key (1876-1878) and then Ser bia ga i ned 
in de pen den ce and cer tain ter ri to rial ex pan si on.

 The Ko so vo myth has re ac hed its pe ak du ring the la te ni ne te enth 
and early twen ti eth cen tury, in three very strong wa ves: first in ti me, 
mar king the 500 an ni ver sary of the Bat tle of Ko so vo (1889), when the 
Ko so vo the me was the do mi nant the me in the li te rary and ar ti stic cre a-
tion, and pu blic events sin ce then it has star ted a na ti o nal-re li gi o us Vi-
dov dan ce le bra tion the ot her, du ring the Bal kan wars, when the li be ra-
tion of Ko so vo and ot her Ser bian re gi ons, in ter pre ted as the ful fil lment 
of the co ve nant an ce stors and re ven ge for the de fe at of the Turks from 
the 1389th year. And third, du ring the First World War, when the Ko so-
vo myth in stru men tal in the fun ction of the uni fi ca tion of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes and tre a ted as a com mon cul tu ral he ri ta ge that uni tes the-
se na ti ons. In the first two wa ves, the re has been a de ci si ve in flu en ce 
on the for ma tion of the Ko so vo myth of Ser bian na ti o nal iden tity, and 
the third to its re con struc tion in or der to cre a te a bro a der na ti o nal com-
mu nity. In the se cond half of the twen ti eth cen tury, the Ko so vo myth 
has again be co me acu te, par ti cu larly du ring the esca la tion of the cri sis 
in Ko so vo and Me to hi ja and to mark 600th an ni ver sary of the Bat tle of 
Ko so vo (1989). Again co mes the re con struc tion of na ti o nal iden tity, but 
now in or der to strengthen the Ser bian na ti o nal ho mo ge ni zing. 

Mo dern un der stan ding of the ro le of the Ko so vo myth ba sed on 
va ri o us the o re ti cal and ide o lo gi cal and po li ti cal vi ews, which are ten-
ta ti vely de fi ned as fol lows: et hnic and ci vil. The et hnic mo del stres ses 
that Ko so vo myth is the ba sis of the Ser bian na ti o nal iden tity, that he is 
a spi ri tual ver ti cals in the col lec ti ve con sci o u sness of the Ser bian pe o-
ple and the par ti cu lar cul tu ral he ri ta ge, which is not har mful to Serbs in 
re la ti ons with ot her na ti ons in the Bal kans and in pro ces ses of Euro pean 
in te gra tion. And in the ci vic mo del, the Ko so vo myth is seen so lely as 
the dri ving co re of Ser bian na ti o na lism and sug gests that his emp ha sis 
on har ming re la ti ons with Serbs in ne ig hbo ring na ti ons and pro ces ses 
of Euro pean in te gra tion.

* Овај рад је примљен 14. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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ЗАШТИТАНАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСА
РЕПУБЛИКЕСРБИЈЕУПРОЦЕСУ
МЕЂУНАРОДНИХИНТЕГРАЦИЈА*

Сажетак
До сти за ње и за шти та на ци о нал них ин те ре са се, тра ди ци нал-

но, ве зу је за ста ње без бед но сти др жа ве и на ци је: на ци о нал на без-
бед ност упра во под ра зу ме ва не сме та но до сти за ње, ужи ва ње и раз-
вој на ци о нал них вред но сти и из ве сност ре а ли зо ва ња на ци о нал них 
ин те ре са, од су ство прет њи по на ци о нал не вред но сти и ин те ре се, 
као и од су ство стра ха да ће би ти угро же ни. Од спо соб но сти др жа-
ве да пра вил но утвр ди и ефи ка сно ре а ли зу је на ци о нал не ин те ре се, 
за ви си и сте пен без бед но сти дру штва, др жа ве и ме ђу на род не за-
јед ни це. По ли ти ка спро во ђе ња на ци о нал них ин те ре са је сло же на и 
у дис пер зи ји из ме ђу ре ал них на ци о нал них по тре ба, ин те ре са дру-
штве них, по ли тич ких и  не фор мал них (ин те ре сних и ло би стич ких) 
гру па, на ци о нал не мо ћи, ста ња на ци о нал не и ме ђу на род не без бед-
но сти, на ци о нал ног и ме ђу на род ног пра ва, спољ не по ли ти ке дру-
гих др жа ва и по ли ти ке ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Уз то, у про па-
ги ра њу на ци о нал них ин те ре са др жав ни ци не ка да ни су објек тив ни, 

* Рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та: „Развојинституционалних
капацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеорганизованомкриминалуи
тероризмууусловимамеђународнихинтеграција“. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр.179045), а ре а ли зу је Кри-
ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014). Ру ко во ди лац про јек та је 
проф. др Са ша Ми јал ко вић.
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а че сте про ме не ре жи ма у тран зи циј ским др жа ва ма не рет ко усло-
вља ва ју и дра стич ну про ме ну аген де на ци о нал них ин те ре са. Нај-
зад, опреч ност ста во ва у по гле ду де кла ри са ња и на чи на до сти за ња 
на ци о нал них ин те ре са мо же да под стак не кон флик те на ци о нал них 
и ме ђу на род них раз ме ра, по себ но у дру штви ма са не раз ви је ном 
то ле ран ци јом, без бед но сном и по ли тич ком кул ту ром, и у ко ји ма 
и не по сто ји кон ти ну и тет у во ђе њу на ци о нал не по ли ти ке. У та ко 
тур бу лент ним окол но сти ма ни је јед но став но де фи ни са ти и до сти-
ћи на ци о нал не при о ри те те, а ти ме ни оси гу ра ти на ци о нал ну без-
бед ност. У та квој си ту а ци ји се на ла зи и Ре пу бли ка Ср би ја, као зе-
мља у тран зи ци ји ко ја те жи ме ђу на род ним ин те гра ци ја ма.
Кључ не ре чи: по ли ти ка, на ци о нал ни ин те ре си, на ци о нал не вред но сти, 

на ци о нал на без бед ност, ме ђу на род не ин те гра ци је, Ре пу-
бли ка Ср би ја.

ДИЛЕМААГЕНДЕСАВРЕМЕНИХ
НАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСАИОДНОССА
БЕЗБЕДНОШЋУДРЖАВЕИДРУШТВА

„Без бед ност је јед на од основ них људ ских по тре ба“.1) То је 
симбиоза безопасности (одсуство претњи) и сигурности (одсу-
ствостраха)уодносунаизвесневредностииинтересе. С об зи ром 
на то да су пред мет овог ра да на ци о нал ни ин те ре си, у ра ду ће се 
нај пре ука за ти на обим, са др жај и ко ре ла ци је пој мо ва вред но сти, 
ин те ре са и без бед но сти. За тим ће се на при ме ру Ср би је ука за ти на 
од нос на ци о нал них ин те ре са и на ци о нал не без бед но сти, као и на 
бит не чи ни о це ко ји ути чу на оства ри вост на ци о нал них ин те ре са.

Вредности су иде ал на свој ства из ве сних пред ме та, дру штве-
них по ја ва, про це са и са др жа ја све сти ко је им љу ди (по је ди нач но 
и/или ко лек тив но) при да ју, а ко је их чи ни по жељ ним јер им омо гу-
ћа ва ју за до во ље ње по тре ба, по бољ ша ва ју жи вот, од но сно ужи ва ју 
у њи ма. „Мо гу да бу ду ма те ри јал не и ду хов не. Ре ла тив но су трај не 
и ди на мич не по ја ве, усло вље не исто риј ским, кул ту ро ло шким, ре-
ли гиј ским, иде о ло шким, ге о граф ским, вре мен ским и дру гим кри-
те ри ју ми ма, због че га се и раз ли ку ју ме ђу др жа ва ма и дру штве ним 
гру па ма“2) (вредносни системи). Вред но сти ко је има ју ре ла тив-

1) Аnthony Bur ke, “Apo ri as  of   Se cu rity”, Alternatives:Global,Local,Political, Sa ge Pu bli ca ti-
ons, Inc, Vol. 27, No. 1/2002, стр. 1.

2) Во јин Ди ми три је вић, „Без бед ност и по ли тич ка за јед ни ца“, у збор ни ку:Реформасектора
безбедности (ур. Ха џић Ми ро слав), Ин сти тут Г 17 плус и Цен тар за ци вил но-вој не од но се, 
Бе о град, 2003, стр. 37–38.
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но тра јан и ве ли ки зна чај за по је дин ца или ко лек тив, на зи ва ју се
дру штве ним. У за ви сно сти од то га чи је су (по је ди нац, дру штве не 
гру пе и дру штво, др жа ва, ме ђу на род на за јед ни ца, чо ве чан ство и 
пла не та), вред но сти мо гу да се по де ле  на ин ди ви ду ал не, дру штве-
не, др жав не и на ци о нал не, ме ђу на род не и гло бал не – чо ве чан ске 
вред но сти.

Националневредности су од зна ча ја за це ло куп но дру штво 
и др жа ву. То су: оп ста нак др жа ве и на ци је; мир, сло бо да, пра ва и 
без бед ност љу ди и дру штве них гру па; ква ли тет жи во та на ро да и 
на ци је и со ци јал но бла го ста ње; устав ни и прав ни по ре дак др жа ве и 
вла да ви на пра ва; јав ни по ре дак, ред и мир; еко ном ски про спе ри тет, 
енер гет ска ста бил ност и ин фор ма ци о ни ре сур си; по ли тич ка ста бил-
ност и на ци о нал но је дин ство; те ри то ри јал ни ин те гри тет; су ве ре ни-
тет; на ци о нал ни по нос и до сто јан ство; на ци о нал ни иден ти тет; здра-
ва жи вот на сре ди на и дру ге вред но сти.3)

С дру ге стра не, интерес се на ла зи у сре ди шту раз ма тра ња 
о по је дин цу, дру штве ним гру па ма, али и о на стан ку, при ро ди и 
функ ци ји др жа ве. Се ман тич ки, ин те рес на ла тин ском је зи ку (inte-
resum, interese) зна чи уче ство ва ти у не че му, би ти за ин те ре со ван за 
не што. Мо дер но, про ши ре но по и ма ње ин те ре са об у хва та и ка те-
го ри је по пут вред но сти, ста во ва, оче ки ва ња и те жњи; реч ју, ин те-
рес је мо ти ва ци о ни фак тор, ре гу ла тор по је ди нач ног и ко лек тив ног 
по на ша ња, си но ним за по тре бу и те сно је ве зан за вред но сти. У 
од ре ђе њу ин те ре са тре ба по ћи од по тре ба и ци ља оног о чи јим ин-
те ре си ма се рас пра вља. Од пре о вла ђу ју ће све сти, си сте ма вред но-
сти и иде ја за ви си и де фи ни са ње ин те ре са и при о ри те та у њи хо вом 
до сти за њу; исто вре ме но, ин те ре си по кре ћу дру штве но по на ша ње, 
али и по врат но ре де фи ни шу си стем вред но сти и иде ја.4)

Зна чи, „ин те ре си су ре флек си ја про јек то ва них по тре ба за до-
сти за њем, ужи ва њем, за шти том и уна пре ђе њем од ре ђе них вред но-
сти, ко ји их де тер ми ни шу и у чи јој су функ ци ји. Ге не рал но, ин те-
рес је те жња ка до сти за њу и оства ре њу кон крет них ци ље ва, пла но ва, 
иде ја, ко ји ра ђа ју но ве ин те ре се. Од нос на ци о нал них вред но сти и 
ин те ре са је ка у за лан, али ни је увек дво сме ран. На чел но, ин те ре-
си зе мље мо гу да бу ду угро же ни, а да исто вре ме но ни су угро же не 
ње не ви тал не вред но сти, и обр ну то. Исто вре ме но, су бјек ти пра ве 
хи је рар хи ју при о ри те та и зна ча ја лич них ин те ре са. Та ко се не кад на 
пу ту оства ри ва ња пре те жних ин те ре са све сно при ста је на ште ту по 

3) Са ша Ми јал ко вић: Национална безбедност, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2011, стр. 33–34.

4) Ми ро слав Жив ко вић: Теоријадржавеиправа–Теоријадржаве, По ли циј ска ака де ми ја, 
Бе о град, 1995, стр. 205–207.
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дру ге ин те ре се. Нај зад, не рет ко по је дин ци или ин те ре сне гру пе лич-
не ин те ре се пред ста вља ју као оп ште.“5)

Ви тал не на ци о нал не вред но сти про кла мо ва не су ме ђу на род-
ним јав ним пра вом и уста ви ма др жа ва. На ци о нал ни ин те ре си се про-
кла му ју на ци о нал ним стра те гиј ским до ку мен ти ма, а спро во де на ци-
о нал ним по ли ти ка ма. На чел но, на ци о нал ни ин те ре си би мо ра ли да 
бу ду у ду ху ме ђу на род ног и на ци о нал ног пра ва, што у прак си че сто 
и ни је слу чај.6)

Зна чи, ин те ре си и вред но сти мо гу, али и не мо ра ју да се по ду-
да ра ју. Ге не рал но, по јам ин те ре са је ужег оби ма од пој ма вред но сти 
ка да под ра зу ме ва ко рист, до би так ко јим се уна пре ђу је ква ли тет по-
сто је ћих, али мо же да бу де и ши рег оби ма, ка да се њи ме оства ру ју 
но ве вред но сти. Та ко ђе, ви тал не вред но сти су ба за из ко је се цр пу 
по тен ци ја ли за ре а ли зо ва ње ин те ре са. Уко ли ко се и не по ду да ра ју, 
си гур но су ком пле мен тар не ка те го ри је. Дру штве не вред но сти и ин-
те ре си одр жа ва ју гру пе, дру штво и др жа ву у це ли ни, чи не их ста бил-
ни јим, ком пакт ни јим и усме ра ва ју њи хо во де ло ва ње ка за јед нич ком 
на прет ку. Же ље не вред но сти и ин те ре си мо гу да бу ду сна жан чи ни лац 
про ме на. Та ко ђе, вре ме ном до ла зи до про ме на у вред но сном си сте му 
дру штва, па се од ре ђе не вред но сти од ба цу ју, ме ња ју или се при хва та-
ју но ве, од но сно мо же до ћи до про ме не у хи јар хи ји ин те ре са. Нај зад, 
на ци о нал ни ин те ре си че сто су про јек ци ја вла да ју ће дру штве не гру пе, 
тј. ре жи ма, што се увек не по ду да ра са оп штим ин те ре си ма на ро да.7)

Савременанационалнабезбедност се раз ли ку је од тра ди ци-
о нал ног по и ма ња др жав не без бед но сти (за шти ће ност др жа ве од 
по ли тич ког кри ми на ла и за шти ће ност по рет ка вла сти и ре жи ма).8) 
То је син те за без бед но сти дру штва (без об зи ра на ет нич ко, вер ско, 
ра сно и иде о ло шко опре де ље ње ње го вих чла но ва) и без бед но сти 
др жа ве, али и њи хо во пар ти ци пи ра ње у ме ђу на род ној и гло бал ној 
без бед но сти. Реч је о из ве сном ста њу за шти ће но сти њи хо вих ви-
тал них вред но сти и ин те ре са ко је се оп ти ми зу је функ ци јом вој ног 
и ци вил ног, др жав ног и не др жав ног сек то ра на ци о нал ног си сте ма 
без бед но сти, уз осла ња ње на ви до ве ме ђу на род не са рад ње у без-
бед но сти и на број не ме ђу на род не (не вла ди не и ме ђу вла ди не) ак-
те ре.

5) Са ша Ми јал ко вић, Исто, стр. 36.

6) О од но су на ци о нал них ин те ре са („др жав них раз ло га“) и вла да ви не пра ва ви ди – Ра до-
слав Га ћи но вић, „Де мо кра ти ја и без бед ност у на ци о нал ној др жа ви“, Српскаполитичка
мисао, број 1, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 158.

7) Са ша Ми јал ко вић, Исто, стр. 36.

8) Упо ре ди: Са ша Ми јал ко вић, Ми лан Ми ло ше вић: Обавјештајнобезбједноснадјелат-
ностислужбе, Ви со ка шко ла уну тра шњих по сло ва, Ба ња Лу ка, 2011, стр. 9.
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Зна чи, са вре ме на на ци о нал на без бед ност је ста ње не сме-
та ног оства ри ва ња, раз во ја, ужи ва ња и оп ти мал не за шти ће но сти 
на ци о нал них и др жав них вред но сти и ин те ре са, као и од су ство 
(по је ди нач ног, груп ног и ко лек тив ног) стра ха од њи хо вог угро жа-
ва ња, те ко лек тив ни осе ћај спо кој ства, из ве сност и кон тро ла над 
раз во јем бу ду ћих по ја ва и до га ђа ја од зна ча ја за жи вот дру штва и 
др жа ве. Та кво ста ње се до сти же, одр жа ва и уна пре ђу је функ ци јом 
без бед но сти гра ђа на, на ци о нал ног си сте ма без бед но сти и над на-
ци о нал ним без бед но сним ме ха ни зми ма.9)

Овај кон цепт је из ве сна „рас кр сни ца“  оста лих кон це па та 
(си сте ма и мо де ла) без бед но сти, као и вред но сти и ин те ре са ко ји 
се у окви ру њих шти те. Ово сто га што у за шти ти на ци о нал не без-
бед но сти, по ред др жа ва и ме ђу на род не за јед ни це, уче ству ју и тзв.  
недржавни, субнационалниитранснационалниактери (по је дин-
ци, дру штве ни и при ват ни ко лек ти ви, не вла ди не ор га ни за ци је). 
Иако код са вре ме них др жа ва, на ро чи то код на ци о нал них, уве ли ко 
сла бе не ка тра ди ци о нал на он то ло шка обе леж ја др жав но сти (су ве-
ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет), др жа ве и да ље је ди не има ју 
све ка па ци те те (људ ске, ма те ри јал но-тех нич ке и ор га ни за ци о не) за 
за шти ту свих ни воа без бед но сти од нај ве ћег бро ја иза зо ва, ри зи ка 
и прет њи.10) 

Де фи ни са ње националнихинтереса је, због мо гућ но сти њи-
хо вог „фал си фи ко ва ња“, про бле ма тич но. Ге не рал но, национални
интерес је опе ра ци о на ли за ци ја основ них по тре ба на ци је или др-
жа ве и (не)по сред но се од но си на њи хо ву без бед ност. Виталнина-
ционалниинтерес је по год ност од ве ли ког или пре суд ног зна ча ја за 
оп ста нак и раз вој на ци је. Остали су на ци о нал ни ин те ре си чи јим 
се не ре а ли зо ва њем и не до сти за њем не до во де у пи та ње оп ста нак 
и раз вој на ци је.

Ви тал ни на ци о нал ни ин те ре си (по пут са мо о чу ва ња, за шти-
те су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног и на ци о нал ног ин те гри те та) су 
рет ко кад пред мет пре го ва ра ња. Ра ди њи хо ве за шти те на ци ја и др-
жа ва су спрем не да ан га жу ју све рас по ло жи ве сна ге и ду хов не и 
ма те ри јал не ре сур се, те да кре и ра ју и спро во де раз не по ли ти ке.11) 
Ме ђу тим, ин те ре си др жа ве не мо ра ју да се по кла па ју са ње ним 

9) Ши ре: Са ша Ми јал ко вић, „На ци о нал на без бед ност – од вест фал ског до пост хлад но ра-
тов ског кон цеп та“, Војнодело–општевојнинаучно-теоријскичасопис, Ми ни стар ство 
од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, број 2/2009, стр. 55–73.

10) О про бле ми ма и кри зи са вре ме них др жа ва оп шир ни је, у: Љу би ша Де спо то вић, Жи во-
јин Ђу рић, „Раз град ња на ци о нал не др жа ве: на ци о нал на др жа ва у про це си ма де на ци о-
на ли за ци је, де те ри то ри ја ли за ци је и де су ве ре ни за ци је“, Српскаполитичкамисао, број 
2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 41–57.

11) Ми тар Ко вач: Стратегијскаидоктринарнадокументанационалнебезбедности–Теориј-
скеоснове, „Свет књи ге“, Бе о град, 2003, стр. 31−37.
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вред но сти ма, од но сно оства ри ва њем ин те ре са јед них мо гу да се 
угро зе вред но сти и ин те ре си дру гих др жа ва.12) То зна чи да, иако 
су вред но сти и ин те ре си ле ги тим ни и ле гал ни, мо гу да се оства ре 
и на не ле ги ти ман и не ле га лан на чин. Нај зад, на ци о нал ни ин те рес 
мо же да бу де и не мо ра лан и не ле га лан, кад др жа ва ње го вим до-
сти за њем све сно угро жа ва сво је ста нов ни штво, дру штве ну гру пу, 
дру гу др жа ву или ме ђу на род ну за јед ни цу.13)

Ре пу бли ка Ср би ја је, као и дру ге др жа ве, увек на сто ја ла да 
ре а ли зу је сво је на ци о нал не и др жав не ин те ре се, пре вас ход но не-
на сил ним сред стви ма. Исто вре ме но, ви ше је пу та би ла при ну ђе ња 
да шти ти соп стве не ин те ре се ко је су дру ги на па да ли. Нај зад, тре ба 
по ме ну ти и то да све до 2009. го ди не, ка да је усво је на Стратегија
националнебезбедностиРепубликеСрбије,ни смо има ли ја сно и 
пре ци зно де фи ни са не на ци о нал не и др жав не ин те ре се чи јем би-
смо до сти за њу си сте мат ски те жи ли.

У да на шњим, те шким вре ме ни ма за Ср би ју ко ја је по ли тич ки 
не ста бил на и у (пре ду гој) еко ном ској тран зи ци ји, као ин те ре си од 
ви тал ног зна ча ја (националниприоритети) мо гли би да се из дво је: 
очу ва ње те ри то ри јал не це ло куп но сти; ус по ста вља ње пу ног су ве-
ре ни те та над те ри то ри јом Ко со ва и Ме то хи је; европ ска бу дућ ност 
Ср би је и при јем у евро а тлан ске ин те гра ци је (у Европ ску уни ју и 
евен ту ал но у НА ТО);  уна пре ђе ње од но са са Ру си јом и оста лим 
зе мља ма, али и са чла ни ца ма Европ ске уни је и САД; уна пре ђе ње 
по ло жа ја у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, пре све га, у Ује-
ди ње ним на ци ја ма; по ми ре ње и уна пре ђе ње од но са са су се ди ма; 
уна пре ђе ње со ци јал не кон тро ле кри ми на ла, пре све га, те ро ри зма, 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је; еко ном ски раз вој и уна-
пре ђе ње енер гет ске ста бил но сти; уна пре ђе ње ква ли те та жи вот не 
сре ди не; де мо граф ски раз вој; раз вој на у ке, тех ни ке и обра зо ва ња; 
вра ћа ња др жав ног ду га по ве ри о ци ма и сма њи ва ње оби ма за ду же-
но сти гра ђа на код стра них ба на ка и дру ги.14)

Да би се ови на ци о нал ни ин те ре си ре а ли зо ва ли, нео п ход но је 
ис пу ни ти и од ре ђе не националнеобавезе (ко ји су та ко ђе вр ста на-
ци о нал них ин те ре са, од но сно националнихприоритета), пре све-

12) На при мер, екс пло а та тор ском еко но ми јом, моћ не др жа ве оства ру ју сво је еко ном ске ин те-
ре се на ште ту си ро ма шних зе ма ља, што сва ка ко ни је вред ност де мо крат ске др жа ве. Или, 
ору жа ном по бу ном, се па ра ти сти те же от це пље њу де ла те ри то ри је су ве ре не др жа ве на ко јој 
жи ве. Та ко се, ре а ли зо ва њем њи хо вих ин те ре са за ства ра њем соп стве них вред но сти (но ва 
др жа ва са су ве ре ном вла шћу над от це пље ном те ри то ри јом), угро жа ва ју вред но сти и ин те-
ре си ма тич не др жа ве.

13)  Ви ди: Pe ter Ho ugh: UnderstandingGlobalSecurity, Ro u tled ge, Lon don–New York, 2008, 
стр.4; Са ша Ми јал ко вић, Националнабезбедност, стр. 155.

14)  Са ша Ми јал ко вић: Исто, стр. 157.
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га: уса гла си ти на ци о нал но за ко но дав ство са ме ђу на род ним пра вом 
и стан дар ди ма, пр вен стве но са нор ма тив ним си сте мом Европ ске 
уни је; омо гу ћи ти гра ђа ни ма да нео ме та но оства ру ју сво ја пра ва; 
за шти ти ти пра ва на ци о нал них ма њи на; окон ча ти са рад њу са Ха-
шким три бу на лом; за шти ти ти имо ви ну дру гих др жа ва и стра них 
др жа вља на у Ср би ји; ис пу ни ти дру ге ле гал не и ле ги тим не оба ве зе 
на ко је нам ука зу је ме ђу на род на за јед ни ца и дру го.

Пре ма СтратегијинационалнебезбедностиРепубликеСр-
бије15), националне вредности штите се остваривањем нацио-
налнихинтереса. Ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је из раз су ви тал них 
вред но сти и по тре ба гра ђа на, на ро да и др жа ве и про из и ла зе из нај-
ви ших вред но сти ко је су утвр ђе не Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. Об-
у хва та ју све обла сти дру штве ног жи во та и у са гла сно сти су са уни-
вер зал ним вред но сти ма и стре мље њи ма де мо крат ских дру шта ва 
са вре ме ног све та. За шти та на ци о нал них ин те ре са је оп шти циљ и 
сми сао по сто ја ња и функ ци о ни са ња си сте ма на ци о нал не без бед-
но сти.

На ци о нал ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је у обла сти без бед-
но сти су: очу ва ње су ве ре ни те та, не за ви сно сти и те ри то ри јал не 
це ло ви то сти Ре пу бли ке Ср би је; очу ва ње уну тра шње ста бил но сти, 
вла да ви не пра ва и раз вој де мо кра ти је и де мо крат ских ин сти ту ци ја, 
као и ин те гра ци ја у Европ ску уни ју и дру ге ме ђу на род не струк-
ту ре; за шти та жи во та и имо ви не гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је; еко-
ном ски раз вој, уз очу ва ње жи вот не сре ди не и при род них ре сур са; 
ства ра ње мир ног, ста бил ног и си гур ног без бед но сног окру же ња; 
очу ва ње и раз вој ме ђу на род ног по рет ка; стал но одр жа ва ње и учвр-
шћи ва ње ве зе Ср ба ко ји жи ве и ра де у ино стран ству са ма тич ном 
др жа вом, уна пре ђе ње кул тур них, еко ном ских и дру гих об ли ка 
са рад ње са њи ма и по др жа ва ње очу ва ња њи хо вог на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та.16) Стра те ги јом се на гла ша ва и то да је Ре пу-
бли ка Ср би ја од луч на да упо тре би све рас по ло жи ве ка па ци те те и 
ре сур се за за шти ту сво јих на ци о нал них ин те ре са.17)

Ди на мич ност дру штва и без бед но сти, као и дру штве них и 
без бед но сних по тре ба усло вља ва ју и ди на ми ку на ци о нал них ин те-

15) Ви ди гла ву III. (Националниинтересиуобластибезбедности)Стратегијeнационалне
безбедностиРепубликеСрбије, зва нич ни сајт Вла де Ре пу бли ке Ср би је: www.sr bi ja.gov.
rs. О про ми шља њи ма о са вре ме ним на ци о нал ним ин те ре си ма Ре пу бли ке Ср би је, ви ди 
и – Дра го слав Сло вић: Српскинационалниинтереси, Pla to-Bo oks и Фи некс, Бе о град, 
2010.

16) Ви ди – Са ња Шу ља гић: Заснивањесрпскогнационалногидентитета, Ин сти тут за по-
ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012; Мом чи ло Су бо тић: Идентитетигеополитичкаствар-
ностСрба, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

17) Са ша Ми јал ко вић, Исто.
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ре са. Сто га се раз ли ку ју ак ту ел ни, бу ду ћи, ре а ли зо ва ни и пре ва зи-
ђе ни ин те ре си; оп шти, по себ ни и по је ди нач ни ин те ре си; при о ри-
тет ни и ма ње при о ри тет ни ин те ре си; крат ко роч ни, сред ње роч ни и 
ду го роч ни ин те ре си; лак ше и те же оства ри ви ин те ре си итд.

Оства ри вост на ци о нал них ин те ре са усло вље на је број ним 
фак то ри ма – де тер ми нан та ма. Они, ге не рал но, мо гу да се по де ле 
на субјективне, ко ји по сто је у сфе ри дру штве не све сти и на објек-
тивне, ко ји по сто је у спољ ном све ту (ван дру штве не све сти) а мо-
гу, али и не мо ра ју, да бу ду про дукт су бјек тив них фак то ра.

Све ове де тер ми нан те мо гу да бу ду конструктивне (про гре-
сив не), од но сно да има ју позитивне ефек те, а мо гу да бу ду и де-
структивне, тј. да негативно (ре гре сив но) ути чу на на ци о нал не 
ин те ре се. Уз то, у за ви сно сти од то га да ли на ста ју уну тар зе мље 
или до ла зе из ње ног окру же ња, све де тер ми нан те оства ри во сти на-
ци о нал них ин те ре са мо гу да се по де ле на тзв. унутрашње и спољ-
не (ме ђу на род не). Прак тич но, го то во је увек еви дент но ком би но-
ва но де ло ва ње на ве де них ти по ва де тер ми нан ти; од но сно по је ди не 
де тер ми нан те, по сво јој при ро ди, мо гу исто вре ме но да се свр ста ју 
у ви ше раз ли чи тих на ве де них ти по ло ги ја.

И по ли тич ки жи вот и ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је су усло-
вље ни свим на ве де ним фак то ри ма. Ге не рал но, кон цеп циј ско опре-
де ље ње Ре пу бли ке Ср би је у по гле ду про па ги ра ња и за шти те ви-
тал них на ци о нал них ин те ре са у ак ту ел ном про це су ме ђу на род них 
ин те гра ци ја бу квал но је усло вље но и „ра за пе то“ из ме ђу на ци о нал-
не исто ри је др жа ве и пра ва и дру штве не тра ди ци је, без бед но сне 
кул ту ре дру штва, де мо граф ског фак то ра, ге о граф ско-кли мат ских 
фак то ра, на ци о нал но по ли тич ких фак то ра, ди стри бу ци је мо ћи, од-
но са ин те ре сних сфе ра и ин те ре сних гру па у дру штву, ста ња кул-
ту ре и мо ра ла, до ми ни ра ју ће иде о ло ги је и ре ли ги је и су прот ста-
вље но сти ин те ре са од ре ђе них дру штве них гру па, с јед не, и мо ћи 
др жа ве, ста ња ме ђу на род них од но са и ге о по ли тич ких кон цеп ци ја 
ве ли ких си ла и ути цај них др жа ва, с дру ге стра не.

УНУТРАШЊИФАКТОРИОСТВАРИВОСТИ
НАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Иде ја о историји државе и права и друштвенојтрадици-
ји икултури као де тер ми нан та ма на ци о нал них ин те ре са цр пи се 
из ци ви ли за циј ских чи ње ни ца да су да на шње, мо дер не др жа ве за-
пра во про дукт ге не ра циј ске до град ње и уса вр ша ва ња овог об ли ка 
дру штве ног ор га ни зо ва ња, од тре нут ка њи хо вог осни ва ња. Го то во 
ни јед на озбиљ на мо дер на др жа ва ни је се од ре кла ор га ни за ци о них, 
нор ма тив них и функ ци о нал них ре ше ња из др жав ног и дру штве ног 
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жи во та за ко је је исто ри ја по твр ди ла да су кон струк тив на. Мно ге 
су зе мље чак до слов но пре у зи ма ле ова ква ре ше ња дру гих др жа ва. 
Ефек те раз во ја дру штва, др жа ве и пра ва по на ци о нал не ин те ре се 
нај лак ше је са гле да ти кроз при зму тра ди ци је дру штва, на ро чи то 
по ли тич ку тра ди ци ју и тра ди ци ју без бед но сти.

То ком бур не исто ри је Срп ског на ро да, гра ђа ни и при пад ни-
ци си сте ма без бед но сти ни су за бо ра вља ли „еп ски бле сак дав не и 
слав не про шло сти др жа ве Не ма њи ћа, чи је су вред но сти и ин те-
ре се на сто ја ли да по вра те, уна пре де и за шти те.“ При том су би ли 
ан га жо ва ни сви на ци о нал ни ка па ци те ти (до ду ше че сто не до вољ но 
(прим. аут.)), па и без бед но сне слу жбе. Ме ђу тим, њи хо ва ефи ка-
сност је би ла од раз дру штва из ко јег по ти чу: у ор га ни за ци о ном и 
ег зе ку тив ном сми слу, увек су за ви си ле од дру штве но по ли тич ких 
окол но сти у ко ји ма су де ло ва ле.18)

Традиција је про цес пре но ше ња, пре да ва ња и одр жа ва ња 
иде ја, вред но сти, на че ла и мо де ла, усме но и пи сме но с ге не ра ци је 
на ге не ра ци ју. То је ви ше знач на ка те го ри ја ко ја има сво ја со ци о ло-
шка, кул ту ро ло шка, ан тро по ло шка, пси хо ло шка, ре ли гиј ска, исто-
риј ска, со ци ја ли за циј ска, естет ска, по ли ти ко ло шка, фи ло зоф ска и 
број на дру га од ре ђе ња, та ко да об у хва та све обла сти чо ве ко вог жи-
во та, де лат но сти и кул ту ре. Реч је о осно ви без ко је не би по сто ја ла 
и оп ста ја ла дру штва, кул ту ре, ци ви ли за ци је и ис ка зу је се у исто-
риј ском то ку ства ра лач ке ко му ни ка ци је ми сли, вред но сти, де ла и 
до ба ра. Тра ди ци ја у мно го ме од ре ђу је пси хо ло ги ју, мен та ли тет и 
на чин жи во та по је дин ца, гру па, на ро да и на ци је. Чак и пси хо ло шка 
ка те го ри ја колективно несвесно ни је ни шта дру го до ре флек си ја 
тра ди ци је.19)

Зна чај тра ди ци је је ва жан из аспек та исто риј ског од но са срп-
ског дру штва и дру штве них гру па пре ма од ре ђе ним дру штве ним 
вред но сти ма и ин те ре си ма. Иако су ви ше пу та тран сфор ми са не, 
број не су слу жбе ко је не гу ју дух и кон ти ну и тет пр во о сно ва них 
су бје ка та без бед но сти. Мно ге др жа ве − ак ту ел ни по ли тич ки при-
ја те љи тра ди ци о нал но су нам на кло ње ни (нпр., Грч ка, Ру си ја), а 
би ли су нам и са ве зни ци у рат ним окр ша ји ма и при ре ша ва њу дру-
гих озбиљ них без бед но сних про бле ма. Са не ки ма од њих, на жа-
лост, од но си су „за хла ди ли“ (нпр., са Фран цу ском, ко ја је у Пр вом 
свет ском ра ту пру жи ла ве ли ку по моћ и по др шку Ср би ји). Срп ска 

18) О тра ди ци ји без бед но сти на шег дру штва оп шир ни је, у – Ми лан Ми ло ше вић, Бран ко 
Бог да но вић: БезбедностобновљенеСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2004.

19) Лат. traditio – пре да ње, пре но ше ње с ко ле на на ко ле но, усме но ши ре ње при ча, по у ка, ве-
ро ва ња, оби ча ји, вест. Ве се лин Илић, „Тра ди ци ја“, у: Енциклопедијаполитичкекултуре 
(гру па ауто ра), Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 1 204.
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тра ди ци ја је, из ме ђу оста лог, из вор па три от ских и ро до љу би вих 
обра за ца по на ша ња, али и оних ко ји се не га тив но ре флек ту ју по 
на ци о нал не ин те ре се (нпр., сло бо дар ски дух, ми ро љу би вост и 
при ја тељ ство на ро да, агре сив ност дру штва, из ра же ни култ ва тре-
ног оруж ја, из ра же ни култ во ђе – ли де ра итд.). Нај зад, ци ви ли-
за циј ски про ма шај срп ске на ци је је тај што го то во ни ка да ни смо 
учи ли на соп стве ним гре шка ма, а још ма ње на ту ђим. Због то га је 
исто ри ја на шег на ро да го то во исто ри ја ра то ва и кон фли ка та у ко је 
смо (по пра ви лу) увла че ни без на ше во ље, и у ко ји ма смо, чак и 
ка да смо по бе ђи ва ли, би ли ве ли ке жр тве (ве ли ка људ ска и ма те-
ри јал на стра да ња) и рет ко ка да ре а ли зо ва ли на ци о нал не ин те ре се.

Култура је скуп свих ма те ри јал них и ду хов них вред но-
сти ства ра них фи зич ким и ду хов ним ра дом чо ве ка, а чи ји би се 
основ ни сми сло ви са сто ја ли у на по ру за одр жа ва ње, про ду же так 
и на пре дак људ ског дру штва и по је дин ца у ње му. То је укуп ност 
на уч ног, умет нич ког ства ра ња и зна ња љу ди, њи хо вог ис ку ства и 
ши ри не осе ћај но сти, ко ји се из ра жа ва ју као укуп ност или сте пен 
раз во ја по је дин ца и дру штве них гру па, њи хо ва уса вр ше ност у вла-
да њу све том.20) Је дан о кон сти ту тив них еле ме на та, али и про ду ка та 
кул ту ре, упра во је си стем вред но сти и ин те ре са.21)

Кул ту ра има ве ли ки зна чај из аспек та за у зи ма ња ста ва и од-
но са дру штва пре ма ви тал ним на ци о нал ним ин те ре си ма. У те сној 
је ве зи са тра ди ци јом, па се на кул ту ру од но си го то во све што је 
ре че но и за тра ди ци ју. Та ко ђе, кул ту ра је и „чу вар“ на ци о нал ног 
иден ти те та, по но са и до сто јан ства, али и сти му ла тор на ци о нал не 
то ле ран ци је. На рав но, кул ту ра мо же да се зло у по тре би, пре све га 
ма сов на кул ту ра као ње на пот ка те го ри ја, за раз вој од ре ђе них ре-
гре сив них и де струк тив них иде о ло ги ја.

Да ље, за до сти за ње на ци о нал них ин те ре са ва жна је и без-
бедносна култура. На и ме, тра ди ци о нал но схва та ње по ко ме је 
са мо и пр вен стве но др жа ва од го вор на за за шти ту без бед но сти и 
на ци о нал них ин те ре са уве ли ко се на пу шта. Гра ди се „но ва фи-
ло зо фи ја“ без бед но сти по ко јој др жав не слу жбе без бед но сти све 
ви ше до би ја ју уло гу су бје ка та ко ји се лек тив но де лу је пре ма од-
ре ђе ним („нај о па сни јим“) об ли ци ма угро жа ва ња, док је дру штву 
(за јед ни ци – по је дин цу) оста вље но да се шти ти од оних дру гих, 
„ма ње опа сних“ по ја ва. На рав но, ни је реч о не по ве за ним су бјек-
ти ма и њи хо вим јед но крат ним ак ци ја ма, већ на про тив – о си сте-

20) Рат ко Бо жо вић, „Кул ту ра“, у: Енциклопедијаполитичкекултуре (гру па ауто ра), Са вре-
ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 575.

21) Љу бо мир Та дић: Политиколошкилексикон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1996, стр. 182.
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му ко ји, кроз кон ти ну и ра ни про цес, ре а ли зу је функ ци ју за шти те 
без бед но сти и на ци о нал них ин те ре са. Ти ме се ства ра јед на но ва 
кул ту ра без бед но сти у ко јој уче ству ју сви дру штве ни су бјек ти, ко ја 
има пр вен стве но пре вен тив ну функ ци ју и ко ја је нај про дук тив ни ја 
на ми кро те ри то ри ји др жа ве – у ло кал ној за јед ни ци.22) Из аспек та 
за шти те на ци о нал них ин те ре са, без бед но сна кул ту ра мо же да се 
по де ли на ин ди ви ду ал ну, ма сов ну и про фе си о нал ну.

Индивидуалнаимасовнабезбедноснакултура су спо соб ност 
гра ђа на да пре по зна ју на ци о нал не ин те ре се, да да ју лич ни до при-
нос њи хо вом до сти за њу и за шти ти, да пре по зна ју опа сно сти ко је 
мо гу да их угро зе и да у ве зи то га пра во вре ме но алар ми ра ју над ле-
жне др жав не ор га не. Професионалнабезбедноснакултура се огле-
да у уме шно сти и успе шно сти вр ше ња слу жбе не ду жно сти у ве зи 
са за шти том и уна пре ђе њем оп штих вред но сти и ин те ре са. С тим 
у ве зи, на ро чи то је ин те ре сант на без бед но сна кул ту ра при пад ни-
ка на ци о нал ног си сте ма без бед но сти, а пре све га: пар ла мен та ра ца, 
чла но ва вла де, слу жби без бед но сти, ор га на ино стра них по сло ва, 
пред став ни ка у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и ауто ри те ти ма у 
сек то ру на ци о нал не еко но ми је. Осим ре фор ме др жав не упра ве, је-
дан од ак ту ел них при о ри те та Ре пу бли ке Ср би је сва ка ко је де по ли-
ти за ци ја (де пар ти за ци ја) јав ног сек то ра и сек то ра без бед но сти, као 
и спре ча ва ње и су зби ја ње ко руп ци је.23) Еви дент ни су и на по ри на 
ус по ста вља њу вла дав не прин ци па за ко ни то сти, мо рал но сти, ху ма-
но сти, до след но сти, од го вор но сти, не пре кид но сти и пра во врем но-
сти у оба вља њу слу жбе не и јав не ду жно сти. Ти ме би се на ци о нал-
ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је уз ди гли из над пар тиј ских ин те ре са 
и на ме ра из ве сних ин те ре сних гру па.

Да ље, не сме се за не ма ри ти ни ути цај идеологије и религије 
на кон цеп ци ју на ци о нал них ин те ре са. Иде о ло ги ја је груп но усло-
вље на свест, си стем иде ја, ве ро ва ња и вред но сти ко ји ма се из ра жа-
ва ју основ ни ин те ре си јед не гру пе, али не не по сред но, већ по сред-
но, тј. по пра ви лу та ко да се ти ин те ре си ма ње или ви ше све сно 
при ка зу ју као ин те ре си ве ћи не у дру штву да би, та ко ра ци о на ли зо-
ва ни, би ли лак ше на мет ну ти дру гим дру штве ним гру па ма као њи-
хо ви вла сти ти ин те ре си и као њи хо ви вла сти ти вред но сни си сте ми 
ор јен та ци је и ак ци је. Ну жно се ве зу је за по тре бу за шти те ин те ре са 
и очу ва ња по ло жа ја гру па ко је су на вла сти, не ну жно и исти не. Све 

22) Љу бо мир Ста јић, Са ша Ми јал ко вић,  Све тла на Ста на ре вић: Безбедноснакултура, Дра-
га нић, Бе о град, 2004, стр. 29–30.

23) Ви ди – Је ле на То до ро вић, „Ре фор ме др жав не упра ве у Ср би ји и про цес европ ских ин те-
гра ци ја“, Политичкаревија, број 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 
193−206.
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је исти на што по ве ћа ва моћ ових го ре и сма њу је моћ ових до ле: да 
би се на мет нуо дру ги ма, ин те рес се ма ски ра ра ци о на ли за ци јом, па 
се та ко из о па чу је исти на, свест и сли ка јед не ствар но сти.  Лич ни 
ин те рес при ка зу је се као ин те рес гру пе, а ин те рес гру пе као оп шти 
дру штве ни ин те рес ко ји те жи да се нор ма ти ви зу је и ин сти ту ци о-
на ли зу је, а не рет ко и ин тер на ци о на ли зу је.24) Ге не рал но, иде о ло ги је 
мо гу да бу ду прогресивне и деструктивне.

Религија је спе ци фи чан вид иде о ло ги је. То је фор ма дру штве-
не све сти, део иде о ло шке над град ње чи ја се спе ци фич ност са сто ји 
у фан та стич ном од ра зу од но са љу ди пре ма при ро ди и њи хо вих ме-
ђу соб них од но са.25) До ми нант ни про па га тор ре ли ги је је цр ква. Оба 
ви да дру штве не све сти зло у по тре бља ва ју се ра ди ин док три на ци је 
по је ди них ка те го ри ја циљ них гру па.26)

По себ но опа сан вид иде о ло ги је је национализам. То је ода-
ност сво јој на ци ји ко ја мо же до се за ти до жр тво ва ња ин ди ви ду у ма 
ствар ним или има ги нар ним ин те ре си ма на ци ја. Ова ода ност че-
сто мо же да пре ра сте у фа на ти зам и спрем ност да се, у име на ци је 
по чи ни сва ко ја ка не прав да, па и зло чин. Пре те ра на ода ност сво јој 
на ци ји из ра жа ва се, пре све га, у уве ре њу и иде о ло шком ши ре њу 
та квог уве ре ња да је соп стве на на ци ја нај ви ша вред ност пред ко-
јом тре ба да из бле де вред но сти и ин те ре си дру гих, по себ но су сед-
них и ри вал ских на ци ја.27) Зна чи, ква ли тет на ци о на ли зма кре ће се 
у оп се гу од крај ње по зи тив ног, до крај ње де струк тив ног, од но сно 
од ин те гра тив ног до дис руп тив ног и агре сив ног.28) На ци о на ли зам 
се сма тра и нај ве ро ват ни је нај моћ ни јом по ли тич ком си лом са вре-
ме ног све та. Због то га ира ци о нал ни на ци о на ли зам и на ци о на ли-
стич ка ме га ло ма ни ја спа да ју ме ђу нај ве ће прет ње без бед но сти чо-
ве чан ства што је, на жа лост, до ка за но Пр вим и Дру гим свет ским 

24) „Онај ко ла же до бро зна шта је исти на, док онај ко иде о ло шки ми сли че сто ни је све стан 
да је у за блу ди и да об ма њу је и се бе и дру ге.“ Ђу ро, Шу шњић, „Иде о ло ги ја“, Енцикло-
педијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 374–376.

25) Лат. religio– по глед на бож је и све то, по бо жност, ве ра. Малаполитичкаенциклопедија 
(гру па ауто ра), Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1966, стр. 1 038.

26) Индоктринација је сва ко план ско, си сте мат ско и кон тро ли са но ши ре ње иде о ло ги је вла-
да ју ћих ели та и гру па ко јим оне по кри ва ју, оправ да ва ју и оја ча ва ју сво ју дру штве ну 
моћ и по ли тич ку власт, ка ко би мла де ге не ра ци је, пре ко вас пит но–обра зов ног си сте-
ма, усво ји ле ту иде о ло ги ју као вла сти ти си стем ин тер пре та ци је, ор јен та ци је и ак ци је, 
не осе ћа ју ћи по тре бу за дру га чи јим по гле дом на свет. Ђу ро Шу шњић, „Идок три на ци-
ја“, Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 
399–405.

27)  Љу бо мир Та дић: Исто, стр. 146–147.

28)  Јо ви ца Тр ку ља: Освајањедемократије–Огледопосткомунизму, Синг-Ло гос, Бе о град, 
1995, стр. 49.
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ра том, број ним ло кал ним и ре ги о нал ним су ко би ма, ге но ци ди ма и 
слич ним по ја ва ма угро жа ва ња без бед но сти.29)

Из не те тврд ње илу стру је и ско ри ја исто ри ја на под руч ју 
СФРЈ, од но сно Бо сне и Хер це го ви не где је до шло до про цва та ет-
ничког и верског национализма из ме ђу Хр ва та, Бо шња ка и Ср ба 
ко ји, ина че, има ју за јед нич ко ет нич ко (сло вен ско) по ре кло, од но-
сно си ту а ци ја на Ко сме ту где су те жње за от це пље њем Ал ба на ца 
од Ср би је под гре ја не етничким и верским националнизмом. Уз то, 
Ре пу бли ка Ср би ја је мул ти на ци о нал на и мул ти ре ли гиј ска зе мља, у 
ко јој жи ве Ср би, Бу га ри, Ру му ни, Ма ђа ри, Ма ке дон ци, Цр но гор ци, 
Бо шња ци и при пад ни ци број них дру гих ма њи на. За сту пље ни су и 
Хри шћан ство (Пра во сла вље и Ка то ли чан ство), Ју да и зам, Ислам и 
дру ге вер ске за јед ни це. С тим у ве зи, еви дент не су и из ве сне „не-
у рал нич не тач ке“ по тен ци јал них ет нич ки и вер ски мо ти ви са них 
кон фли ка та: Ко смет, Ра шка област, Бу ја но вач ко-Пре шев ско удо ље 
и Вој во ди на. Уз то, у про шло сти су би ле за сту пље не број не иде о-
ло ги је, ме ђу ко ји ма се сва ка ко мо же из дво ји ти марк си стич ка јер је 
утр ла пут мно гим не ми лим зби ва њи ма у СФРЈ кра јем де ве де се тих 
го ди на про шло га ве ка. Да нас по сто је иде о ло ги је ко је про па ги ра ју 
ме ђу на род не ин те гра ци је, а по сто је и иде о ло ги је ко је про па ги ра-
ју изо ла ци о ни зам. На жа лост, по сто је и иде о ло ги је ко је про па ги-
ра ју се па ра ти зам по је ди них де ло ва те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, 
али и оне ко је про па ги ра ју уни та ри зам са Ре пу бли ком Срп ском. 
Дру штво је вр ло не хо мо ге но, па је те шко и по сти ћи иде о ло шки 
кон сен зус у по гле ду про па ги ра ња на ци о нал них ин те ре са и на чи на 
њи хо вог до сти за ња.

Сле де ћа бит на од ред ни ца на ци о нал них ин те ре са, ко ја се 
„осла ња“ на прет ход ну, је сте дистрибуцијамоћи,интереснихсфе-
раиинтереснихгрупаунутардруштва. Као спо соб ност из ве сног 
на ме та ња соп стве не во ље дру ги ма, моћ у дру штву мо же да бу де 
формална, од но сно да про ис ти че из по зи ци је вла сти и неформал-
на, тј. да по ти че и да је кон цен три са на ван зва нич них струк ту ра 
вла сти. По ме ну ти ви до ви мо ћи мо гу да има ју са др жај политичке
(ути цај са по зи ци је офи ци јел ног по ли тич ког по ло жа ја или ван ње-
га), економске (ма те ри јал но-фи нан сиј ске) и духовне (иде о ло шке, 
ре ли гиј ске, на уч не, кул тур не) моћи. Уз то, при ме на мо ћи мо же да 
бу де легална и легитима, од но сно нелегална и нелегитимна, а по-
не кад и легална и нелегитимна, и обр ну то. Из мо ћи про из и ла зи 
власт, од но сно ути цај на власт и на до но ше ње по ли тич ких од лу ка 
што, у крај њем слу ча ју, мо же да се ре флек ту је на до сти за ње на ци-
о нал них ин те ре са.

29) Нај дан Па шић: „На ци ја и на ци о на ли зам“, у: Енциклопедијаполитичкекултуре, Са вре-
ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 706.
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Фор мал ну моћ има др жа ва и по мо ћу ње вр ши дру штве ну ре-
гу ла ци ју и ста ра се о без бед но сти дру штва и се бе са ме. Исто вре-
ме но, по је ди ни ви до ви мо ћи кон цен три са ни су у ру ка ма по је ди на-
ца или ко лек ти ва ван др жав ног си сте ма (тзв. неформалницентри
моћи). Пре ма то ме, моћ је исто вре ме но сред ство (не)ле гал не и (не)
ле ги тим не дру штве не ре гу ла ци је и усме ра ва ња дру штва и др жав-
ног си сте ма ка оства ри ва њу на ци о нал них вред но сти и ин те ре са, 
од но сно ка оства ри ва њу по је ди нач них или груп них ин те ре са.

Интереснегрупе на сто је да ути чу на по ли тич ке стран ке и на 
раз ли чи та ми ни стар ства. Њи хов је спе ци фи чан циљ да за сту па ју 
не ки од ре ђе ни ин те рес у дру штву. Де ле се на протективнеинте-
реснегрупе, ко је шти те ин те ре се од ре ђе них сег ме на та дру штва и 
на промотивнеинтереснегрупе, ко је ви ше за го ва ра ју не ки од ре ђе-
ни циљ не го што шти те ин те ре се од ре ђе не дру штве не гру пе. Оне 
вр ше при ти сак на раз не на чи не: ле гал ним фи нан сиј ским до ни ра-
њем; иле гал ним пла ћа њем за ступ ни ка и др жав них чи нов ни ка; апе-
ли ма на јав но мне ње; ра зним об ли ци ма гра ђан ске не по слу шно сти; 
оси гу ра њем струч ног ми шље ња итд.30)

Сво је ци ље ве, ин те ре сне гру пе оства ру ју на по сред ним ло би-
ра њем или пре ко при ја тељ ских (ло би стич ких) гру па за при ти сак 
на јав но мње ње, вла ду, упра ву, пар ла мент, да би пре суд но ути ца ле 
на оства ре ње не ких сво јих ци ље ва. Опа сност њи хо вог де ло ва ња 
са сто ји се у мо гу ћем фал си фи ко ва њу пра вих ин те ре са ко је за сту-
па ју.31) Ме то ди по мо ћу ко јих ин те ре сне гру пе оства ру ју сво је ци-
ље ве су ра зно вр сни, од при ме не ра зних об ли ка при си ле (у че му се 
не кад зло у по тре бља ва ју на ци о нал не и ме ђу на род не ин сти ту ци је) 
ра ди на ме та ња во ље и усло вља ва ња, до при бе га ва ња про па ган ди и 
ра зним „по ли тич ким ига ра ма и тр го ви на ма“.

Све на ве де не вр сте мо ћи че сто се зло у по тре бља ва ју с ци љем 
до ла ска по је ди на ца и гру па на власт, од но сно с ци љем за др жа ва ња 
вла сти и не у тра ли са ња по ли тич ких не ис то ми шље ни ка. Из аспек-
та на ци о нал них ин те ре са, опа сно је то што се че сто по је ди нач ни 
и груп ни ин те ре си пред ста вља ју као на ци о нал ни, од но сно што се 
на ци о нал ни ин те ре си за не ма ру ју на ра чун по је ди нач них, сит но-
соп стве нич ких ин те ре са. Та ко се ис кри вљу је сли ка о па ра ме три ма 
дру штве них вред но сти, а ти ме и про јек ту је же ље но ста ње без бед-
но сти ко је је фо ку си ра но око на мет ну тих вред но сти.

30) Мајкл Ха ра лам бос; Мар тин Хол борн: Социологија:Темеиперспективе, Гол ден мар ке-
тинг, За греб, 2002, стр. 594–595.

31) Енгл. Lobby – пар ла мен тар но пред со бље. Љу бо мир Та дић: Исто, стр. 122–123.
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Та ко ђе, у не де мо крат ским, псу до де мо крат ским и то та ли тар-
ним ре жи ми ма, моћ ни ци ути чу на за ко но дав ну функ ци ју др жа ве, 
ко јом се де фи ни ше др жав ни по ре дак, па и ор га ни за ци ја на ци о нал-
ног си сте ма без бед но сти. У том сми слу, они не рет ко ути чу на по-
ста вља ње нај ви ших ру ко во ди ла ца др жа ве, пре све га у слу жба ма 
без бед но сти и у пра во суд ном си сте му. Ти ме на сто је да се за шти те 
од санк ци ја ко је им пре те због ра зних зло у по тре ба и зло чи на ко је 
су по чи ни ли, а све на ште ту на ци о нал них ин те ре са.

Ови про бле ми су и на ша ре ал ност: осим то та ли та ри стич ког 
при сту па вр ше њу вла сти и ње ној зло у по тре би то ком де ве де се тих 
го ди на про шло га ве ка, све до ци смо и број них ко руп ци о на шких 
афе ра у ко је су упле те ни бив ши ми ни стри и из ве сни „тај ку ни“, а 
на ште ту на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је (зло у по тре бе у 
про це су при ва ти за ци је, зло у по тре бе при јав ним на бав ка ма, зло у-
по тре бе при до де љи ва њу из во ђе ња јав них ра до ва, раз ра чу на ва ње 
са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма итд.).

Становништво земље је је дан од кон сти ту е на та др жа ве, а 
де мо граф ски фак тор је у ди рект ној ко ре ла ци ји са на ци о нал ном 
без бед но шћу и до сти за њем на ци о нал них ин те ре са. На и ме, др жа ве 
ко је су мно го људ не че сто су и спо соб ни је да ор га ни зу ју број ни-
ју вој ску, па је и њи хо ва вој на моћ ве ћа не го код „ма лих“ др жа ва. 
Исто вре ме но, вој на моћ за ви си и од ста ро сне и на ци о нал не струк-
ту ре ста нов ни штва. Да ље, др жа ве са из ра же ним по зи тив ним при-
род ним при ра шта јем по ста ју „те сне“, не ма ју до вољ не при вред не 
ка па ци те те да упо сле ста нов ни штво, што по спе шу је раз вој си ро-
ма штва, па и кри ми на ла, кон фли ка та и ми гра ци ја. С дру ге стра не, 
код др жа ва са не га тив ним при род ним при ра шта јем по сто ји опа-
сност од гу бље ња на ци о нал ног иден ти те та, услед кул ту ро ло шких 
при ти са ка ко ји до ла зе од стра не ими гра на та. То мо же до ве сти до 
екс пан зи је на ци о нал них ма њи на над до ма ћим ста нов ни штвом, па 
и до ства ра ња се це си о ни стич ких аспи ра ци ја, по ли тич ког на си ља 
и дру гих кон фли ка та. Нај зад, у по след ње вре ме је из ра жен про-
блем иле гал них ми гра ци ја, ко ји озбиљ но угро жа ва функ ци о ни са-
ње Европ ске уни је. Ва жна од ли ка ста нов ни штва је и сте пен раз ви-
је но сти њи хо ве без бед но сне кул ту ре.

Ре пу бли ка Ср би ја има озбиљ не де мо граф ске про бле ме и по-
ра жа ва ју ћа је ње на де мо граф ска ста ти сти ка: у од но су на ста ње 
од пре јед ног ве ка, Ту ра ка је ви ше за 400%, Ал ба на ца за 700%, 
Ру му на за 45%, Бу га ра за 38%, а Гр ка за 35%. Је ди но Ср ба да нас 
има ма ње не го пре 100 го ди на. Про сеч на по ро ди ца у Ср би ји је тро-
чла на, а про се чан брач ни пар има 0, 85 де це. Ср би ја има нај ве ћи 
мор та ли тет, а нај ма њи на та ли тет у Евро пи, због че га је Ср ба сва ке 
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го ди не ма ње за око 20 000. Го ди не 1950., по сле Фи на ца, Ср би су 
би ли нај здра ви ји на род у Евро пи; да нас су фи зич ки нај бо ле сни ји. 
У Ср би ји има ви ше оних ко ји су ста ри ји од 65 го ди на, не го оних 
ко ји су мла ђи од 15 го ди на. Про сеч на ста рост ста нов ни штва кре ће 
се у оп се гу го ди на ше сте де це ни је, а про сеч на ду жи на жи во та је 
око 73−74 го ди не. Око 72% срп ских се ла је „умр ло“. Прет по ста вља 
се да ван ма ти це, ши ром све та, жи ви око 4 000 000 Ср ба. Из ра же-
не су ми гра ци је из по гра нич них ме ста ка гра до ви ма, и из гра до ва 
ка глав ном гра ду у ко јем је кон цен три са но око че твр ти не укуп ног 
ста нов ни штва. Због не га тив не сто пе на та ли те та, Ср ба је сва ке го-
ди не ма ње и ма ње. Уко ли ко се та кав тренд на ста ви, Ср би ће у сво-
јој до мо ви ни у до глед но вре ме би ти ма њи на, а да не го во ри мо о 
сла бље њу вој них ка па ци те та и од брам бе них спо соб но сти зе мље.32)

Уз то, већ смо ви ше пу та од Европ ске уни је до би ја ли упо зо-
ре ња да ће на шим гра ђа ни ма по но во би ти уве ден „ви зни ре жим“ за 
ме ђу на род на пу то ва ња уко ли ко др жа ва не уна пре ди прак су спре-
ча ва ња и су зби ја ња иле гал них ми гра ци ја из на ше зе мље и пре ко 
на ше зе мље ка Европ ској уни ји. То ства ра лош имиџ на ше зе мље 
на ме ђу на род ној сце ни и ни ка ко не по го ду је на ци о нал ним ин те ре-
си ма Ре пу бли ке Ср би је.

Да ље, из аспе ка та на ци о нал них ин те ре са зна ча јан је и тзв. 
географско-климатскифактор. На и ме, те ри то ри ја ни је са мо про-
стор и гра ни ца су ве ре ни те та и над ле жно сти др жа ве. Она је дру-
штве но еко ном ска сре ди на ко ја зна чај но ути че на исто ри ју и по-
ли ти ку јед не зе мље. Она је по ли тич ки фак тор не кад од бит ног 
зна ча ја за суд би ну и раз ви так по је ди них на ро да. У том прав цу, она 
не ути че са мо као ге о граф ско ме сто и об лик, већ и на по ли тич-
ко–ге о граф ски од нос. Она је са став ни део исто ри је и на ци о нал ног 
би ћа по је ди них на ро да, а би ла је основ и по вод за екс пан зи је, али 
и за са рад њу: она је одва ја ла и спа ја ла у по ли ти ци, па је и озби љан 
фак тор др жав не по ли ти ке, на ци о нал не без бед но сти и на ци о нал-
них ин те ре са.33)

Ге о граф ски фак тор не сум њи во ути че на по ло жај и по на ша ње 
зе мље на ме ђу на род ној сце ни. Ово сто га што од географскогполо-
жаја, обликаземље, ње ног рељефа и климе не рет ко за ви се и еко-
ном ска, ге о стра те шка и ге о по ли тич ка моћ, што се не по сред но ре-
флек ту је на ње ну спо соб ност да оства ри сво је ин те ре се. Су ви шно 

32) Из до ку мен тар не ТВ еми си је (на зив еми си је ауто ру ни је по знат) ко ја је у мар ту 2011. 
го ди не еми то ва на на Пр вом про гра му Ра дио Те ле ви је Ре пу бли ке Срп ске. На ве де но пре-
ма – Са ша Ми јал ко вић: Националнабезбедност,  стр. 117.

33) Малаполитичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1966, стр. 1 232–1 
233.
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је об ја шња ва ти зна чај плод не зе мље, ве ли ке те ри то ри је, бо гат ства 
во дом, из ла ска на мо ре, рав ни чар ског и плод ног зе мљи шта, раз-
ви је не пут не мре же, те шко про ход них пла нин ских ве на ца пре ма 
су сед ним (не при ја тељ ским) др жа ва ма, за сту пље но сти при род них 
енер гет ских ре сур са (наф та, при род ни гас, ру де, шу ме, сна га во де 
и ве тра, број сун ча них да на у го ди ни итд.), биљ не и жи во тињ ске 
ра зно ли ко сти и број но сти и слич но, за укуп ну моћ др жа ве.34)

Ге о граф ске де тер ми нат не др жа ва од њих мо гу да чи не 
озбиљ не геостратешкеиграче и геополитичкестожере, од но сно 
су бјек те од ко јих за ви се на ци о нал на и ме ђу на род на без бед ност.35) 
С тим у ве зи, раз ви је ни су и те о риј ски прав ци ко ји по ла зе од те зе 
да при ро да тла и про стор (ге о граф ски по ло жај, ве ли чи на те ри то-
ри је, из лаз на мо ре, са о бра ћај ни зна чај те ри то ри је) ко ји за у зи ма 
јед на др жа ва од ре ђу ју дру штве не ин сти ту ци је, ра сне и на ци о нал не 
осо би не, кул ту ру итд. (тзв. геополитичкашкола).36)   

 Ср би ја је пла нин ска, али и рав ни чар ска зе мља; бал кан ска, 
али и ју жно е вроп ска и по ду нав ска др жа ва; вод на, пло вид бе на и 
плод на, са бо га тим би о ди вер зи те том. Та кав ге о граф ски по ло жај је 
пред о дре дио да про стор ко ји на се ља ва срп ско ста нов ни штво има 
ве ли ки ге о по ли тич ки зна чај, јер се на ње му укр шта ју су прот ста-
вље ни ге о по ли тич ки ин те ре си ве ли ких си ла, раз ли чи ти ре ли гиј-
ски ути ца ји и ци ви ли за ци је и пре ко ње га про ла зе ва жни са о бра-
ћај ни ко ри до ри и це во во ди. У том сми слу, Ср би ја је у так тич кој 
по зи ци ји да лак ше до стиг не на ци о нал не ин те ре се; исто вре ме но, 
ње не ин те ре се угро жа ва ју моћ не др жа ве чи ји се на ци о нал ни ин те-
ре си про те жу над ге о про сто ром Ср би је.37)

34) Оп шир ни је, у – Бо бан Ми лој ко вић, „Са вре ме ни ге о то по граф ски ма те ри ја ли за по тре-
бе по ли ци је – ка рак те ри сти ке и на чин ко ри шће ња“, Безбедност, број 4, Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, 2007, стр. 108–139.

35) Активнигеостратешкииграчи су др жа ве ко је има ју спо соб ни сти и на ци о нал не сна ге 
да сво ју моћ и ути цај спро ве ду и ван сво јих гра ни ца ка ко би про ме ни ли по сто је ће ге о-
по ли тич ко ста ње ства ри. Геополитичкистожери су оне др жа ве чи ји зна чај се не из во ди 
из њи хо ве мо ћи и мо ти ва ци је, већ пре из њи хо вог осе тљи вог по ло жа ја и због то га што 
њи хо во по тен ци јал но ра њи во ста ње мо же да иза зо ве по сле ди це на по на ша ње ге о стра-
те шких игра ча. Збиг њев Бже жин ски: Великашаховскатабла, ЦИД, Под го ри ца, 2001, 
стр. 42–43.

36) Во јин Ди ми три је вић; Ра до слав Сто ја но вић: Основитеоријемеђународниходноса, Слу-
жбе ни лист СФРЈ, Бе о град, 1977, стр. 95.

37)  Из го во ра проф. др Са ше Ми јал ко ви ћа на про мо ци ји књи ге Ду ша на Про ро ко ви ћа: Ге-
ополитикаСрбије–положајиперспективенапочеткуXXIвека, ко ја је одр жа на 20. 
но вем бра 2012. го ди не.

 http://www.slgla snik.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB
%D0%BD%D0%BE/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%-
D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%
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МЕЂУНАРОДНИФАКТОРИОСТВАРИВОСТИ

НАЦИОНАЛНИХИНТЕРЕСАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Под тзв. ме ђу на род не фак то ре оства ри во сти на ци о нал них 
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је у усло ви ма ме ђу на род них ин те гра ци ја 
мо гу да се под ве ду: ре ал на „моћ“ Ре пу бли ке Ср би је и до жи вљај те 
мо ћи у ме ђу на род ном ор ку же њу, ста ње са вре ме них ме ђу на род них 
од но са и ути цај ак ту ел них до ми нант них ге о по ли тич ких кре та ња 
на уну тра шњи и ме ђу на род ни по ли тич ки жи вот Ср би је.

За шти та на ци о нал них вред но сти и оства ри ва ње на ци о нал-
них ин те ре са у над ле жно сти је на ци о нал ног си сте ма без бед но сти. 
То зна чи да се у за шти ти на ци о нал них вред но сти и до сти за њу на-
ци о нал них ин те ре са др жа ва осла ња на по тен ци ја ле сво је мо ћи.38)

У са вре ме ној ге о по ли тич кој ствар но сти, по и ма ње и прак-
ти ко ва ње мо ћи др жа ва је зна чај но из ме ње но у од но су на вре ме 
„хлад ног ра та“. Не ка да је моћ би ла од ре ђе на ве ли чи ном те ри то-
ри је, бро јем ста нов ни ка, вој ном мо ћи, бо гат ством у тзв. гру бим 
си ро ви на ма и из во ри ма енер ги је. Да нас су зна чај ни из во ри мо ћи 
још и сте пен тех нич ко-тех но ло шког раз во ја, обра зов на и ста ро сна 
струк ту ра ста нов ни штва, али и ути цај на до но ше ње од лу ка у ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Да ље, но ви ви до ви ис по ља ва ња мо-
ћи др жа ве су и при влач ност кул тур них до ба ра, иде о ло ги је, на чи на 
раз ми шља ња и жи во та итд. Реч ју, моћ се цр пи из привлачности
укупногцивилизацијскогобрасца. Та ко „твр ду моћ“ (hardpower), 
ко ја је оли че на у вој ној мо ћи, све ви ше по ти ску ју еко ном ско-фи-
нан сиј ска, тех нич ко-тех но ло шка, ко му ни ка циј ско-ин фор ма тив на, 
по ли тич ка и сво је вр сна де мо крат ско-дру штве на моћ („ме ка моћ“ 
– softpower). Ме ђу тим, но ва не вој на ди мен зи ја без бед но сти сва ка-
ко још ду го не ће у пот пу но сти ис кљу чи ти вој на сред ства у про ми-
шља њу без бед но сти.39)

Моћ зе мље је про дукт ви ше ви до ва мо ћи, ко ји се ба зи ра ју на 
свим на ве де ним на ци о нал ним и др жав ним вред но сти ма. Ге не рал-
но, то су:

B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5, до ступ но 25. но вем бра 
2012.

38) Оп шир ни је, у – Ра до слав Га ћи но вић: Безбедноснафункцијадржаве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

39) Дра ган Р. Си мић: Наукаобезбедности–савремениприступибезбедности, Слу жбе ни лист 
СРЈ и Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2002, стр. 37–38.
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– војнамоћ, тј. по се до ва ње мо бил них и об у че них људ ских 
и ре спек тив них ма те ри јал них вој них ка па ци те та ко ји су 
спо соб ни да у су ко бу са про тив нич ком сна гом из во ју ју 
по бе ду и по ко ре га, на ме та ју ћи му во љу и шти те ћи ин те-
ре се сво је вла де;

– економско-енергетскамоћ, од но сно по се до ва ње си ро вин-
ских, струч них ка дров ских, про из вод них, енер гет ских, 
фи нан сиј ских и слич них ка па ци те та ко ји др жа ву чи не бо-
га том, а ње ним гра ђа ни ма га ран ту ју за до во ља ва ју ћи жи-
вот ни стан дард. Та кве др жа ве су и вој но, тех но ло шки и 
кул тур но моћ не, и ути цај не у ме ђу на род ним од но си ма;

– моћ знања и технолошко-информациона моћ, као кон-
ти ну и ра ни раз вој на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је ко јим се 
уна пре ђу ју обра зов ни, про из вод ни, ко му ни ка циј ски, ис-
тра жи вач ки и жи вот ни про це си, али и вој на и еко ном ска 
моћ зе мље. Информационамоћ, ко ју по се ду ју зе мље са 
раз ви је ни јом ин фор ма ци о ном тех но ло ги јом уна пре ђу је 
тех но ло шку моћ и омо гу ћа ва им кон тро лу чво ро ва тран-
сна ци о нал них ко му ни ка ци ја и елек трон ског са о бра ћа ја;

– културнамоћ, тј. раз ви је ност кул ту ре, тра ди ци је, на ци-
о нал не све сти, на ци о нал ног иден ти те та и без бед но сне 
кул ту ре, чи ме дру штво по ста је мо дер на, сло жна и хар мо-
нич на це ли на спо соб на да се од у пре прет ња ма по на ци о-
нал не вред но сти и ин те ре се и да свој до при нос њи хо вом 
пре ва зи ла же њу;

– политичкамоћ, ко ја се ја вља као ре зул тан та на ве де них 
ти по ва мо ћи др жа ве, а огле да се у спо соб но сти др жа ве 
да до ми ни ра или да бар рав но прав но уче ству је у зби ва-
њи ма на ме ђу на род ној сце ни, тј. да у од но си ма са дру гим 
др жа ва ма и су бјек ти ма ме ђу на род них од но са не у тра ли ше 
све прет ње и по ве ћа из ве сност за до во ље ња на ци о нал них 
ин те ре са.40)

Да ље, ме ђу на род ни од но си су од но си су бје ка та ме ђу на-
род ног пра ва, од но сно су бје ка та ме ђу на род них од но са. То су, пре 
све га, по ли тич ка те ри то ри јал на пот пу на дру штва (др жа ве); за тим 
ме ђу на род ни су бјек ти ме ђу на род них од но са – ме ђу на род не (ме ђу-
др жав не – ме ђу вла ди не) ор га ни за ци је и тран сна ци о нал ни су бјек-
ти ме ђу на род них од но са (ме ђу на род не не вла ди не ор га ни за ци је, 
тран сна ци о нал ни по ли тич ки по кре ти, тран сна ци о нал не вер ске 

40) Са ша Ми јал ко вић: Исто, стр. 159–160. Упо ре ди са – Збиг њев Бже жин ски: Исто, стр. 
28–29.



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.273-299.

292

ор га ни за ци је, тран сна ци о нал не при вред не ор га ни за ци је и тран-
сна ци о нал не не фор мал не дру штве не гру пе – сек те, тај на дру штва, 
дру штва фи нан сиј ских оли гар ха итд.).41) У том сми слу, и на ци о-
нал ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је усло вље ни су ин те ре си ма на ве-
де них су бје ка та ме ђу на род них од но са. Ов де ни је реч са мо о спољ-
но по ли тич ким, не го и о тзв. уну тра шњим ин те ре си ма зе мље, ко ји 
се че сто пре пли ћу са ин те ре си ма на ве де них су бје ка та ме ђу на род-
них од но са.

До сти за ње на ци о нал них ин те ре са и, уоп ште за шти та на ци о-
нал не без бед но сти је бит но усло вље но ме ђу на род ним од но си ма, и 
то из нај ма ње два аспек та: ме ђу на род ни од но си мо гу да бу ду га рант 
на ци о нал них ин те ре са, али и уз вор њи хо вог угро жа ва ња. Због то га 
мно ге др жа ве сво ју без бед ност, а ти ме и без бед ност сво га дру штва 
ве зу ју за вој не си ле, сту па ју ћи са њи ма у из ве сне са ве зе, да ју ћи им 
из ве сне уступ ке, за тим при сту па ју у из ве сне ме ђу на род не ор га ни-
за ци је, ве зу ју сво ју при вре ду и енер ге ти ку за при вре ду и енер ге-
ти ку дру гих др жа ва, раз ви ја ју при ја тељ ске од но се итд. Ре пу бли ка 
Ср би ја је, осим члан ства у Ује ди ње ним на ци ја ма, Ор га ни за ци ји за 
европ ску без бед ност и са рад њу и број ним дру гим ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма, ујед но и чла ни ца про гра ма Парт нер ство за мир и 
по тен ци јал на чла ни ца Европ ске уни је. Ти ме се ауто мат ски не ће 
ре ши ти прој ни про бле ми Ре пу бли ке Ср би је, али ће се олак ша ти 
ре а ли зо ва ње по је ди них на ци о нал них ин те ре са, на ро чи то уко ли ко 
то за ви си и од од лу ке по ме ну тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Нај зад, ка да је реч о геополитичкимконцепцијама „ве ли ких 
си ла“ и ути цај них др жа ва на оствар љи вост на ци о нал них ин те ре-
са Ре пу бли ке Ср би је он да се, пре све га, ми сли на гео-иде о ло ги је 
тзв. атлан ти зма, евро а зи јат ства, (сред ње е е вроп ског) кон ти нен та-
ли зма и нео о сма ни зма.42) Ови спољ но по ли тич ки фак то ри сна жно 
де тер ми ни шу на ци о нал ну стра те ги ју про кла мо ва ња, до сти за ња и 
за шти те на ци о нал них ин те ре са:

– атлантизам про па ги ра ју Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
уз сна жан осло нац на Ве ли ку Бри та ни ју. Ов де ни је реч са-
мо о ути ца ју НА ТО на гло бал на по ли тич ка зби ва ња, већ и 
о тен ден ци ји „по за пад ња ча ва ња“ остат ка све та, од но сно 
уре ђи ва ња по ли тич ког, еко ном ског, со ци јал ног и без бед-
но сног си сте ма, као и упо до бља ва њу иде о ло ги је, кул ту ре 
и пси хо ло ги је ма лих зе ма ља стан дар ди ма „бо га тог, сло-
бод ног и срећ ног“ За па да. Ге не рал но, све се сво ди на тзв. 

41) Во јин Ди ми три је вић; Ра до слав Сто ја но вић: Исто, стр. 141–196.

42) Ду шан Про ро ко вић: ГеополитикаСрбије:ПоложајиперпективенапочеткуXXIвека, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012. стр. 421.
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ге о по ли тич ком по ста вља њу по зи ци је САД у од но су на 
на ци о нал ну и свет ску еко но ми ју, а у по след ње вре ме и 
на тзв. бор бу про тив гло бал ног те ро ри зма и не де мо крат-
ских ре жи ма и бор бу за људ ска пра ва. „При ти сци“ на Ре-
пу бли ку Ср би ју ов де се вр ше кроз зах те ве ко ја она мо ра 
да ис пу ни као чла ни ца Парт нер ства за мир на евен ту а ал-
ном пу ту ка НА ТО, од но сно као кан ди дат за учла ње ње у 
Европ ску уни ју. До дат не при ти ске на Ре пу бли ку Ср би ју 
чи ни и вој но при су ство НА ТО на под руч ју ју жне срп ске 
по кра ји не и отво ре но по др жа ва ње не за ви сно сти са мо-
про кла мо ва не „Ре пу бли ке Ко со во“; 

– евроазијатство про па ги ра Ру ска Фе де ра ци ја („мај ка Ру-
си ја“), а огле да се у ши ре њу ру ских ге о по ли тич ких ути-
ца ја ван Ру си је, а пре све га на ге о про стор Ази је и Евро пе. 
Ге не рал но, он је кон ку рент ски оста лим ге о по ли тич ким 
кон цеп ци ја ма, а „опо зи ци о ни“ је атлан ти зму. Пре ма ње-
му, свет је по де љен из ме ђу два цен тра око ко јих се фор-
ми ра ју „ве ли ки про сто ри“. Је дан од тих цен та ра је Ру си ја, 
а про стор ко ји се око ње фор ми ра тре ба ло би да чи не: 
зе мље чла ни це За јед ни це не за ви сних др жа ва и по је ди-
не др жа ве Ис точ не Евро пе (зе мље тзв. Евро а зиј ске уни-
је). Иде о ло шки, из ве сни цен три по ли тич ки мо ћи Ср би-
је су ве о ма бли ски овој кон цеп ци ји; ге о граф ски, Ср би ја 
је уда ље на од Ру си је, Укра ји не и Цр ног мо ра; ре ал но, за 
оче ки ва ти је ве ли ку ре ак ци ју опо зи ци не иде о ло ги је (тзв. 
атлан ти стич ку кон тра ре ак ци ју). Чи ње ни ца је да Ср би ју за 
Ру си ју ве же ду го го ди шње при ја тељ ство, али и да Ср би ја 
има ко ри сти од ру ске еко ном ске по мо ћи и ин ве сти ци ја43);

– (средњееевропски) континентализам про па ги ра Не мач-
ка, уз по др шку Аустри је, а ка сни је и Сло ве ни је и Хр ват-
ске. Циљ је ши ре ње ути ца ја Не мач ке на сред њу Евро пу. 
Ме ђу тим, не мач ка пре власт зах те ва да ље те ри то ри јал но 
рас пар ча ва ње Ср би је, јер ја ча ње не мач ког ути ца ја зах те ва 
сла бље ње Ср би је. Иако је ри вал ство са Не мач ком зна чај-
но из ра же но још од Пр вог свет ског ра та, Не мач ка је (на-
жа лост, и вој но) при сут на на про сто ру Ре пу бли ке Ср би је, 
кроз уче шће у тзв. ме ђу на род ним ми ров ним сна га ма на 
под руч ју Ауто ном сне по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја. У ре-
а ли зо ва њу ове иде о ло ги је мо гу ћи су кон флик ти са но си о-
ци ма евро а зи јат ске ге о по ли тич ке кон цеп ци је;

43) Упо ре ди са – Алек сан дар Са ша Га јић: „Пер спек ти ве срп ско-ру ских од но са у кон тек сту 
са вре ме не свет ске кри зе“,  Националниинтерес, број 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2012, стр. 59–78.
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– неоосманизам про па ги ра Тур ска. Ова се кон цеп ци ја су-
сре ће са ви ше ди ле ма у по гле ду ко ха би та ци је са не ком 
од на ве де них стра те ги ја, ка да би из ве сност ње ног ре а ли-
зо ва ња зна чај но по ра сла: из исто риј ског угла, вр ло је ве-
ро ват но при бли жа ва ње ан гло сак сон ском атлан ти зму, јер 
је Тур ска зна чај на чла ни ца НА ТО и са ве зник САД. Исто-
вре ме но, из стра те шког угла, нео о сма ни зму је нај и спла-
ти ви је да пак ти ра са не мач ким кон ти нен та ли змом, јер би 
се та ко ство рио ге о по ли тич ки блок ко ји би се про те зао 
од Ме ди те ра на до Атлан ти ка; ге о граф ски, нај при род ни-
је би би ло да се нео сма ни зам при бли жи евро а зи јат ству, 
јер је Тур ска за пра во евро а зиј ска др жа ва. Ина че, ути цај 
нео о сма ни зма већ је одав но не спо ран и, осим у јав ним 
на сту пи ма број них ал бан ских, бо сан ских, ма ке дон ских, 
срп ских и бу гар ских по ли ти ча ра, еви ден тан је и у еко-
ном ским ин ве сти ци ја ма, обра зов ном си сте му, ме диј ском 
про сто ру, на по љу ху ма ни тар ног ра да и у тзв. шоу-би зни-
су у зе мља ма на ве де них по ли ти ча ра.44)

По ред ових, за из ве сност до сти за ња и ре а ли зо ва ња на ци-
о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је зна чај не су и ге о по ли тич ке 
кон цеп ци је Фран цу ске, Ита ли је, Цр не Го ре, Ки не, Ал ба ни је итд., 
али је њи хов ути цај на на ци о нал не ин те ре се Ре пу бли ке Ср би је ма-
њи не го ути цај ге о по ли ти ке ве ли ких си ла.

Ге не рал но, све по ме ну те ге о пол тич ке кон цеп ци је има ју ве-
ли ки ути цај на про па ги ра ње и оства ри ва ње на ци о нал них ин те ре са 
Ре пу бли ке Ср би је. Де ло ва ње не ких од њих ди рект но је упе ре но 
про тив по је ди них на ци о нал них ин те ре са: атлан ти зам по др жа ва 
не за ви сност ла жне „Ре пу бли ке Ко со во“; кон ти нен та ли зму не од го-
ва ра ја ка и ве ли ка Ср би ја; нео о сма ни зам по др жа ва му сли ма не од 
ко јих не ки у Ра шкој обла сти има ју се па ра ти стич ке те жње, а не ки 
са под руч ја Бо сне и Хер це го ви не и пре тен зи ци о ни стич ке на ме ре. 
Исто вре ме но, по је ди ни од на ци о нал них ин те ре са су  те шко оства-
ри ви без по др шке зе ма ља ко је су њи хо ви иде о ло шки про па га то ри 
(нпр., при јем у Европ ску уни ју без по др шке но си ла ца атлан ти зма 
и кон ти нен та ли зма; раз вој спољ но тр го вин ске раз ме не и еко ном-
ска ин ве сти ра ња без но си ла ца евро а зи јат ства итд.). У та квом ам-
би јен ту, по ли тич ки ли де ри би мо ра ли да му дром ди пло ма ти јом и 
ве штим „ба лан си ра њем“ на ме ђу на род ној ге о по ли тич кој сце ни 
ство ре усло ве за оства ре ње на ци о нал них ин те ре са, што ни је ни 
ма ло ла ко.

44)  Ду шан Про ро ко вић:Исто, стр. 421−466.
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Summary
The re a li za tion and the pro tec tion of na ti o nal in te rest is, tra di ti o-

naly, lin ked with the sta te of na ti o nal se cu rity; na ti o nal Se cu rity im pli-
es unob struc ted ac hi e ving, enjoying and de ve lo ping of na ci o nal va lu es 
and cer ta inty of re a li zing na ti o nal in te rests, ab sen ce of thre ats to na ti-
o nal va lu es and in te rests, as well as ab sen ce of fe ar that they will be 
en dan ge red. Ca pa bi lity of sta te to re gu larly de ter mi ne and ef fi ci ently 
re a li ze na ti o nal in te rests, de pends on the le vel of se cu rity of so ci ety, 
sta te and in ter na ti o nal com mu nity. The po licy of ca rrying out na ti o nal 
in te rests is com pli ca ted be ca u se it is “stretched” bet we en real na ti o nal 
ne eds, so cial in te rests, po li ti cal and in for mal (in te rest and lobbying) 
gro ups, na ti o nal po wer, the sta te of na ti o nal and in ter na ti o nal se cu rity, 
na ti o nal and in ter na ti o nal right, fo re ign po licy of ot her sta tes and po-
li ti cal in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. As well as to pro pa ga tion of na ti o-
nal in te rests, sta te smen are not al ways ob jec ti ve, and of ten chan ges in 
re gi me in co un tri es in tran si tion so me ti mes re qu i re dra sti cally chan ge 
in agen da of na ti o nal in te rests. Even tu ally, con tra po si ti ve at ti tu des in 
terms of dec la ring and the man ner of ac hi e ving na ti o nal in te rests can 
en co u ra ge con flicts of na ti o nal and in ter na ti o nal pro por ti ons, espe ci ally 
in so ci e ti es with un de ve lo ped to le ran ce, se cu rity and po li ti cal cul tu re, 
in which the con ti nu ity in le a ding na ti o nal po li tics do es not exist. In 
such tur bu lent cir cum stan ces it is not that sim ple to de fi ne and ac hi e ve 
na ti o nal pri o ri ti es, and with that en su re na ti o nal se cu rity. That is the si-
tu a tion with the Re pu blic of Ser bia too, which is a co un try in tran ssi tion 
and in the pro cess of in ter na ti o nal in te gra ti ons.
Key words: po li tics, na ti o nal in te rests, na ti o nal va lu es, na ti o nal se cu rity, in-

ter na ti o nal in te gra ti ons, Re pu blic of Ser bia.
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Resume
The fun ction of na ti o nal in te rests is to ac hi e ve, pro mo te and 

pro tect na ti o nal va lu es and, in turn, na ti o nal se cu rity.  The ir de fi ni tion 
sho uld, the re fo re, de ri ve from the de ter mi na tion of the hig hest-ran king 
sta te le a der ship re gar ding the most ap pro pri a te ways of pro tec ting and 
pro mo ting the so cial and na ti o nal va lu es.  The agen da of the na ti o nal 
in te rests shall be con di ti o ned by the exi sting system of va lu es, as well 
as by both the exi sting and pro jec ted se cu rity ne eds of the sta te and so-
ci ety, be ca u se the in te rests may al so pro du ce the need; pre va lent va lu es 
in flu en ce the con tents and the physi og nomy of the in te rests, and the 
in te rests play a sig ni fi cant ro le in the for ma tion, ma in te nan ce, and mo-
di fi ca tion of the va lue system.

Ho we ver, one of the most com mon pro blems as so ci a ted with 
the na ti o nal in te rests is the ir “fal se pre sen ta tion” and “ac hi e ve ment by 
inap pro pri a te met hods”.  Na mely, the na ti o nal in te rest are, as a po li ti-
cal ca te gory, ide o lo gi cally co lo u red, and thus may, so me ti mes, ac tu ally 
co ver up for the in te rests of po li ti cal and eco no mic oli garchs, in te rest 
gro ups and lob bi es or ot her in for mal cen tres of po wer.  The plu ra lity 
of proc la i med in te rests can lead to the ir mu tual con fron ta tion, both at 
the na ti o nal and the in ter na ti o nal le vels, which in turn may ge ne ra te 
con flicts.  At the sa me ti me, ac hi e ving the na ti o nal in te rests at any cost, 
in clu ding even il le gi ti ma te me ans, may thre a ten the in te rests and va lu-
es of a part of the po pu la tion of the sta te or ot her sta tes, the reby al so 
in ci ting con flicts.  The dan ger is even gre a ter be ca u se the sta te go vern-
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ments fre qu ently rely on the in stru ments of na ti o nal po wer in the ir at-
tempts to ac hi e ve the na ti o nal in te rests, which even tu ally im pli es re sor-
ting to the use of co er cion of a po li ti cal, eco no mic, or mi li tary na tu re.  
The re la ti on ship bet we en the na ti o nal in te rests and (na ti o nal) se cu rity 
is the re fo re very com plex.

Mo re spe ci fi cally, sta te se cu rity is un cer tain un less the re are cle-
arly de fi ned na ti o nal in te rests; the ac hi e ve ment of the na ti o nal in te rests 
pro tects and pro mo tes the na ti o nal va lu es and the reby al so na ti o nal se-
cu rity; a fa i lu re to ac hi e ve the na ti o nal in te rests do es not ne ces sa rily 
pre sent a thre at to the na ti o nal va lu es and na ti o nal se cu rity;  by fa i ling 
to ac hi e ve its own in te rests, a sta te may thre a ten the se cu rity, va lu es, 
and in te rests of ot her sta tes and su bjects;  if fal sely proc la i med (due to 
the lobbying of in te re sted gro ups), the na ti o nal in te rests can je o par di-
ze the se cu rity of the sta te that proc la i med it; the plu ra lity of in te rests 
of ten le ads to con fron ta ti ons of dif fe rent in te rests that in du ces con flicts 
bet we en the ir advo ca tes.

The re fo re, in or der to avoid the pit falls of bi a sed pro pa gan da, un-
law ful and il le gi ti ma te re a li za tion, the na ti o nal in te rests sho uld, among 
ot her things, be ba sed on the na ti o nal va lu es, on the real se cu rity ne eds 
of the so ci ety and the sta te, as well as on the na ti o nal and in ter na ti o nal 
law; they must not je o par di ze the va lu es of ot her sta ke hol ders at the na-
ti o nal and in ter na ti o nal sce ne.  The se in te rests sho uld be proc la i med as 
the stra tegy of na ti o nal se cu rity to get her with ot her na ti o nal stra te gi es, 
which are to be the re sult of mul ti di sci pli nary sci en ti fic re se arch.  It is 
al so vi tal to en su re tran spa rency in the work of sta te bo di es and non-
sta te bo di es re spon si ble for the re a li za tion of na ti o nal in te rests, which 
sho uld be com bi ned with me a su res of ef fec ti ve an ti-cor rup tion po licy.  
It is ne ces sary to pro mo te hu man rights and fre e doms and im pro ve the 
mec ha nism of the ir pro tec tion.  The pu blic opi nion re gar ding the ne-
eds and ways of re a li sing the na ti o nal in te rests that might bring in to 
qu e sti on the in te grity or sur vi val of cer tain na ti o nal va lu es sho uld be 
so ught in a re fe ren dum.  The de ve lop ment of in ter na ti o nal re la ti ons and 
ac ces sion of the sta te to in ter na ti o nal or ga ni za ti ons in cre a se the cer ta-
inty of re a li zing na ti o nal in te rests, whi le pro mo tion of se cu rity cul tu re, 
po li ti cal cul tu re, and to le ran ce in par ti cu lar, re du ces the pos si bi lity of 
esca la tion of in ter nal and in ter na ti o nal con flicts bet we en the pro mo ters 
of dif fe rent in te rests.

Alt ho ugh in the era of glo ba li za tion and com pre hen si ve in ter na-
ti o nal in te gra ti ons the sta te has been gra du ally lo sing so me of its on-
to lo gi cal fe a tu res and fun cti ons, it will pro bably re main the pri mary 
form of or ga ni zed so ci ety and the key fac tor of in ter na ti o nal se cu rity 
for a long ti me.  It is a known fact that the sur vi val of the sta te, na ti o nal 
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sur vi val, ter ri tory, po li ti cal in de pen den ce, and physi cal self-pre ser va-
tion are cru cial va lu es that no sta te or na tion of the world will wil lingly 
gi ve up com ple tely.  This le ads us to a con clu sion that the con cept of 
na ti o nal se cu rity shall long do mi na te the in ter na ti o nal sce ne, cal ling for 
un hin de red im ple men ta tion of the po licy of na ti o nal in te rests.

* Овај рад је примљен 19. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
У овом на уч ном ра ду аутор се по за ба вио мул ти ет нич ким и 

мул ти на ци о нал ним тво ре ви на ма ко је се би ста вља ју у из глед кон-
сти ту и са ње гра ђан ског кон цеп та др жа ве-на ци је, и про бле ми ма са 
ко јим се по том пи та њу су сре ћу две не до вр ше не др жа во ли ке тво-
ре ви не: Бо сна и Хер це го ви на и Цр на Го ра. Пред мет ис тра жи ва ња 
је (не)мо гућ ност кон сти ту и са ња Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре 
на прин ци пи ма гра ђан ске др жа ве. Зна чај ис тра жи ва ња огле да се 
у ука зи ва њу на (не)мо гућ ност њи хо вог кон сти ту и са ња у ста бил не 
др жав не тво ре ви не на ци о нал но-гра ђан ског ти па, у ука зи ва њу на 
по ло жај срп ског на ро да у овим др жав ним тво ре ви на ма, те у по ку-
ша ју да се обез бе ди ре ги о нал на ста бил ност на За пад ном Бал ка ну 
кроз по ку ша је ра све тља ва ња и овог про бле ма. Про блем ско пи та
ње тра га ло би за за пи та но шћу: ка ко омо гу ћи ти ста би ли за ци ју мул-
тет нич ких и мул ти на ци о нал них тво ре ви на ка кве су БиХ и Цр на 
Го ра, а да при то ме ове тво ре ви не не бу ду смет ња за оства ри ва ње 
на ци о нал них пра ва срп ског на ро да у њи ма? Ме то ди ко ји су у ра-
ду при ме ње ни су: ана ли тич ки ме тод, ме тод по сма тра ња, ана ли за 
са др жа ја, ме тод ге не ра ли за ци је, упо ред ни ме тод и сл. Овај рад ће 
се, да кле, по за ба ви ти Бо сном и Хер це го ви ном и Цр ном Го ром као 
мул ти ет нич ким и мул ти на ци о нал ним др жа ва ма, и мо гућ но сти-
ма њи хо вог кон сти ту и са ња на прин ци пи ма мо дер них, ефи ка сних 
гра ђан ских др жа ва, а да се из то га из бег ну сло же но сти др жав ног 
устрој ства и ста би ли за ци је по ли тич ког ле ги ти ми те та.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Кључ не ре чи: мул ти ет нич ност, мул ти на ци о нал ност, Бо сна и Хер це го ви-
на, Цр на Го ра, кон сти ту тив ност, гра ђан ска др жа ва 

МУЛ ТИ ЕТ НИЧ КИ СА СТАВ БО СНЕ И 
ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ И ЦР НЕ ГО РЕ

Ка да је о мул ти ет нич ком са ста ву БиХ и Цр не Го ре реч, та да 
ва ља упо зо ри ти на ва жност де мо граф ских по да та ка и ме ђу ет нич-
ког рас по ре да ка ко би се мо гло успе шно из а на ли зи ра ти про бле ми 
кон сти ту и са ња БиХ и Цр не Го ре као гра ђан ских др жа ва.

Мул ти ет нич ки и мул ти на ци о нал ни са став БиХ

Са да шња Бо сна и Хер це го ви на не но си атри бут Ре пу бли-
ке, што већ ука зу је на њен крај ње сло жен др жав но пра ви са став. 
Пре ма Уста ву БиХ она се са сто ји од три кон сти ту тив на на ро да: 
Бо шња ка (до 1993: Му сли ма на), Ср ба и Хр ва та. По по след њем по-
пи су још из дав не 1991. го ди не у СР БиХ је жи ве ло: 44% Му сли-
ма на 31% Ср ба и 17% Хр ва та, док се 6% љу ди де кла ри са ло као Ју-
го сло ве ни, а 2% као оста ли.1)

(Мапа 1: Национални састав БиХ)

1)  sr.wikipedia.org/sr/Босна_и_Херцеговина
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До гра ђан ског ра та 1992-1995. го ди не број не оп шти не у БиХ 
су би ле ме шо ви тог са ста ва, док је да нас сли ка са свим дру га чи ја. 
При ме ћу је мо сле де ће чи ње нич но ста ње, а то је: го то во јед но на-
ци о нал ни ка рак тер Ре пу бли ке Срп ске (не што ма ло ма њег од два 
ен ти те та у БиХ), али и пре те жно мо но ет нич ки са став кан то на у 
Фе де ра ци ји БиХ на ста ње ној му сли ман ским и хр ват ским ста нов-
ни штвом. У цен трал ној Бо сни је са став хр ват ских и бо шњач ких 
кан то на ме шо вит, али су и ту на се ља углав ном јед но на ци о нал на и 
мо но кон фе си о нал на, и рет ко ка да знат ни је из ме ша на. За ни мљи во 
је да је и да нас, упр кос ет нич ком чи шће њу ко је су спро ве ле хр ват-
ске (па ра)вој не фор ма ци је 1995. го ди не, број Ср ба у три за пад не 
оп шти не ко је су при па ле Фе де ра ци ји БиХ и да ље ве ћин ски (Др вар, 
Гра хо во и Гла моч). Ка ко год би ло, БиХ је сте мул ти ет нич ко, али и 
мул ти на ци о нал но дру штво, у ко ме су ет но си за до би ли об лич је на-
ци је, па се ов де за пра во ра ди о сло же ној мул ти на ци о нал ној др жа ви 
три кон сти ту тив на на ро да. Ин ди ка тив но је да су иако исто риј ске – 
што се на ро чи то мо же ре ћи за Ср бе, па и за Хр ва те, а од кра ја XIX 
ве ка и за Му сли ма не (са да Бо шња ке) – све ове на ци је у осно ви 
на ста ле из ви ше-ма ње је дин стве не про то ет нич ке гру пе, и то та ко 
што је од сре ди не XIX ве ка, а на ро чи то од упра ве Бен ја ми на Ка ла ја 
и Аустро у гар ске вла да ви не 1878-1918, до шло до на ци о нал не хо мо-
ге ни за ци је: ка то ли ка у Хр ва те, пра во слав них у Ср бе и му сли ма на у 
за себ ну про то на ци ју (Му сли ма не, ка сни је Бо шња ке). На тај на чин 
је БиХ, и Бал кан као део све та, је дин ствен по на ци о нал ном са мо-
дре ђе њу (про и за шлом) из кон фе си о нал не при пад но сти.

Мул ти ет нич ки и мул ти на ци о нал ни са став Цр не Го ре 

Пре ма по след њем по пи су оба вље ном у Цр ној Го ри то ком 
2011. го ди не, ка да је реч о ет нич кој (и на ци о нал ној) при пад но сти, 
до би је ни су сле де ћи ре зул та ти: Цр но гор ци – 278.865 (44,98%), 
Ср би – 178.110 (28,73%), Бо шња ци – 53.605 (8,65%), Ал бан ци – 
30.439 (4,91%), Му сли ма ни – 20.537 (3,31%), Ро ми – 6.251 (1,01%), 
Хр ва ти – 6.021 (0,97%). Ка да је реч о је зи ку ко јим се го во ри у Цр ној 
Го ри сли ка је бит но дру га чи ја: срп ским је зи ком го во ри – 265,895 
(42,88%), цр но гор ским се слу жи – 229,251 (36,97%), бо сан ски 
упо тре бља ва – 33,077 (5,33%), ал бан ски је зик ко ри сти – 32,671 
(5,27%), ром ским је зи ком ба ра та – 5,169 (0,83%), бо шњач ким при-
ча – 3,662 (0,59%), хр ват ски об на ша – 2,791 (0,45) ста нов ни ка Цр-
не Го ре.2)

2)  sr.wikipedia.org/wiki/Демографија_Црне_Горе
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(Мапа 2: Етнички састав Црне Горе)
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(Мапа 3: Језички састав Црне Горе)
Из го ре по ста вље них ма па за кљу чу је мо сле де ће ста ње. Кон-

цен тра ци ја цр но гор ске на ци је нај при сут ни ја је у оп шти на ма Це-
ти ње, Бар, Под го ри ца, Да ни лов град и Ник шић. Са дру ге стра не, 
кон цен тра ци ја ста нов ни штва ко је се слу жи цр но гор ским је зи ком 
нај при сут ни ја је у оп шти ни Це ти ње и не што ма ње у оп шти ни Бар, 
док је цр но гор ски пре вла дао и у два нај ве ћа гра да Цр не Го ре: Под-
го ри ци и Ник ши ћу (исти на ни при бли жно убе дљи во као што се 
оче ки ва ло).

Из при ло же ног се ви ди да је ет нич ки еле мент у обе др жав не 
тво ре ви не из у зет но зна ча јан и да де лу је цен три фу гал но на пи та-
ње из град ње гра ђан ског иден ти те та кроз кон цепт др жа ве-на ци је. 
У оба слу ча ја ет нич ки су бјект ко ји је дру ги по сна зи у обе зе мље је 
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срп ски, и он не ис ка зу је тен ден ци ју ута па ња у гра ђан ски кон цепт 
др жа ве-на ци је. Шта ви ше он се у обе др жав не тво ре ви не ис ка зу је 
као аутох тон. У слу ча ју Бо сне и Хер це го ви не као оба ве зно кон сти-
ту тив ни, и на сил но при др жан у др жав ној за јед ни ци ка ква је БиХ, а 
у слу ча ју Цр не Го ре та ко ђе као аутох тон, али и као др жа во тво ран, 
и (бар за са да) не кон сти ту ти ван.

За пра во ова кве по зи ци је срп ског на ро да у Бо сни и Хер це-
го ви ни и Цр ној Го ри (уз сли чан по ло жај хр ват ског на ро да у БиХ), 
има ће за по сле ди цу не мо гућ ност по сто ја ња при мор ди јал ног кон-
сен зу са на ко ме би се из гра ђи вао гра ђан ски ко цепт др жа ве-на ци је 
ка кве по зна ју мо дер не др жав не тво ре ви не За па да.

МОГУЋНОСТИ ПРЕУРЕЂЕЊА НЕДОВРШЕНИХ 
ДРЖАВНИХ ТВОРЕВИНА БИХ И ЦРНА ГОРА

Ов де ће мо ис та ћи узро ке не до вр ше но сти др жав них тво ре ви-
на: Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре, из че га би мо гао и да про и-
за ђе за кљу чак о мо гућ но сти ма ње них за о кру жи ва ња у тзв. др жа ве 
пу ног оби ма.

Бо сна и Хер це го ви на: од «Сло ва» до «Ду ха» Деј то на

Бо сна и Хер це го ви на је пре кон фи гу ри са на прав на тво ре ви-
на. То за пра во зна чи да је она по сто ја ла, нај пре, као ме ђу на род-
но не при зна та фе де рал на је ди ни ца бив ше ве ли ке Ју го сла ви је, под 
име ном Со ци ја ли стич ка Ре пу бли ка Бо сна и Хер це го ви на, па да је 
чи ном ме ђу на род ног при зна ња у Ује ди ње ним на ци ја ма (у тре нут-
ку вр хун ца свет ске до ми на ци је САД и ње них са те ли та по чет ком 
90-тих го ди на ХХ ве ка) до жи ве ла рас пад «на те ре ну» (за јед но са 
бив шом са ве зном др жа вом – СФРЈ), и да се на кра ју, под огром ним 
вој ним и ди пло мат ским при ти ском САД и НА ТО-а, по но во уоб-
ли чи ла као др жав но прав на тво ре ви на, за до бив ши ле ги ти ми тет сва 
три кон сти ту тив на на ро да под ње ним кро вом.  За пад, на по чет ку 
ра та у БиХ, ни је же лео да од у ста не од тре ти ра ња про сто ра бив ше 
СР Бо сне и Хер це го ви не као је дин стве ног ме ђу на род ног прав ног 
су бјек та, али је на те ре ну сли ка из гле да ла то ли ко дру га чи ја од при-
жељ ки ва ња тзв. ме ђу на род не за јед ни це (САД+зе мље Квин те), да 
се рат мо гао окон ча ти са мо ис ка за ном во љом За па да да при зна за-
те че но ста ње на те ре ну. А за те че но ста ње је по чет ком 1994. го ди не 
из гле да ло та ко да су све три ет нич ке гру па ци је др жа ле ви ше-ма ње 
ет нич ки хо мо ге не те ри то ри је, и да су у њи ма оства ри ва ле  соп-
стве не кул тур но-ци ви ли за циј ске мо де ле жи вље ња и са о бра ћа ња. 
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Због то га је За пад био, исти на не ра до и уз огром не от по ре, на кон 
мно го број них не у спе шних ди пло мат ских и вој но о ба ве штај них по-
ку ша ја, при мо ран да при зна пра во срп ском на ро ду да се кон сти ту-
и ше као на ци ја на те ри то ри ји на ко јој од пам ти ве ка жи ви, те је та ко 
ко нач но ре ше ње гор ди је вог чво ра би ло на ви ди ку. Оста ло је још 
са мо да се Ср би у БиХ све ду на до го во ре ну ме ру, а та ме ра је би ла 
по ло ви на БиХ (Ру си ја је чвр сто ста ја ла на ста но ви шту да срп ска 
Ре пу бли ка у БиХ не сме би ти ма ња 50% БиХ). Та ко су Аме ри кан-
ци на те ра ли Хр ва те и Бо шња ке да фор ми ра ју за јед нич ке са ве зне 
ор га не вла сти од де ло ва те ри то ри је под соп стве ном кон тро лом, те 
је та ко на ста ла Му сли ман ско-хр ват ска фе де ра ци ја, ко ја је ка сни је 
пре и ме но ва на у Фе де ра ци ју БиХ.3) Ва шинг тон ским спо ра зу мом из 
1994. го ди не би ла је пред ви ђе на Фе де ра ци ја БиХ као фе де рал на 
или са ве зна др жа ва кан то на од ко јих су не ки фор ми ра ни као ви ше-
ма ње ет нич ки чи сти му сли ман ски кан то ни, дру ги као по нај ви ше 
ет нич ки чи сти хр ват ски, а не ки су се фор ми ра ли и као ме шо ви ти 
(углав ном у цен трал ној Бо сни). Циљ је био да Бо шња ци и Хр ва ти 
здру же но и уз ја ку ло ги сти ку САД и вој ске Ре пу бли ке Хр ват ске 
за по сед ну ви тал не тач ке на те ри то ри ји под кон тро лом Ре пу бли ке 
Срп ске, и та ко при си ле чел ни ке са Па ла на ве ли ке уступ ке. На кон 
опе ра ци ја Бље сак и Олу ја, ко јим је Хр ват ска ет нич ки очи шће на од 
Ср ба, за по че ла је офан зи ва хр ват ске вој ске, при пад ни ка ХВО БиХ 
и Му сли ман ских сна га на ви тал не ко му ни ка ци о не тач ке Ре пу бли ке 
Срп ске. Опе ра ци ја је об у ста вље на оног ча са ка да се про це ни ло да 
је ство рен ба ланс сна га у БиХ из ме ђу му сли ман ско-хр ват ске ко-
а ли ци је (под по мог ну те ло ги сти ком САД и НА ТО-а) и Ре пу бли ке 
Срп ске.4) Па ри ско-деј тон ским ми ров ним спо ра зу мом срп ска др жа-
ва у окви ру БиХ сту пи ла је у кон фе де рал ни са вез са Фе де ра ци јом 

3)  Sa ša Mr du ljaš: „Hr vat ska po li ti ka unu tar BiH u kon tek stu de kla ra tiv no ga i re al no ga pro stor-
nog op se ga hr vat ske za jed ni ce – Re pu bli ke Her ceg-Bo sne (1991-1994)“, Dru štve na is tra ži
va nja, 4-5/2009, In sti tut dru štve nih zna no sti Ivo Pi lar, Split, 2009, str.485: “Po bje do no sni 
po hod ABiH na pro sto re pod kon tro lom HVO-a bit će okru njen u ve lja či 1994. (...)Ka ko iz o-
sta nak te pot po- re ne bi do veo do voj no ga pa da ne sa mo en kla va ne go, s vre me nom, i do pa da 
sa mo ga ju žnog di je la HB-a (Lu cić, 2005., knj. 2., 48) te do ma sov nog ise lja va nja hr vat sko ga 
na ro da pred ABiH, hr vat ska stra na od u sta je i od HB-a i od ute me lje nja vla sti te je di ni ce unu-
tar (kon)fe de ra tiv ne BiH te pri sta je na for mi ra nje hr vat sko-bo šnjač ke Fe de ra ci je BiH (FBiH) 
(ožu jak 1994.).“

4) “U ko nač ni ci, usu gla še nim dje lo va njem HV-a, HVO-a i ABiH pot kraj lje ta 1995. pro sto ri BiH 
pod srp skom kon tro lom sve de ni su na ma nje od po lo vi ce bh. te ri to ri ja. Dalj nji pro dor za u sta-
vlja sa ma me đu na rod na za jed ni ca in zi sti ra ju ći na op stan ku srp ske je di ni ce ko ja bi ob u hva ća-
la, pret hod no do go vo re nih, 49% BiH (Bilt, 1999., 171-172, 183; Hol bro o ke, 1998., 198-199; 
Owen, 1998., 399). Ti me su stvo re ni uvje ti za srp sko pri hva ća nje po li tič ke osno ve is ka za ne u 
Pla nu kon takt ne sku pi ne za BiH (tra vanj – sr panj 1994.), po ko jem se ta ze mlja za mi šlja kao 
slo že na dr ža va for mi ra na od dva ju en ti te ta: FBiH I RS.” (Sa ša Mr du ljaš: „Hr vat ska po li ti ka 
unu tar BiH u kon tek stu de kla ra tiv no ga i re al no ga pro stor nog op se ga hr vat ske za jed ni ce - Re-
pu bli ke Her ceg-Bo sne (1991-1994)“, Dru štve na is tra ži va nja, 4-5/2009, In sti tut dru štve nih 
zna no sti Ivo Pi lar, Split, 2009, str.846)
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БиХ за рад ме ђу на род ног објек ти ви те та за те че ног ста ња, те је та ко, 
пре ма из вор ном Деј то ну, на ста ла ви ше не го ла ба ва тво ре ви на “три 
кон сти ту тив на на ро да, и два ен ти те та”. Овим пу тем је Ре пу бли-
ка Срп ска иако ме ђу на род но не при зна та др жа ва, по ста ла објек том 
ме ђу на род ног пра ва, а као Ре пу бли ка у окви ру БиХ по се до ва ла је 
знат но ве ћи сте пен ори ги нер не вла сти од фе де рал них је ди ни ца 
бив ше СФРЈ пре ма Уста ву из 1974. го ди не.

Од тог тре нут ка за по чи ње про цес из ме не Деј тон ског ми ров-
ног спо ра зу ма ко ји се, у са да већ исто риј ској ли те ра ту ри из по ли ти-
ко ло шких на уч них ди сци пли на, тре ти ра кри ла ти цом Кар ла Бил та 
из 1997. го ди не, да: «сло во Деј то на тре ба за ме ни ти ду хом Деј то-
на». Овај дух Деј то на ни је ни шта дру го до сло бод на ин тер пре та ци-
ја оп штих од ред би Па ри ско-деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма ко јим 
се ис ка зу је не пре ста но на сто ја ње да се спро во ди цен тра ли за ци ја 
вла сти и пре се ља ва ње ин сти ту ци ја са ен ти е та (Ре пу бли ке Срп ске 
и Фе де ра ци је БиХ) у цен тра лу у Са ра је во. Бо сном и Хер це го ви ном 
и ње ним ен ти те ти ма прак тич но упра вља Ви со ки пред став ник, ко ји 
на вод но оли ча ва „ме ђу на род ну за јед ни цу“. Тај пред став ник је по 
пра ви лу до ла зио из ЕУ, а нај не по сред ни је де ло вао уз зна чај ну са-
гла сност спољ не по ли ти ке САД.

До да нас је са мо во љом ви со ких пред став ни ка пре не то, про-
тив но во љи вла сти у Срп ској, чак 56 над ле жно сти са Ре пу бли ке 
Срп ске на цен трал не ор га не у Са ра је ву.5) Чи та ве обла сти ин стру-
ме на та вла сти са да су, про тив но и во љи на ро да али и сло ву па и ду-
ху Деј то на, пре не те на за јед нич ке ор га не.6) Та ко је по ре ски си стем 
пре ко ин ди рект ног опо ре зи ва ња пре не сен на ор га не БиХ, иако је 
Деј тон пред ви ђао да је опо ре зи ва ње у ис кљу чи вој над ле жно сти 
ен ти те та, ко ји су оба ве зни са мо да део убра них при хо да сли ју у 
за јед нич ку ка су за по тре бе БиХ.7)Си ту а ци ја је слич на и ка да су у 

5) Н. Кец ма но вић: “Бу дућ ност Ре пу бли ке Срп ске у ма ка за ма САД и ЕУ”, Но ва срп ска по
ли тич ка ми сао, 3-4/2010: 45-63, Бе о град, 2010, стр.49: “...у име мо гућ но сти нео ба ве-
зног ту ма че ња тог спо ра зу ма, по че ло је си сте мат ско и кон ти ну и ра но раз вла шћи ва ње 
Ре пу бли ке Срп ске, и то пре но ше њем ен ти тет ских над ле жно сти на цен трал не ор га не у 
Са ра је ву.”

6) Н. Кец ма но вић: “Бо сна у тре ћој де це ни ји овог ви је ка – пет на ест сце на ри ја рас пле та”, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, 2/2012: 401-420, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2012, стр.415: “Ка да је на си ље ОХР-а над Срп ском и Ср би ма (су спен до ва ње, за ко на 
до не тих у пар ла мен ту, сме њи ва ње де мо кр та ски иза бра них ли де ра, кр ше ња деј тон ског 
спо ра зу ма), пре шло у мје ру европ ског уку са и БиХ сте кла ре пу та ци ју по сљед ње ди ка-
ту ре у Евро пи, пре шло се на суп тил ни је мо де ле (при јет ње, при ти сци, усло вља ва ња) и 
не у трал ни је фор му ла ци је (Деј тон 2, устав не ре фор ме, функ ци о нал ни ја др жа ва, усмје-
ре ни до го во ри ло кал них по ли ти ча ра).

7) И не са мо то: „Ta ko je Bo sna i Her ce go vi na ste kla ovla sti u sud stvu, tu ži telj stvu, si gur no sti, 
sta ti sti ci,ljud skim pra vi ma te po re skoj i ca rin skoj po li ti ci.“ (Ve sna Ka za zić, „BiH i Evrop ska 
uni ja“, Adri as, 12/2005, Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Mo sta ru, Mo star, 2005, str.110)
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пи та њу но ви пра во суд ни ор га ни и но ве над ле жно сти из обла сти 
суд ства и ту жи ла штва ко је су пре о те те Ре пу бли ци Срп ској. Но вим 
за ко ни ма фор ми ра ни су Суд БиХ и Ту жи ла штво БиХ као две не-
у став не ка те го ри је.8) Ту жи ла штво је од по че ло не са мо да отва ра 
но ве по ступ ке и да их про це су и ра ар би трер но без кон сул та ци ја са 
вла сти ма у два ен ти те та, већ и да пре у зи ма пред ме те ко ји су за по-
че ти у ре дов ном по ступ ку пред пра во суд ним ор га ни ма ен ти те та.9) 
Устав ни суд за БиХ, уме сто да се при др жа ва стро го (за)да тих окви-
ра над ле жно сти по Деј то ну не пре ста но из ла зи из сво јих овла шће-
ња, ар би три ра (нај че шће у ко рист ви со ких пред став ни ка) и пре-
гла са ва (нај че шће два од три кон сти ту тив на на ро да за хва љу ју ћи 
тро ји ци стра на ца ко ји се у нај ва жни јим ства ри ма увек при кла ња ју 
ми шље њу Бо шња ка).10) Ка да се го во ри о из вр шној вла сти Ви со ки 
пред став ник је про тив у став но за шао у обла сти ца рин ских слу жби 
и пре ко гра нич не по ли ци је и пре дао их цен трал ним ор га ни ма у Са-
ра је ву, по том је об је ди нио ци вил но бе збед но сне слу жбе (оформ ље-
на је све моћ на цен трал на слу жба СИ ПА), за тим је уки нуо ом буд-
сма не на ен ти тет ском ни воу, про ши рио Са вет ми ни ста ра са 3 на 
10 чла но ва... Уз из ме не ен ти тет ских уста ва у де лу ко је се до ти чу 
по ла га ња пра ва кон сти ту тив них на ро да из дру гог ен ти те та на кон-
сти ту тив ност и у Ре пу бли ци Срп ској, те сво ђе њу вој ске Ре пу бли ке 
Срп ске на ни во тре ћег пу ка Ору жа них сна га БиХ ове ре фор ме су у 
до број ме ри по љу ља ле са ме те ме ље Па ри ско-деј тон ског ми ров ног 
уго во ра. По след њи на ум стра ног про тек то ра та у БиХ – да уве де 
ме ша не и пре ко гра нич не слу жбе ен ти тет ских по ли ци ја – ни је ус-
пео. Он би и ко нач но зна чио уки да ње ен ти тет ских ли ни ја раз гра-
ни ча ва ња, и не ста нак Ре пу бли ке Срп ске...11)

8) Da mir Ba no vić, Sa ša Ga vrić: “Ustav na re for ma u Bo sni i Her ce go vi ni”, Po li tič ka mi sao, 
2/2010, Fa kul tet po li tič ke zna no sti, Za greb, 2010, str.161: “… da se pri mi je ti ti da Ustav ne 
pred vi đa po sto ja nje sud ske vla sti na dr žav nom ni vou, te ni ti bi lo ka kvih me ha ni za ma za vo-
đe nje eko nom ske i so ci jal ne po li ti ke.”

9) М. До дик, “О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла”, Но ва срп ска по ли тич
ка ми сао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010, стр.131: “Пре у зи ма ње пред ме та из над ле-
жно сти ен ти тет ских су до ва ус по ста вље но је За ко ном о Су ду БиХ (члан 13. пр во бит ног 
тек ста). Ни јед но кон ти нен тал но за ко но дав ство не да је од ре ђе ном су ду пра во да узи ма 
пред ме те из над ле жно сти дру гог су да.”

10) С. Са вић, “Устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви ни”, Но ва срп ска 
по ли тич ка ми сао, 1/2011: 79-86, По себ но из да ње, Бе о град, 2011, стр.80: “(...) нас че-
тво ро су ди ја гла са ли смо про тив те од лу ке, дво је Хр ва та и нас дво је Ср ба. Од лу ка је 
до не се на гла со ви ма Бо шња ка и тро ји це стра них су ди ја.”

11) В. Стан ко вић, З. Ми ло са вље вић: “Устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске”, Срп ска по ли
тич ка ми сао, 1/2012: 461-486, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр.480. 
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Цр на Го ра: од фе де рал не је ди ни це  
до не ста бил не др жав не тво ре ви не

Ма ја ме се ца 2006. го ди не Цр на Го ра је по ста ла нај мла ђа ме-
ђу на род но при зна та  др жа ва у Евро пи. Ње но пр во пу но ме ђу на род-
но при зна ње де си ло се на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не, да 
би до 2006. го ди не те ри то ри ја да на шње Цр не Го ре при па да ла ши-
рим др жав ним окви ри ма: Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Де мо крат ској Фе де ра тив ној Ју го сла ви ји, 
На род ној Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, Со ци ја ли стич кој 
Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, Са ве зној Ре пу бли ци Ју го-
сла ви ји и, ко нач но, Др жав ној за јед ни ци Ср би ја и Цр на Го ра. Већ 
са ства ра њем ба но ви на у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1929. го ди не Цр-
на Го ра се по ја вљу је као Зет ска ба но ви на12) са зна чај ним те ри то ри-
јал ним про ши ре њем до пред ле ву оба лу Не ре тве (са све Кор чу лом, 
Мље том, Ду бров ни ком, Ис точ ном Хер це го ви ном и Ко на вљем), 
док је на се ве ру ба но ви на Зе та укљу чи ва ла и При је по ље, Ибар-
ски Ко ла шин (све до ушћа ре ке Ибар у За пад ну Мо ра ву), и чи та ву 
за пад ну Ме то хи ју са гра дом Пећ. Без об зи ра на су ко бе бје ла ша и 
зе ле на ша, ве ли ка ве ћи на ста нов ни штва се, у ме ђу рат ном пе ри о ду, 
из ја шња ва ла као Ср би (из Цр не Го ре), а срб ско по ре кло чак ни код 
нај љу ћих при ста ша ди на сти је Пе тро вић ни је до во ђе но у пи та ње.

(Мапа 4: Зетска бановина 1929-1939)

12) О сред ње ве ков ној Зе ти, пре те чи да на шње Цр не Го ре ви ше у: Ми лош Бла го је вић, Не-
ма њи ћи и др жав ност Ду кље – Зе те –Цр не Го ре, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
83:7-24, Но ви Сад, 2011.
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На кон Дру гог свет ског ра та Цр на Го ра по ста је фе де рал на је-
ди ни ца у окви ру Бро зо ве Ју го сла ви је. Већ пре ма по пи су ста нов ни-
шта из 1948. го ди не у Цр ној Го ри је тек 1,78% Ср ба, и чак 90,67% 
Цр но го ра ца. По ста вља се пи та ње: где су не ста ли то ли ки Ср би ко-
јих је пре ма по пи су из 1905. го ди не би ло чак 95% (ве ћи ном пра во-
слав них, али и не што ка то ли ка – на ро чи то у Бо ки, па чак и му сли-
ма на на се ве ру Цр не Го ре и у гра ду Ба ру на при мор ју)? Од го вор је 
ла ко да ти, јер је са да из ја ва при пад но сти цр но гор ском иден ти те ту 
би ла по ли тич ка, а не ет нич ка или пси хо ло шка ка те го ри ја. Ипак за 
све вре ме ти то и зма ни ко ни је оспо ра вао да су Цр но гор ци Ср би, са 
др жа во твор ним тра ди ци ја ма (не што по пут Ба ва ра ца у Не мач кој).13)

Ме ђу тим, ствар се су штин ски ме ња то ком 90-тих го ди на ХХ 
ве ка. Нај пре је цр но гор ска по ли тич ка ели та у окви ру Са ве за ко му-
ни ста Цр не Го ре (СКЈ ЦГ) и по то ње ве ли ке Де мо крат ске пар ти је 
со ци ја ли ста (ДПС) по че ла да не ги ра да су Црн гор ци и Ср би “име 
и пре зи ме истог ет но са”.14) По че ло је да се уве ли ко ин си сти ра на 
не за ви сном пу ту Цр не Го ре,15) и да се пре и спи ту је срп ска исто ри-
ја Цр не Го ре, те да се до во ди у пи та ње ста тус ми тро по ли је Цр-
но гор ско-при мор ске у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве (СПЦ). 
Иден ти тет ска пи та ња по диг ну та су на ви ши ни во кон фи лик та 
осни ва њем Ду кљан ске ака де ми је на у ка и умет но сти (ДА НУ), ко ја 
је про по ве да ју ћи ду кљан ски, цр ве но хр ват ски и ан ти срп ски ка ра ка-
тер Цр не Го ре, от по че ла да аги ту је иде о ло ги ју мон те не грин ства.16) 
Кон стру и сан је но ви, исто риј ски и на уч но не у те ме љен је зик ко ји је 

13) В. Стан ко вић, “Срп ско пи та ње у по стре фе рен дум ској Цр ној Го ри”, По ли тич ка ре ви ја, 
03/06: 521-530, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006, стр.527: “Пре ма овом 
ми шље њу и ет нич ки Ср би су за пра во Цр но гор ци, јер је њи хо ва ма тич на др жа ва Цр на 
Го ра.”

14) Већ из угла при ста ли ца цр но гор ског на ро да до би ја мо при зна ње да је ве ћи на цр но гор-
ских вла да ра XIX ве ка би ла на ци о нал но осве шће на: „Od se dam Pe tro vi ća-Nje go ša, sa mo 
se za dvo ji cu (vla di ku Va si li ja i knja za Da ni la) sa si gur no šcu mo ze re ći da su bi li pro tiv ni ci 
uta pa nja Cr ne Go re u ne ku ve li ku “brat sku” dr ža vu. Obo ža va ni vla di ka Nje goš, ko ji svo jim 
stva ra la štvom i isto rij skim pro fi lom pred sta vlja no se ći stub či ta vog cr no gor skog iden ti te ta, 
sma trao je da cr no gor ska dr ža va ima isto rij sku ulo gu je di no u to me da u iz u zet no ne po volj-
nom okru že nju obez bi je di op sta nak Cr no go ra ca dok Tur ci op štim srp sko-slo ven skim ustan-
kom ne bu du pro tje ra ni sa Bal ka na.“ („Kor je ni pro ti vlje nju cr no gor skoj dr žav no sti“, www.
net work54.com/.../KO RI JE NI+PRO TI VLJE NJA+CR NO GORSK...)

15) О томе више у: Д. Петровић, В. Станковић: Заједничка држава Србије и Црне Горе, 
Институт за политичке студије, Београд, 2006.

16) М. Кнежевић: Изневерена држава – Србија и Црна Гора у времену разлаза, Институт 
за политичке студије, Београд, 2007, стр.385: “Они су, наиме уверени да је црногорски 
народ настао још у раном средњем веку на територији негдашње римске провинције 
Превалис или Превалитана, од племена под другим именом, и да се онда развијао читав 
миленијум све до настанка савремене црногорске нације. Том народу је првобитно 
било име Дукљни, по области Дуклеа, потом Зећани, по реци Зети, да би се напослетку 
усталило име Црногорци које траје и данас.”



СПМ број 4/2012, година XIX, свеска 38. стр. 301318.

312

ни шта дру го до но во је зик или по ли тич ка кон струк ци ја је зи ка.17) У 
Цр ној Го ри, ко ја је по но во по ста ла са мо стал на др жа ва 2006, зва-
нич ни је зик од 1992. до 2006 био је срп ски. По том је у по ли циј ској 
ста ни ци на Це ти њу осно ва на и са мо зва на Цр но гор ска пра во слав на 
цр ква (ЦПЦ). Сви ови уда ри на срп ски ка рак тер Цр не Го ре ути-
ца ли су да се пра во слав но ста нов ни штво у Цр ној Го ри по дво ји на 
Ср бе и Цр но гор це. По пис из 2003. го ди не бе ле жи раст Ср ба на го-
то во 1/3 ста нов ни штва (32%). По том по пи су Цр но го ра ца је са да 
тек 43,16%. Као по сле ди ца го ре на ве де них чи ње нич них де ша ва ња 
Цр на Го ра уз Бо сну и Хер це го ви ну по ста је је ди на др жа ва у Ју го и-
сточ ној Евро пи чи је ма тич но ста нов ни штво ни је ве ћин ско, већ ма-
њин ско (ма ње од 50% укуп не по пу ла ци је). Шта ви ше, да окол но сти 
и си ту а ци ја по Цр ну Го ру бу де те жа (иако је она из бе гла гра ђан ски 
рат), Бо сна и Хер це го ви на је сло же на др жа ва три (кон сти ту тив на) 
на ро да и два ен ти те та, док је Цр на Го ра про ста др жа ва ко ја не пре-
ста но ис ка зу је тен ден ци ју да бу де гра ђан ско-цр но гор ска др жа ва, 
иако чи тав је дан на род у њој (убе дљи во дру ги по број но сти, и тек 
не што ма ње бро јан од “ма тич ног”) од би ја гра ђан ски кон цепт цр но-
гор ске на ци је, јер је он ја ко сред ство аси ми ла ци је Ср ба у Цр но гор-
це.18) На и ме, од би ја њем мон те не грин ске вла сти Ми ла Ђу ка но ви ћа 
(и ко а ли ци је ДПС, Со ци јал-де мо крат ска пар ти ја – СДП, Ли бе рал на 
пар ти ја Цр не го ре – ЛП ЦГ) да срб ском на ро ду у Цр ној Го ри до пу-
сти  ма кар ста тус на ци о нал не ма њи не и од ла га њем ре ша ва ња тог 
пи та ња, омо гу ћа ва се нај гру бља аси ми ла ци ја срб ског на ци о нал ног 
би ћа у Цр ној Го ри. Ср би су као на род ства ра ли (срп ску) Цр ну Го ру, 
и до кле је Цр на Го ра би ла срб ска др жа ва, ни је по сто ја ла бо ја зан по 
иден ти тет Ср ба. Ме ђу тим, ка да се Цр на Го ра пре тво ри ла у гра ђан-
ско-цр но гор ску др жа ву ко ја иде о ло ги јом мон те не грин ства не ги ра 
зна чај Ср ба (ме ња њем сим бо ла, је зи ка и осно ва ко лек тив ног иден-
ти те та) Ср би су, ле ги тим но, за тра жи ли пра во да по ста ну cor pus se
pa ra tum, и да се та ко из дво је од “цр но гор шћу ју ће ве ћи не”, ка ко би 
спре чи ли не пре ста ну аси ми ли а ци ју ма лих раз ли ка. Срб ски на род 
у Цр ној Го ри опи ру ћи се гра ђан ском кон цеп ту цр но гор ске на ци је 
и свом не де фи ни са ном ста ту су, опи ре се да по ста не ре зер во ар из 
ко га ће се за хва та ти оно ли ко ко ли ко је нео п ход но за иден ти тет ска 
пи та ња но во на ста ле на ци је Цр но го ра ца, “ко ји ни је ни ти су ика да 

17) Момчило Суботић, „Евроатланско расрбљавање Црне Горе“, Политичка ревија, 
4/2011:89-105, Институт за политичке студије, Београд, 2011, стр.89

18) М. Кнежевић, “Црногоризација кроз грађанизацију”, 423-426, Недовршена држава, 
Институт за политичке студије, Београд, 2007, стр.425: “Привид истоветности 
црногорског као грађанског и националног је у томе што се Србима као мањинском 
народу – или народу у мањини – не признаје конститутивни национални статус, него 
се Срби из Црне Горе у Црној Гори растварају у Црногорце као држављане, а онда 
преображавају у нови национални идентитет – Црногорце по националности.”
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би ли Ср би”. Кључ на пи та ња из ме ђу Ср ба и Цр но го ра ца би ва ју то-
ли ко про ду бље на да су са да Цр но гор ци у ве ћем по ли тич ком са ве зу 
са ал бан ским, бо шњач ким и хр ват ским фак то ром, не го са сво јом 
срп ском бра ћом, че сто из истих по ро ди ца. Пи та ње од но са пре ма 
за јед ни ци са Ср би јом, од нос пре ма НА ТО-у, Срп ској пра во слав ној 
цр кви, је зи ку, исто ри ји, ука зу ју да су ове раз ли ке ве ли ке, и на жа-
лост, за са да, не пре мо сти ве.

Сви на бро ја ни раз ло зи и чи ње нич ни до га ђа ји оне мо гу ћа ва-
ју ин сти ту ци о нал ну и ле ги ти ми за ци о ну ста би ли за ци ју Цр не Го ре 
као др жа ве, ко ја ова ко на сил но-гра ђан ски кон ци пи ра на, на ду же 
ста зе не мо же би ти одр жи ва др жа во ли ка це ли на.

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ОДР ЖА ЊА  
НЕ ДО ВР ШЕ НИХ ТВО РЕ ВИ НА  

– БО СНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЦР НЕ ГО РЕ

Ов де се при са мом кра ју по ста вља ју бар два кључ на пи та ња.
По нај пре, ка кве су пер спек ти ве одр жа ња не до вр ше них тво-

ре ви на БиХ и Цр не Го ре? За кљу чак ко ји се сам на ме ће је сте да 
се ра ди о по при лич но не ста бил ним гра ђан ским др жа ва ко је има ју 
про блем са де фи ни са њем свог на ци о нал ног иден ти те та. У не до-
стат ку ве ћин ске на ци је при ми че мо се иде ји гр ђан ског од ре ђе ња 
др жа ва-на ци је. 

У бо сан ско хер це го вач ком слу ча ју уна пред се мо ра од у ста ти 
од ове иде је. Го то во је не мо гу ће за ми сли ти да би ет нич ки, и на ци о-
нал ни, Ср би и Хр ва ти у БиХ, при ста ли на са мо о дре ђе ње да су Бо-
сан ци. Ова иде ја већ ду го ег зи сти ра у гла ва ма не ких за пад них ет-
но ин же ње ра, и ка да о то ме пи шу и го во ре, под тим под ра зу ме ва ју 
бо сан ски кон цепт на ци је Бен ја ми на Ка ла ја са по чет ка ХХ ве ка.19) 
Ода тле да ти ра ју, тј. су му сли ма ни Бо шња ци, јер Бо са нац би тре ба-
ло да пред ста вља др жа вља ни на БиХ: био он Бо шњак, Ср бин или 
Хр ват. Ова кон цеп ци ја је мр тво сло во на па пи ру, и сва је при ли ка 
да ће та ко и оста ти... Тре нут но је на де лу дру ги по ку шај из град-
ње бо сан ско хер це го вач ке на ци је, а то би би ло ра ди кал но за о би ла-
же ње Деј то на, про стом чи ње ни цом да су сви ра се ље ни (углав ном 
Бо шња ци) и сви њи хо ви по том ци (без об зи ра на стра но и двој но 
др жа вљан ство) др жа вља ни БиХ. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је 
број Хр ва та вид но опао, и да Ре пу бли ка Срп ска има про блем са 

19) Мом чи ло Су бо тић, „Про бле ми ет нич ког иден ти те та и по ли тич ког-др жав ног ен ти те та 
бо сан ско-хер це го вач ких Му сли ма на“, По ли тич ка ре ви ја, 3/2008:741-764, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр.744-745.
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на та ли те том, кре а то ри бо сан ско-хер це го вач ке на ци је сни ва ју сан 
да већ са да у БиХ и ра се ја њу жи ви бар 51% Бо шња ка, што би отво-
ри ло вра та до ки да њу кон сти ту ив но сти три на ро да, и по кре ну ло 
пи та ње осно ва но сти два ен ти те та у БиХ. У том слу ча ју мо гло би 
се већ го во ри ти о ста ти стич кој чи ње ни ци да су Ср би и Хр ва ти као 
хри шћа ни ма њи на у “по при лич но се ку ла ри зо ва ној су нит ској Бо-
сни”. Та ко ре ћи, до бо сан ства би се до шло и пре ко за хва љу ју ћи бо-
шњан ству. Та да би се др жав на за јед ни ца Бо сне и Хер це го ви не као 
сло же на кон фе де рал но-фе де рал на др жа ва све ла на про сту др жа ву 
кон со ци ја тив ног ти па, по узо ру на јед ну Хо лан ди ју, са ре ги о нал-
ним ауто но ми ја ма: Ба ња Лу ке, Мо ста ра, Ту зле и Са ра је ва као ди-
стрик та. Екс пе ри мент зва ни Брч ко-ди стрикт, тек је увод у ова кве 
ви со ко пред став нич ка за ме ша тељ ства...

Ка да го во ри мо о Цр ној Го ри, та да ва ља под се ти ти да је ве-
штим ма ни пу ла ци ја ма, пре вар ним рад ња ма, и чи та вом тех но ло-
ги јом не кон фликт ног ре ша ва ња по ли тич ких спо ре ња, Цр на Го ра 
за о де ну ла мон те не грин ство као вла да ју ћу иден ти тет ску иде о ло ги-
ју, да је спро ве ла ре фе рен дум у ко рист из два ја ња из за јед ни це са 
Ср би јом, и да је срп ски на ци о нал ни кор пус у Цр ној Го ри оста ви ла 
у не де фи ни са ном и не бра ње ном бри са ном про сто ру, ко ји слу жи 
као ре зер во ар за по пу ња ва ње по треб не цр но гор ске ве ћи не, ко ја 
још увек не до ста је.20) Де кла ри са ти се као Ср бин у Цр ној Го ри да-
нас прак тич но, са ста но ви шта мул ти ет нич ког и мул ти на ци о нал-
ног кон сти ту и са ња др жав но сти Цр не Го ре, озна ча ва при пад ност 
аси ми ла ци о ном ре зер во а ру над ко јим се спро во ди на ци о нал ни и 
гра ђан ски ин же ње ринг. Ре жим Ми ла Ђу ка но ви ћа, ус пео је да из-
бег не по ста вља ње пи та ње ста ту са Ср ба у Цр ној Го ри, нај пре на 
те ри то ри јал ном прин ци пу раз гра ни чај ног ен ти те та (као про стор-
ног cor pus se pa ra tumа по узо ру на Ре пу бли ку срп ску у БиХ), по-
том као кон сти ту тив ног на ро да у све му јед на ког и рав но прав ног 
са цр но гор ским на ро дом, и ко нач но као ма њин ског на ро да или бар 
на ци о нал не ма њи не, ко ја по свим ме ђу на род ним стан дар ди ма има 
ко лек тив на пра ва за га ран то ва на ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и 
дру гим ме ђу на род но прав ним про пи си ма. Ова кав сце на рио је срб-
ски на род у Цр ној Го ри ста вио у ве о ма те шку по зи ци ји, без пра ва 
ко ја има ју знат но ма ло број ни је на ци о нал не ма њи не у Цр ној Го ри. 
Да се при ме ти ти да тре нут ни цр но гор ски ре жим до жи вља ва по-
ли тич ко де ло ва ње Ср ба као атак на ста бил ност др жа ве Цр не Го ре, 
јер срб ски на род сво јим упор ним об сто ја њем де ле ги ти ми ше цр но-
гор ску др жа ву, па је ре жим ра ди је спре ман на пак ти ра ње са на ци о-
нал ним ма њи на ма у Цр ној Го ри, не го да по де ли ин те ре се, пра ва и 

20) Мом чи ло Су бо тић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет – исто риј ски и са вре ме ни иза зо ви“, 
По ли тич ка ре ви ја, 3/2011:1-34, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр.10.
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оба ве зе аутох то ног де ла соп стве не по пу ла ци је ко ја се на ци о нал но 
пре по зна је као Ср би, а не као Цр но гор ци. Раз ло зи ово ме сва ка ко су 
ге о стра те шке при ро де (од нос пре ма НА ТО-у, од нос пре ма Ср би ји, 
пре ма Ру ској фе де ра ци ји и сл)

На са мом кра ју по ста вља се пи та ње: ка ко омо гу ћи ти ста би-
ли за ци ју др жав них (не)при ли ка у ове две др жа во ли ке тво ре ви не? 
Од го во ром на ово пи та ње оства ри ће се и циљ чи та вог ис тра жи вач-
ког по ступ ка.

Пре тен зи је од ре ђе них струк ту ра у БиХ и Цр ној Го ри да од 
ових др жав них тво ре ви на на пра ве “озбиљ не др жа ве” Бо шња ка и 
Цр но го ра ца не мо гу уро ди ти пло дом из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, 
и у јед ном и у дру гом слу ча ју при пад ни ка тзв. “ма тич не на ци је” 
има ма ње од по ло ви не у уде ли ма чи та ве по пу ла ци је. Ту се ра ди 
пре о ма њи ни на ци је, не го о ве ћин ској на ци ји. На ци о нал не за јед-
ни це у ко ји ма ве ћин ска по пу ла ци ја тек пре ла зи 50% су на ду ги 
рок нео др жи ве. Ту ће кад-тад за по че ти бор ба ма њин ских на ро да за 
соп стве на пра ва, а та кво дру штво и та ква др жа ва су пра ће не ве ли-
ком не ста бил но шћу, на ци о нал ним (а не иде о ло шко-про грам ским) 
су че ља ва њи ма, не до стат ком кон сен зу са у дру штву по основ ним 
пи та њи ма и сл. Тре ба ли под се ти ти да би тзв. “ма тич не на ци је” 
има ле са мо ре ла тив ну, ис под по ло вин ску ве ћи ну?21) Дру го, ет нич ка 
хе те ро ге ност уну тар БиХ и Цр не Го ре то ли ка је да би би ло крај ње 
не де мо крат ски и ре пер сив но спро во ди ти по ли ти ку др жа ве-на ци је 
уко ли ко број не (и број ча но до ми нант не!) ет нич ке гру па ци је од би-
ја ју да се иден ти фи ку ју са др жа вом ко ја им је на мет ну та као ма тич-
на. Ови ет нич ки ко лек ти ви те ти у тој и та ко на мет ну тој “ма тич ној” 
тво ре ви ни, пре ви де “там ни цу на ро да”, не го про стор за ис ка зи ва-
ње соп стве ног ко лек тив ног иден ти те та. Ко нач но, тре ће (ма да не и 
нај ма ње ва жно), одва ја њем на сва ка кве на чи не срб ских на ци о нал-
них гру па ци ја у Ре пу бли ци Срп ској, Цр ној Го ри, па и у јед ном де лу 
Фе де ра ци је БиХ од остат ка срб ског на ци о нал ног би ћа до дат но се 
по ве ћа ва ју тен зи је ка ко у тим зе мља ма, та ко и на ши рем про сто ру 
За пад ног Бал ка на.

Од из у зет ног зна ча ја је бит но пред у зе ти онај кор пус ме ра, 
ко ји би омо гу ћио ре лак си ра ње за тег ну тих ме ђу на ци о нал них и ме-
ђу ет нич ких од но са, оси гу ра ти ин сти ту ци о нал ну али и пар ти ци па-
тив ну за шти ту срб ског на ро да у обе др жав не тво ре ви не, и омо гу-

21) То за па жа и Вла дан Стан ко вић: “Цр но го ра ца је не што ви ше не го пре ма по пи су из 2003. 
го ди не, али уз сву кам па њу ме ди ја и др жав не ин фра струк ту ре – то је, ипак, не до вољ но. 
Цр но гор ци ће и да ље оста ти је ди ни на род у Евро пи ко ји има сво ју др жа ву, али не ма сво-
ју (ве ћин ску) на ци ју.” (В. Стан ко вић: “Гра ђан ски кон цепт цр но гор ске на ци је – тех но ло-
ги ја аси ми ла ци је Ср ба in vi vo”, По ли тич ка ре ви ја, 4/2011: 69-88, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2011, стр.82)
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ћи ти функ ци о ни са ње ових ме ђу на род но при знатх зе ма ља на ба зи 
уза јам ног ува жа ва ња и обо стра не са рад ње. Срб ском на ро ду уну-
тар сло же не др жав не за јед ни це БиХ омо гу ћи ти оства ри ва ње оних 
пра ва ко ја му при па да ју пре ма из вор ном Па ри ско-деј тон ском ми-
ров ном спо ра зу му, уз пу ну за шти ту ње го вих на ци о нал них пра ва 
у Фе де ра ци ји БиХ. Са дру ге стра не, ру ко вод ство Ср би је тре ба да 
уло жи ве ли ки на пор да сед не за пре го ва рач ки сто са цр но гор ским 
ру ко вод ством, и да уз прет ход ну са гла сност са истин ским пред-
став ни ци ма Ср ба из Цр не Го ре, из деј ству је кон сти ти ту тив ност 
кон со ци ја тив ног ти па за Ср бе у Цр ној Го ри, а уко ли ко то ни је мо-
гу ће, он да бар да при мо ра зва нич ну Под го ри цу да Ср би и ко нач но 
до би ју ста тус на ци о нал не ма њи не у Цр ној Го ри, ка ко би пре ста ли 
да бу ду аку му ла ци о ни ре зер во ар за аси ми ла ци ју и кон вер зи ју из 
Ср ба у (но во)Цр но гор це.

У ис тра жи вач ком ци љу, по ку ша ју об ја шње њу де ша ва ња по-
што ва ном ауди то ри ју му це ло куп не чи ње нич не си ту а ци је, пре по-
зна ва њу да љег то ка си ту а ци је и на ве де ним пред ло зи ма ме ра мо гу-
ће је на ду жи рок очу ва ти ста бил ност у ре ги о ну За пад ног Бал ка на 
и Ју го и сточ не Евро пе.

Zo ran Mi lo sa vlje vic

BO SNIA AND HER ZE GO VI NA AND MON TE NE GRO – 
(NOT) SU STA I NA BLE MUL TI NA TI O NAL CRE A TI ONS

Sum mary
In this re se arch work the aut hor di scus ses the mul ti-et hnic and 

mul ti-na ti o nal for ma ti ons that put it self in the ap pe a ran ce of the ci vil 
con cept of sta te na tion (Na tion Bu il ding), and the pro blems they are fa-
cing with re gar ding the con cept of “sta te for ma tion”  in stead of the “na-
tion-sta te”, fo cu sing on two un fi nis hed cre a ti ons: Bo snia and Her ze go-
vi na and Mon te ne gro. The analysis is (not) ba sed on the re se ach on the 
pos si bi lity of esta blis hing of Bo snia and Her ze go vi na, and Mon te ne gro 
on the prin ci ples of ci vil sta te. The im por tan ce of this re se arch is in 
po in ting to the (im)pos si bi lity of the ir con sti tu tion as the na ti o nal sta te 
for ma tion of a sta ble ci vil-type de moc racy, con cer ning the po si tion of 
the Serbs in the ir sta te struc tu re, and as well as an at tempt to en su re re-
gi o nal sta bi lity in the We stern Bal kans and the pos si ble so lu tion to this 
pro blem . Pro blem so ught to the co u ri o sity lead qu e sti on: how to al low 
sta bi li za tion mul ti-et nichs and mul ti-na ti o nal so ci e ti es, such as Bo snia 
and Her ze go vi na and Mon te ne gro, and the fact that the se ar ran ge ments 
we re not to be an im pe di ment to the ful lfil ment of na ti o nal rights of the 
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Serb na ti o nal com mu nity in them? The met hods ap plied in this pa per 
are: analyti cal met hods, met hods of ob ser va tion, con tent analysis, the 
ge ne ra li za tion met hod and com pa ra ti ve met hod and so on. This pa per 
will the re fo re de alt with Bo snia and Her ze go vi na and Mon te ne gro as 
a mul ti et hnic and mul ti na ti o nal sta tes, and the pos si bi lity of the ir con-
sti tu tion on the prin ci ples of mo dern, ef fi ci ent ci vil go vern ment, and 
to avoid the com ple xity of this sta te or ga ni za tion and sta bi li za tion of 
po li ti cal le gi ti macy.
Key words: mul ti-et hnic, mul ti na ti o nal, Bo snia and Her ze go vi na, Mon te ne-

gro, con sti tu ency, ci vil sta te

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Бог да но вић Ру си дор: Но во др жав но уре ђе ње Др жав не за јед ни ца Ср би ја и 
Цр на Го ра, Но мос, Бе о град, 2003.

Ba no vić Da mir, Ga vrić  Sa ša: “Ustav na re for ma u Bo sni i Her ce go vi ni”, Po li tič ka 
mi sao, 2/2010, Fa kul tet po li tič ke zna no sti, Za greb, 2010.

Бо шко вић, Пе тар: Бе ла књи га од бра не др жав не за јед ни це Ср би је и Цр не Го
ре, НИЦ Вој ска, Бе о град, 2005.

До дик, Ми ло рад: "О су ду и ту жи ла штву БиХ, или ка ко је БиХ на ста ла", Но ва 
срп ска по ли тич ка ми сао, 3-4/2010: 117-135, Бе о град, 2010.

Кец ма но вић, Не над: "Бо сна у тре ћој де це ни ји овог ви је ка – пет на ест сце-
на ри ја рас пле та", Срп ска по ли тич ка ми сао, 2/2012: 401-420, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.

Кец ма но вић, Не над: "Бу дућ ност Ре пу бли ке Срп ске у ма ка за ма САД и ЕУ", 
Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 3-4/2010: 45-63, Бе о град, 2010.

Кне же вић, Ми лош: Из не ве ре на др жа ва – Ср би ја и Цр на Го ра у вре ме ну раз
ла за, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007.

Ко ма ти на, Ми ли ја: Цр на Го ра и срп ско пи та ње – при лог про у ча ва њу ин те
гра тив них и дез ин те гра тив них то ко ва, За вет, Бе о град, 1999.

Mr du ljaš, Sa ša: „Hr vat ska po li ti ka unu tar BiH u kon tek stu de kla ra tiv no ga i re al-
no ga pro stor nog op se ga hr vat ske za jed ni ce - Re pu bli ke Her ceg-Bo sne (1991-
1994)“, Dru štve na is tra ži va nja, 4-5/2009, In sti tut dru štve nih zna no sti Ivo Pi lar, 
Split, 2009.

Пе тро вић, Дра ган, Стан ко вић, Вла дан: За јед нич ка др жа ва Ср би је и Цр не Го
ре, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2006.

Са вић, Сне жа на: "Устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви-
ни", Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, 1/2011: 79-86, По себ но из да ње, Бе о-
град, 2011.

Са вић, С.: "Устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп ске у Бо сни и Хер це го ви ни", Но-
ва срп ска по ли тич ка ми сао, 1/2011: 79-86, По себ но из да ње, Бе о град, 2011

Стан ко вић, Вла дан: "Срп ско пи та ње у по стре фе рен дум ској Цр ној Го ри", По
ли тич ка ре ви ја, 03/06: 521-530, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2006.



СПМ број 4/2012, година XIX, свеска 38. стр. 301318.

318

Стан ко вић, Вла дан: "Гра ђан ски кон цепт цр но гор ске на ци је – тех но ло ги ја 
аси ми ла ци је Ср ба in vi vo”, По ли тич ка ре ви ја, 4/2011: 69-88, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011.

Стан ко вић Вла дан, Ми ло са вље вић Зо ран: "Устав ни по ло жај Ре пу бли ке Срп-
ске", Срп ска по ли тич ка ми сао, 1/2012: 461-486, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012.

Су бо тић, Мом чи ло: „Евро а тлан ско ра ср бља ва ње Цр не Го ре“, По ли тич ка ре-
ви ја, 4/2011:89-105, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011.

Су бо тић Мом чи ло: „Про бле ми ет нич ког иден ти те та и по ли тич ког-др жав-
ног ен ти те та бо сан ско-хер це го вач ких Му сли ма на“, По ли тич ка ре ви ја, 
3/2008:741-764, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008.

Су бо тић, Мом чи ло: „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет – исто риј ски и са вре ме-
ни иза зо ви“, По ли тич ка ре ви ја, 3/2011:1-34, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град.

Шу ко вић Ми јат: Цр на Го ра – од фе де ра ци је ка не за ви сно сти, ЦА НУ, Це ти-
ње, 2001.  

Re su me
The work ahead of us lo oks at the pro blems of the con sti tu tion of 

Bo snia and Her ze go vi na and Mon te ne gro as a ci vic sta te. For the ci vic 
con cept of na tion it is a ne ces sary con di tion pre va i ling in flu en ce of one 
na tion, as in the exam ple of Bo snia and Her ze go vi na, and Mon te ne gro 
is not the ca se. Bo snia and Her ze go vi na is in the Pa ris-Dayton Pe a ce 
Agre e ment, and sub se qu ent Con sti tu tion of Bo snia and Her ze go vi na, is 
de fi ned as a com plex sta te bo ard of two en ti ti es and three con sti tu ent et-
hnics na tion. The re we re at tempts at con sti tu ti o nal re form this si tu a tion 
chan ges, ho we ver, all the se at tempts fa i led, be ca u se two of the three 
con sti tu ent et hnic na ti ons re jec ted chan ges that wo uld go at the ex pen se 
of the ir col lec ti ve rights, in fa vor of a third – Bos hni ak. In Mon te ne gro, 
the pro blem of the con sti tu tion of the ci vic na tion is even har der, be ca-
u se the Mon te ne grin re gi me re jects the re a lity that the Mon te ne grins, 
the lar gest num ber of pe o ple, in fact only one of the na tion's di ver se 
et hnic com po si ti ons of the co un try, and it is im pos si ble to con sti tu te a 
ci vic-na tion on the ba sis of one non-ma jo rity et hnic and pe o ple gro up.

* Овај рад је примљен 13. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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СањаШуљагић
Институтзаполитичкестудије,Београд

УТИЦАЈРАЗВОЈАВИНЧАНСКОГ
ПИСМАНАЗАСНИВАЊЕ
СРПСКОГИДЕНТИТЕТА*

Сажетак
У овом члан ку аутор раз ма тра по ве за ност на стан ка и раз во-

ја пра и сто риј ског Вин чан ског пи сма са раз во јем ет ни ку ма Ср би 
и Сло ве ни, те са ори ги нал ним за пи си ма о са зна тим пра и сто риј-
ским до га ђа ји ма. У скло пу те те ме аутор раз ма тра рас по сти ра ње 
вин чан ског пи сма, тзв. „ср би це“ као пра пи сма, од но сно из во ра на-
стан ка оста лих пи са ма у Ме ди те ра ну и за тим у оста лим де ло ви ма 
Евро пе. Тим раз ма тра њем су ство ре не по ла зне осно ве за суп тил-
ни ја раз ма тра ња ути ца ја раз во ја пи сме но сти срп ских про то-ет ни ја 
на њи хов „про ход ен ти те та“ од пра и сто ри је до да нас, те на ути цај 
раз во ја пи сме но сти на за сни ва ње и су штин ско ус по ста вља ње срп-
ског на ци о нал ног иден ти те та.
Кључ не ре чи: Вин чан ска кул ту ра, пи смо „ср би ца“, рас по сти ра ње Вин-

чан ског пи сма, бу кви ца, гла го љи ца, ђи ри ли ца, Све ти Ћи-
рил и Ме то ди је, Све ти Са ва, Но мо ка нон, на ци о нал ни срп-
ски иден ти тет

По чет ни траг у по ку ша ју про на ла ска од го во ра на ди ле-
ме на уч ни ка1) о на ро ди ма ко ји су пр ви упо тре бља ва ли сло ва као 
сред ство ко му ни ка ци је мо же да бу де тврд ња по је ди них срп ских и 
се вер но а ме рич ких фи ло ло га да је Вин чан ско пи смо, на ста ло у ју-
жном де лу ре ке Ду нав и ње ним при то ка ма, про то-пи смо - пра и звор 
пи сме но сти пост-по топ ног пе ри о да Ис точ ног Ме ди те ра на и Евро-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

1)  Wil li am Drum mond, Tho mas Ja mes Mat thi as,Origines:or,Remarksontheoriginofseveral
empires,statesandcities, Vol. 2, A. J. Valpy, 1825, pp. 276-316
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пе.2) Овој тврд њи иде у при лог чи ње ни ца да су про на ђе не исто вет-
но сти или де ло мич но ве ли ке слич но сти у Вин чан ском фо нет ском 
пи сму, у ста ро јер мен ским сло ви ма ис пи са ним на сте на ма у пе ри-
о ду пред Ве ли ки по топ у Јер ме ни ји3) и у да на шњој Ма ке до ни ји на 
сте на ма и стећ ци ма из ше стог ми ле ни ју ма пре Хри ста.4)Јед на од 
основ них лин гви стич ко-ан тро по ло шких ве за ко је по ве зу ју вин чан-
ско пи смо „ср би цу“ са древ ним ма ке дон ским, сан скрит5) и тро јан-
ским хет ским (гет ским) пи смом6) на ма ло а зиј ским ка ме ним спо ме-
ни ци ма, по ве за ним лин гви стич ки са ка сни јим етрур ским пи смом, 
је пра и сто риј ски па ган ски сим бол сун ца као из во ри шта жи во та, 
од но сно знак „il le“ (“Ili um, Ili os, He li os”) у се дам хи ља да ста рим 
ар хе о ло шким на ла зи шти ма кул ту ра Ле пен ског Ви ра,7) Стар че ва и 
Вин че у да на шњој Ср би ји и Или ној Го ри – Осун ча ни крај Ско пја 

2) SignsofCivilization,Mеђународни сим по зи јум у Но вом Са ду, 24 до 29 ма ја 2004., СА-
НУ/ In sti tu te for Ar cha e omytho logy, U.S.A. (Sim po zi jum „Zna ci ci vi li za ci je“: „Pla to ne um“ 
SA NU ogra nak za No vi Sad i In sti tut za ar he o mi to lo gi ju SAD, 25-29. ma ja, 2004. go di ne.) 
Та ко ђе ви де ти S. Winn (1981:246ff; 1990:280). M. M. , 1981. Pre-WritinginSoutheastern
Europe:TheSignSystemof theVinčaCultureca.4000B.C. We stern Pu blis hers, Cal gary; 
1973.  TheSigns of theVinčaCulture: an InternalAnalysis;TheirRole,Chronologyand
Independence fromMesopotamia.  Uni ver sity Mic ro films, Ann Ar bor, Mic hi gan, Ра до мир 
Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992), Пе шић и си но ви, Бе о-
град, 2001, http://www.scribd.com/doc/46958335/Ra di vo je-Pe sic-Op tu zu jem-Cu ta njem

3) Va hanyan Va han, Va hanyan Gri go ri, „The In ter cul tu ral re la ti ons bet we en Old Euro pe and Old 
Ar me nia“, XXI II Val ca mo ni ca Sympo si um “Ma king hi story of pre hi story, the ro le of rock art”

 28 Oc to ber - 2 No vem ber 2009, Ca po di Pon te - Val ca mo ni ca, Italy, http://www.iatp.am/va-
hanyan/ar tic les/val ca mo ni ca1.pdf

4) Va sil Ilyov, „So me synthe tic cha rac te ri stics of the an ci ent ma ce do nian lan gu a ge - Pre - Ve dic 
gra ve mo nu ment with in scrip tion in an ci ent Ma ce do nian wri ting and in an an ci ent Ma ce do-
nian ton gue“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci9-e.htm

5) Ma la ti J. Shend ge, TheLanguageoftheHarappans :FromAkkadiantoSanskrit, Ab hi nav 
Pu bli ca ti ons, 1997, pp. 100; 103: Пре ма са чу ва ним та бла ма са ста ро а кад ским је зи ком, 
нај ста ри ји бог у Ри гВе ди је био бог Сун ца – Илу или Ашур, Ашур Ср бин да (цит. RV 
VI II.32.2.26, X.144.3), (pp. 204), од но сно “bog na vi si ni”, „bog Bi lu, Be lum“ – „го спо дар, 
га зда“, Akk. „Ila brat“ – „иза сла ни ци Бо га“, (pp. 218) Akk. „Су ра ру“, “Сур” – „све тле ћи, 
све тли, сјај ни“, “Сур ја” – со лар но бо жан ство, бог Сун ца, (pp. 26) „со лар ни диск“, (pp. 
312) „ис под сун ца“ (pp. 291 – Илу ша), pp.  234 – Илу – бог, „све тле ћи, сјај ни“, Ili ka, Ila 
– “зе мља”.

6) Stra bo,Geography, 7.3.10: Пре ма Стра бо ну је зик Тра ча на је био иден ти чан са је зи ком 
Ге та. Та ко ђе ви де ти Ovi di us, Trist. II, 198-199; III. 10.4-5; III.3.5-7: Ови ди је је сма трао 
да су Ге те и Сар ма ти го во ри ли истим је зи ком и има ли исте оби ча је; Te o fi lact Si mo cat ta, 
History, 7.2.5: Те о фи лакт Си мо ка та је из јед на ча вао Сло ве не и Ге те, а Ка си јус Ди он ста ре 
Ср бе (Сар ма те), Да ча не и Ге те (Cas si us Dio, RomanHistory, Epi to me of Bo ok LXVI II, 14) 
и њи хов град Сар ми ге ту ша на зи ва „гра дом Сар ма та и Ге та“.

7) Va sil Ilyov,“Ma ce do nian alp ha bet and the pe cu li a ri ti es of the ma ce do nian alp ha bets”, са фо-
то гра фи јом то тем ског ка ме ног бо жан ства из Ле пен ског Ви ра са нат пи сом „Иле“ („Сун-
це“) (7000 – 5500.г. пре Хри ста), http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo-
me ni ci5-e.htm 
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у да на шњој Ма ке до ни ји.8)При су ство овог зна ка у овим пра и сто-
риј ским на се љи ма по сред но мо же да об ја сни атри бут „све тле ћи“ и 
„сјај ни“ ко ји се од но сио на древ не хи пер бо реј ске9) сар мат ске Ала-
не, Ар ја не, Пе ла зге, Или ре и Тра ча не (Ра ша не, Етрур це).10)

Са зна ва ње ка рак те ри сти ка ове лин гви стич ке ве зе ујед но 
мо же да по мог не утвр ђи ва њу ар хео-ан тро по ло шке осно ве про-
сти ра ња при пад ни ка древ них про то-срп ских ет ни ја кроз про стор 
и вре ме, од но сно утвр ђи ва њу осно ве за раз вој њи хо ве пи сме но-
сти, ре ли ги је, оби ча ја, ма ни ра и дру штве ног и др жав ног уре ђе ња у 
про це су за сни ва ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та кроз исто ри-
ју. При пад ни ке древ них „серб ско ра шан ских“11) пле ме на као по том-
ке Но је вог си на Ја фе та, од но сно као при пад ни ке пле ме на ко ја су 
на се ља ва ли под руч ја од чу ве не би блиј ске ре ке Ара рат (гру зиј ски 
„Ра шки“) на кав ка ској пла ни ни Ара рат и ре ка Дон, Вол га и Дње пар 
у цр но мор ском ба зе ну до Егеј ског мо ра и се вер не Афри ке, По ду-
на вља и сред ње Евро пе раз ли чи ти ан тич ки и пост-ан тич ки пу то-
пи сци и исто ри ча ри су на зи ва ли „ру си“ („све тли, цр ве но ко си“),12) 
„сјај ни“, „све тли“, „про све тље ни“, „бла го си ља ју ћи“ сар мат ски 
Аор си, Ала ни13) или сар мат ско-скит ски Ким бри (Ки ме ри).14)  

8) Va sil Ilyov, „So me synthe tic cha rac te ri stics of the an ci ent ma ce do nian lan gu a ge - Pre - Ve dic 
gra ve mo nu ment with in scrip tion in an ci ent Ma ce do nian wri ting and in an an ci ent Ma ce-
do nian ton gue“ : “KR ret se si ul’ts’ls iqu” (“Kresht se si u l’t s’l s ilju”) што се од но си на 
сла вље ње сун ча ног сја ја;  Ili na Go ra, Up per Shri ne, Osin cha ni, ne ar Sko pje (7000-6000 
B.C.).“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci9-e.htm

9) Guy Smo ot, TheMitosesofAkhilleus,  М.А. Тhesis, the Gra du a te School-New Brun swick 
Rut gers, The Sta te Uni ver sity of New Jer sey, 2008, cit. Ho mer, Oddysey 4.563; Oxyrhynchus 
Papyri 1358 fr. 2

10) Pli ni us, NaturalHistory Ch. LV: „Сло ва су у Егип ту би ла од у век у упо тре би, али се не зна 
тач но од ка да. Пе ла зги су би ли пр ви на род ко ји је до нео сло ва у Ла цио (Ита ли ју).“

11) Чу ди нов, В.А.,ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины,http://www.ru nit sa.ru/
pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

12) John E. Bow le, (Ed).,  TheConciseEncyclopediaofWorldHistory,  Hutchins of Lon don, 
1958. п. 154; Јо ван Де ре тић, КултурнаисторијаСрба, стр. 32; Алек сан дар М. Пе тро-
вић,Српске старине –Опис итумачења српске повеснице, Но ви Сад, 2002.,  http://
www.scribd.com/doc/56585637/2/O-sta ri jem-po mi nja nju-srp skog-ime na-i-nje go voj-ras pro-
stra nje no sti; „Pro co pi us on the Slavs“, ProcopiusinSevenVolumes, (VII. 14. 22-30), Transl. 
H. B. De wing, vol. 4 (Lon don/New York, 1924), pp. 269-273.: Про ко пи је твр ди да су про то-
сло вен ска пле ме на Скла ве ни и Ан ти би ли „ру ме ног те на“ и го во ри ли „исти вар вар ски 
је зик“.

13) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistory ofAluank, Bo ok I, Ere van, Ma te da na ran, 1984: Је дан 
део по то ма ка древ них па ган ских Ала на  (Алу ан ка) по ти цао је из обла сти мит ске Но је ве 
бар ке и пла ни не и ре ке Ара рат по зна те под име ном Дер бенд (не ка да шњи Ал ба но по лис). 
Они су би ли про то-Ала ни (Ал ба ни, „сјај ни“, „бе ли“, „све тле ћи“ Пе ла зги) из огран ка 
на ро да од Но ји ног си на Ја фе та Ази ју. Та ко ђе о Ала ни ма ви де ти Chri sten sen, Ar ne Søby, 
Cassiodorus,Jordanes,andtheHistoryoftheGoths:StudiesinaMigrationMyth, Mu se um 
Tu scu la num Press. The Uni ver sity of Co pen ha gen, Den mark, 2002,  pp. 346-348.

14) Vic tor  Kac hur, TheTrans-CaucasionMigrationoftheRusiTribes, Du blin, Ohio, 1972, pp. 5-7
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Упра во атри бут „сјај ни“, „све тли“ или „бла го си ља ју ћи“, ве зан 
уз пред-хе лен ске и ан тич ке вер зи је на зи ва ет ни ку ма про то-сло вен-
ских ет ни ја Пе ла сти (Пе ла зги),15) Три ба ли,16) Или ри,17)Ма ке дон ци,18) 

15) Stra bo, Ge o graphy,7,3,1; 7,3,2: Стра бо ци ти ра Хе си о да да су по том ци Пе ла зга и Ле ле га 
(Лу љу ба) ра зна пле ме на на под руч ју од Ја дран ског мо ра, Хум ског (Бал кан ског) по лу о-
стр ва, ле ве стра не Цр ног мо ра, Пе ло по не за, Ли ки је, Фе ни ки је и Фри ги је у Ма лој Ази ји. 
S. W. J. Lam berts, TheEthnicityof theSeaPeople, p. 99, http://re pub.eur.nl/res/pub/7686/
Wo ud hu i zen%20bw.pdf: Сма тра се да су Пе ла зги са Кри та и за пад не оба ле Ли ки је опи-
сме ни ли Фи ли стин це, од но сно пре не ли им по зна ва ње Ми кеј ског пи сма.  Та ко ђе о то ме 
ви де ти I. M. Di a ko noff, ThePre-historyoftheArmenianPeople, Predystoriiaarmianskogo
naroda, Ere van, 1968 (Transl. by Lo ri Jen nings, Del mar, New York, 1984) http://rbe dro sian.
com/Clas sic/di akph10.htm

16) La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici Chalco-
condylaeatheniensisHistorianLibridecem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, 
MDCL. (Ap pian,RomanHistory,  9.3.14.) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена, стр.  58,
цит. Sa lo mon, MaterVerborum, Cod.Mus.Boh.p. 303.c.3: „Sar ma tae nun cu pa ti... Sir bi tum 
dic ti.”; Wa ce rad,Cod.Mus.Boh p. 471c. 1: „Sar ma tae po pu li, Sir bi.”

17) Па вел Ша фа рик,О пореклуСловена, , стр. 17-18, цит. F. M. Ap pen di ni,De praest.et.
vet.I.illzr.Rag. 1806. У истом де лу на стр.16-17 Ша фа рик ци ти ра П. Пул ка ња и J. Pa sto ri-
us von Hir ten berg ко ји сма тра ју да су Сло ве ни на кон Ве ли ког по то па про шли из Си не а ра 
и Кол хи де, Хал де је и Јо ни је до Кон стан ти но по ља и да ље за Бу гар ску, Ру си ју, Ко ру шку, 
итд. С дру ге стра не Си при јан Ро бер сма тра да је бал кан ски Или рик и пре Ве ли ког по то-
па био ну кле ус сло вен ских пле ме на. Ap pi a ni Ale xan dri ni.DehistoriaRomanorum. Fir min 
Di dot. Pa ris.1877,(5.X.I.6): „Па нон ци, Ра си, Но ри ци, европ ски Ме зи или Ме ди и су сед-
на пле ме на од ре ке Ду нав до Цр ног мо ра су сви Или ри и пла ћа ју је дан илир ски по рез.“ 
Аустро-Угар ска мо нар хи ја је та ко ђе из јед на ча ва ла Или ре и Ср бе: ILLYRIO-SERBICA
1683-1715(1723), Ha us, Hof u. Sta at. Ar chiv Wi en, „Pri vi le ges of Em pe rors Le o pold, Jo sef 
and Char les VI, and al so of Her Royal Ma jesty Ma ria The re sa to glo ri o us Illyri co-Ras sian 
na tion“, Прев. Zhe fa ro vic и Ne na do vic, Му зеј Ma ti ca Srp ska, No vi Sad, 1745.( http://i32.
tinypic.com/28rin93.jpg и http://i27.tinypic.com/293fuwj.jpg)

18) Cyprian Ro bert, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentetsonavenir, To me II, Pa ris, 
1852: Си при јан Ро бер је твр дио да су „илир ски Ср би иза шли из пе ла зиј ског ста бла“(стр. 
8) и као је дан од мно го број них при ме ра за то на вео име на зи ва гра да Сер би ка (Сер беј ка) 
у ан тич кој Ма ке до ни ји (стр. 20-21). Па у зи ни је у свом де лу ОписиГрчке(3. 15. 1) по ми-
ње храм Се бра, си на Хи по ко на и име на се ља Се бро во у Спар ти. Пла тон по ми ње Ср бе из 
Та на гре, а Стра бон ре ку и град Сир бис у Ма лој Ази ји. Су и да твр ди да се бо ги ња Се ме ле 
у ма ло а зиј ској Фри ги ји зва ла Сар бис, а Хе ро дот у сво јој Историји (7.73) и Стра бо у Ге-
ографији (Фраг мен ти 7.11.; 7.29) ма ло а зиј ске Ми зе („бу кви ча не“, Фри ге) из јед на ча ва ју 
са пе ла гон ским Тра ча ни ма и Ма ке дон ци ма. Ro nald A. Cros sland, „Lin gu i stic Pro blems of 
the Bal kan Area in La te Pre hi sto ric and Early Clas si cal Pe ri ods”, (Ed. John Bo ard man et al.), 
TheCambridgeAncientHistory–ThePrehistoryoftheBalkans;TheMiddleEastandthe
AegenaWorld,TenthtoEightCenturiesB.C., III Part 1, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1982, 
pp. 841-843: Фи ло лог Ро налд Кро сланд је, уз кон ста та ци ју да у да на шњој сре ди шњој и 
се вер ној Грч кој има „илир ских“ на зи ва на се ља, утвр дио и исто вет ност лин гви стич ких 
ка рак те ри сти ка древ них Или ра, Ма ке до на ца, Тра ча на, Фри га и Јер ме на у ка сној пра и-
сто ри ји. Ma ri ja na Ricl, “Phrygian Vo ti ve Ste les”, EpigraphicaAnatolica33, 2001, 196-197; 
Va si le Par van, Getica, Al.Vulp te - Me mo ria an ti qu i ta tis, II, 1970, John Bo ard man et al, The
CambridgeAncientHistory, Vo lu me 3, Part 1: ThePrehistoryoftheBalkans,theMiddleEast
andtheAegeanWorld,TenthtoEighthCenturiesBC, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1982, Sta-
ti us, Acchileid, 1.134, Va le ri us Flac cus, Argonautica, vi. 135 – Ови сти хо ви до ка зу ју по ве-
за ност  ду нав ско-кар пат ских Да ча на и цр но мор ских Тра ча на са ма ло а зиј ским Тро јан ци-
ма и ан тич ким Ма ке дон ци ма. Ксе но фон је на зи вао Би ти ни ју “Трач ка у Ази ји” (Anabasis 
4.2.17ff), а Пин дар (Nem. 4.49-50) је твр дио да су Ахил и Па тро кло би ли цр но мор ски 
Тра ча ни. Ва ле риј Фла кусме ђу Ге те убра ја и Тир са ге те са Дње стра ко ји су сла ви ли култ 
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Тра ча ни,19) Сар ди20) и Ала ни21) на под руч ју да на шњег Бал кан ског по-
лу о стр ва, Егеј ског мо ра и Ма ле Ази је у пра и сто ри ји22) има сво је об-
ја шње ње у лин гви стич кој по ве за но сти вин чан ског пи сма са раз во јем 
кул ту ра про то-сло вен ских ет ни ја у бал кан ско-цр но мор ско-ма ло а зиј-
ском ге о граф ском ба се ну. На ова кву лин гви стич ку сли ку на до ве зу ју се 
и ре зул та ти епи ге нет ских про у ча ва ња пре ма ко ји ма је сло вен ска ми то-
хон дри јал на ге нет ска сли ка нај бли жа бал кан ској по пу ла ци ји.23) Слич-
ност пра и сто риј ског фо нет ског „вин чан ског“ пи сма, пра и сто риј ског 
ма ке дон ског пи сма,24) крит ског ли не ар ног пи сма,25) „серб ско-ра шан-

трач ког Ди о ни зи ја. Phi lo stra tus the El der, Imagines 1. 1 по ми ње да Хи пер бо реј ци жи ве на 
оба ли ре ке Ки строс у Ли ки ји у Ма лој Ази ји и по ред ре ке Ду нав. 

19) Stra bo,Geography,7.3.4, 12.4.4:„Ге ти, Да ча ни, Ми зи, Ме зи, Ли диј ци, Фри ги, Тро јан-
ци и Би ти ни су исти на род. Сви су они Тра ча ни и не раз ли ку ју се мно го ме ђу со бом.“ 
Та ко ђе о сло вен ском пле ме ну Му зи ма (Ми зи ма) и њи хо вом вла да ру Ар да га сту ви де ти 
Те о фи лакт Си мо ка та, Историја, 6.7-6.8

20) Kleineresconversations-Lexicon, B. Fle ischer dem jüng, 1815, p. 136 – Sar bis (Sar dis)

21) Mo ses of Ka lan ka tuyk,TheHistoryofAluank, Bo ok I,Agustí Ale many,SourcesontheAlans:
acriticalcompilation, Iss. 8, Vol. 5, BRILL, 2000, pp. 8-9, цит. Абу Ха мид Ал-Гар на ти, Ал 
Ма су ди и дру ге та да шње арап ске и пер сиј ске пу то пи сце и исто ри ча ре да је про то-сло-
вен ске Ала не мон гол ски двор на зи вао „хри шћа ни ма грч ке ве ре“.О ци ви ли за ци ји Ала-
на на Апе нин ском по лу о стр ву у пред—рим ско до ба ви де ти http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/
Al ba_Lon ga: Па ган ска ци ви ли за ци ја Ала на-Етру ра ца-Ра се на тра ја ла је све до по бе де 
рим ског кра ља Ту ли ја Хо сти ли ја (673–642. пре Хри ста) над њи ма.  

22) Mo ses of Ka lan ka tuyk, TheHistoryofAluank, Bo ok I, Ka pi to la 1:  “Ot Babylon ske ve ze a 
o sed mid cad jayzcich“, (25), (30); Ka pi to la 2: „O po tat ce jazyka ce ske ho“ у Nejstarsiceska
rymovanakronikatakrecenehoDalimila, http://www.scribd.com/doc/47305208/Da li mi lo va-
hro ni ka, Ne stor of Ki ev,TheRussianPrimaryChronicle,LaurentianText. Trans. and Еd. by 
Sa muel Haz zard Cross and Ol gerd P. Sher bo witz-Wet zor, Cam brid ge, MA, The Me di a e val 
Aca demy of Ame ri ca, 1953. Та ко ђе Хо мер уИлијади, Гла ва 10, Гла ва 14 из јед на ча ва древ-
не Тро јан це, Ма ке дон це и Тра ча не.

23) B. A. Malyar chuk, „Dif fe ren ti a tion and Ge ne tic Po si tion of Slavs among Eura sian Et hnic 
Gro ups as In fer red from Va ri a tion in Mi toc hon drial DNA“, RussianJournalofGenetics37 
(12): 1437-1443, De cem ber 2001. Та ко ђе ви де ти Ana to le Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu-
ta tion Ra tes, and So me Hi sto ri cal Evi den ce Writ ten in the Y-Chro mo so me, Part II: Wal king 
the Map”; Ma ri ja Gim bu tas, “An za, ca. 6500-5000 B.C.: A Cul tu ral Yard stick for the Study 
of Neo lit hic So ut he ast Euro pe”. Та ко ђе о на ла зу ар хе о ло га Лу и ја Кар пен ти је ра о срод но-
сти про то-сло вен ских крв них гру па на по ме ну том под руч ју ви де ти Ра ди во је Пе шић, 
Оптужујемћутањем, стр. 25, http://sr.scribd.com/doc/36616908/Ra di vo je-Pe sic-Op tu zu-
jem-Cu ta nje. Та ко ђе ви де ти Jarl Char pen ti er, „The Ori gi nal Ho me of the In do-Euro pe ans“, 
Bul le tin of the School of Ori en tal and Afri can Stu di es, Вол. 4, Исс. 1, 1926, pp. 147-17 и 
Yuriy Zaytzev, „Ne a po lis Scythi ca – the Ca pi tal of the King dom of Ski lu ros”, http://www.
pon tos.dk/e_pub/Zaytzev.htm

24) Va sil Ilyov, “Ar ti cu la ti ve and aco u stic cha rac te ri stics of the an ci ent ma ce do nian lan gu a ge” 
-  Нат пи си на сте на ма у ме сти ма Осин ча ни крај Ско пја (7000 – 6000.г. пре Хри ста) и 
Мла до На го ри ча ни (5000-4500.г. пре Хри ста).

25) Ta ci tus,Historiae,1.2, Гво зден Ву ка ши но вић, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.
scribd.com/doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka ši no vić
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ског“26) пи сма укле са ног на Обе ли ску у Сир би су27) (Ксан то су)у ма ло-
а зиј ској Ли ки ји из сед мог ве ка пре Хри ста28) и Ми ној ског пи сма,29)
са чу ва на пи са на озна ка за фе ни чан ског мит ског ју на ка Хе ра кла 
као „сло вен ског Хе ра кла“ из че твр тог ве ка пре Хри ста30) и слич-
ност па ган ских оби ча ја,31) то по ни ми је, грн ча ри је, ору ђа и оруж ја у 
ар хе о ло шким на ла зи шти ма Бал кан ског по лу о стр ва са исто вет ним 
ма те ри ја лом у егеј ским, цр но мор ским и ма ло а зиј ским ар хе о ло-
шким на ла зи шти ма,32)по твр ђу јуза пи се ан тич ких пи са ца Хе ка те ја, 
Псе у до-Ски му са, Ера то сте на и По ли би ја о по ве за но сти фри гиј-
ских (бри гиј ских), илир ских, ен хе леј ских, три бал ских и трач ких 
пле ме на из Пе ла го ни је и Епи ру са као јед ног на ро да у ше стом ве ку 
пре Хри ста.33) Стра бон је у свом де лу Географијапи сао да је је дан 
ши рок про стор на ко ме су жи ве ли Фе ни ча ни, Ли киј ци, Тро јан ци, 
Ми зи, Ме зи, Ге ти, Тра ча ни и скит ско сар мат ски Абии,34)за ко је је 
де цид но твр дио да су би ли пле ме на јед ног те истог на ро да,35) про-
те зао се од се вер ног Ду на ва пре ко Трач ке и Ма ле Ази је до Егип-
та.36) Трач ки Фри ги, од но сно на род ко ји је жи вео на ши ро ком ге-
о граф ском под руч ју по ду нав ске вин чан ске кул ту ре, су нај ста ри ји 

26) В. А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины, http://www.ru nit sa.ru/
pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

27) Stra bo, Geography, 14.3.6

28) R. D. Đor đe vić,ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre
2600-2800godina, (Pre vod za ko na Sve ti slav S.Bil bi ja), Edi ci ja Srpskikoreni, Ser bo na Niš, 
2003.; В. А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины

29) Ра ди во је Пе шић, Винчанскописмоидругиграматолошкиогледи, Pe šić i si no vi - Be o-
grad Du gan – Mi la no, 1995., http://www.scribd.com/doc/22475999/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan-
sko-pi smo; 

30) The o dor Мommsen, DieUnteritalishchenDialekte, Le ip zig,1850. и T. Vo lan skii, Pamjatniki
pismenostiSlovjandorizdvaHristovoga, Mo skva, 1854, str. 3 (tab I, lb), Ра ди во је Пе шић, 
Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992)

31) Вик то ри ја Со ко лов ска, ЕтничкитеНосителиНаТребенишкатаНекропола, Му зеј на 
Ма ке до ни ја, Ско пје, Охрид, 1997, стр. 55-60 

32) Sto jan Di mi tri je vić, „Ene o lit sko do ba“, Praistorijajugoslavenskihzemalja, III, (Ur.) A. Be-
nac, : Svje tlost, Aka de mi ja na u ka i umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne, Sa ra je vo, 1979; B. Go-
ve da ri ca, „Ra no bron za no do ba  na pod ruč ju is toč nog Ja dra na“, DjelaANUBIH 67, Sa ra je vo, 
1989; Mar je ta Ša šel-Kos,CadmusandHarmoniainIllyria, p. 119, cit.J. Ma ran,та ко ђе стр. 
121, цит. Chri sto do rus, AnthologiaPalatina, VII, 697 у епи гра му са по чет ка ше стог ве ка 
на чел ни ку Или ри је Јо ван Драч ком пи ше да су „ње го ви пре ци из Лих ни да (Охри да) ко јег 
је осно вао Фе ни ча нин Кад мо.“

33) О то ме оп шир ни је уMar je ta Ša šel-Kos,CadmusandHarmoniainIllyria,cit.Stra bo, Pliny, 
He ca te us, Pse u do-Scylax, Pse u do-Scymnos, Hygi ni us, Apol lo do rus of Rho dos

34) Pto lemy, NaturalHistory, 6. 15 из на зи ва Abii од но сно Abi oi Schythai, Ar ri a nus of Ni co me-
dia,  Exp. Lib. IV. 1. 1, Ho mer, Iliad, XVI. V. 5-6; Eschyl, Prom. fr. 72, 

35) Стра бо, Географија  7.3.2

36) Стра бо,Географија, 7.3.6: 7.3.7, 7.7.1
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на род на све ту за ко је се ве жу за пи си о пр вој по е зи ји на пе ла шком 
је зи ку.37) Ан тич ки пи сци Ци це ро и Плу тарх су у сво јим де ли ма 
уочи ли по ве за ност мит ских лич но сти Хе ра кла Ар ка и о са (Хе ра кла 
- „си на Но је ве Ар ке“),38)бо жи це по љо при вре де  Изис (Де ме тре) и 
на стан ка фри гиј ског пи сма, с тим што је Ци це ро сма трао да је Хе-
ра кло из ми слио сло ва, а Плу тарх да су Хе ра кло и дру га бо жан ства 
тог вре ме на би ли са мо опе ва ни по мо ћу тих сло ва, али не и из у-
ми те љи тих сло ва.39)Хи пер бо реј ски пе сник Му зос, ко ји је жи вео 
у пред-хо мер ско вре ме, био је Хи пер бо ре јац Тра ча нин ко ји је жи-
вео у зе мљи из ме ђу Ма ке до ни је и ре ке Ду нав,40) ко ја ко ре спон ди ра 
са те ри то ри јом да на шње Ср би је. Мно ги ан тич ки пи сци и пе сни-
ци су твр ди ли да је пр ва по е зи ја би ла за пи са на на је зи ку древ них 
Хи пер бо ре ја ца Пе ла зга и на зи ва ли древ ног „оца по е зи је“ Ор фе ја 
Тра ча ни ном.41) Трач ка ор феј ска по е зи ја42)и еги пат ски и фри гиј ски 
(про то-сло вен ски)43) за пи си  (litteraeили grãmmata) о Хе ра клу и 
оста лим мит ским бо жан стви ма пре дан тич ког и ан тич ког Ме ди те-
ра на опи си ва ли су при род не по ја ве и ци ви ли за циј ске про це се, а не 
пра ва бо жан ства.44)На осно ву ана ли зе нај ра ни јих са чу ва них фри-
гиј ских ру ко пи са из ма ло а зиј ског на се ља Гор ди он и Бо га шкој (не-
ка да шња Ха ту ша) мо же да се уочи ве за пи сма на ро да ко ји се исе-
ља вао из Трач ке и Ма ке до ни је, од но сно из кру га вин чан ско-те са-
лиј ске кул ту ре у Ма лу Ази ју.45) Ет ни кум-атри бут „фри гиј ски“ био 

37) He ro dot, History, 2.2., A. Cor cel la, “Di o ni sio Skyto brac hion, i phoinikeiae l’‘al fa be to pe-
las gi co’: Per una cor ret ta in ter pre ta zi o ne di Di o do ro III.67.1 (FGrHist32, Di o dor of Si cily, 
3.63-66

38) Јаcov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology,  Vol. III, T. Payne, P. Elms-
ly, B. Whi te, J. Wal ter, Lon don, 1807, pp. 507-508, cit. Stra bo, L.10.95;Plu tarch: Хер ку лес је 
у Си до ну из вор но на зи ван Ал ка и ос или Ар ка лес („син из Ар ке“, (Но је ве бар ке – Ар ке), 
Ар ка-ел, Ар кле, Ар клус, Ар ка лус).

39) Исто, Cit. Cic. Nat.D.3.42, Plut. DeIs.etOs. 29, 362B: Сма тра ло се да је Трип то лем био 
син Хе ра кла.   

40) Pa u sa ni as, DescriptionofGreece, 1.22.7, Аri sto xen,Frag.Hist.graec. II. fragm. 51, p.284

41) Pa u sa ni as, DescriptionofGreece, 3.13.1; 9.28.7, Vir gil, Ec log VI. 67, Di o do rus Si cu lus, lib.
III.c.67.2, 67.4, Eschyl, Agamemnon, v.121, Sop hoc les, Ajax, 2.627.

42) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969: Ор феј, Лин, Хо ме-
ров учи тељ Про на пид и Хо мер су пи са ли на трач ком (пе ла шком) је зи ку.  Та ко ђе ви де ти 
Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем,Винчанскописмоидругиогледи

43) R. D. Đor đe vić,ObeliskizKsantosa.Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre
2600-2800godina, (Pre vod za ko na Sve ti slav S.Bil bi ja), Edi ci ja Srpskikoreni, Ser bo na Niš, 
2003.; В. А. Чу ди нов, ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины, http://www.
ru nit sa.ru/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

44) J. B. Ri ves, PhrygianTales

45)  Lynn E. Rol ler, “The Art of Wri ting in Gor dion”, Expedition Vol. 31, No. 1, pp. 54/61, http://
www.penn.mu se um/do cu ments/pu bli ca ti ons/Ex pe di ti on%20/PDFs/31-1/The%20Art.pdf
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је упо тре бља ван као си но ним  за „тро јан ски“ до ка сног пе тог ве ка 
пре Хри ста.46) Ан тич ки пе сник Ди о ни зи је Ски то бра киј ски, ко јег је 
че сто ци ти рао ан тич ки пе сник Ди о до рус са Си ци ли је, ја сно је из-
јед на ча вао фри гиј ску азбу ку са тро јан ским пи смом.47)

ПОВЕЗАНОСТВИНЧАНСКОГ
ПИСМАИОРИГИНАЛНИХЗАПИСАО
ПРАИСТОРИЈСКИМДОГАЂАЈИМА

У об ја шње њу зна че ња че сто и на ши ро ко упо тре бља ва ног ет ни ку-
ма Сло ве ни за древ ни про то-срп ски (про то-сло вен ски) на род на ши ро ком 
ге о граф ском под руч ју од не ка да шње „Ски ти је“ до Рим ског цар ства48)
исто ри чар, ет но лог и пу то пи сац Ђон Вил кин сон  је у јед ном свом пу то-
пи су кроз бал кан ске зе мље у де вет на е стом ве ку, за ет ни кум Сло ве ни уз 
атри бут „слав ни“ на вео и из раз „сло во“, од но сно атри бут „пи сме ни“.49)
Кроз исто ри ју су мно го број ни ан тич ки грч ки и рим ски ан тич ки пи сци,50) 

46)  J. B. Ri ves, “Phrygian Ta les”, Greek,Roman,andByzantineStudies45, 2005, p. 235, cit. De
DaedalisPlataeensibusF 157 Sand bach (= Eus. Praep.Evang. 3.1.1), Eustat hi us (Il. 2.862 = 
I 574.12–13 van der Valk; cf. S A Il. 2.862 = I 348–349 Erb se), Aeschylus (FF 242–259 Met-
te, Euri pi des (e.g. IA1053, Hel.369, Or. 1381, 1480); E. Hall, “When Did the Tro jans Turn 
in to Phrygi ans? Al ca e us 42.15,” ZPE73 (1988) 15–18, and InventingtheBarbarian:Greek
Self-DefinitionthroughTragedy(Ox ford 1989) 38–39. Стра бо (Географија, 12.8.7, 14.3.3, 
14.5.16) се жа лио на оби чај тра ги ча ра да за ме њу ју Тро ја не и Фри ге. 

47) J. B. Ri ves, “Phrygian Ta les”, Greek,Roman,andByzantineStudies45, 2005, p. 237, За об-
ја шње ње Тро јан ског пи сма као „фри гиј ског пи сма“  ви де ти cf. S Eur. Or.432, и ре до ве о 
Ага мем но ну, Оди је су, Ди о ме ду и Па ла ме ду. 

48) Ra oul Mcla ug hlin; “Silk Ti es: The Links Bet we en An ci ent Ro me and Chi na“, HistoryToday, 
Vol. 58, Ja nu ary 2008, пп. О „сер ским“ „пла во ко сим” тр гов ци ма сви лом и дру гим про из-
во ди ма опи са ним у Пто ло ме јо вим и Ме ли ним ан тич ким пу то пи си ма по твр ду су да ла и 
са вре ме на епи ге нет ска ис тра жи ва ња: C. Keyser et al, „An ci ent DNA pro vi des new in sights 
in to the hi story of so uth Si be rian Kur gan pe o ple“, HumanGenetics, Vol. 126, No. 3, 2009, pp. 
395-410, Ana to le Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu ta tion Ra tes, and So me Hi sto ri cal Evi den ce 
Writ ten in the Y-Chro mo so me, Part II: Wal king the Map”, JournalofGenericGenealogy, 5 
(2), 2009, p. 217, http://www.jogg.in fo/52/fi les/Klyosov2.pdf 

49) John Gard ner Wil kin son, DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12

50) Se nec ca,Thyestes, 369; Сто јан Бо шко вић, Историјасвета:занародишколу, Књи га Пр-
ва, Исто ри ја ста рог ве ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1866.; Сто јан Бо шко-
вић, Балканска питања,1886-1905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906, стр. 
229, ци ти ра ју ћи Хе ро дот, Пли ни је Ста ри ји, Та цит, Пто ло меј и Стра бон као и ви зан то лог 
Јан Том ка Са ски (Joan Plan ka Tom ka Sa skin, Skitskekartine, prev. Jo van Ra jic, I, str. 28) и 
го то во осам на е стог ве ко ва ка сни је исто ри чар Па вел Ша фа рик пи шу о зе мљи Сер ба ни ји 
из ме ђу Кав ка за и ре ке Дон у ко јој су у под руч ју Бер ђан ско жи ве ли че ти ри сто ти не го ди-
на Ср би зва ни „Бр ђа ни“. (Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловенапоЛоренцуСуровјецком)
Стра бон, Пли ни је, Ли ви је и дру ги исто ри ча ри (Stra bo, Ge o graphy, 7.5.6., Pli ni us, Na tu ral 
Hi story, 3.23. s. 26, Ar rian,. Illyr.2, 10; Li vi us. Periochae,LVI, John J. Wil kes, TheIllyrians, 
1992, p. 216, To mo Ma re tić, Slaveniudavnini, Na kla da “Ma ti ce Hr vat ske”, Za greb, 1889.  
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за тим ба вар ски51) или ви зан тиј ски исто ри ча ри52) или но ви ји фи ло-
ло зи и исто ри ча ри,53) су сма тра ли да су Ср би би ли ста ри је оп ште 
име за сло вен ску ра су од ет ни ку ма Сло ве ни.54) Премамишљењу
новинарабританскеревијеTheForeignQuarterlyRevue у де вет на-
е стом ве ку у на у ци је би ло увре же но ми шље ње да је у про шло сти 
за јед нич ко име за све Сло ве не би ло Ср би (Сир би),55) што је у ори-
ги нал ном зна че њу на ста ро сло вен ском је зи ку био на зив за „срод-
ни ке, са пле ме ни ке“ или „на род, род“.56)При да ва ње атри бу та „пи-
сме ни“ од де вет на е стог ве ка ши ро ко упо тре бља ва ном ет ни ку му 
„Сло ве ни“ за мно го број не при пад ни ке пра и сто риј ских про то-срп-
ских ет ни ја укла па се у тврд ње Шан Ви на, Ра ди во ја Пе ши ћа, Све-
ти сла ва Бил би је, Пе тра Ми ло са вље ви ћа и дру гих фи ло ло га да је 
Вин чан ско пи смо би ло пра и звор свих пи са ма Ис точ ног Ме ди те ра-

51) Lo u is-Ga briel Du Bu at-Nançay cit. Ge o grap hus Ba va rus, Descriptiocivitatumetregionumad
septentrionalemplagamDanubii, Ba va rian Sta te Li brary, Mu nich. 1772; Ge o grap hus Ba va-
rus, Hor mayеrs Ar chiv, XVI II, München, p. 282.-283

52) La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Historiarum Libri decem, Laonici Chalcocondylae
atheniensisHistorian Libri decem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, 1650: 
“Sar ma to rum ac Su e bo rum gen tes”; “Ser blo… Tri bal los, autem gen tes es se to ti us or bis an ti-
qu is si mam et ma xi mam, com per tum ha beo.“ 

53) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена-поЛоренцуСуровјецком, (прев. Сто јан ка Че ке-
ре вац), 1823, Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад, 1998., стр. 
17-18, цит. F. M. Ap pen di ni,Depraest.et.vet.I.illzr.Rag. 1806: „Илир ско-сло вен ским је-
зи ком“ су го во ри ли ста ри Тра ча ни, Ма ке дон ци, Сар ма ти, Кел то-Ски ти и не ки дру ги 
на ро ди ста рог све та.” Та ко ђе Cyprian Ro bert, Lemondeslave,sonpasse,sonetatpresentet
sonavenir, To me II, Pa ris, 1852, pp. 31;35

54) Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, Зборникрадова
ВизантолошкогинститутаСрбије, XLIV, 2007, ци ти ра ју ћи Ge or gio Sfran ze, Cri to bu li, 
Du cas, La o ni ci Chal co candylae,Ge or ges Pachyme res, Ni cep ho ri Gre go rae, Me toc hi tes, Kan-
ta ko u ze nos, итд.  Ву ка ши но вић, Гво зден, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.scribd.
com/doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka si no vic. Та ко ђе ви де ти 
Ivo Vukche vic, RexGermanorumPopuliSclavorum, Uni ver sity Cen ter Press,  p. 51, cit. L. 
Qu andt, DieLiutizenundObodriten, BaL 22, 1868: „Се вер ни Кав каз је биоthe Urheimat 
древ них Сло ве на, од но сно Ср ба-ко ји су Сар ма ти-ко ји су Сло ве ни-ко ји су Ср би ко ји су 
би ли зна ни по мно гим раз ли чи тим име ни ма.“ 

55) The ForeignQuarterly Revue,“SlavicAntiquities”,Vol. 26, Oc to ber 1840-Ja nu ary 1841, 
(Amer. Ed.,) J.M. Ma son, Cor ner of Bro ad way and Fi ne Stre et, New York, 1841, pp. 39-40: 
„Због ме ша но сти сло вен ске ра се са Чу ди ма и Та та ри ма од ше сна е стог ве ка ин те лек ту-
ал ци Мо ско вља ни или Ве ли ки Ру си по че ли су да уме сто са сло вен ском ра сом по ве зу ју 
сво је по ре кло са на ро дом Рос ко ји је по ме нуо про рок Езе ки ел. Због то га су од тог вре-
ме на ста нов ни ци Ве ли ке Ру си је на зи ва ли се бе Ру си ни ма, а зе мљу Ру си јом. До шло је 
до про ме не и у гра ма тич кој струк ту ри њи хо вог је зи ка, што је одво ји ло овај про стор од 
древ не Ру си је... Име Сло ве ни по ка за ло се ду го трај ни јим од ра ни је ста рог име на Ан ти 
и због сво је ве ли ке по пу лар но сти ис ти сну ло је име Сир би и по ста ло оп шти одо ма ће ни 
на зив за све Сло ве не. Ср би су је ди ни на род ко ји је са чу вао ори ги нал но име сво је древ не 
ра се и оста ли су не ме ша ни до да на шњег да на.“ (p. 34:) „Ша фа рик је та ко ђе уста но вио 
да је ста ро за јед нич ко име за све Сло ве не би ло Сир би, ко је су та ко ђе ра ни је по ми ња ли 
Пли ни је и Пто ло меј са ма лом из ме ном Сер би и Сир бои. ”

56) Исто, p. 34: “Ра ни ји на зив Сор би, Сир би и Сер би, што је на сло вен ском је зи ку зна чи ло 
у ори ги нал ном зна че њу „род, срод ни ци, на род или са пле ме ни ци“ за ме ни ли су Про ко-
пи је и дру ги (исто ри ча ри) на зи вом Спо ри.“
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на и Евро пе. На ме ђу на род ном сим по зи ју му Знаци цивилизације 
(SignsofCivilization) одр жа ном у Но вом Са ду 2004. го ди не раз ли-
чи ти фи ло ло зи су, уз по твр ду да су Вин чан ско пи смо и етрур ска 
азбу ка иден тич ни, уста но ви ли да Вин чан ско пи смо де ли са ин диј-
ским Брах ми пи смом пет иден тич них сло ва, са крит ским ли не ар-
ним А пи смом че ти ри сло ва, са ли не ар ним Б пи смом два,57) са за-
пад но се мит ским пи смом осам, са ста ро фе ни чан ским де сет, ки пар-
ским де вет, па ле стин ским се дам, ста ро грч ким пи смом два на ест, 
ан гло сак сон ским рун ским пи смом че ти ри, са гла го љи цом се дам 
сло ва и да са азбу ком срп ске ћи ри ли це оно де ли (пре ко) два де сет 
сло ва.58) Де сет иден тич них зна ко ва Вин чан ског пи сма са ста ро фе-
ни чан ским и па ле о хе бреј ским пи смом по ка зу је на мо гућ ност да је 
Вин чан ско пи смо од че твр тог ве ка пре Хри ста на да ље пре не то у 
Крит, да су га фи ли стин ски мо ре плов ци пре не ли са Кри та у Фе ни-
ки ју59) и да је на кон то га ста ро фе ни чан ско пи смо по слу жи ло као 
осно ва за па ле о хе бреј ско пи смо, од но сно да су ста ро фе ни чан ско 
пи смо пре у зе ли Је вре ји и Ара меј ци кра јем дру гог ми ле ни ју ма пре 
Хри ста.60)Ар хе о лог Ми ло је М. Ва сић je про на шао у Вин чан ској 
кул ту ри ју жног то ка ре ке Ду нав ма те ри јал не остат ке по су ђа, при-
бо ра, фи гу ра и алат ки на ко ји ма се пр ви пут ја вља ли не ар но „Вин-
чан ско“ пи смо.61) Ва сић је, као што по ка зу је при мер фи гу ре пра и-
сто риј ског мит ског би ћа ко је во зи Ду пљај ске ко чи је62),уста но вио 
мно геслич но сти вин чан ске кул ту ре са кул ту ра ма плод них кар пат-
ских, цр но мор ских и ана дол ских (ма ло а зиј ских) по ља и ли ва да, за 

57) John Chad wick, TheMyceneanWorld, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1976: n the Li ne ar B 
Myce nean Gre ek ta blets of cir ca 1400-1200 BC fo und at Pylos

58) SignsofCivilization,Mеђународни сим по зи јум у Но вом Са ду, 24 до 29 ма ја 2004., СА-
НУ/ In sti tu te for Ar cha e omytho logy, U.S.A. (Sim po zi jum „Zna ci ci vi li za ci je“: „Pla to ne um“ 
SA NU ogra nak za No vi Sad i In sti tut za ar he o mi to lo gi ju SAD, 25-29. ma ja, 2004. go di ne.) 
Та ко ђе ви де ти S. Winn (1981:246ff; 1990:280). M. M. , 1981. Pre-WritinginSoutheastern
Europe:TheSignSystemof theVinčaCultureca.4000B.C. We stern Pu blis hers, Cal gary; 
1973.  TheSignsoftheVinčaCulture:anInternalAnalysis;TheirRole,ChronologyandInde-
pendencefromMesopotamia.  Uni ver sity Mic ro films, Ann Ar bor, Mic hi gan. Та ко ђе ви де ти 
Eg bert J. Bak ker, ACompaniontotheAncientGreekLanguage, John Wi ley and Sons, 6. 4. 
2010, стр. 222-223, цит. Thycydi des (4.50) i Schmitt, 1992:26-27

59) Želj ko Sta no je vić, Кумранскисписи-DokazverodostojnostiBiblije, Me taphysi ca, 2009, стр. 
21-22, http://www.cps.org.rs/Knji ge/ku mran ski_spi si.pdf

60) Исто, стр. 18.Та ко ђе ви де ти фо то гра фи ју гра нит них та бли са пла ни не Си нај: HaS hem  
- The Na me, The Two Sto ne Ta blets, http://has he mart works.net/sto ne-ta blets/two-sto ne-ta-
blets/

61) Pe tar Mi lo sa vlje vić, Srpskapisma, Ba nja Lu ka: Be sje da ; Be o grad : Ars Li bri, 2006.; Sve ti-
slav Bil bi ja, StaroevropskijezikipismoEtruraca, Bi bli o te ka Slo ven ski is toč ni ci, Mi ro slav, 
Be o grad, 2000. 

62) “Ду пљај ска ко ли ца”, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Ду пљај ска_ко ли ца, Pe tar Mi lo sa vlje vić, 
Srpskapisma, Ba nja Lu ka: Be sje da ; Be o grad : Ars Li bri, 2006.; Sve ti slav Bil bi ja, Staroe-
vropskijezikipismoEtruraca, Bi bli o te ka Slo ven ski is toč ni ci, Mi ro slav, Be o grad, 2000. 
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чи је жи те ље исто ри ча ри твр де да су из у ме ли ко чи ју и ра зна ору ђа 
ве за на за раз вој по љо при вре де.63)У круг ових кул ту ра спа да и кул-
ту рапо ља, ли ва да са ма ко ви ма и ви но гра да те са ло ниј ско-фри гиј-
ског Ар го са и Ла ри се64) за ко је су ве за ни ор феј ска му зи ка ли ра и 
фру ла и ан тич ки ми то ви о бо жан стви ма по љо при вре де Хе ри и 
Трип то ле му ко ји је ко чи јом пре но сио на ро ди ма зна ње из по љо при-
вре де. Са кул ту ром Вин чан ског кру га, По мо ра вља, Ла ри се, Оде се 
(Во де не), Ар го са и фе ни чан ске Ма ле Ази је по ве за ни су при че и 
ми то ви о Ор фе ју, Хо ме ру, Езо пу, Ахи лу, Тро ји и о мит ском илир-
ско-хе ра кле ид ском брач ном па ру Кад му и Хар мо ни ји.65) Ови епо-
ви, ба сне, при че и по е зи ја би ли су за пи са ни на трач ком (пе ла-
шком)66)и ка сни је на ан тич ком грч ком или на фе ни чан ском „бу-
стро фи дон“ пи сму.67) Ме ђу ове древ не на ро де или „си но ве Но ји не 
ар ке“ ан тич ки исто ри ча ри су увр сти ли и Хе ра кло ву кра љев ску Ар-
ге ид ску ди на сти ју вла да ра Ка ран, Те мен, Ма ке дон и Ми да и њи хо-
вих на след ни ка кра ља Фи лип и ње го вог си на ца ра Алек сан дра Ма-
ке дон ског, ко јег су сло вен ски на ро ди у сво јим пре да њи ма зва ли 
„Ле сан дар Ср бља нин“.68)У вре ме ну не по сред но на кон Ве ли ког по-
то па, раз не свет ске ми то ло ги је су за бе ле жи ле ве ро ва ње да је кав ка-

63) Arheologija, http://www.mu zej vr sac.org.rs/Ar he o lo gi ja/Ar he o lo gi ja.htm, John M. Co les, A. 
F. Har ding, TheBronzeAgeinEurope:AnIntroductiontothePrehistoryofEurope,C.2000-
700BC, Taylor & Fran cis, 1979, p. 408; “Ду пљај ска ко ли ца”, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/
Ду пљај ска_ко ли ца

64) Pliny,NaturalHistory, 4.8. Ho mer,Iliad, 16.570, Stra bo, Geography, 9.5.; „La ris sa Cre ma-
ste“ - John Lem pri e re, Bibliothecaclassica;orAclassicaldictionary,  T. Ca dell, Lon don, 
1788, , p. 173

65) О слич но сти фе ни чан ског и вин чан ског пи сма ви де ти Вла ди мир Ми ло вић, Ра ди во је 
Пе шић,Винчанскописмо, http://ras ka.gre at now.com/Vin ca/Vin ca.html. О пр вој пи сме но-
сти илир ско-фе ни чан ског мит ског ју на ка Кад ма ви де ти Ja cov Bryant,ANewSystemin
AncientMithology, Vol. 2, pp. 155-156, cit. Hof fman – Aca de mia. Hor ni us. Hist. Phi los. 1.7. 
cit. Di o gen La er ti us, 1.3.6, Hor ni us, 1.7.c3, Su i da, 1135: „Aca de mia a Cad mo no men ac ce pit, 
non ab Eca de mo.“Та ко ђе ви де тиNon nus, Dionysiaca, Bo ok 2.481-486; 513 

66) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969 

67) Tho mas Dob son, EncyclopaediaBritannica;or,adictionaryofarts,sciences,andmiscella-
neousliterature, Вол. 14, Bell and Mac far qu har, 1797, Един бург, p. 535

68) To dor Che pre ga nov, HistoryoftheMacedonianPeople, In sti tu te for Na ti o nal Hi story, Sko-
pje, 2008, стр. 8-13; Ju stin,AncientStateofMacedonia, 7.1, cit. Marsyas of Pel la.Та ко ђе 
ви де ти „Ар гос“, http://www.etymon li ne.com/in dex.php?term=Ar gus&al lo wed_in_fra me=0,
Плу тарх, Славни ликови антике II, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 1987., Пе тар Ве ли ки, 
ГраматаСрбима, 3. мар та, 1711 у Ор фе лин За ха ри је Сте фа но вић, Житиеиславные
деяниягосударяПетраВеликого,сприложениемкраткойгеографическойиполитиче-
скойисторииороссийскомцарстве, Ве не ция 1772, Рос сиа 1774, cit. Грамотырусского
царяПетра I от 03 мар та 1711); Qu in tus Cur ti us Ru fus, Thehistoryofthelifeandreignof
AlexandertheGreat, Vol. II 2 , Sa muel Bag ster,  Lon don, 1809, pp. 271-273, Јо ван Де ре-
тић, АлександарВелики,царсрпски, http://www.scribd.com/doc/13864096/Jo van-De re tic-, 
Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек,  Van da li ja, Be o grad, 2008, Ivan Gun du lić,Osman, 
Pje va nje Tre će, http://sr.wi ki so ur ce.org/wi ki/Osman/3._pje va nje; Vin ko Pri bo je vić, Deorigi-
nesuccessibusqueSlavorum, Ve ne zia, 1532
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ска пла ни на Ара рат би ла сма тра на Све том пла ни ном-Бар ком, пра-
мај ком свих на ро да, при мор ди јал ном људ ском бар ком, ма те ри цом, 
труд ном бо ги њом, од но сно пре ма астро но ми ма као кон сте ла ци ја 
Ве ли ки ме двед („Ба рис“, Бар ка, ме двед), или је, пре ма пе сни ку Хо-
ме ру, би ла сма тра на и не бе ском ко чи јом ко ја је по ве зи ва ла Но је ву 
бар ку и спа се ње људ ске ра се. Са овим при мор ди јал ним ве ро ва њем 
би ло је по ве за но ве ро ва ње да у пла ни ни Бе ре синт у Фри ги ји жи ви 
бо ги ња Ку бе ле, Си би ла, Сар бис или Де ме тра, при ка за на на мно-
гим ан тич ким ме ди те ран ским и цр но мор ским ва за ма и ам фо ра-
ма.69)Пе ла зги70) су има ли древ но пре да ње да је њи хов род био пр ви 
на зе мљи („ge ge ne is“),71) о че му све до че фи гу ри ца „Ми сли о ца“ из 
се ла Цер не во де крај ру мун ске До бру џе, чи ја нео лит ска кул ту ра је 
би ла по ве за на са нео лит ском ана тол ском фе ни чан ском кул ту ром,72) 
вин чан ске фи гу ре же на, гли не на фи гу ри ца пр вог чо ве ка Ада ма из 
се ла Гр ву ле во крај Ско пја из 5478. го ди не пре Хри ста73) и про на ђе-
ни ке ра мич ки пе чат са ло ка ли те та Цер је из се ла Гр ву ле ва на ко јем 
је ис пи са на пра и сто риј ска мо но те и стич ка по ру ка о ве ро ва њу у Бо-
га „С’л’с бо с’м“.74)Оста ли пра и сто риј ски ка ме ни нат пи си са овог 

69) Ge rald Mas sey, TheNaturalGenesis, Co si mo, Inc., 2007, pp. 236-237: Ма ри ја Гим бу тас, 
“De i ti es and Symbols of Old Euro pe and The ir Sur vi val in the In do-Euro pean Era: A Synop-
sis”, Sprung fromSomeCommonSource: Investigations into thePrehistoryofLanguages, 
(Ед. Sydney Lamb, E. Mitchell), Stan ford Uni ver sity Press, 1991,стр. 94-99: По чет на сло ва 
и сим бо ли та да шњих ве ро ва ња су би ли по ве за ни са зна ко ви ма за ма те ри цу и во ду (ра ђа-
ње жи во та), је ле не, ме две де, зми је, ву ко ве, псе, ди вље сви ње, мор ска и реч на ство ре ња, 
биљ ке, итд.Ha rold Ha ar man, Joan Mar ler, IntroducingtheMythologicalCrescent:Ancient
BeliefsandImageryConnectingEurasiaWithAnatolia, Ot to Har ras so witz Ver lag, 2008, p. 
100 опи су ју ћи при ме ре по ве за но сти ве ро ва ња о Но је вој бар ки на под руч ју да на шње 
Бу гар ске, Мал те, Ли тва ни је и дру гих зе ма ља тог вре ме на. Та ко ђе ви де ти E. J. W. Bar-
ber, “On the An ti qu ity of East Euro pean Bri dal Clot hing”, (Ed. Lin da Wel ters), FolkDress
inEuropeandAnatolia:BeliefsaboutProtectionandFertility, Berg, 1999, p. 19-20 (13-28): 
О древ ној лин гви стич кој по ве за но сти ге о граф ског про сто ра не ка да шње Ски ти је (Сар-
ма ти је) све до че за јед нич ке ре чи из древ ног про то-сло вен ског је зи ка и ка сни је ста рог 
цр кве но сло вен ског је зи ка за ен дем ски део жен ске на род не но шње на тим под руч ји ма. 

70) Stra bo, Ge o graphy,7,3,1; 7,3,2: Стра бо ци ти ра Хе си о да да су по том ци Пе ла зга и Ле ле га 
(Лу љу ба) ра зна пле ме на на под руч ју од Ја дран ског мо ра, Хум ског (Бал кан ског) по лу о-
стр ва, ле ве стра не Цр ног мо ра, Пе ло по не за, Ли ки је, Фе ни ки је и Фри ги је у Ма лој Ази ји. 
Cyprian Ro bert, LeMondesSlaves, п. 8: „Илир ски Ср би су иза шли из пе ла зиј ског ста бла.“ 

71) Ni co lae Den su si a nu, Dacia Preistorica, http://www.scribd.com/doc/48054293/NI CO LAE-
DEN SU SI A NU-DA CIA-PRE I STO RI CA-VERS-EN GLE ZA, стр. 23, cit. Eschyl, Sup pli ces, 
v .250, Pa u sa ni as, De scrip tio Gra e ci ae, VI II, 1. 4; Dionysi os of Ha li car nas sus, An tiq.Rom. I. 
36; Qu in til li a ni, Inst. III., та ко ђе стр. 23, цит. Lu pa scu, Medicinababelor, p.13 

72) Ion Ca la fe te a nu, TheHistoryofRomania, http://www.ro ma nia.org/ro ma nia/hi story1.html; M. 
Ni ca,Uni ta te şi di ver si ta te în cul tu ri le neo li ti ce de la du nă rea de jos = Unity and di ver sity of 
Neo lit hic cul tu res along the lo wer Da nu be, Re vi sta Pon ti ca vol. 30 (1997), pp. 105-116

73) Ми ле ва Ла зо ва, „Му шко то тор зо ни ку лец на Би бли ја та“, Македонско сонце, бр. 501,  
06.02.2004., Ско пје, http://www.ma ke don sko son ce.com/bro e vis/2004/son ce501.pdf/44_46_
ar heo.pdf

74) Ва сил Иљов,Aural and writ ten com mu ni ca tion and se mi o tic cha rac te ri stics of the an ci ent ma-
ce do nian lan gu a ge“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci10-e.htm
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ста рог трач ко-илир ско-ма ке дон ског под руч ја та ко ђе све до че о пр-
вим људ ским за јед ни ца ма са ку пља ча, ло ва ца, зе  мљо  рад  ни  ка, рат-
ни ка,75)гра ђе ви на ца76)и пе сни ка-му зи ча ра77)на про сто ру од Мра-
мор ног (Цр ног) мо ра и Кар па та до ју га Бал кан ског по лу о стр ва. Са 
ар хе о ло шким до ка зи ма о ши ре њу про то-сло вен ских пле ме на из 
кру га Три пољ ске и Вин чан ске кул ту ре78) на под руч ју од ре ка Дње-
пар и Дње стар пре ко Бал кан ског по лу о стр ва до остр ва Крит по кла-
па ју се от кри ћа крв них гру па при пад ни ка тих пра ста рих про то-ет-
ни ја ко је је из вр шио фран цу ски ар хе о лог Луиj Кар пан тје.79) При-
мер ко ји до ка зу је је зич ку по ве за ност ових пра и сто риј ских про то-
срп ских ет ни ја је и исто вет ност мор фо ло ги је гра фе ма вин чан ског 
пи сма са мор фо ло ги јом гра фе ма у нат пи си ма на ка ме ним сте на ма 
и на грн ча ри ји из ге о граф ског под руч ја да на шње Ма ке до ни је. Та ко 
је фи ло лог и исто ри чар Ра ди во је Пе шић на осно ву ана ло ги је мор-
фо ло ги је гра фе ма нат пи са из на се ља Бе ло Бр до крај Цер ја у да на-
шњој Ма ке до ни ји са мор фо ло ги јом гра фе ма из вин чан ског пи сма 
са исто вет ним на зи вом на се ља Бе ло Бр до крај Пе тров ца на Мла ви 
у да на шњој Ср би ји пре вео пра и сто риј ски нат пис из Цер ја о по тре-
би по што ва ња за јед нич ке Бо ги ње Мај ке по је ди них та да шњих пра-
и сто риј ских на ро да.80) Ту пра ста ру Бо ги њу Мај ку ста ри Ср би из 

75) Ва сил Иљов, “Gre at Bat tles of the An ci ent Ma ce do ni ans”, http://www.unet.com.mk/an ci ent-
ma ce do ni ans-part2/in dex1-e.htm 

76) Va sil Ilyov, “The wo o den bo ok with a ma ce do nian in scrip tion from 5.260 B.C. from the pre-
hi sto ric la ke si de set tle ment at the Ko stur La ke”, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni-
ans-part2/spo me ni ci8-e.htm 

77) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969.  Фи ло ло зи Тач ко 
Бел чев, Оди сеј Бел чев ски, Алек сан дар Дон ски, Ва сил Иљов и оста ли фи ло ло зи су про-
на шли и пре ве ли сто ти не ма ке дон ских ре чи сло вен ског по ре кла у књи га ма Хо ме ра, као 
и у нат пи си ма на ста ром ма ке дон ском је зи ку из вре ме на Алек сан дра Ве ли ког. (Ва сил 
Иљов, http://www.unet.com.mk/)

78) Les sing Pho to Ar chi ve http://www.les sing-pho to.com. http://www.mgb.org.rs/sr/zbir ke/pra-
i sto ri ja/pic tu re/pra i sto ri ja/119-fi gu ri na, Mu zej gra da Be o gra da, http://www.vir tu el na vin ca.
com/fi gu ri ne-tip1-sc.html: Слич но фи гу ри из Ду пља ја, фи гу ре са птич јом гла вом. Ma ria 
Gim bu tas, TheGoddessesandGodsofOldEurope:MythsandCultImages,Universityof
CaliforniaPress, 2007.п. 164; 190-191: Жен ске фи гу ре у Вин чи и Стар че ву са сим бо ли ма 
ра ђа ња и до је ња.

79) Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992), Пе шић и си-
но ви, Бе о град, 2001., стр. 24-25; 60-61, цит. Хвој ка, Ру ден ко, Пе сак, Ге ра си мов, Чер ниш, 
Гор нунг

80) Toby Grif fen, LA CUS Fo rum XXX, : Language,ThoughtandReality, (Ed.) G. Ful ton, W.J. 
Sul li van & A. R. Lom mel. 2004, p. 100-101, http://www.la cus.org/vo lu mes/30/201_grif fen-
Toby.pdf :  Гри фен су ге ри ше да по сто ји мо гућ ност да је Вин чан ско пи смо ути ца ло не-
ким сво јим зна ко ви ма, као што је, нпр. за тва ра ју ћи знак за бо ги њу на еги пат ско пи смо. 
(p. 104:) Је дан нат пис “Бо ги ња ме две да и бо ги ња пти ца су за и ста јед но – бо ги ња ме две-
да“од но си се на бо ги њу Ар те ми ду, од но сно на бо ги њу тка ња, ка ко су је Хар ман и Гим-
бу таш на зи ва ли.  Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, стр. 105-127; 112: Ра ди во је 
Пе шић твр ди да мо же да се про на ђе из ве сна ана ло ги ја вин чан ских нат пи са са крит ским 
и ми ној ским пи смом, иако се они по ја вљу ју ка сни је у исто ри ји. Ва сил Иљов, „Di sco ve-
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да на шње Ма ле Ази је (не ка да шње Фри ги је) зва ли су пре ма ан тич-
ким пи сци ма Сар бис,81) или у ан тич ко до ба  на егеј ском остр ву 
Лем нос Се ро на (Сер бо на).82) Ин тер ди сци пли нар но про у ча ва ње 
ових ар хе о ло шких и лин гви стич ких ма те ри јал них до ка за о на се-
ља ва њу Ср ба на те ри то ри ји да на шње Ру му ни ја и Мол да ви је и у 
ју го за пад ној Ср би ји упу ћу је на за кљу чак да су се о бе из прав ца сре-
ди шње Ази је, и по го то во из под руч ја ју жних сте па да на шње Ру си-
је, од ви ја ле се у прав цу Бал кан ског по лу о стр ва у пе ри о ду за сни ва-
ња вин чан ске, по мо рав ске, скоп ске и те са лиј ско-егеј ске пред-ан-
тич ке кул ту ре. У ова ис тра жи ва ња укла па се и те о ри ја сла ви сте 
Оле га Н. Тру ба чо ва пре ма ко јој по ду нав ски и вин чан ски аре ал од-
ре ђу је за јед нич ки сло вен ски је зик чи ја ар хе о ло шка ди мен зи ја се же 
до не ко ли ко ми ле ни ју ма пре на ше ере, са чу ва на пре све га у пре но-
ше ним се ми о ло шким гра ђа ма пра ста рих бо жан ских на зи ва и име-
на.83) Пре дан тич ки спо ме ни ци ко ји до ка зу ју да су Или ри и Три ба ли 
ко ри сти ли за јед нич ко пи смо су у цр но гор ским бр ди ма про на ђе на 
ка ме на сте ла зва на ШудиковскиКвадар са нат пи сом слич ном вин-
чан ском пи сму или у Ју жној Ср би ји на пла ни ни Ја стре бац ме га лит 
из Срн да ља, ка мен из Ву ка ље и гроб но ка ме ње у Ши ље гов цу са 
пи смом слич ним Вин ча ни ци из гво зде ног до ба, у  Вој во ди ни Ва-
тинскипршљенак по ти че из 1250-1075.г. пре Хри ста, у Ис точ ној 
Ср би ји ка мен из ме ста Мар гум-Ду бра ви ца, код По жа рев ца из дру-
гог-тре ћег ве ка ко ји са др жи зна ке слич не ћи ри ли ци и гла го љи ци84) 
и у Бо ки Ко тор ској ар ха ич на пло чи ца из Су шће па на и Натписиз
Крушевице код Хер цег-Но вог ис пи сан пи смом слич ним ста рој ћи-
ри ли ци, иако се од ре ђе ни број зна ко ва не мо гу пре по зна ти као ћи-
рил ски зна ко ви.85)Фи ло лог Пе тар Ми ло са вље вић сма тра да је из 
пр вог пи сма древ них Пе ла зга и Вин ча на ца, од но сно из вин чан ске, 
пе ла шке и ру ско-ки јев ске ср би це на ста ла ка сни је цр кве но сло вен-
ска азбу ка ко јом су за пи са на нај вред ни ја ду хов на и кул тур на за ве-

ri es abo ut the Li te racy, Lan gu a ge and Cul tu re of the An ci ent Ma ce do ni ans”, http://www.unet.
com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans/go vr le vo_a.htm и Ва сил Иљов, „No vi so zna ni ja za pi sme no-
sta, jayikog i kul tu ra ta na drev ni te Ma ke don ci”, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni-
ans/lac.htm; PrehistoryKnowledge, “Neo lit hic fac si mi le to the clas sic Gre ek let ters?”, http://
www.pre hi story.it/fa se2/gre cia2.htm

81) Su i dae, Lexicon, To mus II, Oxo nii, E Typo grap heo Aca de mi co, 1834, Ed. Lu dolp hum Ku ste-
rum, Tho mas Ga is ford, http://ia600204.us.ar chi ve.org/7/items/su i da e le xi con pos02ku stu oft/
su i da e le xi con pos02ku stu oft.pdf, p. 3300

82) Ge or ge Hempl, MediterraneanStudies, IVEtruscan,VVenetic, Stan ford Uni ver sity Press, 
1932, pp. 87, 89

83) О. Н. Тру ба чов, ЕтногенезикультурадревнейшихСлавян, На у ка, Мо сква, 1991

84) „Мар гум ски нат пис“, http://www.di ja spo ra.ch/sr/main/mo sto vi/za ni mlji vo sti/mar gum ski-
nat pis-print

85) Ži vo jin An dre jić, SvetiZnaci, Mi to lo ški Zbor nik, Cen tar za mi to lo ške stu di je Sr bi je, Ra ča, 
2000., str 77-114.
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шта ња срп ских, ру ских, бу гар ских и дру гих сло вен ских цр кве них 
до сто јан стве ни ка.86)Шан Вин, Ра ди во је Пе шић и дру ги по ме ну ти 
фи ло ло зи су на осно ву ви ше де це ниј ског упо ред ног про у ча ва ња 
по ду нав ског вин чан ског пи сма (ста ро е вроп ског пи сма или пи сма 
„ср би ца“, ка ко га по је ди ни фи ло ло зи и исто ри ча ри на зи ва ју) и су-
сед них кар пат ских, цр но мор ских и те са лиј ско-фри гиј ских кул ту-
ра87)до шли до за кључ ка да је фо нет ско вин чан ско пи смо про то пи-
смо оста лих свет ских пи са ма. Пре ма фи ло ло гу Мил тон Шaн Ви ну 
вин чан ско пи смо је сво је доб но би ло пи смо ко му ни ка ци је на јед-
ном ши ро ком евро а зиј ском про сто ру.88) Фи ло лог Ра ди во је Пе шић 
је на осно ву ком па ра тив ног про у ча ва ња пре дан тич ких и ан тич ких 
фо нет ских и пик то граф ских пи са ма утвр дио да је Вин чан ско пи-
смо би ло де вет ми ле ни ју ма пре Хри сто вог ро ђе ња нај ста ри ји по-
зна ти ли не ар ни си стем са два де сет и шест сло ва, од но сно пр ви бу-
квар у људ ској исто ри ји, да је нај слич ни је Вин чан ском пи сму би ло 
Етрур ско пи смо из древ не Ита ли је,89) као и да су на осно ву Вин чан-
ског пи сма на ста ли гла го љи ца, ла тин ско и грч ко пи смо.90) Вин чан-
ско пи смо ни је би ло са мо пре те ча пан-хе лен ског је зи ка,91) не го и 
пре те ча древ ног пи сма „бу кви це“, гла го љи це,92) древ ног етрур ског, 

86) Pe tar Mi lo sa vlje vić, Srpskapisma, Ba nja Lu ka: Be sje da ; Be o grad : Ars Li bri, 2006. Та ко ђе о 
то ме ви де ти Sve ti slav Bil bi ja,  StaroevropskijezikipismoEtruraca,The In sti tu te of Etru scan 
Stu di es, Chi ca go, 1984

87) Ma ri ja na Ricl, “Phrygian Vo ti ve Ste les”, EpigraphicaAnatolica33, 2001, 196/197: Хе ро дот 
(7.73) Фри ге по ве зу је са Ма ке дон ци ма у Пе ла го ни ји. У „Ка та ло гу бро до ва“ у Илијади
(2: 484–877) као бли ски ро ђа ци су при ка за ни Дар дан ци, Пе ла зги, Фри гиј ци, Тра ча ни, 
Ли киј ци, Ка ри и дру ги ана тол ски и па ле о бал кан ски на ро ди. Ови ди је та ко ђе из јед на ча ва 
Тра ча не, Ге те, Ски те и Сар ма те и твр ди да го во ре јед ним те истим је зи ком. (Trist.Eleg. 
Bo ok 3) 

88) Shan M. M. Winn, „A Neo lit hic Sign System in So ut he a stern Euro pe“, TheLifeofSymbols, 
Еd. by  Mary Le Cron Fo ster and Lucy Jayne Botscha row. Bo ul der, Co lo ra do, We stvi ew 
Press, 1990; 

89) Еdward M. Thomp son, HandbookofGreekandLatinPalaeography, The In ter na ti o nal Sci-
en ti fic Se ri es, Vo lu me LXX, D. Ap ple to ne Com pany, New York, 1893, p. 9-10, http://qu od.
lib.umich.edu/m/moa/APL0171.0001.001?rgn=main;vi ew=full text: Ла ти ни ца, Фа риј ско, 
Етрур ско, Ум бриј ско и Оскан ско пи смо су на ста ли из при ми тив ног, од но сно та ко зва-
ног Пе ла згиј ског пи сма хал ке дон ског ти па из вре ме на ка да су Гр ци пи са ли са де сна на 
ле во. Прет по ста вља се да је грч ка азбу ка по ста ла по зна та до ма ћим пле ме ни ма Ита ли је 
у осмом или де ве тог ве ку пре Хри ста и то нај ве ро ват ни је пре ко нај ра ни је Хал ке дон ске 
ко ло ни је у Ита ли ји.

90) Radivojе Pe šić, ScritturadiVinča–primasistematisazzione, Mi la no: In sti tu to di Stu dii Ori-
en ta li, 1985, Mi lo je M. Va sić, PraistoriskaVinčaI, Be o grad, 1932; Ра ди во је Пе шић, Вин-
чанскописмо

91) Plu tarch, Alexander, (III, 51).M.Z. Ko pi da kis,HistoryoftheGreekLanguage

92) Bartholomäus Ko pi tar, Glagolita Clozianus, Pro stat apud Ca ro lum Ge rold Bi bli o po lam, 
1836, стр. 49-50: Ко пи тар је твр дио да су у про шло сти Ру си и Ср би го во ри ли и пи са ли 
гла го љи цом.
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ла тин ског,93) грч ког пи сма94)и да на шњег зва нич ног срп ског пи сма 
ћи ри ли ца.95) Оно што одва ја ово вин чан ско пи смо „ср би цу“ од пи-
сме ног ма те ри ја ла из ар хе о ло шких на ла зи шта у Ру му ни ји и Бу гар-
ској у исто вре ме ној вре мен ској епо хи је чи ње ни ца да је Вин чан ско 
пи смо би ло азбуч ног ка рак те ра, за раз ли ку од ма те ри ја ла пик то-
граф ског ка рак те ра из Бу гар ске и Ру му ни је.96) Кул ту ра Ле пен ског 
ви ра већ је би ла да ла у сво јим зна ци ма пик то граф ског ка рак те ра 
на зна ке ал фа бет ског си сте ма и то је до би ло свој на ста вак и вр ху-
нац око 3.500-3.400 го ди не пре Хри ста у пи сме ној кул ту ри по ду-
нав ског Вин чан ског кру га ко ја је по ве зи ва ла ре ку Ду нав и ње не 
при то ке у ме сти ма као што су Гра де шни ца у да на шњој Бу гар ској, 
Пар та у Ру му ни ји, До ња Бра ње ви на у Ср би ји и Си та грои у Грч-
кој.97) Њи хо ва лек сич ка ве за има ла је ве ли ког ути ца ја на за сни ва ње 
ан тич ке трач ке и атич ке грч ке про зе и по е зи је.98) 

Лек сич ку ве зу из ме ђу ових пра ста рих кул ту ра уочи ли су и 
исто ри ча ри и фи ло ло зи Луд мир Ни дер ле, Ми лан Бу ди мир и Ми ха-

93) Anonymo us (opt. Sex tus Aure li us Vic tor), OrigoGentisRomanae, (TheOriginoftheRoman
People, Trans. in Eng.) http://www.ter tul lian.org/fat hers/ori go_01_trans.htm: Из Или ју ма 
(Тро је) до шли су Еван дер и ње го ви љу ди на Апе нин ско по лу о стр во, на у чи ли та мо шње 
љу де да чи та ју и пи шу пи смом ко је је де ли мич но би ло оно пи смо ко је је он од ра ни је 
на у чио, за тим да уз га ја ју сто ку и да по мо ћу упрег ну тих во ло ва об ра ђу ју зе мљу. 

94) Ра ди во је Пе шић, Винчанскописмо: Хи ги ни је (Hygi nus, Fabulae, 277)  је твр дио да су у 
ан тич ко до ба Кад мо и Еван дер „пе ла згиј ску азбу ку“ пре не ли у Грч ку и у Ита ли ју. Та ко-
ђе пре ма Хе ро до ту(He ro dot,History, 5.58.1), Фе ни ча нин Кад мо је на у чио ан тич ке Гр ке 
да пи шу ње го вим пи смом.

95) Исто.Та ко ђе о то ме ви де тиоп шир ни је уShan M. M. Winn, „A Neo lit hic Sign System 
in So ut he a stern Euro pe“, TheLifeofSymbols, Еd. by  Mary Le Cron Fo ster and Lucy Jayne 
Botscha row. Bo ul der, Co lo ra do, We stvi ew Press, 1990; Toby D. Grif fen, Deciphering the
VincaScript, str. 23-24, http://www.fa nad.net/vin ca script.pdf, cit. Ju li us Po korny, Indoger-
manischesetymologischesWörterbuch, vol. 1 (Bern:Fran cke Ver lag, 1959), p. 875; Ba ring & 
Cashford, TheMythoftheGoddess:EvolutionofanImage(Lon don: Pen guin, 1993), p. 323.

96) Ра ди во је Пе шић, Вин чан ско пи смо, стр. 64, цит. H. To do ro va 1986: 207-213, sl. 113-117. 
Исту чи ње ни цу по твр ђу је упо ред ба пра и сто риј ске ма ке дон ске азбу ке ис пи са не на сте-
на ма и вин чан ског пи сма, јер је вин чан ско пи смо пр во у ни зу пра и сто риј ских па лео-
бал кан ских нат пи са ко ји има син те ти зо ван и кла си фи ко ван ред азбу ке: http://www.unet.
com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo me ni ci2-e.htm

97) Mar co Mer li ni, Sa bin Adrian Lu ca, An Inquiry Into theDanubeScript, Vol. 33 Bi bli ot he-
ca Bru kent hal, Ro ma nia,.Mu zeul Bru kent hal, Ed. Al tip, 2009, „Con clu si ons. The Da nu be 
Script“ http://www.bru kent hal mu se um.ro/pdf/Bi bli o te ca_Bru kent hal/XXXI II/27%20Con-
clu si ons.pdf

98) Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена-поЛоренцуСуровјецком, (прев. Сто јан ка Че ке-
ре вац), 1823, Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад, 1998., http://
www.scribd.com/doc/2868779/- str. 17. cit. Ni co las Fre ret, Oeuvres, ed. 1796. Т. I. Mem. de 
I Acad. d. In scr. T. XXI. О ме ша њу кул ту ра пе ла шких, јон ских и ми кен ских про то-ста-
нов ни ка да на шње Грч ке и ста нов ни ка Кри та ко је се на до ве зу ју на кул ту ру Стар че ва, 
Ле пен ског ви ра и Вин че све до че пи са ни тра го ви, од но сно исто вет на или слич на пи сма 
на ро да тих кул ту ра, као на при мер слич ност у оби ча ји ма бал кан ских Ми за (Хе ра кле-
и да) и егеј ских Ми за у Ми ке ни и Ар го су у сла вље њу бо жи це по љо при вре де Де ме тре 
(Pa u sa ni us, DescriptionsofGreece, 7. 27, 9)
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ил Ро стов цев ко ји су сма тра ли да су нај ста ри ји Сло ве ни или „Ста-
ро ср би“ би ли цр но мо р ско-кар пат ски Не у ри из обла сти Три пољ ске 
кул ту ре по ве зу ју ћи у дру гом ми ле ни ју му пре Хри ста из вор ну сар-
мат ску99)Три пољ ску кул ту ру и Тран сил ва ниј ску кул ту ру Сто и ча-
ни-Бу зау-Бол град са кул ту ром За кав ка зја и Ана то ли је, а у два на е-
стом ве ку пре Хри ста и са кул ту ром Лу жич ке обла сти.100)Ре зул та та 
ис тра жи ва ња ових фи ло ло га ве ћим де лом се укла па ју у тврд ње по-
је ди них на уч ни ка ко ји на осно ву про у ча ва ња раз ли чи тих свет ских 
све тих спи са, ми то ло ги је и исто риј ских хро ни ка о Ве ли ком по то пу 
сма тра ју да је ну кле ус ве ли ке ску пи не срп ских про то-ет ни ја, од но-
сно про то-Сло ве на био у ју жном де лу кав ка ских пла ни на,101) ода-
кле су се при пад ни ци ових про то-ет ни ја се ли ли у прав цу Ин ди је, 
Ма ле Ази је, се ве ра Афри ке, Бал кан ског по лу о стр ва и ју жне, сред-
ње и за пад не Евро пе.102) Гра ма то лог и исто ри чар Ра ди во је Пе шић 
је сво јим ком па ра тив ним про у ча ва њем вин чан ског пи сма утвр дио 
да су се њи ме слу жи ли ста ри Ср би и њи хо ви на след ни ци Пе ла зги, 
Три ба ли, Или ри, Тра ча ни, Ли киј ци, Ли диј ци и Етрур ци.103)

У ре зул та те ње го вих ис тра жи ва ња укла па ју се осим ре зул та-
та ра ди о и зо топ них ме ре ња ка ме них нат пи са са вин чан ским пи смом 
та ко ђе и ис ка зи ан тич ких пи са ца Ди о до ра Си ци лиј ског и Еури пи-

99) Encyclopaedia britannica: or a dictionary of arts, sciences андmiscellaneous litterature,  
1810, p. 565,Wil li am Wil li ams,APrimitiveHistoryfromTimeofCadmus, J. Se a gra ve, Chis-
he ster, 1789, p. 378, cit. An. Un. Hist. 89.19.638

100)Mi lan Bu di mir, Problembukveiprotoslovenskedomovine, Rad. JA ZU, knj. 282, 5; Za greb, 
1951., cit.  P. Boš-Gim per(Etu des Cel ti qu es, 1950 - 51, 365) i B. Hro zni; Alek san dar M. Pe tro-
vić, Srpskestarine:Opisiitumačenjasrpskepovesnice, Cor ne lia-Mag da Man tu, “Cu cu te ni–Tri-
polye Cul tu ral Com plex: Re la ti ons and Synchro nisms with ot her Con tem po ra ne o us Cul tu res 
from the Black Sea Area”, StudiaAntiquaetArchaeologica, VII, Iaşi, 2000, pp. 11; 20

101)John Gard ner Wil kin son,DalmatiaandMontenegro, John Mur ray, Al be mar ble Stre et, Lon-
don, 1848, pp. 7-12, цит. Plin. iv. 13. Ta ci tus, 46.: Исто ри чар и пу то пи сац Вил кин сон, 
про у ча ва ју ћи де ла Про ко пи ја, Ва ле ри ја на Кра син ског и Бо по ву ком па ра тив ну гра ма ти-
ку, на осно ву упо ред би ста ро сло вен ског је зи ка са ста рим пер сиј ским Зенд и Сан скрит 
је зи ци ма, свр ста ва ста ре Сло ве не у пра ста ри ин до-европ ски на род ко ји се на ла зио на 
оба ла ма цр но мор ских ре ка и ко ји се ка сни је у исто ри ји по ја вљу је под име ном „Сло-
ве ни“ („Слав ни“ или „Слов ни“ - на род ко ји има „сло во“, „је зик“) и „Спо ри“, од но сно 
„Сбо ри, Сбе ра ти“ („Ср би“, „они ко ји се са би ра ју и ко ји одр жа ва ју на род не са бо ре“).

102)Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, стр. 16-17, ци ти ра П. Пул ка ња и J. Pa sto ri us von 
Hir ten berg ко ји сма тра ју да су Сло ве ни на кон по то па про шли из Си не а ра и Кол хи де, 
Хал де је и Јо ни је до Кон стан ти но по ља и да ље за Бу гар ску, Ру си ју, Ко ру шку, итд, док 
исто ри ча ри и фи ло ло зи као Си при јан Ро бер сма тра ју да је бал кан ски Или рик и пре Ве-
ли ког по то па био ну кле ус сло вен ских пле ме на.

103)Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992),, та ко ће ви-
де ти Ра ди во је Пе шић, Винчанскописмо, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1995., http://www.
scribd.com/doc/52179974/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan sko-pi smo, “Tur dash-Vin ca Symbols”, 
“The Ka ra no vo and Gra des hnit sa Ta blets (Bul ga ria)”, “The Sac red Ta blet from the vil la ge of 
Ka ra no vo”, PegasusResearchConsortium, http://www.the li ving moon.com/46ats_mem bers/
Li sa2012/03fi les/Va du_Rau_Sto nes.html



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.319-352.

336

да да су трач ки (ра шки)104) пе сни ци Ор феј, Лин, Хо ме ров учи тељ 
Про на пид и Хо мер пи са ли на трач ком (пе ла шком) је зи ку,105) као и 
ре зул та ти де ши фро ва ња „срб ско-ра шан ског“ пи сма106) на обе ли-
ску у ма ло а зиј ском гра ду Сир бин у Ма лој Ази ји.107)Бит но ме сто у 
„про хо ду ен ти те та“ про то-срп ско сло вен ских ет ни ја108) и рас по си-
тра њу њи хо вог ар ха ич ног пи сма и кул ту ре из вин чан ско-те са лиј-
ског кру га на за пи се и пре дан тич ке и ан тич ке спо ме ни ка у ис точ-
ном Ме ди те ра ну за у зи ма ју кул ту ра ста ре Тро је, од но сно фри гиј ско 
пи смо и кул ту ра као из во ри ште кул ту ре ис точ ног Ме ди те ра на.109) 
Древ ни пе сни ци Хо мер и Пин дар су у сво јим епо ви ма по ми ња ли 
ми то ло шке ко чи је ко је во зи пра ста ро вин чан ско бо жан ство сун ца 
Хе ли ос (Или ос)110) и ко је су од пра ста рих Вин ча на ца-Тра ча на пре у-
зе ли ка сни је ма ло а зиј ски Фри ги-Тро јан ци.111) Пин дар је у свом ан-
тич ком де лу Питија на зна чио ве зу по љо при вре де, од но сно ора ња 

104)Гво зден Ву ка ши но вић, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.scribd.com/doc/56281028/ 
2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka si no vic: Хе ле ни  су на зи ва ли и за пи си ва ли 
Ра ча не као Тра ча ни, од но сно „Тхра кои“. 

105) Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory,  III, 67, Euri pid, Alkest, 966-969. Ра ди во је Пе шић, 
Оптужујемћутањем–Записиипредавања (1982 -l992),Винчанскописмо,Пешићи
синови, Београд, 2005., http://www.scribd.com/doc/52179974/Ra di vo je-Pe šić-Vin čan sko-
pi smo, Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, стр. 56: “У сво јој ком па ра тив ној сту ди ји 
Homerus Slavicis dialectis cognata linqua (1829) Гре го ри јус Дан ков скидо ку мен то ва но 
обра зла же Хо ме ров пе ла шки је зик као суп страт сло вен ских је зи ка. Још је ен ци кло пе-
ди ста Али јан ис ти цао да је по сто ја ла Илијадана је зи ку Бру га (Бри жа на или Фри жа на), 
бли ских срод ни ка Дар да на ца. Та Илијада је по сто ја ла, да кле, 560 го ди на пре Хри ста 
ка да је Пи зи страт ти ра нин за по ве дио ње но но во, је зич ки ре ди го ва но из да ње.“ 

106) Чу ди нов, В.А.,ОсербскомкамнесзаконамиVIIIвекаизСирбины,http://www.ru nit sa.
ru/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion_512.php

107)ObeliskizKsantosa,Zakonikpravnih,običajnihimoralnihnačelaSrbapre2600-2800go-
dina, R.D. Đor đe vić (Ur.), Pre vod za ko na Sve ti slav Bil bi ja, Edi ci ja Srp ski ko re ni, Ser bo na 
Niš, 2003.

108)Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, „При лог про у ча ва њу од но са Сар ма та и Сло ве на“; B. 
Slji vic, „Knoc hen fun de in einem pre hi sto rischen Grab bei Tre be nischte“; S. Zi va no vic S., 
„Ra di o car bon da ting of a Cro-mag non po pu la tion from Pa di na, Yugo sla via with so me ge ne ral 
re com men da tion for da ting hu man ske le tons“; Ra di vo je Pe sic, „On the scent of Sla vic autoc-
htony in the Bal kans “, Vla di mir Mar ko tic, The VincaCulture; Mi lo je Va sic, Preistoriska
VincaI–IV

109)He ro dot,History,1.6; 1.7; 1.94; Ioulo us Hec tor, „Ana to lia – The Land of Ci vi li za tion“, 
ActaDivina, Vo lu me III, Is sue III, De cem ber 15, 2003: Древ на Тро ја је би ла по ве зни ца 
по љо при вре де, за нат ства и тр го ви не ана то лиј ског под руч ја са цр но мор ско-бал кан ском 
и еги пат ском кул ту ром у нео лит ском пе ри о ду све до по бе де пер сиј ског кра ља Ки ра над 
про то-срп ским ли киј ским кра љем Кри том 546. го ди не пре Хри ста

110)Хо мер, Илијада 16.779, Пин дар, Олимпијскеоде, 7.71

111) „Troy / Wi lu sa / Ili um, Troy VI II“, http://www.li vi us.org/to-ts/troy/troy_VI II-IX.html: При-
ка за но бо жан ство Сун ца (c.390 BCE), из Ате ни ног хра ма (Al tes Mu se um, Ber lin) би ло је 
јед но од пр вих от кри ћа Ха јрн ри ха Шли ма на. Шли ман је от крио да су Или он ци (Тро јан-
ци) сла ви ли бо га сун ца као на ста вак кул та сун ца још од Ле пен ског ви ра - ви де ти сли ку 
http://www.li vi us.org/a/tur key/troy/troy_he li os_ber lin.JPG
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зе мље плу гом са на чи ном ис пи си ва ња та да шње по е зи је.112) То та ко-
зва но „бу стро фе дон“ пи смо, ко је је у исто ри ји за пи са но као фе ни-
чан ско пи смо са сво јим спе ци фич ним ли ни ја ма и об ли ком сло ва, 
под се ћа ло је ве ко ви ма ка сни је и те о ло га и исто ри ча ра Иси до ра од 
Се ви ље на тра го ве ко је во ло ви и плуг оста вља ју за со бом на ора-
ни ца ма.113) По је ди ни фи ло ло зи и ан тро по ло зи у про у ча ва њу ли ка 
Ахи ла и тро јан ског ра та у Хо ме ро војИлијади сма тра ју да је Ахил 
био скит ско гет ски Тра ча нин и по ту ма че њу по ре кла ње го вог име на 
и име на ње го вих дру го ва,114) као и због трач ке на род не но шње ко ју 
он но си на цр те жи ма ан тич ких ме ди те ран ских ам фо ра.115) Та ко ђе 
бит но ме сто у по ве зни ци вин чан ске и тро јан ске (тро јан ско-фе ни-
чан ске) кул ту ре за у зи ма и ле ген да о мит ским фе ни чан ским ју на-
ци ма Кад му116)и Еван де ру ко ји су на кон по ра за Тро је у ра ту на пу-
сти ли Тро ју и пре не ли „пе ла згиј ску азбу ку“ у Грч ку и у Ита ли ју.117) 

Пре ма мно го број ним ан тич ким пи сци ма фе ни чан ски ју нак 
Кад мо, из вор но зва ни Акад мус, Ака де мус или Ека де мус из у мео је 
азбу ку и осно вао Ака де ми ју на у ка у ста рој Грч кој ко ја је по ње му 
и до би ла тај свој на зив.118) Пре ма ан тич ким пи сци ма Ту ки ди ду и 
Еузе би ју, Те ме нид ска ди на сти ја Пер ди ка по ти сну ла је из Агро са 
(те ри то ри је по ве за не са ре ком Ду нав)119) вла да ра Кад ма и ње го ву 

112)J. G. M. He ir man, „Spa ce in ar cha ic Gre ek lyric: city, co un trysi de and sea“, p. 88, цит. Gi-
a not ti 1975, 68-80, Mul len 1982, 82-94 and Mac Lac hlan 1993, 87,, http://da re.uva.nl/do cu-
ment/352269123.

113) Isi do re of Se vi glia, Origin 6; Le slie Thre at te, The grammar of Attic inscriptions, W. de 
Gruyter, 1980, pp. 54–55.

114)Исто,  p.8, cit. Lid dell and Scott s.v. ak hil le i os.Та ко ђе ви де тиStrabo,Geography,7.3.4, 
12.4.4

115) Guy Smo ot, The Mitoses of Akhilleus, http://mss3.li bra ri es.rut gers.edu/dlr/out putds.
php?pid=rut gers-lib:24887&mi me=ap pli ca tion/pdf&ds=PDF-1, pp. 127-46, cit. Glo ria Fer ra-
ri Pin ney, Achilles,LordofScythia-AncientGreekArtandIconography, ed. War ren Moon.
Ma di son: Uni ver sity of Wi scon sin Press, 1983, стр. 42; 139. 

116)He ro dot,History9.12.2: О фе ни чан ском по ре клу Кад ма ко ји је до шао из ста рог Егип та 
у Грч ку.

117)Hygi nus,Fabulae, 277

118)Ja cov Bryant,ANewSysteminAncientMithology, Vol. 2, pp. 155-156, cit. Hof fman – Aca-
de mia. Hor ni us. Hist. Phi los. 1.7. cit. Di o gen La er ti us, 1.3.6, Hor ni us, 1.7.c3, Su i da, 1135;
Non nus, Dionysiaca, Bo ok 2.481-486; 513: За Кад ма је Но нус у свом де лу Дионизијака 
пи сао да је био сто чар и да је до бро сви рао фру лу и ли ру.  Karl Ot fried Müller, Introduc-
tiontoaScientificSystemofMythology, Ar no Press, 1978 (Ориг. Ayer Pu blis hing, 1844), pp. 
86-87, cit. Lycop hron, Pha vo ri nus, Dionyso do rus.

119)Ni co la De se di nau, PrehistoricDacia, Part 6  –  Ch.XXXIX.6.V, http://www.pe las gi ans.org/
web si te6/39_06_V.htm, Ho mer(Odyssey, XII. 1; XI. 21. 639; XII. 1; Iliad, XVI II),  He siod 
(The o go nia, v.242. 959; Op. 566): “Ar gos” на грч ком је зи ку зна чи „по ље“, „њи ва“, „те ри-
то ри ја на се ље на по љо при вред ни ци ма“. Пре ма Сте фа ну Ви зан тиј ском, Мо не ру и Хе си-
о ду, Ар гос у при ча ма о Да на у су је исти онај ко ји се од но сио на те ри то ри ју зва ну „Га ја“ 
или „Те ра“, са се ве ра Трач ке, бли зу ме ста ко је се зва ло „отац свих бо го ва“ или „ве ли ко 
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тра чан ску су пру гу Хар мо ни ју,120) те су они са јед ним де лом на ро да 
Спар та на ца или Спо ра да,121) ка сни је по зна тих у исто ри ји као Сар-
ди,122) Вар ди, Ар ди или Ар деи (пре ма Пто ло ме ју и Ли ви ју „Eor-
da ei“)123) на се ли ли ис точ ну оба лу Ја дран ског мо ра.124) На том под-
руч ју од ре ке Дрим до ре ке Не ре тве мит ски ју нак Кад мо, су пру га 
му Хар мо ни ја и њи хо ви по том ци са гра ди ли су гра до ве Охрид,125) 
Бу дву,126) Ул цињ127)и Ри сањ128) и њи хо ви по том ци су ту жи ве ли пре 
до ла ска рим ске вој ске на те про сто ре.129) Ови ди је, Но нус и дру ги 

мо ре ко је те че“ („ Oke a nos Po ta mos“).M. Pa ro vić-Pe ši kan, NajnovijaistraživanjauBoki
Kotorskojsposebnimosvrtomnaproblem ilirskih i predilirskihvezasEgejom, Materijali
SADJ, 12, 1976, стр. 76-87; Da vid Mal colm Le wis, John Bo ard man,TheCambridgeAncient
History:TheFourthCenturyB.C.,  Cam brid ge Uni ver sity Press, 1994, p. 427; Mar je ta Ša šel-
Kos, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“, p. 129, cit. H. W. Ca tling, Ar cha e o lo gi cal Re ports for 
1981-1982, Sindos, ka ta lo gos tes ek hte se os

120) Fri e drich Max Mil ler, ContributionstotheScienceofMythology, Vol. II, Long mans, Green 
and Co., Lon don, 1897, pp. 645-649: Хар мо ни ја је бо жи ца бо гат ства и ле по те и у древ ним 
грч ким и ар јан ским ми то ви ма је по ве за на пре ко мај ке Хе ме ре (Елек тре), су пру га Кад ма, 
бра та Дар да но са и оца Зе у са са по љо при вре дом, му зи ком, ар хи тек ту ром и ру дар ством. 
Ivan Mor ti mer Lin forth, “Two No tes on the Le gend of Orp he us”, TransactionsandProcee-
dingsoftheAmericanPhilologicalAssociation 62, (1931):5-17), цит. Al ci da mas: По је ди ни 
ауто ри су Кад ма из јед на ча ва ли са твор цем ме ди ци не Ескла пи јом или са Ли кур гом од 
Ор га, кра љем Едо ни је (Ма ке до ни је) и Трач ке, или са Трип то ле мом као твор цем по љо-
при вре де. (О кра љу Ли кур гу ви де ти Хо мер, Илијада, 6. 130-6. 140.)

121) ЛетописМатицеСрпске 104.43, Ср беј ка у Ла ко ни ји – то по ни ми од Епи ра до Ла ко ни је 
у да на шњој Грч кој ко ји го во ре о сло вен ском ка рак те ру пре-хе лен ске пе ла шке кул ту ре. 
Да нас је остао то по ним Сер ве и ка (Еика – зе мља) на пла ни ни Олим пи ји бли зу не ка да-
шње Спар те: http://hel las.te i pir.gr/the sis/pel la na/en glish/ser veng.htm

122)Dio Cas si us,HistoriarumRomanarum,Ku eh ni a na, 1825, pp. 379, 509: “Sar di ei / Ar di ei”; 
Jo hann-Lu do vic Schönleben, Carnioliaantiquaetnova,siveinclytiducatusCarnioliaean-
nalessacro-prophani, To mus I, Jo ann. Bap ti stae Mayr, 1681, p. 100: “Ar di, ko je Flo ris na zi va 
Var di, a Stra bon Sar di”;  Ni ko la De si di nau, PrehistoricDacia, Part 5  –  Ch.XXXI II.5, http://
www.pe las gi ans.org/web si te5/33_05.htm. 

123)Pto lomy, Tetrabiblos, 3.13.36; Livy, HistoryofRome, 45.30,

124)Thucydi des, HistoryofthePeloponnesianWar, 2.99; Livy,HistoryofRome, 44, 31(штам па-
но у Wil li am A. McDe vit te. York Stre et, Co vent Gar den, Lon don. He nry G. Bohn. John Child 
and son, prin ters, Bun gay. 1850) 

125)Mar je ta Ša šel-Kos,CadmusandHarmoniainIllyria, str. 121-122, cit.Chri sto do rus, Antho-
logiaPalatina, 7,697

126)Исто, стр. 121, cit.Phi lon of Byblus, Step ha nus of Byzan ti um

127)Pli ni us, NaturalHistory, III, 22: „Кол хи ђа ни су осно ва ли Кол хи ниј, ко ји се са да зо ве 
Ол ци ниј.“

128)Pto lomy,Geography, 2.15; Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad mus and Har mo nia in Illyria“, стр. 122, 
cit. Pse u do-Scylax, 24-25, He ro di a nus

129)He ro di a nus, TechiciReliquiae, El. A. Lenty. Vol. I, Lip si ae, Te ub ner, 1867, p. 27; 13-17; 
Chri sto do rus, AnthologiaPalatina, VII, p. 697, Đ. Ba sler,„Ne kro po la na Ve lim Le di na ma u 
Go sti lju, Do nja Ze ta“, Glas. Zem. Muz. n.s. 24, 1969, str. 9, 43, Tab. 25, 126/3. Та ко ђе ви де-
ти Ni e bur le, p. 277: „Ма ке дон ци су би ли Или ри – има ли су исти је зик и исте оби ча је и 
из гле да ли су као Или ри.“
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ан тич ки пи сци су ис ко ри сти ли мит ски Кад мов од ла зак на Бал кан-
ско по лу о стр во и ра ста нак ње га и се стре му Евро пе пред њен пре-
ла зак на ле ђи ма би ка на Апе нин ско по лу о стр во да на ме та фо ри чан 
на чин опи шу пра и сто риј ски раз лаз и ка сни ји раз ли чи ти раз вој кул-
ту ра Ис точ ног Ме ди те ра на.130)Још увек ни је по стиг нут кон цен зус 
из ме ђу фи ло ло га и исто ри ча ра о то ме да ли ле ген да о од ла ску Кад-
ма и Хар мо ни је у Охрид и Ри сањ и ши ре њу њи хо ве пи сме но сти 
ме та фо рич но го во ри о од ла ску или по врат ку у те кра је ве јед ног 
де ла та да шњег про то-сло вен ског ста нов ни штва ши ро ко на се ље ног 
по бал кан ско-цр но мор ско-ме ди те ран ском под руч ју.131) Та ко исто-
ри чар Ди о дор Си ци лиј ски у де лу Историјскабиблиотека твр ди 
да су ис точ но ме ди те ран ски Фе ни ча ни пре у зе ли пи смо од древ них 
Пе ла зга и да се „фе ни чан ска, од но сно Кад мо ва еги пат ска азбу ка ко-
ју су пре у зе ли Гр ци“ мо же у ства ри на зи ва ти „пе ла шка азбу ка“.132) 
Ди о дор пи ше да су по пре да њу слав ни трач ки му зи чар и пе сник 
Лин и ње го ви уче ни ци Ор феј133) и Та мир пи са ли пе ла шким сло ви-
ма и оста ви ли на њи ма при чу о де ли ма пр вог Ди о ни зи ја (Пе ла зга, 
Кад мо вог оца),134)као и дру ге при че. Ди о дор на ста вља: „Пе ла шким 

130)Non nus, Dionysiaca 3. 84 ff

131)На се ље ност и се о бе срп ских про то-ет ни ја и про сти ра ње вин чан ског пи сма са под руч ја 
ју жног то ка ре ке Ду нав пре ма Цр ном мо ру и ис точ ном Ме ди те ра ну и обр ну то по ка зу је 
и чи ње ни ца да је у пред-ан тич ко и ан тич ко до ба ре ка Ду нав би ла на зи ва на „ре ка Но је“, 
Оке а нос, Ис тар и Фижн. Пре ма за пи си ма раз ли чи тих ле то пи са ца и хро ни ча ра је дан део 
ста рих Ср ба на кон би блиј ског Ве ли ког по то па из Јер ме ни је и Ме зо по та ми је до се лио 
се и при дру жио ста нов ни штву ко је је жи ве ло по ред ре ке Ду нав („ре ке Но је“).О то ме 
ви де ти Ре ља Но ва ко вић, Србиирајскереке:библијске“Четирирајскереке”икавкаско-
еуфратскиСрби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ ни ци, Су пра ли брос, Пан че во, Ми ро слав 
Бе о град, 1995; Дра шко Шће кић,Сораби-историопис,Са бор на сфе ра, 3, Сфа и рос Ти-
мор, Бе о град Под го ри ца, 1994., http://www.scribd.com/doc/23856582/So ra bi-Dra ško-Šće-
kić, цит. Те о фа на Ис по вед ни ка.Та ко ђе ви де тиHerodotus, W. Be loe,(Transl. Ed.) Vol. II, 
F.C. and J. Ri ving ton at al, Lon don, 1821, p. 406: Da-Nau, Da-Na u sis, Da-Na u bis; Steph. 
Byzant. Vol.iii.229: Da no u sis, Da no u bis. Та ко ђе ви де ти Ma rio Ali nei,OriginidelleLingue
d’Europa. Vol 1: “La te o ria del la con ti nu i ta”, Il Mu li no,Bo log na, 1996.; Vol 2 : “La con ti nu i ta 
del le prin ci pa li aree et no lin gu i stic he dal Me so li ti co all’eta del Fer ro”, Il Mu li no, Bo log na, 
2000. Ви де ти та ко ђе Ma rio Ali nei, AnalternativemodelfortheoriginsofEuropeanpeoples
andlanguages:TheContinuitytheory, “Le ra di ci pri me dell’Euro pa : Stra ti fi ca zi ni, pro ces-
si dif fu si vi, scon tri e in con tri di cul tu re”, 27/28 ot to bre 1999. Mi lan, Italy: Ге о лин гви ста 
Ма рио Али неи је уочио зна чај ну слич ност у тра го ви ма раз во ја ме та лур ги је ме ђу Сло-
ве ни ма на овом под руч ју ко ји до се жу све до Ана то ли је и ис так нуо из ве сност њи хо вог 
жи во та на Бал кан ском по лу о стр ву ве ко ви ма пре прет по ста вље ног на се ља ва ња Сло ве на 
на Бал кан ско по лу о стр во у та ко зва ним  „Ве ли ким се о ба ма“ Сло ве на, Ава ра и Ху на на 
Бал кан ско по лу о стр во у ше стом и сед мом ве ку.

132)Ди о дор Си ци лиј ски, Историјскабиблиотека, 3.67.1

133) Ра ди во је Пе шић, Оптужујемћутањем, Винчанскописмоидругиогледи, цит. Euri pid. 
Al kest. 966-969: Грч ки тра ги чар Еури пид је та ко ђе твр дио да је Ор феј ис пи си вао „трач-
ку абу ку на др ве ним та бли ца ма.“

134)Di o do rus of Si cily, Library ofHistory, Bo ok 19, Vol. 9, c. 53;Stra bo,Geography,VII, 
7.3.c322; VII,7.8.c.326: „Ста нов ни ци Бу две, Ри сња и Охри да са раз ли чи тим име ни ма, 
али ко ји по ти чу од јед не кра љев ске ди на сти је Аге но ра и Кад ма“. Аге нор је био по знат 
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сло ви ма су пи са ли Ор феј и Про на пид, Хо ме ров учи тељ“ и ис ти че 
да је Ти мо ти је на пи сао спев Фригијапе ла шким пи смом „слу же ћи 
се зна ци ма пр вих Пе ла зга и пе ла шким го во ром“.135)Он је твр дио 
и да је пре Кад мо вог пи сма не ко ли ко ге не ра ци ја ра ни је по сто ја ло 
пи смо у ста рој Грч кој ко је је ко ри ште но на јав ним спо ме ни ци ма и 
ко је је уни ште но у Ве ли ком по то пу. Па у зи ни је је твр дио да је он 
лич но ви део у Ме га ри на нај ста ри јем спо ме ни ку у Грч кој из 1.678. 
г. пре Хри ста пе ла шку азбу ку.136) На осно ву тих пр вих до ка за о по-
че ци ма пи сме но сти укле са них на ка ме ну и ка сни је на др ве ним та-
бли ца ма, ли сто ви ма пал ме, ма сли не или на па пи ру и пер га мен ту, 
древ ни пи сци су сма тра ли да су тра чан ски Фри ги, од но сно Ср би-
Три ба ли, ка ко их ви зан тиј ски исто ри чар Ла о ни кус Хал ко кон дил 
озна ча ва,137)би ли „нај ста ри ји на род на све ту“.138)

То се огле да на при ме ру оби ча ја древ них Ру са, Ср ба, Јер ме-
на и при пад ни ка оста лих сло вен ских про то-ет ни ја да пи шу „чр те 
и ре зе“ слич не они ма на вин чан ском пи сму на „бу кви ци“.139) На 

још и под име ни ма По сеј дон или Ки ликс.Di o dor of Si cily, LibraryofHistory, 5.58.2ff: 
Кад мо, син Аге но ра, на пра вио је Фе ни чан ску ко ло ни ју на Ро до су чи ји су ста нов ни ци и 
пре ци би ли на след ни ци По сеј до на. О то ме го во ри от кри ће зва нич не мер мер не та бле са 
фе ни чан ским сло ви ма у хра му Лндиј ске Ате не на Ро до су. (Chr. Blin ken berg, LaChroni-
quedutempleLindien, Co pen ha gen, 1912, p. 324)

135)Di o do rus of Si cily, LibraryofHistory, 3.67

136)Jo hann Jo ac him Eschen burg, Ma nual of Clas sic Li te ra tu re: The first six bo oks of the Iliad 
of Ho mer, li te rally tran sla ted in to En glish pro se, with co pi o us ex pla na tory no tes, and a pre-
li mi nary dis ser ta tion on his li fe and wri tings, Key and Bid dle, 1836, p. 31, cit.Di o do rus of 
Si cily 5.57.75,Pa u si ni us 1.43, Lar cher.Не ки пи сци сма тра ју да су Пе ла зги упо тре бља ва-
ли фе ни чан ску азбу ку упи су ју ћи је на ка ме ну и ме та лу, а да је Кад мо са мо до дао „но ви 
ма те ри јал у њу. О то ме ви де тиJo hann Jo ac him Eschen burg, Ma nual of Clas si cal Li te ra tu re, 
p. 31-36, cit. Scho ell, Hist. Lit. Gr. Li ii, Ch.3; Wer ber, Geschic hte der Schre ib kunst; Diod.
Sic.3.67: Ови пи сци прет по ста вља ју да је Кад мо уме сто ра ни јег те жег на чи на ис пи си-
ва ња сло ва на ме та лу и ка ме ну пред ста вио пи са ње на пал ми ним ли сто ви ма ко је је би ло 
ста ри је од на чи на пи са ња на па пи ру су у Егип ту. До вре ме на Про на пи да, Хо ме ро вог 
учи те ља, Пе ла зги и Гр ци су пи са ли по узо ру на Фе ни ча не и оста ле ис точ не на ро де на-
из ме нич но са де сна на ле во и са ле ва на де сно, пра ве ћи за о кре те на ли шћу, ко ри др ве та, 
ко жи жи во ти ња (пер га мен ту), ме та лу, ка ме ну, др ве ним та бла ма, еги пат ском па пи ру су и 
на не кој вр сти „кр пе ног“ па пи ра, на сло но ва чи, ла не ном плат ну и ка сни је и на па муч-
ном плат ну. 

137)La o ni cus Chal co condylae At he ni en sis, Historiarum Libri decem, 1650, Laonici Chalco-
condylaeatheniensisHistorianLibridecem, in ter pre te Con ra do Cla u se ro Ti gu ri a no, Pa ri si is, 
MDCL; Ма ја Ни ко лић, „Срп ска др жа ва у де лу ви зан тиј ског исто ри ча ра Ду ке“, Зборник
радова Византолошког институтаСрбије, XLIV, 2007, ци ти ра ју ћи Ge or gio Sfran ze, 
Cri to bu li, Du cas, La o ni ci Chal co candylae,Ge or ges Pachyme res, Ni cep ho ri Gre go rae, Me toc-
hi tes, Kan ta ko u ze nos итд.

138) J. B. Ri ves, PhrygianTales, стр. 241, cit. Pa us. 1.14.2, Arr. F.Gr.Hist156 F 82, Apul. Met. 
11.5, Hip pol. Haer. 5.7, Ori gen C.Cels. 4.36, Claud. InEutrop. 2.238–273

139)Ра ди во је Пе шић,Оптужујемћутањем–Записиипредавања(1982-l992), Пе шић и 
си но ви, Бе о град,  2001., стр. 24-25: http://www.scribd.com/doc/46958335/Ra di vo je-Pe sic-
Op tu zu jem-Cu ta njem. Та ко ђе Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловена, стр. 33, цит. Су ро-
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јед ну вр сту ста рог „сло вен ског“ пи сма ко је је на ста ло на осно ву 
тих древ них „чер та ми и ре за ми“,140) од но сно на при мер ке Јеван-
ђеља иПсалтира на пи са не на та да шњем ста ро срп ском (ста ро ру-
ском) пи сму гла го љи ца,141) на и шао је у де ве том ве ку хри шћан ски 
ви зан тиј ски ми си о нар Ћи рил у вре ме сво је про све ти тељ ске ми си-
је у Хер со ну на Кри му. Пре ма пре да њу оно му је по слу жи ло као 
осно ва за са ста вља ње ћи ри ли це.142)По је ди ни фи ло ло зи твр де да је 
на ства ра ње ћи ри ли це про све ти тељ ске бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја 
ути ца ла не са мо гла го љи ца, не го и још јед на ва ри јан та ста ро трач-
ко-ма ке дон ског пи сма из оре а ла пра ста ре вин чан ске кул ту ре са др-
ве них та бли ца из 567. го ди не са пот пи сом ма ке дон ског пи сца Трп 
Ру ен.143) Ета па трач ке ор феј ске по е зи је о при род ним зе маљ ским и 
не бе ским по ја ва ма у об ли ку бо жан ста ва ко ји су жи ве ли ви со ко у 
пла ни на ма, али и по е зи је о ви но гра ди ма, по љи ма ма ко ва и ора ни-

вјец ки: „Сло ве ни су зва ли сво је пи смо Буквица или Bogwedza због то га што су по мо ћу 
ње га про по ве да ли Бо жи ју за по вест и уче ње при ли ком све ча ног кул та. Да су уоби ча ва ли 
да пи шу сво је прав не за ко не од ста ри на на та бли ца ма, има мо ви ше нео спор них до ка-
за. У нор диј ским са га ма и пре да њи ма сма тра се да су Ва ни (Wan nen), што зна чи Сло-
ве ни, го то во без из у зет ка про све ће ни.“ Та ко ђе је пре ма одо бре њу та да шњег Па пе на 
сло вен ском пи сму буквицасве ча ну све ту ли тур ги ју на пи сао и Све ти Је ро ним. О то ме 
ви де ти у Ma vro Or bi ni, KraljevstvoSlovena, стр. 6, http://www.scribd.com/doc/82561611/
Ma vro-Or bi ni-Kra ljev stvo-Slo ve na). Та ко ђе ви де ти Стра бон, Географија, 12.8.3: Ка ко је 
пи сао Стра бон, древ ни ма ло а зиј ски Ли киј ци су Ми зе ко ји су до шли из та да шње Трач ке 
(да на шње Ср би је, Ру му ни је и Бу гар ске) и Ма ке до ни је у Ма лу Ази ју на зи ва ли та ко (бу-
ква – „Ми зос“) пре ма вр сти др ве та на ко јој су пи са ли. Због то га по сто ји мо гућ ност да се 
тр го ви на у Ис точ ном Ме ди те ра ну пр во бит но од ви ја ла на древ ном ха ту шком, од но сно 
пе ла шко-ар ме ниј ско-хе лен ском је зи ку.

140)‘’Из на ше књи жев но сти фе у дал ног до ба’’, при ре ди ли: др Дра го љуб Па вло вић; др Рад-
ми ла Ма рин ко вић, Би бли о те ка Про све та, књи га 102, Бе о град, 1975., (Jo han Fri drih, Isto-
rijapisma, 1966.; Đor đe Tri fu no vić, Kapočecimasrpskepismenosti. Pe tar Đor đić, Istori-
jasrpskećirilice, Za ha ri je Or fe lin, Kaligrafijazaizobraženijemladežiserpskeivalahijske, 
1778.), V. Is trin,Vozniknovenije i razvitije pismja, Mo skva, 1965, str. 467.;Ра ди во је Пе-
шић, Вин чан ско писмоидругиграматолошкиогледи, Бе о град, 1995.;The re se Al ber ti ne 
Lo u i se von Ja cob Ro bin son. HistoricalViewoftheLanguagesandLiteratureoftheSlavic
Nations, http://www.hot fre e bo oks.com/bo ok/Hi sto ri cal-Vi ew-of-the-Lan gu a ges-and-Li te ra-
tu re-of-the-Sla vic-Na ti ons-The re se-Al ber ti ne-Lo u i se-von-Ja cob-Ro bin son.html, ци ти ра ју ћи 
Vo sto kof, Ko pi tar, Grimm, Wa cł aw Alek san der Ma ci e jow ski, Istorīаslavenskiprava, Ma ti ca 
srb ska, 1856 и оста ле сла ви сте лин гви сте и исто ри ча ре.

141) Bartholomäus Ko pi tar, Glagolita Clozianus, Pro stat apud Ca ro lum Ge rold Bi bli o po lam, 
1836, стр. 49-50: Ко пи тар је твр дио да су у про шло сти Ру си и Ср би го во ри ли и пи са ли 
гла го љи цом.

142)Sve to zar Ni ko lić,StaroslovenskijezikII, Treb nik, Be o grad, 2001.; V. Is trin, Vozniknovenije
irazvitijepismja, Mo skva, 1965, str. 467.; (Ур.) Дра го љуб Па вло вић, Рад ми ла Ма рин ко-
вић, Изнашекњижевностифеудалногдоба, Би бли о те ка Про све та, књи га 102, Бе о град, 
1975.; Đor đe Tri fu no vić, Kapočecimasrpskepismenosti. Pe tar Đor đić, Istorijasrpskećirili-
ce, Za ha ri je Or fe lin, Kaligrafija;Za ha ri je Or fe lin,Kaligrafijuzaizobraženijemladežiserpske
ivalahijske 

143)Va sil Ilyov, „An ci ent ma ce do nian alp ha bet and la ter re for ma tors: Trp Ruen, St. Cyril and 
Me to di and St. Kli ment Ohrid ski“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo-
me ni ci3-e.htm, са „Fac si mi le on the wo o den bar no.15 from the wo o den bo ok from 567 A.D“
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ца ма и уоп ште о по љо при вре ди, мо же да об ја сни за што су ка сни је 
ан тич ки при мор ски умет ни ци и фи ло зо фи ам би ва лент но сма тра ли 
сво је пла нин ске су се де Тра ча не исто вре ме но и вар ва ри ма и чу ва-
ри ма древ них му дро сти.144) 

ПОВЕЗАНОСТВИНЧАНСКОГ
ПИСМАИПИСАМАУАЗИЈИ

Слич но сти и исто вет ност вин чан ског пи сма са по је ди ним ки-
не ским иде о гра ми ма ко ји се од но се на сун це, по љо при вре ду, при ро ду 
и дру штво145) мо же да се об ја сни исто риј ским про сти ра њем зна ко ва и 
сим бо ла ко јим су древ ни на ро ди озна ча ва ли жи вот не при ли ке и при-
род не по ја ве и ве ро ва ња у вре ме ну на кон Ве ли ког по то па.146)На кон 
Ве ли ког по то па на оба ли Цр ног мо ра од пла нин ског лан ца Кав ка за 
до Егеј ског мо ра об ра ди ве ле сне по вр ши не, алу ви јал но на но сно зе-
мљи ште и вла жна ило ва ча147) усло ви ле су но ве се о бе пра и сто риј ских 
људ ских за јед ни ца та ко зва них „Ар ја на“, „Ин до е вро пља на“ или „си-
но ва Но је ве Бар ке“. Та ко се лин гви стич ка ве завин чан ског пи сма 
и ин диј ског брах ми пи сма мо же об ја сни ти пра и сто риј ским им-
пе ри јал ним по хо ди ма древ ног срп ско сло вен ског мит ског осва ја ча 

144)J. B. Ri ves, PhrygianTales, p. 244, cit. Hall, InventingtheBarbarian, p.149.

145)По сто ји и слич ност из ме ђу иде о гра ма у Pinyin Zhōngguó („сре ди шња др жа ва“), Thian 
(„по ље“), Ri („сун це“) и слич но. За Вин чан ско пи смо ви де тиOmniglot, “Old Euro pean 
Script/Vin ca/Da nu be”, http://www.om ni glot.com/wri ting/vin ca.htm, та ко ђе за упо ред бу не-
ких зна ко ва из вин чан ског пи сма ви де ти:http://ma ke do ni ja.tv/ima ges1/In ter vjua/08c.jpg; 
као и Алек сан дер Дон ски, EarlycivilizationandliteracyinEurope-AnInquiryintoCultu-
ralContinuityIntheMediterraneanWorld, edit. Mo u ton de Gruyter-Ber lin-New York 1996.

146)Kui Shin Voo, Rich She e ley and La rry Ho vee, „No ah’s Ark hid den in the an ci ent Chi ne se 
cha rac ters“, JournalofCreation (Pre vi o usly TJ) 19,2 (August 2005), pp. 96-108.Та ко ђе ви-
де ти о то меWil li am Wil li ams,PrimitiveHistoryfromtheCreationtoCadmus, p. 80; 136: 
Ви ли амс сма тра да су Ки не зи на зва ли пр вог чо ве ка Фо хи, а да се име кра ља Син-Ну 
чи та ло као Чин-Нон (Chin-Nong). O Chin-Nong и о уте ме љи ва чи ма ки не ске цар ске ди-
на сти је ви де ти Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology и Jean-
Bap ti ste Du Hal de,ThegeneralhistoryofChina, Ј. Watts, Lon don, 1741,p. 272 (p. 269-277) 

 Derk Bod de, “Types of Chi ne se Ca te go ri cal Thin king”, Journalof theAmericanOriental
Society, Vol. 59, No. 2, Ame ri can Ori en tal So ci ety, Un vi er sity of Mic hi gan, U.S.A., 1939, p. 
215; Jo seph Ne ed ham, “Bi o logy and Bi o lo gi cal Tec hno logy, Sci en ce and Ci vi li za tion in Chi-
na, Ed. Fran ce sca Bray, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Un vi er sity Press, Gre at Bri tain, 1984, p. 
1: Не ки на уч ни ци ве ру ју да да је Но је ове ко ве чен у ли ку пр вог ки не ског ца ра Хо анг-Ти 
(2.737-2.698. пре Хри ста), по зна тог и по име ну Шен-нунг („Бо жан ски фар мер“). 

147) Wil li am B. F. Ryan, et al., “An abrupt drow ning of the Black Sea Shelf”, Geo-Eco-Ma ri na, 
2/1997,  138: 119–126, Na ti o naI tn sti tu te of Ma i ne Ge o logy and Geo-eco logy of Ro ma nia, 
http://ocean-rid ge.ldeo.co lum bia.edu/Blac kSe aS helf/Blac kSe a Text.html
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Сер ба Ма ке ри до ва148), Хе ра кла, Ба ка149) или Ди о ни зи ја, чи ји по ход 
у прав цу Ин ди је је био обе ле жен огром ним зе мља ним тра го ви-
ма ко ји су оста вља ни у зе мљи или на сте на ма150) у об ли ку пи сма 
„бу стро фе до нон“, од но сно у сме ру на из ме нич ног ора ња плу гом. 
Древ ни ар јан ски на род, по том ци Но је и ње го вог си на Ја фе та из 
ју го и сточ не Евро пе и Ис точ ног Ме ди те ра на би ли су до сти гли до-
вољ но ви сок сте пен еко ном ске, ко му ни ка циј ске,151) тран спорт не, 
гра ди тељ ске и вој не мо ћи да из гра де пра и сто риј ске це сте ко је су 
во ди ле од лу ке Драч у ја дран ском мо ру, пре ко Цр ног мо ра до Ин-
ди је и на траг.152) Им пе ри јал на осва ја ња те ри то ри ја ка рак те ри са ла 

148)Ezio Ba gli ni, Sanpierd’Arena, “Aure lia”, http://www.san pi er da re na.net/Aure lia.htm: Оно 
што је био ан тич ки Хер кул за Ри мља не, то је био Гил га меш за Ва ви лон це, Мел харт за 
Фе ни ча не и Ма ке рид за Егип ћа не.Mor ris Ja strow,  TheReligionofBabyloniaandAssyria, 
Vol. 2, Handbookson theHistoryofReligions, Ginn & Com pany, Bo ston, Lon don, 1893, 
http://www.gu ten berg.org/fi les/20758/20758-h/20758-h.htm#Pa ge_242 : 

 „Не ки на уч ни ци сма тра ју да је Бел-Сарб или Шар-Сарб, бог Бак био ти ту ла а не име, 
као на при мер краљ или го спо дар Сар ба (Ср ба). Не ки фи ло ло зи су чак сма тра ли да из-
раз „сар би“ зна чи пи смо, од но сно лист за пи са ње, али ни су да ли до вољ но до ка за за ту 
тврд њу. Гла гол „са ра бу“ је зна чио и „го ри ти“, од но сно има ло је ве зе са не ким со лар ним 
бо жан ством или бо жан ством ва тре.“ 

149)Sa nja Pi li po vic, „The Triad Ze us, He ra kles and Dionysos: A Con tri bu tion to the Study of An-
ci ent Cults in Up per Mo e sia“, Balcanica, XXXIX, пп. 59-66: У ан тич ком вре ме ну Хе ра кле, 
Бак и Ди о ни зи је су по ве зи ва ни у за јед нич ком кул ту ри на ро да ју го и сточ ног де ла Евро пе. 

150)He ro do tus, Histories, 4.82: Хе ро дот је на сво јим пу то ва њи ма на и шао на ве ли ки оти сак 
но ге у сте ни крај ре ве Ти ра за ко ји се при ча ло да га је ту оста вио ју нак Хер кул на сво јим 
пу то ва њи ма. Оп шир ни је о огром ним бу стро фе дон оти сци ма за ко је је ста нов ни штво 
Сар ма ти је и Ски ти је сма тра ло да их је оста вио Хе ра кло у сво јим осва јач ким по хо ди ма у 
Ni ko la De se de nau, PrehistoricDacia и Pelasgians:  http://ro ma ni an hi storyand cul tu re.webs.
com/pe las gi ans.htm

151)Pli ni us, NaturalHistory, 1, 5.c.29; 1.7.c.56: Пли ни је  је твр дио да је тво рац фе ни чан ског 
пи сма Кад мо био пр ви чо век у све ту ко ји је за пи сао исто ри ју и ко ји је пи сао про зу.

152)Ja cob Bryant, ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, p. 407; p. 538, via Pu te-
o la na cit. Pro pert. Eleg. L. 3. 16.. v. 3., Stra bo, L.9, p.375; p. 538, cit. Stra bo, L. 7. p. 496.; 
An to ni nus. p. 317.; Hi e ron,Sur ri ta. Cli mat. Sext. pars no na. p. 267; Mar je ta Ša šel-Kos, „Cad-
mus and Har mo nia in Illyria“, Arheološkivesnik 44, 1993, str. 128-129, cit. P.Lisičar,K. 
Kil lian, J. Bo u zek.: У вре ме ми то ва о Хер ку лу сма тра ло се да је он, по знат још и под на-
зи вом Бак, Ди о ни зи је или Сер бо Ма ке ри довса сво јим на ро дом са гра дио на пу ту сво јих 
осва ја ња, осим пу та Ело ра (ViaHerculanea) у Си ци ли ји, про ла за кроз Ал пе (theAlpes
Cottiae) и Хер ку ло ве це сте у Ибе ри ји та ко ђе и це сту-пре те чу „Иг ња ци је ве це сте“ (Via
Egnatia) у Трач којко ја се про те за ла од на се ља Драч до Цр ног мо ра. На „Хе ра кло ву“ 
и „Кад мо ву це сту“,ко је су по ве за ле Егеј ско мо ре пре ко Те са ло ни ке са лу ком Драч и 
ју жним Ја дра ном, на до гра ђе на је ка сни је „Иг ња ци је ва це ста“ пре ко ко је се оба вља ла 
тр го вач ка раз ме на про из во да из ис точ ног Ме ди те ра на пре ма ју жном Ја дра ну и пре ко 
ан тич ке Ма ке до ни је пре ма до ли ни ре ке Мо ра ва у Трач кој.Јаcov Bryant,ANewSystemor
anAnalysisofAncientMythology, , Dionys.Per.V.1189, Cli mat. Sext. pars no na. p. 267. Ole-
a ri us. L. 7. p. 403. Struys Tra vels, c. 20. p. 222: Ме ђу ан тич ким на ро ди ма сма тра ло се да 
је мит ски Ди о ни зи је на пра вио пут Ни са (Nysa) пре ма Ин ди ји и да је на том пу ту пра вио 
за штит на утвр ђе ња слич на оном у Дер бен ду у Јер ме ни ји, ко је је слу жи ло за ко му ни ка-
ци ју из ме ђу Цр ног и Ка спиј ског мо ра. 

 Та ко ђе ви де тиJohn Lem priè re, Lo ren zo Da Pon te, John Da vid Ogilby, Bibliothecaclassica, 
W.E. Dean, New York, 1838, p. 192; John Ant hony Cra mer, Ageographicalandhistorical
descriptionofancientGreece:withamap,andaplanofAthens, Cla ren don Press, 1828, pp. 
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је окрут ност и де ка ден ци ја у скла ду са вар вар ским оби ча ји ма и 
па ган ском ре ли ги јом тог вре ме на,153)али она та ко ђе на сво је вр стан 
на чин све до че и о по ве за но сти раз во ја по љо при вре де и раз во ја пи-
сме но сти на ши ро ком ге о граф ском под руч ју Ис точ ног Ме ди те ра-
на, не ка да шње Ски ти је и Ин ди је. Мит ски осва јач Сер бо Ма ке ри-
дов, Бак или Ди о ни зи је154) опи сан је као мит ски лик Са ра бе шва ра 
(„Лорд Са ра ба“) или као прет ход но оте ло тво ре ње Бу де у пра ста рој 
ин диј ској ми то ло ги ји.155) Ико но гра фи ја у опи си ва њу мит ског ли ка 
Са ра бе у ми то ло шким ста ро ин диј ским епо ви ма под се ћа не са мо 
на ан тич ког мит ског Хе ра кла ко ји је при ка зан на ан тич ким ме ди-
те ран ским ва за ма и ам фо ра ма ка ко уби ја ла во ве и зми је, не го има 
слич но сти и са срп ско сло вен ском бо ги њом зе мље, пти ца, ме две да, 
плод но сти и сун ца и ме се ца Ар те ми ду, од но сно са бо ги њом Сар-
бис.156)

73-74: Све до два де се тог ве ка у упо тре би за мост код Стру ге у Ма ке до ни ји био је на зив 
„Срп ски мост“ (Pons Ser vi lii).

153)Јаcov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology, pp. 554-556; G. S. Shrimp-
ton, The o pom pus – the Hi sto rian, McGill-Qu e en’s Press – MQUP, 1991, pp. 170-173;  „Pho-
e ni cia“, DictionaryofGreekandRomanGeography,illustratedbynumerousengravingson
wood, Wil li am Smith, LLD. Lon don. Wal ton and Ma berly, Up per Go wer Stre et and Ivy La ne, 
Pa ter no ster Row; John Mur ray, Al be mar le Stre et. 1854., http://www.per se us.tufts.edu/hop-
per/text?doc=Per se us:text:1999.04.0064:en try=pho e ni cia-geo: Та да је сим бол окрут не Хе-
ра кло ве си ле би ла ва тра, од но сно им пе ри јал ни по хо ди су би ли као зли ове ко ве че ни у 
њи хо вим па ган ским ве ро ва њи ма. Та ко ђе о „де ка ден ци ји на ан тич ким дво ро ви ма“ ви де-
ти Po liybi us, “The ex tra va gan ce of The o pom pus’s ac co unt of Phi lip II.”, http://webs for.org/
ale xan der/mi nor/polybi us.asp

154)TheOdesofJohnKeats, Ed. by A.R. We eks, W. B. Cli ve, Lon don Uni ver sity Tu to rial Press, 
19?, http://ia600304.us.ar chi ve.org/4/items/ode sjohn00ke a tu oft/ode sjohn00ke a tu oft.pdf, pp. 
42-46: Слав ни бри тан ски пе сник је опи сао Ди о ни зи ја или Ба ка, од но сно трач ке оби ча је, 
ма ни ре и ве ро ва ње у по хо ду Ба ка на Ин ди ју. 

155)О то ме ви де тиЈаcov Bryant,ANewSystemoranAnalysisofAncientMythology. Та ко ђе 
ви де ти N. R. Wa rad pan de,ThemythicalAryansandtheirinvasion.Bo oks & Bo oks, 2000,
pp.43,46:Са ра бе шва ра (“Lord Sa rab ha”) се у Бу ди зму по ја вљу је као прет ход но уте ло-
тво ре ње Бу де. Древнистаросарбатскивладарисуутиммитовимаописаниподиме-
нимаСрбинда,Даса,Илубиша,Анарсани,итд. У епу Махабарата Шар ба или Сар ба је 
при ка зан као мон струм ко ји уби ја ла во ве. О слич но сти мит ског јер мен ског, хат ског, гет-
ско-трач ког ју на ка Шан да на, по зна тог та ко ђе и под на зи во „Бе ли, Сјај ни“, ко ји је уби јао 
ла во ве, Хе ра кла и Сар бе ко ји је уби јао На ра ши му, као и о слич но сти при ка за ин диј ских 
ми то ва о Ши ви Са ра ба и бо ги њи пти ца и зе мље Ар те ми де и Ате ни по гле да ти ан тич ке 
бур гон амро фе и ју жно е трур ске ва зе на “Black Fi gu re Pot tery”, http://en.wi ki pe dia.org/
wi ki/Black-fi gu re_pot tery и Rao, T. A. Go pi nat ha(1997). ElementsofHinduiconography, 
Vo lu me 2. Mo ti lal Ba nar si dass Pu blis hers. pp. 171–173. 

156)Su i dae, Lexicon, To mus II, Oxo nii, E Typo grap heo Aca de mi co, 1834, Ed. Lu dolp hum Ku ste-
rum, Tho mas Ga is ford, http://ia600204.us.ar chi ve.org/7/items/su i da e le xi con pos02ku stu oft/
su i da e le xi con pos02ku stu oft.pdf, p. 3300: “Σιβυλλα Φργια, η, κληυεισα υπο τινον ΣΑΡΒΙΣ” 
– „бо ги ња Си би ла из Фри ги је по име ну Сар бис“; Jo an nis Al ber tus Fa bri ci us,Bibliotheca
græca:sive,Notitiascriptorumveterumgræcorum,quorumcunquemonumentaintegra,aut
fragmentaeditaexstanttumplerorumemss.acdeperditis, Tom 9, C. Li e be ze it & T.C. Fel gi-
ner, 1737, p. 787: Фри гиј ска Си би ла се зва ла Сар бис, Ка сан дра или Та рак сан дра. Та ко ђе 
ви де ти Hellēnismos:mēniaiaethnikē epitheōrēsis,1906,„The sa u rus Gra e cae Lin gu ae“, cit. 
Su i da:Име фри гиј ске Си би ле, ко ју су на зи ва ли САР БИС нај ве ро ват ни је по ње ном по ре-
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Не ки са вре ме ни исто ри ча ри у то ку ис тра жи ва ња ми то ва о 
пра ста рој не ста лој зе мљи Атлан ти ди157) твр де да су се пре жи ве-
ли ста нов ни ци ове не ка да шње мит ске зе мље по ме ша ли са сво јим 
срод ни ци ма хи пер бо реј ског по ре кла у обла сти се вер но од Цр ног 
мо ра158) и да су ту за сно ва ли но ву Пра по стој би ну Ин до е вро пља на 
чи је име се вре ме ном ме ња ло из „Бха рат“ у „Ара та“, „Ар та“ и „Ар-
та ни ја“.159)Та да шњи Ар ја ни вр ши ли су слич не об ре де па ра лел ној 
по љо при вред но-сто чар ској по љо при вре ди у до ли ни ре ке Ду нав и 
ње ним при то ка ма и ис точ ног Ме ди те ра на, укљу чу ју ћи ту и на чин 
ора ња сли чан на чи ну пи са ња у ста ро фе ни чан ском и етрур ском 
„бу стро фе дон“ пи сму. Је зик и пи смо ци ви ли за ци је Ба ра та или Де-
ва („ве да-ба ра та“) имао је свој нај ста ри ји об лик у ин до а на то лиј-
ском пи сму.160) 

Сам на зив Ба ра та, пра ста ра зе мља сло вен ских Ар ја на, био 
је по ве зан са Но је вом пла ни ном Ба рис (Ба ра та, Ар та, Ар та ни ја), 
а на чин обе ле жа ва ња сло ва у азбу ци по ка зу је тра су ко јом се рас-
по сти ра ло ис точ но ме ди те ран ско фе ни чан ско пи смо чи ји је тво рац 
био мит ски ју нак Кад мо. Као и у слу ча ју ин диј ске ми то ло ги је по-
што ва ња кра ља пред вод ни ка и кра ве и би ка као све тих жи во ти-
ња, та ко и у Кад мо вој фа ни чан ској азбу ци пр во сло во зна чи пред-
вод ник, бик, краљм,161) уз по сто ја ње по је ди них ар ха ич них вер зи ја 

клу. Са бо ги њом Сар бис и кра љем Оке а нос, чи јег по ре кла је на вод но био краљ Трач ке, 
би ли су по ве за ни и ре ка Стру ми ца у да на шњој Ма ке до ни ји, пла ни на Ида у Ви лу ши 
(Тро ји) и краљ Крит ко ји је до вео на род са остр ва Крит у Ви лу шу у Тро ји (Apol lod. 2. 1. 
2, Хesiod, Theogony, 339, Vir gil, Aeneid 3.104). Та ко ђе ви де ти Ge or ge Hempl, Mediterra-
neanStudies,IVEtruscan,VVenetic, Stan ford Uni ver sity Press, 1932, pp. 87, 89

157)Pla to, Critias, Transl. by B. Jo vett, The In ter net Clas sics Ar chi ve, http://clas sics.mit.edu/Pla-
to/cri ti as.html: 

158)Па вел Ша фа рик, ОпореклуСловена, стр. 55-56, цит.Пто ломy:Ге о граф Пто ло меј је 
за бе ле жио да су Сар ма ти жи ве ли на це ло куп ној те ри то ри ји зе ма ља из ме ђу ре ке Ви сле, 
Кар па та и ре ке Вол ге и на ви со ком се ве ру азиј ске Сар ма ти је ко ју на зи ва „Hyper bo ra ei 
S., Ba si li ci S., Hip pop ha gi S”.

159)Vi jaya Bha ra a ti, TheDeciphered Indus-Harappan, http://www.scribd.com/doc/86660649/
The-De cip he red-In dus-Ha rap pan-In do-Ana to lian-In scrip ti ons, cit. RigVeda (RV10.75.5-6): 
„Пре не го што су степ ски Ар ја ни ушли у тај крај, мо гу ће је да су из прав ца за па да у 
кре та њу ка ис то ку ана до лиј ски Ар ја ни до шли и на се ли ли се у до ли ни ре ке Инд.“ Та ко ђе 
ви де ти о „Кра љев ским Ски ти ма“ RigVeda, 1999: VII.65 и Алек сан дар Асов,  “Атлан ты – 
Арии – Сла вя не. Ис то рия и ве ра”, с. 313, Гранд фа ир пресс, Мо сква, 2000.

160)Vi jaya Bha ra a ti, TheDecipheredIndus-Harappan., S.W. J. Lam berts, TheEthnicityofthe
SeaPeople, p. 99, http://re pub.eur.nl/res/pub/7686/Wo ud hu i zen%20bw.pdf: Сма тра се да су 
Пе ла зги са Кри та и за пад не оба ле Ли ки је опи сме ни ли Фи ли стин це, од но сно пре не ли 
им по зна ва ње Ми кеј ског пи сма.

161) “The Gre ek Age of Bron ze – Troyan War”, http://www.sa lim be ti.com/mi ce nei/war.htm, Хи-
ги ни је, Фабуле, Алек сан дар Па рис, (91, XCI), Ка сан дра (Алек сан дра, Сар бис) 93, XCI-
II.,Ro bert Fischer, „Die Ah hi ja wa-Fra ge. Mit einer kom men ti er ten Bi bli o grap hie“, Dresdner
BeiträgezurHethitologie26, Har ras so witz Ver lag, Wi es ba den, 2010.  p. vii, 125., cit. Emil 
For rer, ‘Vor ho me rische Gri ec hen in den Ke ilschrift tex ten von Boghazköy,’ MDOG 63, 1924, 
pp. 1-22
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об ја шње ња тог пр вог сло ва та ко ђе и у астро ном ској кон сте ла ци ји 
зве зда на не бу. На кул ту ро ло шку по ве за ност ма ло а зиј ске Ана до ли-
је и Ин ди је ука зу је та ко ђе и оби чај „бу стро фе дон“ пи са ња на ли сту 
пал ме и дру гих би ља ка трач ко-гет ских на ро да ко ји су жи ве ли на 
под руч ју не ка да шње Тро је,162) мно штво то по ни ма са из ра зом „Срб“ 
или „Ср би“ на том под руч ју и ети мо ло шка исто вет ност, слич ност 
мно штва ре чи ко је озна ча ва ју по ро дич ну, род бин ску и дру штве ну 
хи је рар хи ју у ста ром сан скрит ском163) и срп ском је зи ку,164) као и и 
ре зул та ти из у ча ва ња епи ге не ти ча ра Ана то ла Кљо со ва пре ма ко ме 
су пра и сто риј ски на ро ди из Си би ра ге нет ски по ве за ни са пра и сто-
риј ским на ро дом Бал кан ског по лу о стр ва.165)

О епи ге нет ској и лин гви стич кој ве зи ста рих Ср ба на том 
под руч ју го во ре и за пи си из до ба Рим ског цар ства о ста ро срп ским 
тр гов ци ма-ко ња ни ци ма ко ји су у про шло сти „вла да ли тр го ви ном“ 
на под руч ју од древ не Ски ти је до Рим ског цар ства.166) 

Пре ма ан тич ким пи сци ма у вре ме вла да ви не рим ског ца ра 
Аугу ста „Ис ток је жељ но иш че ки вао слав ног ме си ју ко ји ће осло-
бо ди ти свет од ди вља штва, као што је би ло пред ви ђе но ста рим спи-
си ма и про ро чан стви ма, та ко да је и ки не ски цар био про ме нио свој 
на зив из „По бед ник“ у „По ми ри тељ“.167)Јо ван Иса и ја је Спа си те ља 
озна чио као већ ног Оца. Све ти Дух се по ја вио у об ли ку Го лу ба ка-

162) Mal lory, J. P., InSearchoftheIndo-Europeans:Language,Archaeology,andMyth.Lon don: 
Tha mes & Hud son,  p. 38f, 1989

163)Аrthur Ant hony McDo nell, APractical Sanscrit Dictionary, DigitalDictionariesofSouth
Asia, p. 351, Emi le Bur no uff, EssaisurleVeda, Pa ris,1863.; Алек сан дар Фо мич Вељт ман, 
АтилаиРусија IVиVвека, http://www.scribd.com/doc/8123521/-IV-V-; Lo renz Su ro wi ec-
ki, ÜberdieAbkunft derSlawen nachLorenz Surowiecki,1828; Х. Шу стер-Шевц, По ре кло 
и исто ри ја ет но ни ма Serb, “Лу жич ки Ср бин”,http://www.rast ko.rs/rast ko-u/je zik/hsu ster-
sr bin.html; Дра шко Шће кић,Сораби-Историопис, Сфа ри ос-Ти мор, Бе о град-Под го ри ца, 
1994., Ми лош С. Ми ло је вић, ОдломциисторијеСрбаисрпских-југославенских-земаља
уТурскојиАустрији, Пр ва све ска, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1872., стр. 
8-30

164)To mo Ma re tić, Slaveniudavnini, Na kla da “Ma ti ce Hr vat ske”, Za greb, 1889., http://www.
ar chi ve.org/stre am/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og/sla ve ni u dav ni ni01ma re go og_djvu.txt; Ми о-
драг Ми ло је вић,ОдломциисторијеСрбаисрпских-југославенских-земаљауТурскоји
Аустрији, Пр ва све ска, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1872, (Об но вље но из да ње, Гра-
фос, Пан че во, 1996.Ana to le Klyosov, “DNA Ge ne a logy, Mu ta tion Ra tes, and So me Hi sto-
ri cal Evi den ce Writ ten in the Y-Chro mo so me, Part II: Wal king the Map”, JournalofGeneric
Genealogy, 5 (2), 2009, p. 217, http://www.jogg.in fo/52/fi les/Klyosov2.pdf

165)Bha ra a ti, TheDecipheredIndus-Harappan: Су мер ски – па тра (ве да) и вар та (бар тер-тр-
го ви на) = Ба ра та (љу ди ко ји су би ли го спо да ри тр го ви не у ра ни јем до бу).Осер ским 
тр гов ци ма ви де тиRa oul Mcla ug hlin; “Silk Ti es: The Links Bet we en An ci ent Ro me and 
Chi na“, HistoryToday, Vol. 58, Ja nu ary 2008

166)Wil li am Wil li ams,PrimitiveHistory, p. 69, cit. Hist. 5.13, Su e to ni us, Vi ta Ve spa si a ni; pp. 
69-70

167)Јовановапосланица, 4.9, Светокрштење, Ма теј 3.16-17; Су е то ни ус, Се не ка, Гро ти ус, 
(Amian Mar cel li nus, RomanHistory, 23.1.2-3).
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да је Исус кр шта ван и ис пу ње ње свих про ро чан ста ва су све до чи ли 
ње го ви Све ти апо сто ли и след бе ни ци и по це ну сво јих жи во та.168) 
Још шест-се дам  ве ко ва пре до ла ска Хри ста илир ско-трач ка па ган-
ска про ро чан ства, слич но ста ро за вет ном про ро чан ству изра ел ског 
Да ни ла из Ва ви ло на о до ла ску Ме си је,  гла си ла су да ће до ћи ме-
си ја Со ли ош (Христ), умре ти и ус кр сну ти. Та про ро чан ства су би-
ла ра ши ре на по чи та вом Или ри ку у до ба Ма ке дон ских и Рим ских 
осва ја њасве до до ла ска хри шћан ских Апо сто ла из Је ру са ли ма ко-
ји су љу ди ма у пр вом ве ку об зна ни ли да је Христ до шао, умро и 
вас кр снуо, ис пу нив ши та ко сво је бо жан стве но по слан ство. За то су 
Апо сто ли и мо гли ла ко да из вр ше сво је ми си је по кр шта ва ња од Је-
ру са ли ма до Срем ске Ми тро ви це.169) За вре ме вла да ви не Рим ског 
цар ства у пр вом ве ку на Бал кан ском по лу о стр ву апо сто ли Све тог 
Пе тра и Па вла су осно ва ли епи ско пи ју у Срем ској Ми тро ви ци са 
ло кал ним би ску пи ма, епи ско пи ма и ђа ко ни маи по кр шта ва ли ло-
кал но ста нов ни штво вр ше ћи цр кве ну слу жбу на ло кал ном сло вен-
ском је зи ку.170)Мно ги ан тич ки и ви зан тиј ски мо на си, пи сци, те о-
ло зи и хро ни ча ри за бе ле жи ли су да је апо стол Ан дреј по кр шта вао 
ста нов ни штво Тра ки је и Ски ти је.171) Ова исто риј ско-лин гви стич ку 
чи ње ни цу мо же да об ја сни слич ност је зи ка и пи сма нај број ни јег 
цр но мор ског сло вен ског пле ме на Иљ ме ни  са њи хо вим за пад ним 
су се ди ма, кар пат ским Ср би ма.172) Ове ста ре сло вен ске кне же ви не 
по ста ле су по но во кул ту ро ло шки по ве за не у де ве том ве ку пу тем 

168)Ano nim ni autor, Serbskabesedaulatinskompismu,Franz Selch, Beč, 1860, Sve ska I, „Illyri-
ca“, str. 42-43, http://sr.scribd.com/doc/25781253/Serb ska-Be se da-u-La tin skom-Pi smu, cit. 
Dion Cas si us, LIV.34).

169) Lju bo mir Sto ja no vić, Starisrpskirodosloviiletopisi, Srp ska kra ljev ska aka de mi ja, Srem ski 
Kar lov ci,1927., str. 46, 53, 194. О цр кве ној слу жби би ску па Ни ке те Ре ме зи јан ског на под-
руч ју Хо мољ ских пла ни на, Ти мо ка, По мо ра вља и По ду на вља ви де ти уПа вел Ша фа рик, 
ОименуСловена,цит.VitaS.Theodos.ap.Pag.T.II. p. 9; I. Zo na ras,Hronika,  Ru ski Pre vod u 
Vo ko lo man skom Ma na sti ru. Na pe ce tan u Ct 31 Istor. I Drevn. Rus. U Moskv. Univ. 1847 god, 
str 58; Pe tre Mo ca nu, „The Car pat hian-Da nu bian-Pon tic Spa ce – the Ge o grap hi cal Area of the 
Birth of the Ro ma nian Chri sti a nity, An nals of the Uni ver sity of Cra i o va – Se ri es Ge o graphy, 
vol. XI,2009; Mi los S. Mi lo je vic. OdlomciIstorijeSrba. Tom I. str 208-210

170) Euse bi us, Church Hi story III.1, Adrian Ra du le scu and Ion Bi to le a nu, IstoriaDobrogei, Con-
stan ta, Ex Pon to, 1998), p. 155; Hyppo lit hus of Ro me, OntheTwelveApostles, PG.X cols. 
951, FHRD, 1, p. 713.. Mi hail Di a co ne scu, Antologiede literaturadaco-romana [AnAnt-
hologyofDacian-RomanLiterature] (Bu cu re sti, Co ri feu, 2007), p. 412.; Mir cea Pa cu ra riu, 
„Ro ma nian Chri sti a nity“, TheBlackwellCompaniontoEasternChristianity, (Ed. Ken Pa rry), 
John Wi ley & Sons, 2010, p. 186, cit. Hip po li tus of Ro me d.  236; 186-189 

171)Д. Ни ко лић, „Сло вен ско пра во“, http://www.rast ko.rs/rast ko-ukr/isto ri ja/dni ko lic-slo ven-
sko pra vo.html; Ра ди во је Пе шић,Оптужујемћутањем

172) Va sil Ilyov, „An ci ent ma ce do nian alp ha bet and la ter re for ma tors: Trp Ruen, St. Cyril and 
Me to di and St. Kli ment Ohrid ski“, http://www.unet.com.mk/an ci ent-ma ce do ni ans-part2/spo-
me ni ci3-e.htm. О да љем раз во ју и ши ре њу ста ро сло вен ског цр кве ног је зи ка ви де ти Bo-
okofEaster, http://slo vo-aso.cl.bas.bg/ima ges/Si nai-XFR_analysis.jpg: Ком плет ну вер зи ју 
Новогзавета на цр кве но сло вен ском и ста ро грч ком је зи ку су из ме ђу 330.-350. го ди не 
на пи са ли гла го љи цом све ште ни ци ма на сти ра Све те Ка та ри не на пла ни ни Си нај (ра ни је 
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хри шћан ских ми си ја ца ри град ске бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја ко ји 
су по зна ва ли осно ве ста ро сло вен ског је зи ка, том је зи ку при ла го-
ди ли по себ но пи смо и пре ве ли на ње га нај ва жни је бо го слу жбе не 
тек сто ве.173) 

Пи сме ност као део срп ског иден ти те та и др жав но сти у вре-
ме ну пре не го што су бра ћа Ћи рил и Ме то ди је син те ти зо ва ли ћи-
ли ри цу као пи смо до ка зу је и нат пис на са чу ва ном пр сте ну срп ског 
кне за Стро ји ми ра Вла сти ми ро ви ћа (c.836-851.) ко ји има кру жно 
нат пи сно по ље са кр стом око ко је га пи ше на азбу ци „Бо же, по мо зи 
Стро ји ми ру!“.174) Ка сни је о раз во ју пи сме но сти сред њо ве ков не Ср-
би је све до че цр кве ни до ку мен ти Мирославовојеванђеље (1185) и 
Вукановојеванђеље (1197-1199), те основ ни прав ни ко декс срп ске 
цр кве Номоканонили КрмчијаСветогСаве, ко ји је у исто вре ме 
„по Бож јем пра ву“ био и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др-
жа ве.175) Сма тра се да су на кон за ме не ста ро сло вен ског пи сма срп-
ско сло вен ским пи смом у дру гој по ло ви ни два на е стог ве ка цр кве ни 
до ку мен ти из тог ве ка од и гра ли не са мо пре суд ну уло гу у еван ге-
ли за ци ји, не го и у укуп ном по гле ду на умет ност и раз вој дру штве-
них од но са у сред њо ве ков ној Ср би ји.176) Та кви цр кве ни прав ни 
за ко ни су ујед но сво јим ду хов ним и прав ним са др жа јем син те ти-
зо ва ли ли не ар ни исто риј ски раз вој срп ског пи сма, као и ли не ар ни 
исто риј ски раз вој дру штве ног уре ђе ња ста ро срп ских по ро дич них 
и се о ских за јед ни ца са еле мен ти ма ге рон то кра ти је, па три јар хал но-
сти и ме ђу соб не со ли рад но сти њи хо вих чла но ва.177)

Сер бал) у Егип ту.Тај ма на стир је по се тио за чет ник опи сме ња ва ња срп ског на ро да Све-
ти Са ва на свом хо до ча шћу по Ис точ ном Ме ди те ра ну. 

173) Ј. Је вре мо вић,„Пе чат срп ског кне за Стро ји ми ра“, ГласЈавности, 27.07.2006., Бе о град: 
Pe ter, Prin ce of Ser bia,http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Du klja: Та ко ђе по сто ји и пе чат кне за 
Пе тра од Ду кље из де се тог ве ка на ко јем пи ше ћи ри лич ним сло ви ма „Пе тар Ар хонт 
Ду кље Амин“.

174)Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 322, ци ти ра ју ћи С. Тро иц ки, Р. Н. Ша пов

175)Исто, стр. 218-220, str. 226, str. 292.

176)Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,Књигапрва,Срп ска књи жев на за дру га, Бе-
о град, 1981.;Дра го слав Сре јо вић,„Кад смо би ли кул тур но сре ди ште све та“, ТИА Ја нус, 
Ars li bri и Кре мен, Бе о град, 2001, Би бли о те ка Ла ви ринт, Књи га 10

177) Сима Ћирковић, Историја српског народа, Књига прва, Српска књижевна задруга, 
Београд, 1981.; Драгослав Срејовић, „Кад смо били културно средиште света“, ТИА 
Јанус, Ars libri и Кремен, Београд, 2001, Библиотека Лавиринт, Књига 10
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SanjaSuljagic

THEIMPACTOFDEVELOPMENTOFVINCA
LETTERONFORMATIONOFSERBIANIDENTITY

Summary
In this pa per aut hor pre sen ted a link bet we en for ma tion and de-

ve lop ment of pre hi sto ric Vin ca let ter with de ve lop ment of et hni cums 
„Serbs“ and „Slavs“ analysing ori gi nal hi sto ri cal do cu ments and pre-
hi sto ric and hi sto ric events re gar ding this is sue. Wit hin the to pic of the 
pa per the aut hor analyzed tem po ral and spa tial di stri bu tion of the  pre-
hi sto ric Vin ca let ter, so-cal led „Ser bi ca“ let ter, as a pre cur sor-let ter of 
ot her let ters in the Me di ter ra nean re gion and ot her parts of Euro pe. By 
this analysis the re are set star ting po si ti ons for mo re sub tle ela bo ra tion 
of the im pact of de ve lop ment of li te racy of an ci ent Ser bian pro to-et hnic 
gro ups on the ir „walkthro ugh of en ti ti es“ from pre hi story up to the se 
days, as well as the im pact of the ir li te racy on for ma tion and sub stan tial 
esta blis hment of Ser bian na ti o nal iden tity.
Key Words: Vin ca cul tu re, Ser bi ca let ter, di stri bu tion of Vin ca let ter, bu kvit sa, 

gla go lit sa, cyril lic let ter, Sa int Cyril and Met ho di us, Sa int Sa va, 
No mo ka non, na ti o nal Ser bian iden tity
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OriginalAncientSources:
Ap pi a ni,Roman History; Би бли ја, Нови завет; Ди о дор Си-

ци лиј ски, Историјскабиблиотека; Dion, Cas si us, RomanHistory;
Euri pid, Alkest; Euse bi us,ChurchHistory; Flac cus Va le ri us,Agronau-
tica;He ro di a nus, TechiciReliquiae;He ro do tus, Histories; He siod, The-
ogonia;Ho mer, Iliad;Ho mer,Odyssey; Hygi nus, Fabulae; Hyppo lit-
hus of Ro me, OntheTwelveApostles;Isi do re of Se vi glia, Origin;Livy,
HistoryofRome, Mar ce li nus;RomanHistory;Non nus, Dionysiaca;
Pa u si ni us,Descriptions of Greece; Phi lo stra tus the El der, Imagines;
Пин дар, Олимпијскеоде; Pla to, Cri ti as; Pli ni us, NaturalHistory; Plu-
tarch, Alexander; Pto lomy,Geography;Pto lomy, Tetrabyblos;Se nec-
ca, Thyestes; Si mo cat ta, The o fi lact,History; Sta ti us, Ac chi leid; Stra bo,
Geography;Su i dae,Lexicon; Ta ci tus,Historiae; Thucydi des, History
ofthePeloponnesianWar; Xe nop hon, Anabasis

Resume
In this pa per aut hor analyed first use of let ters, na mely a pre hi sto-

ric Vin ca let ter cal led „Ser bi ca“ in hi story of Ser bia, its ori gins, di rec ti-
ons of tem po ral and spa tial di stri bu tion and its im pact on for ma tion of 
Ser bian na ti o nal iden tity. The aut hor al so analyzed a link bet we en the 
de ve lop ment and di stri bu tion of the Vin ca let ter and the ori gin of et hni-
cums „Serbs“ and „Slavs“ in ori gi nal hi sto ric do cu ments and pre hi sto ric 
and hi sto ric events. Wit hin the analysis the aut hor fo cu sed on the ori gin 
of so me pre hi sto ric sto ne mo nu ments with the signs writ ten in pho ne-
tic and pic to graph let ters in the Bal kan re gion and un der li ned its com-
ple men tary com pli an ce with ori gi nal hi sto ric do cu ments and hi sto ric 
chro nic les men ti o ning cul tu re of an ci ent Serbs in the re gion of Bal kan 
pen nin su la, Black Sea and Eastern Me di ter ra nean re gion. Of spe cial in-
te rest for com pa ra ti ve un der stan ding of lin gu i stic and hi sto ric tem po ral 
and spa tial di stri bu tion of an ci ent Serbs du ring the ir mi gra ti ons on the 
re gion from the Bal kan, Eastern Me di ter ra nean, Ca u cu sus, Black Sea 
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to In dia is lin gu i stic si mi la rity of the an ci ent Vin ca let ter with an ci ent 
Ma ce do nian, Etru rian, San scrit, Troya and Ca u cu sus mo un tain in scrip-
ti ons. In that con text the aut hor un der li ned equ a lity of clo se si mi la rity 
of an ci ent „bu strop he don“ way of wri ting, which was cha rac te ri stic for 
an ci ent in scrip ti ons, Ho mer and Pin dar’s po ems and scripts of an ci ent 
pro to-Ser bian et hnic gro ups of Pe las gi ans, Thra ci ans, Illyri ans, Sar ma-
tian Alans, Aryans and Etru scans. The aut hor al so un der li ned si mi la rity 
of pre hi sto ric pa ga nic sign of the Sun (so-cal led „il le“ – Ili um, Ili os, 
He li os“) in pre hi sto ric ar he o lo gi cal si tes of Le pen ski Vir, Star ce vo and 
Vin ca on the sho res of the Da nu be ri ver  of to day’s Ser bia, Ili na Go ra 
in to day’s Ma ce do nia and ar che o lo gi cal si te of Troya as the symbol of 
the Sun as a so ur ce of li fe for pre hi sto ric pe o ple, as well as si mi la rity in 
the ir jo int an ci ent mit ho logy re gar ding mythic fi gu re of Ili os (He li os) 
ri ding the car ri a ges or the plo ugh and mythic fi gu res such as He rac lo, 
Ar te mis (Sar bis, De me tra, Sybil la), Di o ni si us, Kad mo and Har mo nia, 
Achylle us, etc. It is al so com pa ti ble in terms of epi ge ne tic fac tors of 
the se an ci ent pro to-Ser bian et hnic gro ups re gar ding the tem po ral and 
spa tial di stri bu tion of the ir an ci ent let ters, pa ga nic mytho logy, pot tery 
and ot her ar he o lo gi cal evi den ce, tra de con tacts, cu stoms and man ners, 
etc. In the con text a part of the pa per is fo cu sed on fin dings of so me mo-
dern Ser bian, Nort hern Ame ri can and ot her lin gu ists who re se ar ched 
and con fir med equ a lity or si mi la rity bet we en the Vin ca and Etru rian 
an ci ent let ters and par tial si mi la rity of  the Vin ca let ter with Cre te Li-
ne ar A, Li ne ar B, In dian Brah mi, We stern Se mi tic, Old Phe ni cian, Old 
Gre ek, An glo-Sa xon Ru nic, La tin, Buk wit sa, Gla lo lit sa and Cyrri lic 
let ters. Then in the pa per sen se the re is analyzed a hi sto ric link bet we en 
an ci ent mytho logy re gar ding the Gre at Flood and the Ark of No ah and 
esta blis hment of the an ci ent Vin ca and Troy cul tu res as well as so me 
im por tant tra de and mi gra tion ro u tes from Euro pe to Asia at that ti me. 
In that sen se the aut hor un der li ned si mi la ri ti es bet we en an ci ent Vin ca 
let ters and mytho logy with so me an ci ent Chi ne se and In dian let ters and 
mytho logy. Furt her de ve lop ment of an ci ent Vin ca let ters, Ho mer and 
Pin dar’s po ems and emer gen ce of an ci ent Sla vic buk wit sa, gla go lit-
sa and cyril lic let ters is re la ted to esta bo lis hment of first Sla vic sta tes 
and first do cu ments on the law and so cial or der in the se sta tes writ ten 
in pre-cyrri lic and cyrri lic let ters. The aut hor then ma de a li ne ar hi sto-
ric link bet we en the se first sta te do cu ments with la ter sta te and church 
do cu ments is sued in the ti me of Ser bian me di e val dynasty such as Mi-
ro sla vo vo Je van dje lje (1185), Vu ka no vo Je van dje lje (1197-1199) and a 
ba sic le gal co dex of Ser bian Ort ho dox Church and Sta te No mo ka non or 
Krm ci ja Sve tog Sa ve which con si de rably in flu en ced esta blis hment of 
le gal or der in so me Estern Sla vic sta tes la ter du ring me di e val cen tury 
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and de ter mi ned main me di e val and post-me di e val le gal and spi ri tual 
di sco ur se for Ser bian na ti o nal iden tity and cul tu ral hi story.

* Овај рад је примљен 20. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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ФИКЦИЈАИЛИРЕАЛНОСТ?*

Сажетак
Аутор у овом ра ду ана ли зи ра ин сти ту ци о нал ни иден ти тет 

ЕУ у обла сти спољ ног пред ста вља ња. Упр кос те жњи за ве ћим сте-
пе ном ко хе рент но сти и ефи ка сно сти у обла сти де ло ва ња ЕУ на 
ме ђу на род ном пла ну, Ли са бон ски уго вор ства ра ком плек сну ин-
сти ту ци о нал ну сли ку у ко јој је је дин стве но пред ста вља ње ЕУ на 
ме ђу на род ном пла ну оте жа но због по сто ја ња ве ли ког бро ја ак те-
ра, као и од ре ђе ног сте пе на кон фу зи је око над ле жно сти у обла сти 
спољ ног де ло ва ња Уни је. Но ви уго вор оста је за то че ник хи брид не 
ме ша ви не ме ђу вла ди не и су пра на ци о нал не ор га ни за ци о не ло ги ке, 
ко ја се од ли ку је не до вољ но ја сно де фи ни са ном уло гом сва ке ин-
сти ту ци је. Рад је по де љен у два де ла. Пр ви део се ба ви ана ли зом 
но вог ин сти ту ци о нал ног иден ти те та ЕУ у обла сти спољ ног пред-
ста вља ња. У дру гом де лу, аутор раз ма тра при ме ну ин сти ту ци о-
нал них од ред би, ко ја је обе ле же на не пре ста ним тен зи ја ма у ци љу 
кон тро ле по зи ци ја мо ћи, за хва љу ју ћи не пре ци зним и не ја сним од-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ред ба ма Ли са бон ског уго во ра, ко је оста вља ју мо гућ ност др жа ва ма 
чла ни ца ма и ин сти ту ци ја ма да „ши ро ко ту ма че” сво је над ле жно-
сти. Аутор за кљу чу је да плу ра ли тет ак те ра у овој обла сти све до чи 
о ком про ми су Ли са бон ског уго во ра ка да је реч о ало ка ци ји по ли-
тич ког вођ ства у окви ру ЕУ. Оту да је и те шко ус по ста ви ти ба ланс 
из ме ђу ин те ре са др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у пост-Ли са-
бон ском де ло ва њу у обла сти спољ ног пред ста вља ња ЕУ, што се 
од ра жа ва и на „ви дљи вост” ЕУ на ме ђу на род ном пла ну.
Кључ не ре чи: ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти, ин сти ту ци о нал ни иден ти-

тет, Европ ска уни ја, ин сти ту ци је, спољ ни од но си, европ-
ске ин те гра ци је.

Чи ни се да је не ка да шњи пред сед ник Европ ске ко ми си је 
Жак Де лор (Jac qu es De lors) по се до вао од ре ђе ну до зу ви до ви то сти 
ка да је пре тач но два де сет и јед ну го ди ну, уочи пре го во ра о пот пи-
си ва њу уго во ра из Ма стрих та, го во рио о нео п ход но сти ус по ста-
вља ња „ди ја лек тич ке рав но те же” у окви ру ин сти ту ци о нал ног си-
сте ма ЕУ, ука зу ју ћи при том на де ли кат ност од но са из ме ђу „оних 
ко ји же ле но ву ин сти ту ци о нал ну ди на ми ку” и „оних ко ји се пла ше 
ус по ста вља ња оба ве зу ју ћих ме ха ни за ма”.1) И за и ста, чи тав про цес 
европ ске ин те гра ци је пра ћен је на сто ја њем да се ус по ста ви ова 
ди ја лек тич ка рав но те жа, бу ду ћи да је че сто би ло те шко про на ћи 
ком про мис из ме ђу су пра на ци о нал них и ме ђу вла ди них тен ден ци ја, 
што је по не кад има ло за ре зул тат обра зо ва ње хи брид них и не функ-
ци о нал них ин сти ту ци о нал них ре ше ња. Да ли је, и уко ли ко је сте, у 
ко јој ме ри је Ли са бон ски уго вор ус пео да оства ри ову рав но те жу у 
обла сти пред ста вља ња Уни је на ме ђу на род ном пла ну? 

Јед на од нај ве ћих сла бо сти спољ ног де ло ва ња ЕУ био је 
не до ста так је дин стве ног и ја сног пре го ва ра ча пре ма тре ћим др-
жа ва ма, као и не до во љан ни во цен тра ли за ци је за до но ше ње и из-
вр ше ње од лу ка це ло куп не спољ не ак ци је ЕУ. Оту да је циљ но вог 
уго во ра био да обез бе ди ко хе рент ност, ефи ка сност и кон ти ну и тет 
сво јих по ли ти ка и ак тив но сти у обла сти спољ них по сло ва. То је 
зна чи ло нео п ход ност ин сти ту ци о нал ног по ве зи ва ња ви ше раз ли-
чи тих ак те ра у обла сти спољ не ак ци је ЕУ. Уки да ње „сту бо ва” на 
ко ји ма је по чи ва ла Уни ја и гру пи са ње свих спољ них ак тив но сти 
ЕУ у окви ру Гла ве V Ли са бон ског уго во ра тре ба ло је да до при не-
се том ци љу. Ипак, но ва ин сти ту ци о нал на сли ка ко ју ства ра Ли са-
бон ски уго вор је ком плек сна. Основ ни раз лог ова квог ста ња ле жи 
у чи ње ни ци да овај уго вор не ма тен ден ци ју уки да ња ди хо то ми је 
су пра на ци о нал но/ме ђу вла ди но де ло ва ње, већ је усме рен на не у-

1) AgenceEurope, n° 5424, 4-5 févri er 1991. 
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тра ли са ње овог ду а ли зма кроз ре фор му по сто је ће ин сти ту ци о нал-
не ше ме. Ин сти ту ци о нал ни „иден ти тет” ЕУ у обла сти спољ ног 
пред ста вља ња је, као и до са да, хи брид на ме ша ви на ме ђу вла ди не 
и су пра на ци о нал не ор га ни за ци о не ло ги ке, ко ја се од ли ку је не до-
вољ но ја сно де фи ни са ном уло гом сва ке ин сти ту ци је. Аутор је рад 
по де лио у два де ла. У пр вом де лу, ана ли зи ра се но ви ин сти ту ци о-
нал ни иден ти тет ЕУ у обла сти спољ ног пред ста вља ња. У дру гом 
де лу, аутор раз ма тра об ли ко ва ње но ве ин сти ту ци о нал не струк ту ре 
у овој обла сти. Прак са по ка зу је да је ово об ли ко ва ње обе ле же но 
не пре ста ним тен зи ја ма у ци љу кон тро ле по зи ци ја мо ћи ко је, услед 
не пре ци зних и не ја сних од ред би Ли са бон ског уго во ра, оста вља ју 
мо гућ ност др жа ва ма чла ни ца ма и ин сти ту ци ја ма да „ши ро ко ту ма-
че” сво је над ле жно сти. За кљу чу је се да плу ра ли тет ак те ра у овој 
обла сти све до чи о ком про ми су Ли са бон ског уго во ра ка да је реч о 
ало ка ци ји по ли тич ког вођ ства у окви ру ЕУ, и да је те шко ус по ста-
ви ти ба ланс из ме ђу ин те ре са др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у 
„пост-Ли са бон ском” де ло ва њу у обла сти спољ ног пред ста вља ња 
ЕУ, што се од ра жа ва и на „ви дљи вост” ЕУ на ме ђу на род ном пла ну.

НОВИИНСТИТУЦИОНАЛНИ„ИДЕНТИТЕТ“
ЕУУОБЛАСТИСПОЉНОГДЕЛОВАЊА

Усме ра ва ју ћи се на раз вој јед ног ко хе рент ни јег, ефек тив ни-
јег и ви дљи ви јег спољ ног де ло ва ња ЕУ, Ли са бон ски уго вор уно си 
но ви не на два ни воа. Пр во, ци ље ви спољ не ак ци је Уни је су об-
је ди ње ни у чла ну 21 Уго во ра о ЕУ, што је тре ба ло да до при не се 
ин те гри са ном при сту пу у из ра ди и ре а ли за ци ји спољ не по ли ти ке 
ЕУ. Дру го, из ме ње ни су ин сти ту ци о нал на ар хи тек ту ра и про це ду-
рал ни оквир спољ не ак ци је ЕУ.2)

Ли са бон ски уго вор је об је ди нио спољ не ак тив но сти Уни је 
у окви ру гла ве V Уго во ра о ЕУ, ко ја но си на слов „оп ште од ред бе 
о спољ ним ак тив но сти ма Уни је и по себ не од ред бе о за јед нич кој 
спољ ној и без бед но сној по ли ти ци”. У окви ру ове гла ве, по себ но је 
зна ча јан члан 21(3), ко ји ис ти че да „Уни ја обез бе ђу је до след ност 
из ме ђу раз ли чи тих под руч ја свог спољ ног де ло ва ња, као и из ме ђу 
тих под руч ја и оста лих по ли ти ка”. Ову до след ност спро во де Са вет 
и Ко ми си ја уз по моћ Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло-
ве и без бед но сну по ли ти ку, ко ји у ту свр ху са ра ђу ју. Та ко ђе, члан 
7 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ на во ди да ће „Уни ја обез бе ди ти 

2) Ste ven Bloc kmans, „The Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce One Year On: First Signs of 
Strenghts and We ak nes ses“, CLEERWorkingPaper, n° 2, 2012, p. 7.
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до след ност сво јих по ли ти ка и ак тив но сти”. Да кле, Уго вор уста но-
вља ва ја сну оба ве зу у по гле ду хо ри зон тал не ко хе рент но сти, али 
про ши ру је ову оба ве зу и на вер ти кал ну ко хе рент ност, ис ти чу ћи, 
у чла ну 4(3) Уго во ра о ЕУ, да ће др жа ве чла ни це „пред у зе ти све 
по треб не ме ре, оп ште или по себ не при ро де, ка ко би обез бе ди ле 
ис пу ње ње оба ве за ко је про ис ти чу из Уго во ра или из ака та ин сти-
ту ци ја Уни је”. 

Ипак, за јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ (ЗСБП) 
за др жа ла је спе ци фи чан по ло жај у Ли са бон ском уго во ру. На то 
ука зу је не ко ли ко од ред би. Нај пре, члан 24(1) Уго во ра о ЕУ ис ти-
че да ова по ли ти ка „под ле же по себ ним пра ви ли ма и по ступ ци ма”. 
За тим, гла ва V Уго во ра о ЕУ ука зу је на те жњу да се ова по ли ти ка 
сме сти у је дин стве ни си стем спољ не ак ци је ЕУ, а да исто вре ме-
но за др жи спе ци фи чан ка рак тер. Ко нач но, Уго вор о функ ци о ни-
са њу ЕУ (УФЕУ) пред ви ђа раз ли чи те ка те го ри је над ле жно сти ЕУ 
(чл. 3,4 и 6 УФЕУ), не свр ста ва ју ћи при том спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку ЕУ ни у јед ну од на ве де них ка те го ри ја. Та ко члан 2(4) 
УФЕУ ка же да „Уни ја има над ле жност, у скла ду са од ред ба ма Уго-
во ра о Европ ској уни ји, да одређуjе и спро во ди за јед нич ку спољ ну 
и без бед но сну по ли ти ку, укљу чу ју ћи по сте пе но од ре ђи ва ње за јед-
нич ке од брам бе не по ли ти ке”. Спе ци фич на, suigeneris при ро да ове 
по ли ти ке ни је ја сно пре ци зи ра на у но вом уго во ру, што спре ча ва да 
се оства ри пот пу на хар мо ни за ци ја ин стру ме на та и про це ду ра ко ји 
су би ли по де ље ни по „сту бо ви ма”.3) Да кле, је дин стве ни прав ни по-
ре дак ко ји на ста је уки да њем „сту бо ва” не на ру ша ва спе ци фич ност 
ове по ли ти ке. Др жа ве чла ни це оста ле су не за о би ла зни ак тер у за-
јед нич кој спољ ној и без бед но сној по ли ти ци. На то ука зу је и  јед-
но гла сност као основ но пра ви ло до но ше ња од лу ка у овој обла сти.

Ли са бон ски уго вор уно си три зна чај не ин сти ту ци о нал не но-
ви не у обла сти спољ ног пред ста вља ња ЕУ. Нај пре, уво ди се фи-
гу ра пред сед ни ка Европ ског са ве та. За тим, пред ви ђе на је функ-
ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку. Ко нач но, пред ви ђе но је обра зо ва ње Европ ске слу жбе 
за спољ не по сло ве ко ја је за ми шље на као ем бри он европ ске ди-
пло мат ске кул ту ре.  Но ва „ди ја лек тич ка рав но те жа” ин сти ту ци о-
нал ног си сте ма ЕУ од ли ку је се, с јед не стра не, по ве ћа њем бро ја 
ин сти ту ци о нал них ак те ра, чи ме се по ве ћа ва сло же ност ин сти ту-
ци о нал ног си сте ма у од но су на не ка да шњи, а с дру ге стра не, не-
до вољ но ја сно де фи ни са ном уло гом сва ке ин сти ту ци је, упр кос те-
жњи за ве ћим сте пе ном ко хе рент но сти и ефи ка сно сти у обла сти 
спољ не ак ци је ЕУ.

3) Ma ri se Cre mo na, “The Draft Con sti tu ti o nal Tre aty: Ex ter nal Re la ti ons and Ex ter nal Ac tion”, 
CommonMarketLawReview, vol. 40, n° 6, 2003, p. 1354.
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Пре ма од ред ба ма Ли са бон ског уго во ра, Европ ски са вет за-
у зи ма зна чај но ме сто у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ. Ра ди се о 
„ин сти ту ци о на ли за ци ји” овог ор га на, ко ји је по пр ви пут уве ден у 
од ред бе уго во ра као ауто ном на ин сти ту ци ја. Ње го ва овла шће ња су 
зна чај но оја ча на у обла сти спољ не ак ци је ЕУ. Ака дем ска ми шље ња 
су опреч на ка да је реч о овом ор га ну. Док не ки ауто ри сма тра ју да 
про цес ње го ве „ин сти ту ци о на ли за ци је” не пред ста вља пре о крет 
у по гле ду ин сти ту ци о нал ног „иден ти те та” ЕУ, већ кон со ли да ци-
ју по сто је ће по ли тич ке ре ал но сти,4) дру ги ис ти чу да овај про цес 
до во ди до до ми на ци је ме ђу вла ди не са рад ње у од но су на „ко му ни-
тар ни” на чин де ло ва ња у окви ру ин сти ту ци о нал ног си сте ма ЕУ.5)

Пре ма чла ну 15(1) Уго во ра о ЕУ, Европ ски са вет да је „нео-
п хо дан под сти цај” за раз вој Уни је и „утвр ђу је оп ште по ли тич ке 
смер ни це и при о ри те те”. Ова овла шће ња не пред ста вља ју но ви ну с 
об зи ром да их Европ ски са вет већ по се ду је на осно ву до са да шњих 
ин сти ту ци о нал них од ред би. Ме ђу тим, Ли са бон ски уго вор про ши-
ру је по ље де ло ва ња Европ ског са ве та. Док је пре ма не ка да шњем 
чла ну 13 Уго во ра о ЕУ овај ор ган тре бао да утвр ђу је на че ла и оп-
ште смер ни це са мо за во ђе ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, укљу чу ју ћи и пи та ња ко ја су ве за на за област од бра не, 
пре ма но вом чла ну 22(1) Уго во ра о ЕУ, Европ ски са вет има овла-
шће ње да утвр ди „стра те шке ин те ре се и ци ље ве Уни је” и у дру гим 
обла сти ма спољ ног де ло ва ња ЕУ. У скла ду са овим овла шће њем, 
Европ ски са вет мо же јед но гла сно до но си ти од лу ке о стра те шким 
ин те ре си ма и ци ље ви ма ЕУ ве за ним ка ко за за јед нич ку спољ ну 
и без бед но сну по ли ти ку, та ко и за дру га под руч ја спољ не ак ци је 
Уни је, као што су од лу ке о од но су Уни је са не ком др жа вом или 
ре ги о ном, или од лу ке те мат ске при ро де. До но ше ње ових од лу ка 
вр ши се на пре по ру ку Са ве та ми ни ста ра ЕУ. 

Европ ски са вет чи не ше фо ви др жа ва или вла да др жа ва чла-
ни ца, ње гов пред сед ник, као и пред сед ник Ко ми си је, а но ви на је 
да Ви со ки пред став ник Уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку уче ству је у ње го вом ра ду (чл. 15(2)УЕУ). Та ко ђе, за раз-
ли ку од до са да шњих од ред би ко је су пред ви ђа ле са стан ке овог ор-
га на „нај ма ње два пу та го ди шње”, члан 15 Ли са бон ског уго во ра 
пред ви ђа да се овај ор ган са ста је „два пу та сва ких шест ме се ци, на 

4) De bo rah Las sal le, Ni co las Le vrat, „Un tri an gle à qu a tre côtés: l’équ i li bre in sti tu ti on nel et le 
Con seil européen”, JournalofEuropeanIntegration,vol. 26, n° 4, 2004, p. 432.

5) Lu cia Se re na Ros si, „Le pa ra do xe du mo de in ter go u ver ne men tal. L’équ i li bre in sti tu ti on nel 
dans le pro jet de tra ité - Con sti tu tion“, in Lu cia Se re na Ros si (dir.), Versunenouvellearchi-
tecturede l’Unioneuropéenne.Leprojetdetraité-Constitution, Bru xel les, Bruylant, 2004, p. 
117; Jean-Lo u is Qu er mon ne, „Les in sti tu ti ons de l’Union européen ne après le tra ité de Lis-
bon ne”, L’Europeenformation, n° 362, 2011, p. 36.
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по зив свог пред сед ни ка”, да кле че ти ри пу та го ди шње, а уко ли ко 
на ла же си ту а ци ја, пред сед ник мо же са зва ти и ван ред но за се да ње 
Европ ског са ве та. Пред сед ник не мо же би ти члан на ци о нал не вла-
де, а би ра се од стра не Европ ског са ве та ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
на пе ри од од две и по го ди не, уз мо гућ ност про ши ре ња још јед ног 
ман да та. 

Две зна чај не но ви не ве за не су за по ло жај Европ ског са ве-
та у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ. Пр ва но ви на је овла шће ње 
овог ор га на да до но си оба ве зу ју ћа ак та. Иако је Уго во ром екс пли-
цит но на ве де но да Европ ски са вет „не ма за ко но дав ну функ ци ју” 
(чл.15(1)УЕУ), овај ор ган по се ду је овла шће ње да до но си од лу-
ке ко је, иако ни су за ко но дав ног ка рак те ра, оба ве зу ју у це ли ни и 
не по сред но оно га ко ме су упу ће не.6) Дру га но ви на од но си се на 
уво ђе ње функ ци је пред сед ни каЕвроп ског са ве та, чи ме је до дат но 
оја чан по ло жај овог ор га на. Циљ је био да се уки не „ро ти ра ју ће” 
пред сед ни штво и да се омо гу ћи кон ти ну и тет спољ ног де ло ва ња 
ЕУ. Та ко пред сед ник пред се да ва са стан ци ма Европ ског са ве та, 
оба ве зан је да обез бе ди при пре му и кон ти ну и тет у ње го вом ра ду 
у са рад њи са пред сед ни ком Европ ске ко ми си је, да олак ша ко хе-
рент ност и по сти за ње кон сен зу за у Европ ском са ве ту, и да под но си 
из ве штај Европ ском пар ла мен ту на кон сва ког са стан ка Европ ског 
са ве та (чл.15(5) УЕУ). Ра ди се, да кле, о ре пре зен та тив ним и про-
це ду рал ним функ ци ја ма, а не о функ ци ји од лу чи ва ња. За ми шље но 
је да пред сед ник Европ ског са ве та де лу је као по кре тач Европ ског 
са ве та ко ји би пред ста вљао „по ли тич ки мо тор” ин сти ту ци о нал ног 
си сте ма ЕУ.7) Ме ђу тим, ово огра ни че ње овла шће ња је са мо де ли-
мич но по стиг ну то, јер пред сед ник има зна чај ну уло гу у обла сти 
ЗСБП-а, бу ду ћи да је за ду жен за пред ста вља ње Уни је на спољ ном 
пла ну ка да се ра ди о пи та њи ма ко ја се од но се на за јед нич ку спољ-
ну и без бед но сну по ли ти ку, „не до во де ћи при том у пи та ње овла-
шће ња Ви со ког пред став ни ка Уни је за спољ не по сло ве и без бед-
но сну по ли ти ку”. 

Дру гу зна чај ну ин сти ту ци о нал ну но ви ну пред ста вља функ-
ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве и без бед но сну 
по ли ти ку (у да љем тек сту Ви со ки пред став ник ЕУ). Ова функ ци ја 
пред ста вља од го вор на мно го број не кри ти ке у по гле ду ко хе рент-
но сти и ефи ка сно сти спољ не ак ци је ЕУ по де ље не по „сту бо ви ма”, 
ко ја је до при не ла и „по де ље ном” пред ста вља њу Уни је у ме ђу на-

6) Зо ран Ра ди во је вић, „Но ва ин сти ту ци о нал на ре фор ма Европ ске уни је“, АналиПравног
факултетауБеограду, бр. 1, 2009, стр. 198.

7) Jo si a ne Auvret-Finck, „Qu el qu es aspects des re la ti ons in ter na ti o na les de l’Union“, Perspec-
tivesinternationaleseteuropéennes, n° 2, 2006, http://www.re vel.uni ce.fr.
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род ним од но си ма. Ви со ки пред став ник об је ди њу је три функ ци је: 
ко ме са ра за еворп ске по сло ве, не ка да шњег Ви со ког пред став ни ка 
за ЗСБП и ми ни стра ино стра них по сло ва ко ја пред се да ва ЕУ (ро-
ти ра ју ће пред сед ни штво).8) Ви со ког пред став ни ка би ра Европ ски 
са вет ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, а уз са гла сност пред сед ни ка Ко-
ми си је. Иста про це ду ра се при ме њу је и за окон ча ње ње го вог ман-
да та (чл.18(1) УЕУ).

Као на след ник не ка да шњег Ви со ког пред став ни ка за ЗСБП, 
но ви Ви со ки пред став ник ЕУ је, пре ма чла ну 18(2) Уго во ра о ЕУ, 
за ду жен за „во ђе ње” за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
ЕУ, те у том свој ству, сво јим пред ло зи ма до при но си раз во ју ове 
по ли ти ке „ко ју спро во ди у скла ду са ман да том ко је му до де љу је 
Са вет”. Ово овла шће ње укљу чу је и фор мал но пра во ини ци ја ти ве 
(чл. 22(2)), што ра ни је ни је био слу чај. На да ље, пре ма чла ну 26(2) 
Уго во ра о ЕУ, Ви со ки пред став ник, за јед но са Са ве том, обез бе ђу је 
„је дин ство, до след ност и ефек тив ност ак ци је Уни је”. Та ко ђе, пре-
ма чла ну 26(3) Уго во ра о ЕУ, Ви со ки пред став ник спро во ди, за-
јед но са др жа ва ма чла ни ца ма, за јед нич ку спољ ну и без бед но сну 
по ли ти ку ЕУ, „слу же ћи се сред стви ма др жа ва чла ни ца и сред стви-
ма Уни је”. Да кле, Ви со ки пред став ник ЕУ има зна чај ни ју уло гу 
од оне ко ју је имао Ви со ки пред став ник за ЗСБП, јер до при но си, 
сво јим пред ло зи ма, утвр ђи ва њу и ре а ли за ци ји за јед нич ке спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Иста овла шће ња Ви со ки пред став ник 
ЕУ има и у обла сти за јед нич ке без бед но сне и од брам бе не по ли ти-
ке (ЗБОП), у ко јој је за ду жен за ко ор ди на ци ју ци вил них и вој них 
аспе ка та у упра вља њу кри за ма. 

С об зи ром да Ви со ки пред став ник ЕУ об је ди њу је и функ-
ци ју ко ме са ра за спољ не по сло ве ЕУ, он је исто вре ме но и члан 
Европ ске ко ми си је у свој ству под пред сед ни ка, за ду же ног за ко-
хе рент ност спољ не ак ци је ЕУ. При том Ви со ки пред став ник ЕУ 
ужи ва спе ци ја лан ста тус ко ји про ис ти че из ње го вог име но ва ња од 
стра не Европ ског са ве та.9) У свој ству под пред сед ни ка Ко ми си је, 
Ви со ки пред став ник тре ба да обез бе ди „ко хе рент ност спољ не ак-
ци је Уни је”, и од го во ран је, у Ко ми си ји, за ње не оба ве зе у обла сти 
спољ них од но са и за ускла ђи ва ње дру гих аспе ка та спољ не ак ци је 
Уни је (чл.18(4) УЕУ). Као и оста ли ко ме са ри и пред сед ник Ко ми-
си је, Ви со ки пред став ник ЕУ је од го во ран пред Европ ским пар ла-
мен том. 

8) Sop hie Van ho o nac ker, Ka ro li na Po mor ska, He i di Ma u rer, „The Pre si dency in EU Ex ter nal 
Re la ti ons: Who is at the helm?“, Politiqueeuropéenne, n° 35, 2011, p. 150.

9) Ka teryna Ko e hler, „Euro pean Fo re ign Po licy af ter Lis bon: Strengthe ning the EU as an In ter-
na ti o nal Ac tor“, CaucasianReviewofInternationalAffairs, vol. 4, n° 1, 2010, p. 66.
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Ви со ки пред став ник ЕУ оба вља и функ ци је пред сед ни штва, 
јер пред ста вља Уни ју у пи та њи ма ко ја при па да ју спољ ној и без бед-
но сној по ли ти ци (чл. 27(2) УЕУ). Ово овла шће ње укљу чу је во ђе-
ње по ли тич ког ди ја ло га са тре ћим др жа ва ма и из но ше ње ста во ва 
Уни је у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и кон фе рен ци ја ма. Но ви ну 
пред ста вља од ред ба ко ја пред ви ђа да ка да Уни ја из не се не ки став 
о те ми ко ја је на ре ду у Са ве ту без бед но сти УН, др жа ве чла ни це 
ЕУ ко је су и чла ни це Са ве та без бед но сти УН „зах те ва ју да Ви со ки 
пред став ник бу де по зван да из не се став Уни је” (чл. 34(3) УЕУ). 

Ли са бон ским уго во ром по ни ште не су од ред бе не ка да шњег 
чла на 18 Уго во ра о ЕУ, ко ји се од но си на овла шће ње „ро ти ра ју ћег” 
пред сед ни штва да за сту па Уни ју на ме ђу на род ном пла ну у пи та-
њи ма ко је од но се на за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку. 
Ипак, и по ред уки да ња овог овла шће ња, ро ти ра ју ће пред сед ни-
штво за др жа ва функ ци је пред се да ва ња у окви ру Уни је, јер пред се-
да ва са стан ци ма ра зних фор ма ци ја Са ве та, из у зев Са ве та „спољ ни 
по сло ви”, за ду же ног за из ра ду спољ не по ли ти ке ЕУ пре ма „стра-
те гиј ским смер ни ца ма” ко је утвр ђу је Европ ски са вет, а ко јим пред-
се да ва Ви со ки пред став ник ЕУ. Не ка да шњи Са вет за оп ште по сло-
ве и спољ не од но се по де љен је у две фор ма ци је: Са вет „спољ ни 
по сло ви” и Са вет „оп шти по сло ви”. Са вет „спољ ни по сло ви” за ду-
жен је за из ра ду спољ не по ли ти ке ЕУ пре ма „стра те гиј ским смер-
ни ца ма” ко је утвр ђу је Европ ски са вет, као и за обез бе ђе ње до след-
но сти у де ло ва њу Уни је, док је Са вет „оп шти по сло ви” обез бе ђу је 
до след ност у ра ду раз ли чи тих фор ма ци ја Са ве та, при пре ма са-
стан ке Са ве та и омо гу ћа ва спро во ђе ње ње го вих од лу ка, у са рад њи 
са пред сед ни ком Европ ског са ве та и Ко ми си јом (чл. 16(6) УЕУ). 

Но ви уго вор уно си од ре ђе не но ви не ка да је реч о си сте му 
пред се да ва ња. Пре ма прак си ко ја је ва жи ла до усва ја ња Ли са бон-
ског уго во ра, пред се да ва ње Са ве том се оба вља ло пре ма си сте му 
ро та ци је, пре ма ко јем је сва ких шест ме се ци јед на др жа ва чла ни-
ца оба вља ла ову функ ци ју. Пред се да ва ње Са ве том по мо ћу си сте-
ма ро та ци је че сто је кри ти ко ва но због не ста бил но сти и од су ства 
ја сног прав ца у во ђе њу спољ не и без бед но сне по ли ти ке: сма тра ло 
се да овај си стем не обез бе ђу је ко хе рент ност и кон ти ну и тет у ра ду 
Са ве та, већ да из ра жа ва по себ не ин те ре се др жа ва чла ни ца.10) Од-
су ство ко хе рент но сти је по себ но зна чај но у по ли ти ци пре ма тре-
ћим др жа ва ма, јер мо же да угро зи по ли тич ки ди ја лог Уни је у окви-
ру ње них ме ђу на род них оба ве за. Ли са бон ски уго вор је на сто јао да 
из ме ни од ред бе ко је се од но се на си стем пред се да ва ња, у ци љу 
по ве ћа ња ефи ка сно сти и ко хе рент но сти у ра ду пред се да ва ју ћег. 

10) Anand Me non, „Playing with the Fi re: the EU’s De fen ce Po licy“, Politiqueeuropéenne, n° 8, 
2002, p. 39. 
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Пре ма од ред ба ма Уго во ра, пред сед ни штво је убу ду ће обра зо ва но 
од гру пе ко је чи не три др жа ве, а на пе ри од од осам на ест ме се ци. 
Сва ка др жа ва чла ни ца гру пе пред се да ва ће, на пе ри од од шест ме-
се ци, свим фор ма ци ја ма Са ве та, из у зев Са ве та „спољ ни по сло ви”, 
ко јим пред се да ва Ви со ки пред став ник ЕУ, и Ко ми те том за по ли-
тич ка и без бед но сна пи та ња, ко јим пред се да ва „пред став ник” Ви-
со ког пред став ни ка ЕУ. Оста ли чла но ви гру пе ће у том пе ри о ду 
по ма га ти пред се да ва ју ћем у оба вља њу ње го вих функ ци ја на осно-
ву за јед нич ког про гра ма ко ји уста но ве.11) Да кле, пре ма од ред ба ма 
но вог уго во ра, ро ти ра ју ће пред сед ни штво на ста ви ће да игра зна-
чај ну уло гу у ин сти ту ци о нал ном си сте му ЕУ. Ипак, из ме не ве за не 
за пред сед ни штво не пред ста вља ју по јед но ста вље ње про це ду ре 
пред се да ва ња Са ве том. Но ви си стем ства ра „хи брид ну си ту а ци ју” 
у обла сти спољ не по ли ти ке, ни шта ма ње ком плек сну од прет ход не, 
иако је циљ био да се уста но ви ста бил ни ји си стем.12) 

Ли са бон ски уго вор не пре ци зи ра уло гу пред сед ни штва у од-
но су на Европ ски са вет и ње го вог пред сед ни ка. Пре ма од ред ба ма 
Уго во ра, Са вет „оп шти по сло ви” при пре ма и обез бе ђу је кон ти ну и-
тет за се да ња Европ ског са ве та за јед но са пред сед ни ком Европ ског 
са ве та и Ко ми си јом. Та ко ђе, Европ ски са вет ква ли фи ко ва ном ве-
ћи ном до но си од лу ку о ли сти дру гих фор ма ци ја Са ве та ми ни ста-
ра. Јед на од мо гућ но сти ове но ве ин сти ту ци о нал не ре ал но сти је да 
др жа ве чла ни це фа во ри зу ју Са вет „оп шти по сло ви” као мо гућ ност 
ја ча ња на ци о нал ног пре сти жа, што мо же до ве сти до из у зи ма ња 
спољ них од но са из Са ве та „спољ ни по сло ви” и ње го вог огра ни че-
ња на спољ ну, без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ.13)

Тро стру ка функ ци ја Ви со ког пред став ни ка ЕУ има од ре ђе-
не пред но сти у по гле ду ефи ка сно сти во ђе ња спољ не ак ци је ЕУ. 
Њен по зи ти ван ефе кат је праг ма ти зам, ко ји омо гу ћа ва да се одр-
жи ин сти ту ци о нал на рав но те жа из ме ђу др жа ва чла ни ца, Са ве та 
и Ко ми си је, и по ја ча ускла ђе ност ме ђу вла ди них и ко му ни тар них 
аспе ка та у обла сти спољ них од но са, ка ко би ЕУ мо гла да на сту па 
као „је дин стве ни глас”. Ме ђу тим, ово ре ше ње мо же би ти и из вор 
про бле ма, јер ће би ти нео п ход но обез бе ди ти до бру ко ор ди на ци ју 
из ме ђу раз ли чи тих ак те ра спољ не по ли ти ке Уни је, а да не пре ваг не 
уло га ни јед ног од њих. То се по себ но ти че од но са из ме ђу Ви со-
ког пред став ни ка ЕУ и пред сед ни ка Европ ског са ве та, бу ду ћи да 

11) Де кла ра ци ја 9 Ли са бон ског уго во ра.

12) An to nio Mis si ro li, Ja nis Em ma no u i li dis, „Im ple men ting Lis bon: the EU Pre si dency’s ot her 
(ro ta ting) half“, EPCPolicyBrief, De cem ber 2009, p. 2, http://www.epc.eu.

13) Si mon Du ke, „Con si stency, co he ren ce and Euro pean Union ex ter nal ac tion: the path to Lis-
bon and beyond“, in Pa nos Ko u tra kos (ed.), EuropeanForeignPolicy, Ed ward El gar Pu blis-
hing Li mi ted, Chel ten ham, 2011, p. 39.
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је пред сед ник Европ ског са ве та та ко ђе за ду жен за пред ста вља ње 
Уни је на спољ ном пла ну. Ова си ту а ци ја мо же до ве сти до на ру ша-
ва ња рав но те же из ме ђу две но ве ин сти ту ци о нал не фи гу ре.14) То се 
по себ но од но си на члан 15(6) УЕУ ко ји ка же да пред сед ник Европ-
ског са ве та, „на свом ни воу и у том свој ству”, обез бе ђу је спољ но 
за сту па ње Уни је у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке, „не 
до во де ћи при том у пи та ње овла шће ња Ви со ког пред став ни ка ЕУ”. 
Кључ не смер ни це за по де лу над ле жно сти из ме ђу ове две ин сти ту-
ци је у обла сти спољ ног пред ста вља ња Уни је ле же у ту ма че њу тер-
ми на „ни во” и „ка па ци тет”, ко ји упу ћу ју на де ло ва ње пред сед ни ка 
Европ ског са ве та на ни воу ше фо ва др жа ва или вла да, док би Ви-
со ки пред став ник ЕУ био усме рен на де ло ва ње на ми ни стар ском 
ни воу. Та ко ђе, члан 15(2) УЕУ пред ви ђа да Ви со ки пред став ник 
ЕУ уче ству је у ра ду Европ ског са ве та, али при том не да је ни ка ква 
пре ци зни ја од ре ђе ња ове од ред бе. Оста је не ја сно и ка ко мо гу би ти 
ком би но ва не раз ли чи те ин сти ту ци о нал не ло ги ке Са ве та и Ко ми-
си је у јед ној функ ци ји, бу ду ћи да је Ви со ки пред став ник ЕУ, као 
ман да тар Са ве та, за ду жен за спро во ђе ње спољ не, без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке ЕУ, али да је као члан Ко ми си је у оба ве зи да 
де лу је у оп штем ин те ре су Уни је, не при ма ју ћи при том ин струк ци-
је ни од јед ног ор га на.15) Та ко ђе, ка да је реч о кон цеп ту а ли за ци ји 
функ ци је Ви со ког пред став ни ка, Ли са бон ски уго вор из бе га ва да се 
ја сно опре де ли из ме ђу из вр шне и ад ми ни стра тив не ин фра струк ту-
ре, сме шта ју ћи га та ко у „ин сти ту ци о нал ни ва кум”.16)

У оба вља њу сво јих ак тив но сти, Ви со ки пред став ник ЕУ ће 
се осла ња ти на европ ску слу жбу спољ них по сло ва (у да љем тек сту 
Европ ска слу жба), ко ја пред ста вља „ад ми ни стра тив ни од го вор” на 
тро стру ку функ ци ју Ви со ког пред став ни ка17), бу ду ћи да je пред ви-
ђе но да се са сто ји од слу жбе ни ка над ле жних слу жби Ге не рал ног 
се кре та ри ја та Са ве та и Ко ми си је, као и осо бља ко је по ша љу на-
ци о нал не ди пло мат ске слу жбе. Пре ма чла ну 27(3) УЕУ, од ред бе о 
Европ ској слу жби су ши ро ко де фи ни са не и упу ћу ју на од лу ку Са-
ве та ми ни ста ра ка да је реч о ње ној ор га ни за ци ји и функ ци о ни са њу. 
Са вет тре ба да до не се од лу ку на пред лог Ви со ког пред став ни ка 

14) Da niel Thym, “Re for ming Euro pe’s Com mon Fo re ign and Se cu rity Po licy”, EuropeanLaw
Journal, vol. 10, n° 1, 2004, p. 21.

15) Step han Ke u ke le i re, Jen ni fer Mac Na ug htan, TheForeignPolicyoftheEuropeanUnion, Pal-
gra ve Mac Mil lan, Be sing sto ke, 2008, p. 81.

16) Da niel Thym, „The In ter go vern men tal Con sti tu tion of the EU’s Fo re ign, Se cu rity&De fen ce 
Exe cu ti ve“, European ConstitutionalLawReview, vol. 7, n° 3, 2011, p. 457.

17) Chri stop he Hil lion, „Cohéren ce et ac tion extéri e u re de l’Union européen ne“, EUIWorking
Paper, n° 14, 2012, p. 14. 
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ЕУ, а по сле кон сул то ва ња Европ ског пар ла мен та и са гла сно сти Ко-
ми си је. На осно ву на ве де них уго вор них од ред би, Са вет ми ни ста-
ра је 26. ју ла 2010. го ди не усво јио од лу ку о осни ва њу ове слу жбе 
(у да љем тек сту Од лу ка Са ве та)18), ко јом је ус по ста вље на ин сти-
ту ци о нал на рав но те жа као прав ни и по ли тич ки прин цип. У прав-
ном сми слу, рав но те жа уста но вља ва оба ве зу по што ва ња од ред би 
од стра не ин сти ту ци ја, уз мо гућ ност санк ци о ни са ња по вре де од 
стра не Су да прав де. У по ли тич ком сми слу, пре ци зи ра се ор га ни-
за ци ја ме ђу ин сти ту ци о нал них од но са у окви ру Уни је.19) Пре ма 
од лу ци Са ве та, Европ ска слу жба је „те ло Европ ске уни је, ко је 
функ ци о ни ше на не за ви сан на чин”, ко је је „одво је но је од Ге не рал-
ног се кре та ри ја та Са ве та и од Ко ми си је”, и ко је по се ду је „прав ни 
ка па ци тет ко ји је нео п хо дан за ис пу ње ње ње го вих оба ве за и ре-
а ли за ци ју ци ље ва”.20) Слу жбу чи не цен трал на ад ми ни стра ци ја са 
се ди штем у Бри се лу и де ле га ци је Уни је у тре ћим др жа ва ма и ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. Ви со ки пред став ник ЕУ је од го во ран 
за рад ове слу жбе. Основ ни за да ци Европ ске слу жбе су да пру жи 
„по моћ” Ви со ком пред став ни ку ЕУ у из вр ше њу ње го вих за да та ка 
као ман да та ра Са ве та (во ђе ње за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, укљу чу ју ћи за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли-
ти ку, до при нос из ра ди ове по ли ти ке кроз пред ло ге, из вр ше њу ове 
по ли ти ке као ман да тар Са ве та, „ста ра ње” о ко хе рент но сти спољ не 
ак ци је Уни је), као пред сед ни ка Са ве та за спољ не по сло ве и као 
под пред сед ни ка Европ ске ко ми си је. Та ко ђе, Европ ска слу жба пру-
жа по моћ и пред сед ни ку Европ ског са ве та, пред сед ни ку Ко ми си-
је и Ко ми си ји у оба вља њу њи хо вих функ ци ја у обла сти спољ них 
од но са. Ра ди по сти за ња ових ци ље ва, од лу ком Са ве та о ус по ста-
вља њу Европ ске слу жбе уве де на је оба ве за са рад ње ове слу жбе са 
дру гим ин сти ту ци ја ма Уни је. Та ко се пред ви ђа да Европ ска слу-
жба ра ди у са рад њи са ди пло мат ским слу жба ма др жа ва чла ни ца, 
Ге не рал ним се кре та ри ја том Са ве та и слу жба ма Ко ми си је, и пру-
жа им по моћ у ци љу обез бе ђи ва ња ко хе рент но сти у раз ли чи тим 
обла сти ма спољ ног де ло ва ња Уни је. По себ не од ред бе по све ће не 
су од но су Европ ске слу жбе и Ко ми си је. Па ра граф 2 чла на 3 Од лу ке 
Са ве та пред ви ђа да се Европ ска слу жба и слу жбе Ко ми си је „кон-
сул ту ју”, у оба вља њу сво јих функ ци ја, о свим пи та њи ма ко је се 

18) Déci sion du Con seil du 26 ju il let 2010 fi xant l’or ga ni sa tion et le fon cti on ne ment du ser vi ce 
européen po ur l’ac tion extéri e u re, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 201 du 3 août 
2010, p. 30. 

19) Bart Van Vo o ren, „A Le gal-In sti tu ti o nal Per spec ti ve on the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi-
ce“, CommonMarketLawReview, vol. 48, n° 2, 2011, p. 481.

20) Члан 1 Од лу ке Са ве та.
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од но се на спољ но де ло ва ње Уни је, из у зев о пи та њи ма ко ја пот па-
да ју под за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку. Европ ска 
слу жба мо же за кљу чи ти и аран жма не о са рад њи са од го ва ра ју ћим 
слу жба ма Ге не рал ног се кре та ри ја та и Ко ми си је.

Ка да је реч о цен трал ној ад ми ни стра ци ји Европ ске слу жбе, 
пред ви ђе но је да ра дом ове слу жбе ру ко во ди из вр шни ге не рал-
ни се кре тар, ко ји ће се ста ра ти о ефи ка сној ко ор ди на ци ји из ме ђу 
свих слу жби цен трал не ад ми ни стра ци је као и ко ор ди на ци ји из-
ме ђу ових слу жби и де ле га ци ја ЕУ. Из вр шни ге не рал ни се кре тар 
има два за ме ни ка, док је цен трал на ад ми ни стра ци ја по де ље на на 
ге не рал не ди рек ци је. По сто ји „од го ва ра ју ћи број” ге не рал них ди-
рек ци ја са ста вље них од ге о граф ских „де ско ва” ко ји об у хва та ју све 
др жа ве и ре ги о не све та, као и од мул ти ла те рал них и те мат ских де-
ско ва. Уко ли ко је нео п ход но, ови де ско ви ко ор ди ни ра ју сво ју ак-
тив ност са ге не рал ним се кре та ри ја том Са ве та и слу жба ма Ко ми-
си је. Та ко ђе, по сто ји и ге не рал на ди рек ци ја за ад ми ни стра тив на, 
ка дров ска и бу џет ска пи та ња, пи та ња бе за на за без бед ност и ко му-
ни ка ци о не и ин фор ма ци о не си сте ме. Ви со ки пред став ник ЕУ би ра 
ге не рал ног ди рек то ра за бу џет и ад ми ни стра ци ју, ко ји је од го во ран 
за ад ми ни стра тив но и бу џет ско упра вља ње у окви ру Европ ске слу-
жбе. Пре ма Од лу ци Са ве та, по сто ји и по себ на ди рек ци ја ко ја је „у 
ди рект ној над ле жно сти Ви со ког пред став ни ка ЕУ”, а ко ја се од но-
си на упра вља ње кри за ма и пла ни ра ње, ци вил не ка па ци те те пла-
ни ра ња и во ђе ња опе ра ци ја, Штаб ЕУ и Си ту а ци о ни цен тар ЕУ.21) 
Цен трал на ад ми ни стра ци ја Европ ске слу жбе об у хва та и оде ље ње 
за стра те шко пла ни ра ње, прав но оде ље ње ко је ће „ин тен зив но са-
ра ђи ва ти” са прав ним слу жба ма Са ве та и Ко ми си је, као и оде ље-
ња за ду же на за ме ђу ин сти ту ци о нал не од но се, ин фор ми са ње, јав ну 
ди пло ма ти ју, по сло ве ре ви зи је и уну тра шње кон тро ле, и за шти ту 
лич них по да та ка.

Пре ма чла ну 6(9) Од лу ке Са ве та, осо бље из др жа ва чла ни-
ца тре ба да чи ни јед ну тре ћи ну укуп ног бро ја, док би „стал но за-
по сле ни функ ци о не ри Уни је” пред ста вља ли 60% осо бља. Та ко ђе, 
уни фи ка ци ја спољ ног пред ста вља ња Уни је под ра зу ме ва и пред се-
да ва ње, од стра не функ ци о не ра Европ ске слу жбе, рад ним те ли ма 
Са ве та, и вр ше ње за да та ка ко је су не ка да оба вља ла „ро ти ра ју ћа 
пред се ни штва” при тре ћим др жа ва ма (из ра да из ве шта ја ше фо ва 

21) Ова ди рек ци ја се од но си на за јед нич ку без бед но сну и од брам бе ну по ли ти ку ЕУ (ЗБОП). 
Фран цу ска се про ти ви ла ин те гра ци ји ових струк ту ра у окви ру но ве слу жбе, док је Ви-
со ка пред став ни ца ин си сти ра ла на то ме, же ле ћи да „при бли жи“ ци вил не и вој не струк-
ту ре у окви ру ЗБОП-а. Ком про ми сно ре ше ње пред ста вља спе ци ја лан ста тус ових струк-
ту ра - Phi lip pe Ri card, Jean-Pi er re Stro o bants, „Cathéri ne As hton présen te l’ar chi tec tu re du 
fu tur ser vi ce di plo ma ti que européen“, LeMonde, 25.03.2010.
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де ле га ци ја, пред се да ва ње са стан ци ма ам ба са до ра Уни је). Од лу ком 
Са ве та ја сно су пре ци зи ра не слу жбе Са ве та и Ко ми си је ко је ће би-
ти пре ба че не у Европ ску слу жбу.22)

Од ре ђе ње Европ ске слу жбе као „функ ци о нал но не за ви сног 
те ла” не под ра зу ме ва ње го ву по ли тич ку не за ви сност, већ ор га ни-
за ци о ну одво је ност од Са ве та и Ко ми си је.23) Ду а ли зам су пра на ци-
о нал но/ме ђу вла ди но де ло ва ње се за др жа ва у окви ру Европ ске слу-
жбе. Иако ово те ло по се ду је фак тич ку ауто но ми ју у сва ко днев ном 
во ђе њу по сло ва, са прав не тач ке гле ди шта, оно је огра ни че но на 
при пре му и из вр ше ње од лу ка ко је су до не те од стра не ин сти ту ци ја 
у скла ду са пра ви ли ма ко ја вла да ју за од ре ђе ну област по ли ти ке. 

Члан 221(1) Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ на во ди да „де ле-
га ци је Уни је у тре ћим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма 
пред ста вља ју Уни ју”. Ова но ва од ред ба Ли са бон ског уго во ра ја сно 
из ра жа ва ам би ци ју да се уки не прак са ме ђу на род ног при су ства 
ЕУ пре ко де ле га ци ја са мо јед не ње не ин сти ту ци је (Ко ми си ја), или 
пре ко ди пло ма та др жа ва чла ни ца ко је пред се да ва ју Уни јом. Да кле, 
но ва ам би ци ја је да се обра зу је је дин стве но ди пло мат ско при су-
ство Уни је, ко је ће омо гу ћи ти пред ста вља ње Уни је у свим обла сти-
ма, укљу чу ју ћи и за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку ЕУ. 
Де ле га ци је ЕУ су део Европ ске слу жбе, и де лу ју под „над зо ром” 
Ви со ког пред став ни ка ЕУ. Од лу ку о отва ра њу и за тва ра њу де ле га-
ци је ЕУ до но си Ви со ки пред став ник ЕУ, у са гла сно сти са Са ве том 
и Ко ми си јом. На че лу сва ке де ле га ци је се на ла зи шеф де ле га ци је, 
ко ји при ма ин струк ци је од Ви со ког пред став ни ка ЕУ и ди рект но је 
од го во ран за њи хо во из вр ше ње. Ше фо ви де ле га ци је мо гу при ма ти 
ин струк ци је и од Ко ми си је „у обла сти ма у ко ји ма (Ко ми си ја) из вр-
ша ва над ле жно сти ко је су јој по ве ре не уго во ри ма”. 

И Европ ској ко ми си ји екс пли цит но је да то пра во спољ ног 
пред ста вља ња Уни је. Та ко члан 17(1) Уго во ра о ЕУ ка же да Европ-
ска ко ми си ја, „осим у обла сти за јед нич ке спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке, обез бе ђу је спољ но пред ста вља ње Уни је”. Ова од ред ба 
је ши ро ко фор му ли са на и не пре ци зи ра по себ не мо да ли те те или 
про це ду ре о на чи ну спро во ђе ња овог за дат ка од стра не Ко ми си је.

22) Та ко је у анек су Од лу ке Са ве та на ве де но да, ка да је реч о Ко ми си ји, ге не рал ни ди рек-
то рат спољ ни од но си (DG RE LEX) у пот пу но сти по ста не део Европ ске слу жбе, као и 
је дан део ге не рал ног ди рек то ра та за раз вој. Ка да је реч о Са ве ту, је дан део струк ту ра из 
обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ пре ме штен је у Европ ску слу жбу.

23) Bart Van Vo o ren, „A Le gal-In sti tu ti o nal Per spec ti ve on the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi-
ce“, op.cit., pp. 486-491.



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.353-379.

366


„ПОСТ-ЛИСАБОНСКО”ОБЛИКОВАЊЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛНЕСТРУКТУРЕ

УОБЛАСТИСПОЉНОГПРЕДСТАВЉАЊАЕУ

Нај ве ћи иза зов ин сти ту ци о нал них ре ше ња Ли са бон ског уго-
во ра огле да се у ус по ста вља њу рав но те же из ме ђу де ло ва ња ин сти-
ту ци ја ЕУ и др жа ва чла ни ца у во ђе њу спољ не по ли ти ке ЕУ. Иако 
је кон со ли да ци ја Ли са бон ског уго во ра оста ла у сен ци фи нан сиј ске 
кри зе и кри зе евро зо не у окви ру ЕУ, об ли ко ва ње но вог ин сти ту ци-
о нал ног си сте ма је, пре ма не ким ауто ри ма (чи је ми шље ње де ли-
мо), под јед на ко ва жно као што је би ло пре го ва ра ње о од ред ба ма 
но вог уго во ра.24)   

Им пле мен та ци ја Ли са бон ског уго во ра у обла сти из град ње 
но вог ин сти ту ци о нал ног „иден ти те та” ЕУ по ка зу је да је нај ве ћи 
иза зов у пост-Ли са бон ском де ло ва њу у обла сти спољ ног пред ста-
вља ња ЕУ ус по ста вља ње и одр жа ва ње ба лан са из ме ђу ин те ре са 
др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у во ђе њу спољ не по ли ти ке. Овај 
ба ланс је уто ли ко те же оства ри ти због не пре ци зних и не ја сних од-
ред би Ли са бон ског уго во ра, ко је оста вља ју мо гућ ност др жа ва ма 
чла ни ца ма и ин сти ту ци ја ма да „ши ро ко ту ма че” сво је над ле жно-
сти. Ка ко је то оства ре но у прак си?

Ка да је реч о ин сти ту ци о нал ним но ви на ма у обла сти спољ-
не по ли ти ке и спољ ног пред ста вља ња ЕУ, Европ ски са вет је 19. 
но вем бра 2009. го ди не иза брао Хер ма на ван Ром пе ја (Her man van 
Rom puy), бив шег бел гиј ског пре ми је ра, за пред сед ни ка Европ ског 
са ве та25), и Ке трин Ештон (Cat he ri ne As hton), бив шег европ ског ко-
ме са ра за тр го ви ну, за Ви со ку пред став ни цу ЕУ.26) Оба кан ди да та 
сту пи ла су на ду жност 1. де цем бра 2009. го ди не.27) 

24) An to nio Mis si ro li, „Im ple men ting the Lis bon Tre aty: The Ex ter nal Po licy Di men sion“, Bru-
ges Po li ti cal Re se arch Pa pers, n° 14,  2010, p. 4.

25) Déci sion du Con seil européen du 1er décem bre 2009 por tant élec tion du prési dent du Con seil 
européen (2009/880/UE), Journalofficielde l’Unioneuropéenne, n° L 315 du 2 décem bre 
2009, p. 48.

26) Déci sion du Con seil européen pri se avec l’ac cord du prési dent de la Com mis sion du 1er 
décem bre 2009 por tant no mi na tion du Ha ut re présen tant de l’Union po ur les af fa i res étran-
gères et la po li ti que de sécu rité, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 315 du 2 décem-
bre 2009, p. 49.

27) Хер ма ну ван Ром пе ју је на кон ис те ка дво и по го ди ше њег ман да та (31. ма ја 2012. го ди не), 
по ве рен но ви ман дат пред сед ни ка, ко ји ће тра ја ти до 30. но вем бра 2014. го ди не. Ван 
Ром пеј је био кан ди дат Фран цу ске и Не мач ке за из бор пред сед ни ка Европ ског са ве та 
у но вем бру 2009. го ди не. Пољ ска је, пла ше ћи се фран цу ско-не мач ког дик та та, зах те ва-
ла да из бор бу де „де мо крат ски и тран спа рен тан“, да у ње му уче ству је свих 27 ше фо ва 
др жа ва или вла да ко ји ће по је ди нач но из но си ти сво ја ми шље ња. Ипак, иако Ли са бон-
ски уго вор пред ви ђа јед но гла сност у Европ ском са ве ту, уста ље на је прак са да се од лу-
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Од по чет ка свог ман да та, пред сед ник Европ ског са ве та је 
„ви дљив” и ак ти ван у за да ци ма ко ји му до де љу је Ли са бон ски уго-
вор. По је ди ни ауто ри опи су ју ње гов „ли дер ски стил” као „отво рен 
и не фор ма лан”, ко ји се огле да у че стим јав ним из ја ва ма и до ступ-
но сти ме ди ји ма.28) Не рет ко се на во ди и ње го ва ре ше ност да про на-
ђе сво је ме сто на ди пло мат ској сце ни, и да под стак не др жа ве да на 
нај ви шем ни воу рас пра вља ју о по сто је ћем ста њу и бу ду ћим од но-
си ма ЕУ са гло бал ним ак те ри ма.29) Да кле, од са мог по чет ка, пред-
сед ник Европ ског са ве та на сто јао је да омо гу ћи ве ћу „ви дљи вост” 
Уни је и да слу жи као ме ди ја тор из ме ђу др жа ва чла ни ца. 

Ли са бон ски уго вор отва ра мо гућ ност по тен ци јал ног „су ко-
бља ва ња” ове фи гу ре са пред сед ни ком Европ ске ко ми си је, има-
ју ћи у ви ду ње го ву нео д ре ђе ност око по де ле за да та ка у по гле ду 
пред ста вља ња Уни је на спољ ном пла ну. Ме ђу тим, пред сед ник 
Европ ског са ве та је бр зо ус по ста вио кон так те са пред сед ни ком Ко-
ми си је са ци љем пре ци зи ра ња уло ге две функ ци је у овој обла сти. 
На ње го ву ини ци ја ти ву, два пред сед ни ка се са ста ју јед ном не дељ-
но у ци љу рас пра вља ња о по сло ви ма ЕУ, и по сти гли су до го вор 
о прак тич ним аран жма ни ма у по гле ду спољ ног пред ста вља ња ЕУ 
на пред сед нич ком ни воу.30) Овај „ди на мич ни дуо” оце њу је се као 
зна ча јан у по бољ ша њу пред ста вља ња Уни је на нај ви шем ни воу у 
од но су на прет ход не уго во ре и аран жма не.31) 

Ипак, нај ве ћи на пре дак пред сед ни ка Европ ског са ве та пред-
ста вља ево лу ци ја уло ге Европ ског са ве та у еко ном ској сфе ри. У 
ма ју 2010. го ди не, Ван Ром пеј је по ста вљен на че ло рад не гру пе за 

чу је кон сен зу сом - Ar na ux Le par men ti er, Phi lip pe Ri card, Jean-Pi er re Stro o bants, „Union 
européen ne: la re van che des fédéra li stes bel ges“, LeMonde, 10.11.2009. Бив ши фран цу ски 
пре ми јер со ци ја ли стич ке стру је Ми шел Ро кар (Mic hel Ro card) ис та као је сво је вре ме но 
да из бор Ван Ром пе ја зна чи да је „Евро па по ли тич ки мр тва”, а да је „ка ри ка ту рал но” 
иза бра ти Ештон за Ви со ког пред став ни ка ЕУ, бу ду ћи да до ла зи из др жа ве ко ја ни у ком 
слу ча ју не же ли по сто ја ње европ ске ди пло ма ти је - „Mic hel Ro card: le tan dem Van Rom-
puy et As hton est un ma u va is cho ix”, LeMonde, 20.11.2009.

28) De smond Di nan, „Go ver nan ce and In sti tu ti ons: Im ple men ting the Lis bon Tre aty in the Sha-
dow of the Euro Cri sis“, JournalofCommonMarketStudies, vol. 49, An nual Re vi ew, 2011, 
p. 105.

29) An to nio Mis si ro li, „Im ple men ting the Lis bon Tre aty: The Ex ter nal Po licy Di men sion“, op.
cit., p. 5; Phi lip pe de Scho ut he e te, „Con seil européen et métho de com mu na u ta i re”, Po licy 
Pa per n° 57, 2012, p. 18.

30) De smond Di nan, „Go ver nan ce and In sti tu ti ons: Im ple men ting the Lis bon Tre aty in the Sha-
dow of the Euro Cri sis“, op.cit.,p. 106. Овај до го вор од но си се на пред ста вља ње Уни је на 
са стан ци ма Г8 и Г20, на ко ји ма ће оба пред сед ни ка би ти при сут на, али ће са мо је дан од 
њих, за ви сно од те ме, из не ти став ЕУ.

31) Si mon Du ke, „A Dif fi cult Birth: The Early Days of the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce“, in 
Pa nos Ko u tra kos (ed.), TheEuropeanUnion’sexternalrelationsayearafterLisbon, CLE ER 
Wor king Pa per, n° 3, 2011, p. 79.
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еко ном ско упра вља ње, ко ја је тре ба ла да под не се пред ло ге о но-
вој бу џет ској ди ци пли ни, сма ње њу раз ли ка у ком пе ти тив но сти др-
жа ва чла ни ца и о ре фор ми Пак та за ста бил ност и раст. За тим, на 
са стан ци ма Европ ског са ве та у мар ту, ју ну и ок то бру 2010. го ди-
не, Европ ски са вет је до нео смер ни це за еко ном ску ре фор му кроз 
из ме ну Стра те ги је Евро па 2020, пред ло га рад не гру пе за еко ном-
ско упра вља ње и ре фор му Пак та за ста бил ност и раст. Овај ор ган 
је та ко ђе до нео од лу ке о па ке ту ме ра штед ње за Грч ку, Ир ску и 
Пор ту га ли ју, и по сте пе но по стао „при род ни” оквир за рас пра вља-
ње о еко ном кој кри зи у окви ру ЕУ. На осно ву фран цу ско-не мач ког 
спо ра зу ма од ав гу ста 2011. го ди не, од лу че но је да ше фо ви др жа ва 
или вла да евро зо не де лу ју као „еко ном ска вла да” у ци љу да ва ња 
под сти ца ја за да љи еко ном ски раз вој ЕУ, и да се са ста ју нај ма ње 
два пу та го ди шње. Та ко је усво је на прак са да се осим ре дов них 
за се да ња Европ ског са ве та, одр жа ва ју са стан ци овог ор га на у са-
ста ву ше фо ва др жа ва или вла да евро зо не. Ипак, не тре ба смет ну ти 
с ума да је овај „за мах” пред сед ни ка Европ ског са ве та у ве ли кој 
ме ри олак шан по ве ре њем ко је му ука зу ју Фран цу ска и Не мач ка. 
Ово по ве ре ње, ка ко на во де по је ди ни ауто ри, ука зу је на по тре бу да 
се кроз но ве ин сти ту ци о нал не мо гућ но сти обез бе ди по др шка ве-
ли ких др жа ва чла ни ца, а да се исто вре ме но ма ски ра ути сак да се 
ра ди о дик та ту „ве ли ких си ла”.32)

Кључ ни еле ме нат за де ло ва ње пред сед ни ка Европ ског са-
ве та је, да кле, по ве ре ње ко је му ука зу ју (ве ли ке) др жа ве чла ни це. 
Оту да и Ви со ки пред став ник ЕУ та ко ђе тре ба да ужи ва по ве ре-
ње др жа ва, на ро чи то ако се има ју у ви ду не до ре че но сти од ред би 
чла на 15(6) УЕУ ко ји ка же да пред сед ник Европ ског са ве та, „на 
свом ни воу и у том свој ству”, обез бе ђу је спољ но за сту па ње Уни је 
у обла сти спољ не и без бед но сне по ли ти ке, а да при том „не до во-
ди у пи та ње овла шће ња Ви со ког пред став ни ка ЕУ”. Ипак, да ли 
у прак си по сто ји ово по ве ре ње пре ма Ви со кој пред став ни ци ЕУ? 
За раз ли ку од пред сед ни ка Европ ског са ве та, по чет не ак тив но сти 
Ви со ке пред став ни це оце ње не су као „кон фу зне”, и (мно го број-
не) кри ти ке су се ма хом од но си ле на од су ство ис ку ства у обла сти 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке, ко је је усло ви ло не до ста так стра-
те шке и по ли тич ке ори јен та ци је у де ло ва њу.33) Иако по је ди ни ауто-
ри сма тра ју да име но ва ње Ке трин Ештон за Ви со ку пред став ни цу 

32) Oli ver Höing, Wol fgang Wes sels, „New In sti tu ti o nal Op por tu ni ti es or Old He ge mony? The 
Fran co-Ger man Tan dem in the Euro pean Co un cil af ter Lis bon“, L’Europeenformation, n° 
362, 2011, p. 94.

33) Pi o tr Kaczynski and al., TheTreatyofLisbon:ASecondLookattheInstitutionalInnovations, 
Jo int CEPS, EG MONT and EPC Study, Sep tem ber 2010, p. 144.
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ЕУ ни ка да ни је би ло пи та ње ис ку ства у обла сти спољ не по ли ти ке, 
већ чин ком про ми са,34) чи ње ни ца је да из бор осо бе без прет ход-
ног спољ но по ли тич ког ис ку ства зна чи и од би ја ње др жа ва чла ни ца 
да при хва те кључ ну уло гу ове функ ци је у но вој спољ но по ли тич-
кој ин сти ту ци о нал ној ар хи тек ту ри. Ти ме се ова функ ци ја су о ча-
ва са не до стат ком по ли тич ког ауто ри те та, што се, опет, од ра жа ва 
на не ре ше ност од но са из ме ђу др жа ва чла ни ца и ин сти ту ци ја ЕУ у 
обла сти спољ не по ли ти ке и спољ ног де ло ва ња ЕУ. На ве ди мо не-
ке при ме ре ко ји илу стру ју (по чет но?) не по ве ре ње др жа ва чла ни-
ца у фи гу ру Ви ског пред став ни ка. У то ку 2010. го ди не, Не мач ка 
је пред ло жи ла обра зо ва ње „по ли тич ког и без бед но сног ко ми те та 
на ми ни стар ском ни воу” из ме ђу ЕУ и Ру си је, а да при том Ви со-
ки пред став ник ни је кон сул то ван о овом пред ло гу. Пре го во ри из-
ме ђу ру ског, не мач ког и фран цу ског вр ха су на ста вље ни до кра ја 
2010. го ди не, та ко ђе без уче шћа Ви со ког пред став ни ка.35) За тим, 
у фе бру а ру 2011. го ди не, ли де ри Фран цу ске, Не мач ке, Бри та ни је, 
Ита ли је и Шпа ни је на сту пи ли су са за јед нич ком из ја вом, ко јом су 
из ра зи ли „за бри ну тост по гор ша њем си ту а ци је у Егип ту”.36)

Не по ве ре њу др жа ва у функ ци ју Ви со ког пред став ни ка за-
си гур но је до при не ла и „ши зо фре ност” ове функ ци је ка да је реч  
о бро ју за да та ка ко је јед на осо ба тре ба да оба вља (11!). Основ ни 
про блем Ли са бон ских од ред би је ком би на ци ја раз ли чи тих ин сти-
ту ци о нал них ло ги ка Са ве та и Ко ми си је у јед ној функ ци ји. Оту да 
је те шко ус по ста ви ти ба ланс из ме ђу њих. Од ред бе Ли са бон ског 
уго во ра о функ ци ји Ви со ког пред став ни ка мо гу се раз ли чи то ту-
ма чи ти. За др жа ве чла ни це, ова фи гу ра је, пре све га, ман да тар Са-
ве та, а он да под пред сед ник Ко ми си је. Ме ђу тим, „по чет ни ко ра ци” 
Ви со ке пред став ни це ЕУ ни су по ка за ли „од го ва ра ју ћу” дис тан цу 
у од но су на Европ ску ко ми си ју, што је до при не ло сти ца њу не по-
ве ре ња др жа ва чла ни ца у ову но ву функ ци ју. И сâме из ја ве Ви со ке 
пред став ни це ЕУ до при не ле су овом не по ве ре њу, као нпр. ње не 

34) Fra ser Ca me ron, AnIntroductiontoEuropeanForeignPolicy, Ro u tled ge, 2012, p. 66; Tony 
Bar ber, „The Ap po int ments of Her man van Rom puy and Cat he ri ne As hton“, JournalofCom-
monMarket Studies, vol. 48, An nual Re vi ew, 2010, p. 56. Фреј зер Ка ме рон на во ди да се 
из бор Ке трин Ештон за ова ко ком плек сну и зах тев ну функ ци ју као што је Ви со ки пред-
став ник ЕУ, и по ред ње ног не до стат ка про фе си о нал ног ис ку ства, мо же об ја сни ти чи-
ње ни цом да се, пре све га, ра ди о же ни, ко ја до ла зи из ве ли ке др жа ве, и при пад ни ца је 
Ла бу ри стич ке пар ти је, на су прот пред сед ни ку Европ ског са ве та ко ји до ла зи из ма ле др-
жа ве и при пад ник је де сног цен тра- Fra ser Ca me ron, AnIntroductiontoEuropeanForeign
Policy,op.cit.,p. 66.

35) Va len tin Mi ste li, „EU Fo re ign Po licy: Still in the Ma king“, CSSAnalysisinSecurityPolicy, 
n° 96, Ju ne 2011, p. 2, http://e-col lec tion.li brary.ethz.ch/eserv.php.

36) Jo int Sta te ment by He ads of Sta te and Go ver ne ment of Fran ce, UK, Ger many, Italy and Spain 
(Fe bru ary 3, 2011), http://www.di plo ma tie.go uv.fr.
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из ја ве о же љи „да, пре све га, оста не ко ме сар”, да „се уса гла ша ва 
са сво јим ко ле га ма ко ме са ри ма око ва жних пи та ња”,  што ства ра 
ути сак да не по сто ји од ре ђе на дис тан ца у од но су на Ко ми си ју.37) 
С дру ге стра не, но ва Европ ска ко ми си ја на че лу са Жо зе Ма ну-
ел Ба ро зом (Jo se Ma nuel Bar ro so) је од по чет ка би ла усме ре на на 
ја ча ње су пра на ци о нал ног при сту па у обла сти спољ не ак ци је ЕУ. 
Две „ма не вар ске” ак ци је Ба ро за су на ро чи то зна чај не за по ло жај 
Ви со ке пред став ни це ЕУ и њен од нос са др жа ва ма чла ни ца ма и 
Ко ми си јом. Пр ва је да се Ви со кој пред став ни ци ЕУ, у ду ху чла-
на 18(4) Уго во ра о ЕУ, по ве ри за да так „ко ор ди на ци је” ко ме са ра за 
про ши ре ње и по ли ти ку су сед ства, ко ме са ра за раз вој, и ко ме са ра 
за ме ђу на род ну са рад њу и ху ма ни тар ну по моћ.38) Ипак, спе ци ја-
лан ста тус Ви со ке пред став ни це у Ко ми си ји ни је зна чио и „ко ор-
ди на ци ју” над европ ским ко ме са ром за тр го ви ну, што је зна чи ло 
пот пу ну кон тро лу пред сед ни ка Ко ми си је над тр го вин ском по ли ти-
ком ЕУ. Ови пр ви ад ми ни стра тив ни по те зи Европ ске ко ми си је су у 
очи ма др жа ва чла ни ца ви ђе ни као по ку шај да се „од не се пре ва га” 
над функ ци јом Ви со ке пред став ни це ЕУ.39) Дру га ак тив ност ти че 
се де ле га ци ја ЕУ у све ту. Као што је ра ни је ис так ну то, де ле га ци је 
Европ ске ко ми си је су са Ли са бон ским уго во ром по ста ле де ле га ци-
је ЕУ, и њи хо ви ше фо ви де ле га ци ја, за чи је је име но ва ње за ду же на 
Ви со ка пред став ни ца, пред ста вља ју „ам ба са до ре ЕУ”. Ме ђу тим, 
пред сед ник Ко ми си је Ба ро зо је, пре сту па ња на сна гу Ли са бон ског 
уго во ра, по ста вио ше фа свог ка би не та Жо а оа Ва леа де Ал ме и ду 
(Jo ao Va le de Al me i da) нај пре за ко ме са ра за про ши ре ње, а за тим 
на че ло де ле га ци је Европ ске ко ми си је у Ва шинг то ну. Овај по тез је 
иза звао отво ре но не го до ва ње др жа ва чла ни ца, с об зи ром да се ра-
ди о зна чај ној по зи ци ји, на ко јој су др жа ве же ле ле да ви де на ци о-
нал ног ди пло ма ту, а не европ ског ко ме са ра, а кри ти ке су би ле упу-
ће не не ак тив но сти Ви со ке пред став ни це ЕУ.40) Та ко ђе, за ни мљи ва 

37) Pi er re-Hen ri d’Ar gen son, „Les en je ux de la création du ser vi ce di plo ma ti que européen“, Po-
litiqueétrangère, n° 1, 2010,  p. 130.

38) До Ли са бон ског уго во ра, функ ци ја под пред сед ни ка Ко ми си је би ла је по ча сна, а не хи је-
рар хиј ска: он је мо гао да има од го вор ност за од ре ђе не по ли ти ке, и да пред се да ва гру па-
ма ко ме са ра, али ни ка да ни је био „из над“ дру гих ко ме са ра, бу ду ћи да је по сто јао прин-
цип јед на ко сти свих ко ме са ра. Ви де ти: Gra ham Avery, „Euro pe’s Fu tu re Fo re ign Of fi ce”, 
InternationalSpectator, vol. 43, n° 1, 2008, p. 32.

39) Tony Bar ber, „The Ap po int ments of Her man van Rom puy and Cat he ri ne As hton“, Journal
ofCommonMarket Studies, vol. 48, An nual Re vi ew, 2010, p. 64. Та ко ђе, у ја ну а ру 2012. 
го ди не, Ко ми си ја и Европ ска слу жба су по сти гле до го вор око „рад них аран жма на” у 
им пле мен та ци ји чла но ва 3 и 4 Од лу ке Са ве та. 

40) Та ко ђе, то ком шпан ског пред се да ва ња Уни јом у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не, шпан ски 
ми ни стар спољ них по сло ва Ми гел Ан хел Мо ра ти нос (Mi guel An gel Mo ra ti nos) пред ста-
вљао је Уни ју уме сто Ви со ке пред став ни це то ком пу то ва ња у ино стран ство и пред се-
да вао са стан ци ма ми ни ста ра од бра не, што је иза зва ло кри ти ке Европ ског пар ла мен та, 
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је из ја ва Ба ро за по во дом до го во ра са Ван Ром пе јем око прак тич них 
аран жма на у по гле ду спољ ног пред ста вља ња ЕУ. На кон на ја ве Ван 
Ром пе ја да ће при су ство ва ти ве ли ким ме ђу на род ним са ми ти ма 
(Г20), Ба ро зо је ис та као да „за све оста ло, Ко ми си ја има овла шће-
ња на спољ ном пла ну”.41) Да ли за и ста Ли са бон ски уго вор мо же 
да се ту ма чи та ко да над ле жно сти Ви со ке пред став ни це на по љу 
спољ ног пред ста вља ња Уни је бу ду у над ле жно сти Ко ми си је?

По је ди ни ауто ри сма тра ју да је „окле ва ју ће” де ло ва ње Ви-
со ке пред став ни це ЕУ оче ки ва на ствар, има ју ћи у ви ду про тив-
реч но сти од ред би ве за них за ову функ ци ју. Та ко Ве селс (Wol fgang 
Wes sels) и Боп (Fran zi ska Bopp) сма тра ју да ће Ештон у нај бо љем 
слу ча ју би ти „мар ги нал но ефек тив на” у оба вља њу сво јих за да та ка, 
нај ви ше због су ко бље не ло јал но сти раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма.42) 
Ово ми шље ње де ле и дру ги ауто ри. Та ко Га сперс (Jan Ga spers) сма-
тра да је ма ло ве ро ват но да ће ова фи гу ра до при не ти по ве ћа њу 
кре ди би ли те та ЕУ као ме ђу на род ног ак те ра.43)

Ду го роч но гле да но, Ви со ки пред став ник ЕУ пред ста вља 
лич ност ко ја има зна чај ну стра те шку те жи ну, за раз ли ку од пред-
сед ни ка Европ ског са ве та. Ова но ва функ ци ја мо же зна чај но оја ча-
ти свој ути цај за хва љу ју ћи обра зо ва њу Европ ске слу жбе за спољ не 
по сло ве, ко ја јој омо гу ћа ва да пре у зме ини ци ја ти ву на пла ну спољ-
не ак ци је ЕУ. Ме ђу тим, кључ но је да по сто ји по ве ре ње др жа ва чла-
ни ца. Јер, у про тив ном, др жа ве чла ни це мо гу по ве ри ти пред сед ни-
ку Европ ског са ве та за дат ке у обла сти спољ не по ли ти ке, ко је би, 
пре све га, тре ба ло да оба вља Ви со ка пред став ни ца ЕУ, уто ли ко пре 
што је Европ ски са вет из раз ме ђу вла ди не са рад ње, док је Ви со ка 
пред став ни ца ЕУ „не што из ме ђу” ко му ни тар ног и ме ђу вла ди ног 
ор га на. 

И обра зо ва ње Европ ске слу жбе био је ре зул тат отво ре ног 
кон флик та из ме ђу ак те ра ЕУ, „још јед на епи зо да игре пре го ва ра ња 
за кон тро лу по зи ци ја мо ћи”.44) С јед не стра не, при ме тан је ме ђу-

ко ји је сма трао да ни су по што ва не од ред бе Ли са бон ског уго во ра. Ви де ти: Chri stop he 
Hil lion, Ma xi me Le feb vre, „Le Ser vi ce Européen po ur l’Ac tion Extéri e u re: vers une di plo-
ma tie com mu ne?“, Questiond’Europe, n° 184, 25 oc to bre 2010, p. 3.

41) Pi er re-Hen ri d’Ar gen son, „Les en je ux de la création du ser vi ce di plo ma ti que européen“, op.
cit., p. 131.

42) Wol fgang Wes sels, Fran zi ska Bopp, „The In sti tu ti o nal Ar chi tec tu re of CFSP af ter the Lis bon 
Tre aty - Con sti tu ti o nal bre akthro ugh or chal len ges ahead?“, Re se arch Pa per, n° 10, 2008, pp. 
22-23.

43) Jan Ga spers, „The qu est for Euro pean fo re ign po licy con si stency and the Tre aty of Lis bon“, 
HumanitasJournalof EuropeanStudies, vol. 2, n° 1, 2008, p. 27.

44) Franck Pe ti te vil le, „Les mi ra ges de la po li ti que étrangère européen ne après Lis bon ne“, Criti-
queinternationale, n° 51, 2011, p. 100.
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вла дин при ступ, ко ји је за го ва рао не за ви сност ове слу жбе, а са дру-
ге, су пра на ци о на лан при ступ, ко ји би оја чао уло гу Ко ми си је. Пр ви 
при ступ се огле дао у пред ло гу швед ског пред сед ни штва из ок то-
бра 2009. го ди не, ко јим је пред ви ђе но осни ва ње suigeneris слу жбе, 
одво је не од Ко ми си је и Са ве та, у ко ју би би ле укљу че не струк ту-
ре из обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ (упра вља ње 
кри за ма), ко је би, ме ђу тим, де ло ва ле пре ма ме ђу вла ди ној ло ги ци. 
На овај пред лог се на до ве зу је и пред лог Ви со ког пред став ни ка 
ЕУ од мар та 2010. го ди не, ко ји се за ла гао да Европ ска слу жба бу-
де функ ци о нал но ауто ном но те ло Уни је одво је но од Са ве та и Ко-
ми си је, под над ле жно шћу Ви со ког пред став ни ка, у ко јој би би ле 
укљу че не струк ту ре из обла сти без бед но сне и од брам бе не по ли-
ти ке, под ди рект ном од го вор но шћу Ви со ког пред став ни ка ЕУ.45) 
Овај пред лог је ско ро у пот пу но сти са др жан у Од лу ци Са ве та о 
обра зо ва њу Европ ске слу жбе, и био је ре зул тат са рад ње Ко ми си је 
и др жа ва чла ни ца, док пред сав ни ци Европ ског пар ла мен та ни су 
би ли по зва ни да уче ству ју у из ра ди овог пред ло га. Пар ла мент је, 
са сво је стра не, пред став ник дру гог при сту па. Овај ор ган је при-
пре мио, у ок то бру 2009. го ди не, свој пред лог устрој ства Европ ске 
слу жбе, ко ји je за го ва рао suigeneris при ро ду Европ ске слу жбе, и 
ње но сме шта ње у оквирe ад ми ни стра тив них струк ту ра Ко ми си-
је46), ин си сти рао на „по ли тич кој од го вор но сти” но ве слу жбе, по-
себ но ше фо ва де ле га ци ја ЕУ, уво ђе њу функ ци је ге не рал ног ди рек-
то ра за бу џет ска пи та ња, и овла шће њу Пар ла мен та да рас пра вља 
о ан га жо ва њу и сла њу ми си ја ЕУ у све ту. Ре зул тат ком про ми са 
је, осим ра ни је на ве де не Од лу ке Са ве та, и „Де кла ра ци ја Ви со ког 
пред став ни ка ЕУ о по ли тич кој од го вор но сти”47), ко јом је пред ви ђе-
на оба ве за Ви со ког пред став ни ка ЕУ да ин фор ми ше и кон сул ту је 
Пар ла мент о пи та њи ма из обла сти ЗСБП-а, у скла ду са чла ном 36 
Уго во ра о ЕУ.48) Ви со ки пред став ник ЕУ ће се убу ду ће по ја вљи ва ти 

45) Pro po si tion du Ha ut re présen tant po ur les af fa i res étrangères et la po li ti que de sécu rité du 25 
mars 2010 sur le pro jet de déci sion du Con seil fi xant l’or ga ni sa tion et le fon cti on ne ment du 
Ser vi ce de l’ac tion extéri e u re de l’Union, http://re gi ster.con si li um.euro pa.eu/pdf/fr/10/st08/
st08029.fr10.pdf.

46) Euro pean Par li a ment Re so lu tion of 22 Oc to ber 2009 on the in sti tu ti o nal aspects of set ting 
up the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce (2009/2133(INI)), http://www.euro parl.eu/si des/get-
Doc.do.

47) No ti ces from Euro pean Union In sti tu ti ons, Bo di es, Of fi ces and Agen ci es, Adop tion of a Co-
un cil De ci sion esta blis hing the or ga ni sa tion and fun cti o ning of the Euro pean Ex ter nal Ac tion 
Ser vi ce, Draft Dec la ra tion by the High Re pre sen ta ti ve on po li ti cal ac co un ta bi lity, Official
JournaloftheEuropeanUnion, n° C 210, 3 August 2010, p. 1.

48) Члан 36 Уго во ра о ЕУ на во ди да „Ви со ки пред став ник Уни је за спољ не по сло ве и без-
бед но сну по ли ти ку ре дов но кон сул ту је Пар ла мент о нај ва жни јим пи та њи ма и основ-
ним опре де ље њи ма за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и за јед нич ке без бед но-
сне и од брам бе не по ли ти ке и ин фор ми ше га о раз во ју ових по ли ти ка”, те се „ста ра да 
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на пле нар ним сед ни ца ма Пар ла мен та, док су функ ци о не ри Европ-
ске слу жбе „по зва ни да се из ја сне” пред ра зним ко ми си ја ма Пар-
ла мен та. Та ко ђе, Пар ла мент ће има ти пра во „са слу ша ња” ше фо ва 
де ле га ци ја по сле њи хо вог но ми но ва ња, али пре њи хо вог сту па ња 
на ду жност.49) Чи ни се да је Пар ла мент „од нео по бе ду” у од но су 
са Са ве том у обла сти ЗСБП-а, на ро чи то ако се има у ви ду од ред ба 
Де кла ра ци је 14 Ли са бон ског уго во ра, у ко јој се ис ти че да „од ред-
бе ко је се од но се на за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку 
не да ју но ва овла шће ња Ко ми си ји у по гле ду до но ше ња од лу ка, и
не ја ча ју уло гу Европ ског пар ла мен та”. Што се ти че др жа ва чла-
ни ца, оне нај моћ ни је су на сто ја ле да огра ни че ути цај Ко ми си је на 
Европ ску слу жбу. Бу ду ћи да Европ ска слу жба пред ста вља ком би-
на ци ју на ци о нал них ди пло ма ти ја, ко ор ди ни ра них пре ко за јед нич-
ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, и „ко му ни тар не” ди пло ма ти је, 
оли че не у су пра на ци о нал ној ин те гра ци ји, за ове др жа ве кључ но 
је да се обез бе ди од го ва ра ју ћа „ар ти ку ла ци ја” из ме ђу ова два ни-
воа. Дру гим ре чи ма, ам би ци ја ве ли ких др жа ва је би ла да обез бе де 
кључ на ме ста у Европ ској слу жби.50) С дру ге стра не, „ма ле” др жа-
ве чла ни це су ин си сти ра ле на од го ва ра ју ћем пред ста вља њу свих 
на ци о нал но сти на свим хи је рар хиј ским ни во и ма, ка ко би се из-
бе гла до ми на ци ја ве ли ких др жа ва у европ ској ди пло ма ти ји. То се 
на ро чи то од но си ло на по јам „ге о граф ске рав но те же”.51) Та ко ђе, за 
„ма ле” др жа ве, пред се да ва ње ЕУ је го ди на ма уна зад би ло зна чај но 
„сред ство” об ли ко ва ња по ли тич ке аген де ЕУ у скла ду са њи хо вим 
по ли тич ким пре фе рен ци ја ма. Оту да пред се да ва ње Ви со ке пред-
став ни це Са ве том „спољ ни по сло ви” огра ни ча ва њи хов ути цај на 
об ли ко ва ње по ли тич ке аген де Са ве та. По ли тич ки и вој но нај моћ-

се ста во ви Европ ског пар ла мен та раз мо тре са од го ва ра ју ћом па жњом”. Оста је не ја сно 
о ком ви ду кон сул то ва ња се ра ди (ex-an te или еx-post), и о ко јим „нај ва жни јим пи та њи-
ма” и „основ ним опре де ље њи ма” Пар ла мент тре ба да бу де кон сул то ван. Ви де ти: An na 
Her ranz-Sur rallés, „The Con te sted 'Par li a men ta ri sa tion' of EU Fo re ign and Se cu rity Po licy”, 
PRIF-Re port No. 104, 2011, p.

49) Bart Van Vo o ren, „A Le gal-In sti tu ti o nal Per spec ti ve on the Euro pean Ex ter nal Ac tion Ser vi-
ce“, op.cit.,p. 500.

50) Chri stop he Hil lion, Ma xi me Le feb vre, „Le Ser vi ce Européen po ur l’Ac tion Extéri e u re: vers 
une di plo ma tie com mu ne?“, Questiond’Europe, n° 184, 25 oc to bre 2010, p. 4. Та ко је Пјер 
Ви мон (Pi er re Vi mont) из Фран цу ске по ста вљен за ге не рал ног се кре та ра Европ ске слу-
жбе, Хел га Шмит (Hel ga Schmidt) из Не мач ке за за ме ни ка ге не рал ног се кре та ра, а Maчеј 
По пов ски (Ma ci ej Po pow ski) из Пољ ске та ко ђе за за ме ни ка ге не рал ног се кре та ра. Ви де-
ти: http://www.eeas.euro pa.eu/bac kgro und/or ga ni sa tion/in dex_fr.htm.

51) Овај тер мин оста је нео д ре ђен око пи та ња да ли ова „рав но те жа“ тре ба да се оства ри 
на осно ву бро ја ста нов ни ка, ве ли чи не или ди пло мат ске „те жи не“ др жа ве чла ни це. У 
сва ком слу ча ју, ка да је реч о де ле га ци ја ма ЕУ, рас по де ла ме ста, ка ко на во де по је ди ни 
ауто ри, на ру ша ва „рав но те жу“ у ко рист ве ли ких др жа ва- Raïssa Mar te a ux, „Staf fing the 
EEAS: Mo re Di ver sity“, in Paul Qu inn (ed.), MakingEuropeanDiplomacyWork:Canthe
EEASDeliver? EU Di plo macy Pa pers, n° 8, 2011, p. 21.
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ни је др жа ве чла ни це са да лак ше мо гу да на мет ну сво је по ли тич ке 
пре фе рен ци је, о ко ји ма, пак, мо ра да во ди ра чу на и Ви со ка пред-
став ни ца ЕУ, што ће се од ра зи ти на бу ду ће об ли ко ва ње и во ђе ње 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ. То, опет, мо же, угро зи ти по зи-
ци ју Ви со ке пред став ни це ЕУ, јер ће ма ле др жа ве има ти ути сак да 
је њи хо ва уло га мар ги на ли зо ва на.52)

***

Кон со ли да ци ја Ли са бон ског уго во ра по ка за ла је да је адап-
та ци ја ин сти ту ци о нал ног окви ра, упр кос про кла мо ва ном ци љу да 
се обез бе ди ефи ка сност, ко хе рент ност и кон ти ну и тет ак тив но сти 
и по ли ти ка у обла сти спољ них по сло ва, би ла пра ће на „ин сти ту-
ци о нал ним ра том” у ци љу мак си ми зо ва ња овла шће ња раз ли чи тих 
ак те ра на осно ву од ред би Ли са бон ског уго во ра.

Цен трал на фи гу ра при па да Ви со кој пред став ни ци ЕУ за 
спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку. И по ред то га што је циљ 
уво ђе ња ове но ве фи гу ре био да се пре ва зи ђе не ка да шњи ду а ли зам 
Ви со ки пред став ник за ЗСБП/ко ме сар за спољ не од но се, тај ду а-
ли зам ни је не стао. Европ ска слу жба пред ста вља кон кре тан из раз 
овог ду а ли зма. Је дин стве но пред ста вља ње ЕУ на ме ђу на род ном 
пла ну је ком пли ко ва но због по сто ја ња ве ли ког бро ја ак те ра ко ји ма 
је до де ље на ова уло га. Плу ра ли тет ак те ра у овој обла сти све до чи 
о ком про ми су Ли са бон ског уго во ра ка да је реч о ало ка ци ји по ли-
тич ког вођ ства у окви ру ЕУ. Ко ји од мно штва те ле фо на окре ну ти 
да би се до би ла ЕУ? Да ли је са умно жа ва њем ак те ра по бољ ша на 
„ви дљи вост” Уни је на ме ђу на род ном пла ну? И да ли  уоп ште ово 
умно жа ва ње пред ста вља нај бо љи пут за по бољ ша ње при су ства ЕУ 
на ме ђу на род ној сце ни? Чи ње ни ца је да по сто ји од ре ђе ни сте пен 
кон фу зи је око над ле жно сти у обла сти спољ ног де ло ва ња Уни је. 
Ви дљи ви при мер ове кон фу зи је је Европ ска слу жба, чи ја ор га ни-
за ци ја и над ле жно сти де лу ју „збр ка но и ком пли ко ва но”.53) Та ко ђе, 
ма ње је ви дљи во раз гра ни че ње из ме ђу овла шће ња у обла сти за јед-
нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке и дру гих овла шће ња на пла-
ну спољ ног де ло ва ња. Об је ди ња ва ње ци ље ва спољ не ак ци је Уни је 
чи ни ЗСБП ма ње ви дљи вом и ја сном, без соп стве ног „иден ти те та”, 
за раз ли ку од, ре ци мо, за јед нич ке тр го вин ске по ли ти ке или по ли-
ти ке раз во ја, чи ји су соп стве ни ци ље ви за др жа ни. Члан 24(1) Уго-

52) Jan Ga spers, „The qu est for Euro pean fo re ign po licy con si stency and the Tre aty of Lis bon“, 
op.cit., p. 27.

53) Из раз по ти че од бив шег фин ског ми ни стра ино стра них по сло ва Алек сан дра Ста ба (Ale-
xan der Stubb). Пре ма: Fra ser Ca me ron, AnIntroductiontoEuropeanForeignPolicy, op.cit., 
p. 78.
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во ра о ЕУ ка же да ЗСБП об у хва та „све обла сти спољ не по ли ти ке 
и сва пи та ња ко ја се од но се на без бед ност Уни је”, али те ци ље ве 
сле де и дру ге обла сти спољ ног де ло ва ња ЕУ. Иако је екс пли цит-
но на гла ше но да ова по ли ти ка ужи ва спе ци ја лан ста тус у но вом 
уго во ру, по ста вља се пи та ње ка ко ће се овај ста тус обез бе ди ти у 
прак си.54) Да кле, хо ри зон тал на по де ла над ле жно сти чи ни се ма ње 
ви дљи вом и ја сном не го у прет ход ним уго во ри ма.

DejanaM.Vukcevic

„L’ÉQUILIBREDIALECTIQUE”DU
SYSTÈMEINSTITUTIONNELDEL’UEDANS
LEDOMAINEDELAREPREÉSENTATION
EXTÉRIEURE:FICTIONOURÉALITÉ?

Sommaire
Dans cet ar tic le, l’aute ur s’ef for ce d’analyser l’iden tité in sti tu-

ti on nel le de l’UE en ma tiè re de la re présen ta tion extéri e u re. Mal gré la 
ten ta ti ve proc lamée d’une plus gran de cohéren ce et de l’ef fi ca cité dans 
le do ma i ne extéri e ur de l’UE, le tra ité de Lis bon ne crée une ima ge in-
sti tu ti on nel le com ple xe dans la qu el le une re présen ta tion extéri e u re uni-
que de l’UE est dif fi ci le. Ce la est dû au fa it qu’il y a un grand nom bre 
d’ac te urs et une con fu sion qu ant à la compéten ce dans le do ma i ne de 
l’ac tion extéri e u re de l’Union. Le no u ve au tra ité de me u re pri son ni er 
d’un mélan ge hybri de des lo gi qu es in ter go u ver ne men ta le et su pra na-
ti o na le qui se ca ractéri se par un man que de cla rité des rôles des in sti-
tu ti ons prévus par le tra ité. L’ar tic le est di visé en de ux par ti es. Dans la 
pre miè re par tie, l’aute ur analyse la no u vel le iden tité in sti tu ti on nel le de 
l’UE dans le do ma i ne de l’ac tion extéri e u re. Dans la de u xi ème par tie, 
l’aute ur tra i te l’ap pli ca tion des dis po si ti ons is ti tu i on nel les, mar quée des 
ten si ons per ma nen tes po ur le contrôle des po si ti ons de po u vo ir. Ce la est 
dû à des dis po si ti ons va gu es et im préci ses du tra ité de Lis bon ne laissаnt 
aux Etats mem bres et aux in sti tu ti ons une gran de mar ge de ma nœ u vre 
qu ant à l’in ter préta tion de le urs compéten ces. L’aute ur con clut que la 
plu ra lité d’ac te urs dans ce do ma i ne témo ig ne d’un com pro mis du tra ité 
de Lis bon ne qu ant à l’al lo ca tion du le a des hip po li ti que dans le ca dre de 
l’UE. Po ur cet te ra i son, il est dif fic le d’éta blir un équ i li bre en tre les in-
térêts des Etats mem bres et des in sti tu ti ons dans la con so li da tion post-
Lis bon ne en ma tiè re de re présen ta tion extéri e u re ce qui n’est pas sans 
réper cus si ons qu ant à la vi si bi lité de l’UE sur la scène in ter na ti o na le.

54)  Chri stop he Hil lion, „Cohéren ce et ac tion extéri e u re de l’Union européen ne“, op.cit., p. 19.
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Mots-clefs: ca pa cités in sti tu ti on nel les, iden tité in sti tu ti on nel le, re présen ta tion 
extéri e u re, Union européen ne, in sti tu ti ons, re la ti ons extéri e u res, 
intégra tion européen ne.
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Resume
L’Union européen ne, est-el le plus vi si ble sur la scène in ter na ti-

o na le après l’en trée en vi gu e ur du tra ité de Lis bon ne? L’ar chi tec tu re 
in sti tu ti on nel le de l’UE en ma tiè re de re présen ta tion extéri e u re est as-
sez com ple xe. L’en sem ble de l’ac tion extéri e u re de l’Union est re gro-
upé dans un même ti tre V re la tif à l’ac tion extéri e u re de l’UE. Po ur-
tant, le tra ité ne par vi ent pas à ef fa cer le cli va ge in ter go u ver ne men tal/
su pra na ti o nal qu’exi sta it aupa ra vant, ce qui a été con firmé par le fa it 
que la po li ti que étrangère et de sécu rité com mu ne a été so u mi se à des 
procédu res et rè gles spéci fi qu es par rap port au re ste de l’ac tion extéri e-
u re de l’UE. Dans le do ma i ne de la re présen ta tion extéri e u re, l’ob jec tif 
du tra ité de Lis bon ne a été d’en accroître la vi si bi lité, la sta bi lité et la 
cohéren ce. Or, le tra ité in tro du it la plu ra lité d’ac te urs dans ce do ma i ne, 
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et on as si ste à un che va uc he ment de le urs compéten ces en la ma tiè re. 
Ces ac te urs sont so u vent con frontés dans le pro ces sus de l’ap pli ca tion 
des dis po si ti ons du tra ité. Ce ci con fir me que le tra ité de Lis bon ne est 
avant to ut un grand com pro mis, qui s’ef for ce d’in sta u rer un équ i li bre 
en tre les intérêts des Etats mem bres et des in sti tu ti ons com mu na u ta i res, 
un équ i li bre qui est dif fi ci le à réali ser, ce qui n’est sans conséqu en ces 
po ur la vi si bi lité de l’UE sur le plan in ter na ti o nal. 

* Овај рад је примљен 19. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.





УДК 659.3/.4:340.137(497.11)

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 4/2012.

год. 19. vol. 38.
стр. 381-402

381

ИринаР.Милутиновић
Мегатрендуниверзитет,Београд

ХАРМОНИЗАЦИЈАНАЦИОНАЛНИХ
ПРОПИСАСАЕВРОПСКИМ

РЕГУЛАТОРНИМОКВИРОМУОБЛАСТИ
РАДИО-ДИФУЗИЈЕУСРБИЈИ

Сажетак
У ра ду је пред ста вљен европ ски ре гу ла тор ни оквир за област 

ра дио-ди фу зи је ко ји укљу чу је низ ме ђу на род них до ку ме на та, у 
ко ји ма је оства рен кон сен зус др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе и 
Европ ске уни је. Стан дар ди ко ји су по зна ти као европска пракса 
или европскистандардииз ра же ни су у фор ми ди рек ти ва или пре-
по ру ка и пред ста вља ју је дин ствен и оба ве зан ре гу ла тор ни оквир 
раз во ја ме диј ске сфе ре у свим др жа ва ма ин те гри са не Евро пе. Циљ 
ра да је да пре и спи та сте пен ускла ђе но сти из ме ђу зах те ва европ-
ског ре гу ла тор ног окви ра и до стиг ну ћа де ла до ма ће ме диј ске ре гу-
ла ти ве и ње ног спро во ђе ња. 

При ме ном ком па ра тив ног, де скрип тив ног ме то да и те о риј-
ске ана ли зе прав них до ку ме на та ко ји пред ста вља ју из вор ну гра-
ђу за ово ис тра жи ва ње, за кљу чу је мо да је уса гла ша ва ње до ма ће 
ре гу ла ти ве са европ ским стан дар ди ма у овој обла сти у зна чај ној 
ме ри при ме ње но у за кон ским ак ти ма ко ји су у пе ри о ду 2000–2012. 
го ди не до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји. За хва љу ју ћи по зи тив ним при-
ме ри ма хар мо ни за ци је оства ре ни су пред у сло ви за де мо крат ску 
тран сфор ма ци ју ме диј ског си сте ма Ср би је у це ли ни. Ме ђу тим, са 
ста но ви шта им пле мен та ци је про пи са них од ред би у прак си, по-
сма тра ни пе ри од ка рак те ри ше кр ше ње за ко на, Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је као и оба ве зу ју ћих ме ђу на род них до ку ме на та, чи ме је ис-
ка зан не до ста так по ли тич ке во ље да се ре фор ма ме диј ског си сте ма 
Ср би је спро ве де до след но и це ло ви то. Нај но ви ји иза зо ви раз во ја 
ра дио-ди фу зи је зах те ва ју од луч ни је, кон се квент ни је и те мељ ни је 
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уса гла ша ва ње до ма ће ре гу ла тор не прак се са европ ским ре гу ла тор-
ним окви ром за област ме ди ја.
Кључ не ре чи: ра дио-ди фу зи ја, ре гу ла ци ја, европ ски ре гу ла тор ни оквир, 

Ре пу бли ка Ср би ја

ЕВРОПСКИРЕГУЛАТОРНИОКВИР
ЗАОБЛАСТРАДИО-ДИФУЗИЈЕ

Европ ски ре гу ла тор ни оквир за област ра дио-ди фу зи је укљу-
чу је низ ме ђу на род них до ку ме на та у ко ји ма је оства рен кон сен зус 
др жа ва чла ни ца Са ве та Евро пе и Европ ске уни је. Стан дар ди ко ји 
су по зна ти као европскапракса или европскистандардиу обла сти 
ра дио-ди фу зи је афир ми шу нај ви ше вред но сти по зна те у де мо крат-
ским зе мља ма европ ске тра ди ци је. Из ра же ни су у фор ми ди рек-
ти ва или пре по ру ка и пред ста вља ју је дин ствен и оба ве зан ре гу ла-
тор ни оквир раз во ја ме диј ске сфе ре у свим др жа ва ма ин те гри са не 
Евро пе. 

Основ не вред но сти ко је про мо ви ше европ ски ре гу ла тор ни 
оквир за област ра дио-ди фу зи је уте ме ље не су у од ред ба ма ме ђу на-
род них до ку ме на та: Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма 
(1948)1) и Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да (1950)2), чи ја је су шти на у га ран то ва њу сло бо де ми шље ња и из-
ра жа ва ња, укљу чу ју ћи пра во на при ма ње ин фор ма ци ја пу тем би ло 
ко јих ме ди ја, што об у хва та и пра во да ни ко не бу де уз не ми ра ван 
због свог ми шље ња, као и пра во да тра жи, при ма и ши ри оба ве-

1) Члан 19 Де кла ра ци је гла си: „Сва ко има пра во на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња, што 
об у хва та пра во да не бу де уз не ми ра ван због свог ми шље ња, као и пра во да тра жи, при-
ма и ши ри оба ве ште ња и иде је би ло ко јим сред стви ма и без об зи ра на гра ни це“. - Уни-
вер зал на де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка, УН, 1948.

2) Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (по зна ти ја као Европ ска кон-
вен ци ја о људ ским пра ви ма)усво је на је у Ри му 1950. го ди не, а ини ци ра на Уни вер зал ном 
де кла ра ци јо мо људ ским пра ви ма.Члан 10 ст. 1 кон вен ци је гла си: „Сва ко има пра во на 
сло бо ду из ра жа ва ња. Ово пра во укљу чу је и сло бо ду на ста но ви ште и на при ма ње и са-
оп шта ва ње оба ве ште ња и иде ја без ме ша ња јав не вла сти и без об зи ра на гра ни це. Овај 
члан не спре ча ва др жа ве да ра дио-ста ни це, те ле ви зиј ске ста ни це и би о скоп ска пред у зе-
ћа под врг ну ре жи му до зво ла.“ 

 Ста вом 2 на ве де ног чла на Европ ске кон вен ци је на гла ше но је ве о ма ва жно пра ви ло у 
прав ној те о ри ји и прак си – да су сло бо де јед них огра ни че не сло бо да ма дру гих: „По-
што вр ше ње ових сло бо да по вла чи за со бом ду жно сти и од го вор но сти, оно мо же би ти 
под врг ну то фор мал но сти ма, усло ви ма, огра ни че њи ма или ка зна ма, ко ји су пред ви ђе ни 
за ко ном и ко ји су нео п ход ни у ин те ре су на ци о нал не без бед но сти, те ри то ри јал ног ин те-
гри те та или јав не си гур но сти, ра ди спре ча ва ња не ре да или зло чи на, ра ди за шти те здра-
вља или мо ра ла, ра ди за шти те угле да или пра ва дру гих, ра ди спре ча ва ња от кри ва ња 
оба ве ште ња при мље них у по ве ре њу или ра ди очу ва ња ауто ри те та и не при стра сно сти 
су до ва.“
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ште ња и иде је би ло ко јим сред стви ма и без об зи ра на гра ни це, уз 
мо гућ ност огра ни че ња ко ја про из ла зе из ду жно сти и од го вор но сти 
нео п ход них у де мо крат ском дру штву и пре ци зно про пи са них за ко-
ном. Су шти на на ве де них од ред би је у про мо ви са њу сло бо де из ра-
жа ва ња и сло бод ног про то ка ин фор ма ци ја, што пред ста вља кључ-
ни прав ни основ за по ступ ке ко ји се у ве зи са ме ди ји ма во де пред 
Европ ским су дом за људ ска пра ва у Стра збу ру. Бу ду ћи да је Ср би ја 
сук це сор Ју го сла ви је (пот пи сни ка Уни вер зал не де кла ра ци је) у ме-
ђу на род ним од но си ма, и чла ни ца Са ве та Евро пе, на ве де не од ред бе 
прак тич но пред ста вља ју са став ни део на ци о нал ног за ко но дав ства 
те има ју оба ве зу ју ћи ка рак тер. 

С об зи ром на чи ње ни цу да је Ре пу бли ка Ср би ја сте кла ста-
тус кан ди да та за при јем у члан ство у Европ ској уни ји, др жа ва је 
оба ве за на да ис пу ни оне про пи се ЕУ ко ји чи не AcquisCommunitai-
reу ауди о ви зу ел ној обла сти. Од до ку ме на та ко ји чи не ре гу ла тор ни 
оквир за на ци о нал на за ко но дав ства европ ских зе ма ља, по себ но су 
зна чај ни и Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор ми са ња3), 
Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел ним ме диј ским сер ви си ма4) и Европ ска 
кон вен ци ја о пре ко гра нич ној те ле ви зи ји5).

У по ме ну тој Де кла ра ци ји о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор-
ми са ња, Са вет Евро пе је афир ми сао су штин ски зна чај ме диј ског 
плу ра ли зма и ра зно вр сно сти са др жа ја ме ди ја у де мо крат ском дру-
штву, од ре див ши га у кон тек сту те мељ них пра ва на сло бо ду из ра-
жа ва ња и ин фор ми са ња, ка ко је га ран то ва но чла ном 10 Европ ске 
кон вен ци је.

Прин ци пи Са ве та Евро пе о ре ле вант ним пи та њи ма из ове 
обла сти са др жа ни су пре вас ход но у Ди рек ти ви о ауди о ви зу ел-
ним ме диј ским сер ви си ма (Ди рек ти ва АВМС),6) ко ја пред ста вља 
оба ве зу ју ћи ре гу ла тор ни до ку мент у обла сти свих ауди о ви зу-
ел них ме диј ских услу га на про сто ру Европ ске уни је. Будући да 
детерминише правце регулисања електронских медија у новом 
технолошком добу, у националним законодавствима, Ди рек ти-
ва АВМС данас представља посебно значајан документ европске 
медијске политике. Ди рек ти вом су об у хва ће ни, ка ко мо дел тра ди-
ци о нал ног те ле ви зиј ског еми то ва ња – та ко зва ни ли не ар ни ауди-

3) Де кла ра ци ја о сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор ми са ња усво је на је од 29. апри ла 1982.

4) Ди рек ти ва је усво је на ок то бра 1989, из ме ње на ју ла 1997. и по том де цем бра 2007. го ди-
не.

5) Кон вен ци ја је усво је на ма ја 1989, сту пи ла на сна гу ма ја 1993. и ре ви ди ра на ок то бра 
1998. Овај до ку мент је тре нут но у ре ви зи ји са основ ним ци љем да бу де при ла го ђен но-
вој ре ал но сти.

6) Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел ним ме диј ским сер ви си ма, де цем бар 2007.
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о ви зу ел ни ме диј ски сер вис, та ко и не ли не ар ни сер вис од но сно 
„услу га на зах тев“, при че му су пред ви ђе на два ни воа си сте ма 
пра ви ла: по себ на пра ви ла за ли не ар не сер ви се и по себ на пра ви ла 
за не ли не ар не.7) По ред то га, Директива АВМС донела је значајну 
промену у смислу диференцирања произвођача и преносника 
медијских садржаја (дакле у редефинисању самог појма медија),8) 
и у редефинисању појма емитованог програма9). 

Ра ди оства ре ња глав них за да та ка ко је је Са вет Евро пе иден-
ти фи ко вао као од бра ну и одр жа ва ње сво јих основ них прин ци па у 
но вим сре ди на ма и про мо ви са ње сло бо де из ра жа ва ња у сло же ном 
усло ви ма но вих ко му ни ка ци о них услу га, Са вет је осно вао Над зор-
ни ко ми тет за ме ди је и но ве ко му ни ка ци о не услу ге, ко ји при ме њу-
је по себ не прав не ин стру мен те. У том сми слу, као нај ва жни ји ин-
стру мент про мо ви сан од стра не Са ве та Евро пе из два ја се по ме ну та 
Европ ска кон вен ци ја о пре ко гра нич ној те ле ви зи ји (ЕЦТТ), чи ја је 
функ ци ја да обез бе ђу је ми ни мал на за јед нич ка пра ви ла у број ним 
обла сти ма аудио-ви зу ел не ствар но сти.10)

Европ ски стан дар диу обла сти ра дио-ди фу зи је опи са ни су 
у број ним пре по ру ка ма Са ве та Евро пе. Ме ђу зна чај ни јим до ку-
мен ти ма, са ста но ви шта спе ци фич но сти по тре ба тран сфор ма ци-
је до ма ћег ме диј ског си сте ма, из дво ји ли су се: Пре по ру ка Са ве та 
ми ни ста ра, Рец (2003) 9 о ме ра ма за про мо ви са ње де мо крат ског 

7) Директива је допуњена Препорукама о заштити малолетних лица и људском 
достојанству: Препорука 1882 (2009), Промоција интернет и онлајн медијских услуга 
прикладих за малолетнике; Декларација о заштити достојанства, безбедности и 
приватности деце на интернету (усвојена 20. 2. 2008); Препорука ЦМ / Рец (2009) 5 
Савета министара државама чланицама, о мерама за заштиту деце од штетних садржаја 
и понашања, као и промоција њиховог активног учешћа у новом информационом и 
комуникационом окружењу (усвојена 8. 7. 2009).

8) Према Директиви, произвођачи медијских садржаја означени као „провајдери“, 
нису више уједно и „емитери“, будући да нова технологија за дистрибуцију сигнала 
обезбеђује велике капацитете протока и различите друге услуге којима се медији раније 
нису бавили. Стога је Директивом предвиђено да убудуће компаније које поседују 
такозване мултиплексе, продају своје услуге емитовања, и то према новом принципу 
дозвола и договору о зони покривања. Тиме ће произвођачи садржаја односно програма 
бити ослобођени брига о инвестицијама у емисионој инфраструктури, али ће услуге 
емитовања морати да плаћају према тржишним условима. -  Ди рек ти ва о аудио-ви зу ел-
ним ме диј ским сер ви си ма, де цем бар 2007.

9) Који, према Директиви АВМС означава „скуп покретних и непокретних слика са или 
без звука који представља индивидуални део у оквиру распореда или каталога који 
је установио провајдер медијског сервиса и чији се облик и садржај могу упоредити 
са обликом и садржајем телевизијског емитовања“. - Директива о аудио-визуелним 
медијским сервисима, децембар 2007.

10) На при мер, сло бо да из ра жа ва ња, про гра ми ра ње, огла ша ва ње, спон зор ства и за шти та 
пра ва по је ди на ца, и да обез бе ди да пре нос услу га те ле ви зиј ског про гра ма бу де у скла ду 
са ње ним од ред ба ма. 
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и дру штве ног до при но са ди ги тал ног еми то ва ња; Пре по ру ка о ме-
диј ском плу ра ли зму и ра зно ли ко сти ме диј ског са др жа ја (2007); 
Пре по ру ка Р (96) 10 о га ран то ва њу не за ви сно сти јав ног ра ди о ди-
фу зног сер ви са; Пре по ру ка ЦМ / Рец (2007) 16 др жа ва ма чла ни-
ца ма о ме ра ма за про мо ви са ње вред но сти јав ног сер ви са ин тер не-
та; Де кла ра ци ја о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них те ла 
у сек то ру еми то ва ња (2008); Де кла ра ци ја о рас по де ли и упра вља-
њу ди ги тал ним ди ви ден да ма и јав ном ин те ре су (2008); Де кла ра-
ци ја Са ве та ми ни ста ра ЕУ о сло бо ди ко му ни ка ци ја на ин тер не ту 
(2008); Пре по ру ка 2009/625/ЕК за ме диј ску пи сме ност у ди ги-
тал ном окру же њу за кон ку рент ни ју и са др жај ни ју ауди о ви зу ел ну 
де лат ност за ин клу зив но дру штво; Де кла ра ци ја о уло зи ме ди ја 
ци вил ног дру штва у про мо ви са њу дру штве не ко хе зи је и ме ђу кул-
тур ног ди ја ло га (2009); Ко му ни ка ци ја Европ ске ко ми си је о др жав-
ној по мо ћи јав ном ра ди о ди фу зном сер ви су у до ме ну фи нан си ра ња 
(2001, 2009); Мо дел за ко на о ра дио-ди фу зи ји као сер ви су јав но сти, 
ITU/BDT – Уне ско (2000); Пре по ру ка Са ве та ми ни ста ра Рец (2003) 
9 о ме ра ма за про мо ви са ње де мо крат ског и дру штве ног до при но-
са ди ги тал ног еми то ва ња; Де кла ра ци ја о рас по де ли и упра вља њу 
ди ги тал ним ди ви ден да ма и јав ном ин те ре су (2008). Свр ха ових до-
ку ме на та су прак тич ни са ве ти, кон крет на упут ства, ко ја зе мља ма у 
тран зи ци ји тре ба да ука жу на од ре ђе не мо де ле ре гу ли са ња ме диј-
ске сфе ре на европ ски и де мо крат ски на чин.

У на ве де ним ди рек ти ва ма и пре по ру ка ма фор му ли са ни су 
ци ље ви про ме на ме диј ских си сте ма у тран зи ци ји, као и за да ци др-
жа ва у овом про це су. По чет ком 2000-их го ди на, Ре пу бли ка Ср би ја 
се су сре ла са за да ци ма ин сти ту ци о нал не тран сфор ма ци је ме диј-
ског си сте ма у тран зи ци ји, ко ји су са др жа ни у усва ја њу и им пле-
мен ти ра њу сле де ћих европ ских ре гу ла тор них стан дар да у до ма ћи 
за ко но дав ни оквир: осло ба ђа ње ме ди ја од ути ца ја вла сти, као и 
дру гих по ли тич ких аге на са, фи нан сиј ских и оста лих цен та ра мо-
ћи; спро во ђе ње вла снич ке тран сфор ма ци је ме ди ја и уво ђе ње ме-
диј ског тр жи шта, од но сно ду ал ног мо де ла вла сни штва над ме ди-
ји ма; уки да ње мо но по ла вла сти над ме ди ји ма и уки да ње мо но по ла 
по је ди них ме ди ја, спро во ђе њем тран сфор ма ци је др жав них ра дио-
те ле ви зи ја у ме диј ски мо дел јав не ра дио-ди фу зи је – ко ји је пре пу-
штен ме диј ским про фе си о нал ци ма над чи јим ра дом се ус по ста вља 
јав на – ци вил на кон тро ла; уво ђе ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла, 
ко ји ма се са вла ди них ин сти ту ци ја пре но се на ци вил ни сек тор ин-
ге рен ци је за до де љи ва ње до зво ла за еми то ва ње про гра ма и над зор 
над ра ди о ди фу зним уста но ва ма, у скла ду са за кон ским усло ви ма и 
јав ним ин те ре сом, и тран спа рент но – пу тем јав них кон кур са; спро-
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во ђе ње ме диј ског плу ра ли зма и ди вер си фи ка ци је про грам ског са-
др жа ја; спре ча ва ње не до зво ље не ме диј ске кон цен тра ци је и ус по-
ста вља ње тран спа рент но сти вла сни штва над ме ди ји ма; уво ђе ње 
ди ги тал ног еми то ва ња те ле ви зиј ских про гра ма. 

Усва ја ње и при ме на на ве де них стан дар да у на ци о нал ном ме-
диј ском за ко но дав ству, од но сно хар мо ни за ци ја са европ ским ре гу-
ла тор ним окви ром, ис так ну та је као је дан од им пе ра ти ва у про це су 
ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је у европ ске ин сти ту ци је. 

ХАРМОНИЗАЦИЈАСАЕВРОПСКИМ
РЕГУЛАТОРНИМОКВИРОМ

У пе ри о ду од 2000. до 2012. го ди не, при ла го ђа ва ње до ма ћег 
ме диј ског за ко но дав ства европ ској ре гу ла тор ној прак си оства ри-
ва но је у скла ду са на че ли ма ко ја су про кла мо ва на на зва нич ном 
веб-сај ту Про фе си о нал ног европ ског удру же ња ре гу ла тор них те-
ла (ЕПРА)11), чи ји је Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја по ста ла 
пу но прав ни члан. ЕПРА пред ви ђа спе ци фич но сти при ме не европ-
ских стан дар да у на ци о нал ним ме диј ским за ко но дав стви ма, ко је 
су усло вље не кон крет ним дру штве но-исто риј ским, по ли тич ким, 
кул тур ним, тех но ло шким и дру гим окол но сти ма у раз ли чи тим др-
жа ва ма.12) Ра ди ефи ка сног при ла го ђа ва ња аутен тич них за ко но дав-
ста ва зе ма ља у тран зи ци ји европ ском ре гу ла тор ном окви ру, пре-
по ру че но је да се по сту пак им пле мен та ци је европ ских стан дар да 
у на ци о нал на за ко но дав ства спро во ди па жљи вим при ла го ђа ва њем 
нор ми европ ске ре гу ла ти ве по сто је ћој прак си и прав ном си сте му, 
има ју ћи у ви ду спе ци фич но сти за ко но дав не тра ди ци је и оства ре ни 
ни во де мо кра ти је у од ре ђе ној др жа ви. Да кле, про кла мо ва но је на-
че ло да сва ка су ве ре на др жа ва фор ми ра сво је си сте ме ре гу ла ци је у 
скла ду са европ ским стан дар ди ма, на на чин ко ји оси гу ра ва њи хо-
ву при мен љи вост у усло ви ма спе ци фич них дру штве них по тре ба.13)

Као пр ви циљ од но сно услов свих оста лих про ме на на по-
чет ку тран зи ци је ме диј ске сце не у Ср би ји, ис так ну то је осло ба-
ђа ње ме ди ја од ути ца ја вла сти, као и дру гих по ли тич ких аге на са 
ме диј ског си сте ма укљу чу ју ћи и оста ле цен тре мо ћи. За да так др-
жа ве у овом кон тек сту је сте да као основ но на че ло у уста ву и ме-
диј ским за ко ни ма про пи ше и оси гу ра спро во ђе ње од ре ђе них ме ра 

11) Еuropean Plat form of Re gu la tory Aut ho ri ti es – ЕPRА, www.epra.org .

12) http://www.epra.org/ar tic les/abo ut-re gu la tory-aut ho ri ti es, по се ће но 14. 4. 2012.

13) Је ле на Сур чу ли ја, „Уло га ме диј ских ре гу ла тор них те ла: сло бо да и над зор“, Српска
правнаревија, го ди на 4, бр. 7, Прав ни фо рум, Бе о град, 2008, стр. 22.
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ко ји ма би су зби ла соп стве ни ути цај и ути цај дру гих по ли тич ких 
ак те ра као и по сед ни ка фи нан сиј ске мо ћи на јав ну сфе ру и санк-
ци о ни са ла дру га чи је по на ша ње, чи ме се обез бе ђу је мо гућ ност да 
ци вил ни сек тор бу де кон тро лор и кри ти чар ме диј ске прак се, а ти-
ме кон тро лор и кри ти чар вла сти. У том ци љу, Са вет Евро пе је у 
ре зо лу ци ји 1636 (2008) дао Ин ди ка то ре за ме ди је и де мо кра ти ју 
Са ве та Евро пе, где по себ но на гла ша ва са мо стал ност при ват них у 
од но су на ин сти ту ци је др жа ве или ком па ни је под кон тро лом др жа-
ве (јав на пред у зе ћа). Ово зна чај но пи та ње об ра ђе но је и у до дат ку 
Пре по ру ке Са ве ту ми ни ста ра, Рец (2003) 9 о ме ра ма за про мо ви са-
ње де мо крат ског и дру штве ног до при но са ди ги тал ног еми то ва ња. 
Зна чај овог до ку мен та огле да се пре вас ход но у под сти ца њу др жа ва 
чла ни ца ЕУ да тра же на чи не за бр жи пре ла зак на ди ги тал но еми-
то ва ње, ин си сти ра ју ћи при том на стрикт ном по што ва њу ин те ре са 
јав но сти, као и ин те ре са и огра ни че ња свих ка те го ри ја елек трон-
ских ме ди ја, по себ но не ко мер ци јал них и ре ги о нал них од но сно ло-
кал них елек трон ских ме ди ја. У том сми слу, пред Ср би јом је иза зов 
да обез бе ди од го ва ра ју ћи де мо крат ски прав ни оквир и по вољ не 
еко ном ске и тех нич ке усло ве у су срет ди ги та ли за ци ји. 

Сле де ћи услов тран зи ци је ме диј ског си сте ма Ср би је са-
др жан је у нор ма тив ном уоб ли ча ва њу про це са вла снич ке тран-
сфор ма ци је и уво ђе њу ме диј ског тр жи шта, од но сно ду ал ног мо-
де ла вла сни штва над ме ди ји ма. Циљ овог зах те ва био је, та ко ђе, 
афир ма ци ја јав ног ин те ре са, ко ја се спро во ди су зби ја њем ути ца ја 
на ци о нал не и ло кал не вла сти на ме ди је, за кон ским ин стру мен та-
ри ју мом ко ји пред ви ђа по сто ја ње при ват ног од но сно ко мер ци јал-
ног вла сни штва над елек трон ским и штам па ним ме ди ји ма, по ред 
ин сти ту ци ја ра ди о ди фу зног ме ди ја ти па јав ног сер ви са, ко ји при-
па да ју др жав ном вла сни штву.14) Вла снич ка ди вер си фи ка ци ја ме-
диј ског тр жи шта, сход но европ ским стан дар ди ма, пред ви ђе на је 
За ко ном о ра дио-ди фу зи ји из 2002. го ди не15). Пр во бит ни че тво ро-
го ди шњи рок за при ва ти за ци ју свих др жав них елек трон ских ме-
ди ја, у За ко ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра дио-ди фу зи ји из 
2005. го ди не про ду жен је нај ка сни је до 31. де цем бра 2007. го ди-
не.16) Упр кос од ред ба ма За ко на о ра дио-ди фу зи ји, про цес вла снич-
ке тран сфор ма ци је ме ди ја у Ср би ји за у ста вљен је по сле при ва ти-
за ци је 31 елек трон ског и 25 штам па них ме ди ја, услед по ли тич ких 

14) Ра де Ве ља нов ски, „Ме ди ји и др жа ва у тран зи ци ји“, Годишњак, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, 2009, стр. 368.

15) За кон о ра дио-ди фу зи ји, „Сл. гла сник РС“ бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 
85/2006, 86/2006. и 41/2009

16) За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра дио-ди фу зи ји, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
76/2005, чл. 4. 
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при ти са ка и фи нан сиј ских уце на пре о ста лих ло кал них ме ди ја ко ји 
су про те ство ва ли про тив при ва ти за ци је. Фор мал но, про цес при ва-
ти за ци је за у ста вљен је усту па њем Вла де Ре пу бли ке Ср би је пред 
овим при ти сци ма, ко ја је свој За кљу чак о по тре би да се за у ста ви 
про цес при ва ти за ци је ра дио и те ле ви зиј ских ста ни ца оправ да ла 
ин те ре си ма на ци о нал них ма њи на и по тре бом еми то ва ња про гра ма 
на њи хо ви ма је зи ци ма.17)

Зна ча јан ис ко рак у прав цу де мо кра ти за ци је ме диј ског си-
сте ма би ло је уво ђе ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла(In de pen dent 
Re gu la tor Body), ко ји ма се са вла ди них ин сти ту ци ја пре но се на 
ци вил ни сек тор ин ге рен ци је за до де љи ва ње до зво ла за еми то ва ње 
про гра ма, у скла ду са за кон ским усло ви ма и јав ним ин те ре сом, и 
тран спа рент но – пу тем јав них кон кур са. Овај стан дард пред ви ђа 
пра ви ло пот пу но сло бод ног, да кле без ика квих до зво ла, осни ва ња 
штам па них ме ди ја, док се у слу ча ју елек трон ских ме ди ја тра ди ци-
о нал ним ин сти ту ци ја ма др жа ве од у зи ма пра во из да ва ња до зво ла 
за еми то ва ње ра дио и те ле ви зиј ских про гра ма. Пре по ру ка Са ве та 
Евро пе о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них ор га на у обла-
сти ра дио-ди фу зи је Р (2000) 23, слу жи као осно ва за осни ва ње ова-
квих ре гу ла тор них ор га на из обла сти ра дио-ди фу зи је у др жа ва ма 
чла ни ца ма Са ве та Евро пе и зе мља ма Европ ске уни је.18) У Пре по-
ру ци се ка же: „Пре по ру чу је се да вла де др жа ва чла ни ца: осну ју, 
ако то већ ни су учи ни ле, не за ви сне ре гу ла тор не ор га не у обла сти 
ра дио-ди фу зи је...“19), а у Анек су овог до ку мен та по себ но је на гла-
ше на не за ви сност и дис тан ца у од но су на по ли тич ке и дру ге ути-
ца је: „Др жа ве чла ни це тре ба да обез бе де осни ва ње и нео ме та но 
функ ци о ни са ње ре гу ла тор них ор га на у обла сти ра дио-ди фу зи је 
ства ра њем од го ва ра ју ћег за кон ског окви ра у те свр хе. Пра ви ла и 
про це ду ре ко ји уре ђу ју функ ци о ни са ње ре гу ла тор них ор га на или 
ути чу на то функ ци о ни са ње тре ба ја сно да по твр де и за шти те њи-
хо ву не за ви сност.“20) Слич но то ме, Ин ди ка то ри за ме ди је у де мо-
кра ти ји Са ве та Евро пе, Пре по ру ка 1848 (2008)21), на во де да „ре-

17) За кљу чак Вла де 05 бр. 023-8988/2007 об ја вљен је 27. 12. 2007. го ди не. 

18) Ипак, с об зи ром на по ја ву кон вер ген ци је ме ди ја, те ле ко му ни ка ци ја и оста лих ин фор-
ма ци о них услу га по след њих го ди на, по је ди ни ауто ри ква ли фи ку ју ову Пре по ру ку као 
„већ по ма ло за ста ре лу“, „јер су мно ге зе мље у ме ђу вре ме ну усво ји ле но ве за ко не ко ји 
пре по зна ју кон вер ген ци ју, тј. спа ја ње ре гу ла тор них ор га на из обла сти ме ди ја и те ле ко-
му ни ка ци ја“.- Је ле на Сур чу ли ја, нав. де ло., стр. 22-23.

19) Пре по ру ку бр. Р (2000)7 о не за ви сно сти и функ ци ја ма ре гу ла тор них ор га на у обла сти 
ра дио-ди фу зи је, усво јио је Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе, 20. де цем бра 2000, и од-
но си се на све зе мље чла ни це Са ве та Евро пе.

20) Исто,Анекс II, 3.

21) Члан 8.15 Препоруке Савета Европе 1848 (2008).
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гу ла тор но те ло за ра ди о ди фу зне еми те ре мо ра функ ци о ни са ти на 
не при стра сан и ефи ка сан на чин, на при мер, при ли ком из да ва ње 
до зво ла.“ (...) 

Осни ва њем Ре пу блич ке ра ди о ди фу зне аген ци је (РРА) у скла-
ду са За ко ном о ра дио-ди фу зи ји, Ср би ја се фор мал но ускла ди ла са 
европ ским пра вом, јер Ди рек ти ва АВМС зах те ва да сва ка др жа ва 
чла ни ца обез бе ђу је не за ви сност на ци о нал ног ре гу ла тор ног те ла 
од го вор ног за спро во ђе ње Ди рек ти ве. Је згро до ма ћег ре гу ла тор ног 
те ла су три ин сти ту ци је: Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја (РРА), 
Ре пу блич ка аген ци ја за те ле ко му ни ка ци је (РА ТЕЛ) и са мо ре гу ла-
тор ни Са вет за штам пу. Европ ски стан дар ди пре по ру чу ју обез бе-
ђе ње ин стру ме на та ефи ка сни је са рад ње из ме ћу РРА и РА ТЕЛ-а, 
у су срет иза зо ви ма пре ла ска на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма у 
бли ској бу дућ но сти.22)

У ци љу за шти те не за ви сно сти ре гу ла тор ног ор га на у обла-
сти ра дио-ди фу зи је од упли та ња по ли тич ких или еко ном ских ин-
те ре са, Пре по ру ком Р (2000) 23 де фи ни са на су пре ци зна пра ви ла 
ко ја се ти чу ду жно сти и овла шће ња ре гу ла тор них ор га на, њи хо вог 
са ста ва, де мо крат ског и тран спа рент ног име но ва ња и раз ре ше ња 
њи хо вог члан ства, као и на чи ни за утвр ђи ва ње њи хо ве од го вор но-
сти, не спо ји во сти функ ци ја чла но ва ре гу ла тор них те ла са дру гим 
сек то ри ма у ко ји ма мо же да до ђе до су ко ба ин те ре са.23) По себ но је 
зна чај но да на чи ни њи хо вог фи нан си ра ња бу ду ја сно де фи ни са ни 
за ко ном, јер је фи нан си ра ње ре гу ла тор них ор га на још је дан кључ-
ни еле мент њи хо ве не за ви сно сти. У прак си се ове пре по ру ке при-
ме њу ју дру га чи је у раз ли чи тим прав ним си сте ми ма. 

Је дан од зна чај ни јих за да та ка ме диј ске тран зи ци је је сте уки-
да ње мо но по ла вла сти над ме ди ји ма и уки да ње мо но по ла по је ди-
них ме ди ја. Са вет Евро пе по све ћу је зна чај ну па жњу стан дар ди ма 
ко ји се од но се на ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње јав ног ме диј ског 
сер ви са. Про цес тран сфор ма ци је др жав них ра дио-те ле ви зи ја ко ји 
су у со ци ја ли зму сма тра ни „са став ним де лом др жав ног еста бли-
шмен та“, у ме диј ски мо дел јав не ра дио-ди фу зи је ко ји је пре пу-
штен ме диј ским про фе си о нал ци ма над чи јим ра дом се ус по ста вља 
јав на кон тро ла, опи сан је у Пре по ру ци бр. Р (96) 10 о га ран то ва њу 
не за ви сно сти јав ног сер ви са ра дио-ди фу зи је.24) Пре по ру ка ис ти че 

22) Веб-сајт Министарства за телекомуникације и информационо друштво 
 http://www.mtid.gov.rs/digitalizacija/digitalizacija/proces_donosenja_strategije_za_

prelazak_sa_analognog_na_digitalno_emitovanje_radio_i_televizijskog_programa_u_repu-
blici_srbiji.587.html - 26. 4. 2010.

23) Пре ма: Је ле на Сур чу ли ја, нав. де ло, стр. 23-25.

24) Пре по ру ку је усво јио Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе, 11. сеп тем бра 1996. го ди не.
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на че ло ауто ном но сти јав ног сер ви са, као „ме диј ског мо де ла ко ји 
је осно ван од јав но сти, фи нан си ран од јав но сти и кон тро ли сан од 
јав но сти“25), и на бра ја ор га ни за ци о на и про грам ска пи та ња – уре-
ђи вач ку не за ви сност и ин сти ту ци о нал ну ауто но ми ју – ко ја сво јим 
за кон ским ак ти ма мо ра ја сно да га ран ту је др жа ва. Ис так ну ти су 
прин ци пи за шти те са мо стал но сти јав ног сер ви са у до ме ну: кон-
цеп ци је и про из вод ње про гра ма, уре ђи вач ке по ли ти ке и ор га ни-
за ци је де лат но сти сер ви са, за по шља ва ња и ру ко во ђе ња осо бљем 
уну тар сер ви са, упра вља ња фи нан сиј ским сред стви ма, пот пи-
си ва ња прав них ака та ко ји се од но се на по сло ва ње сер ви са и за-
сту па ња сер ви са у прав ним по ступ ци ма и пре ма тре ћим ли ци ма. 
Та ко се оства ру је функ ци ја јав ног сер ви са, ко ји је де фи ни сан као 
„ра зно вр сна, плу ра ли стич ка по ну да ин фор ма тив них, обра зов них, 
за бав них и дру гих са др жа ја, ко ја се про из во ди по нај ви шим стан-
дар ди ма ква ли те та и ко ја је на ме ње на свим дру штве ним гру па ма 
и по је дин ци ма без дис кри ми на ци је“.26) Про то кол о си сте му јав ног 
еми то ва ња у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ (Ам стер дам ски про то кол) 
де фи ни ше над ле жно сти Европ ске уни је и др жа ва чла ни ца у овој 
обла сти. Прин ци пи за при ме ну пра ви ла др жав не по мо ћи јав ном 
ра ди о ди фу зном сер ви су у до ме ну фи нан си ра ња на ве де ни су у Ко-
му ни ка ци ји Европ ске ко ми си је из 2001. го ди не. Ре ви ди ра на Ко му-
ни ка ци ја усво је на је 2. ју ла 2009, и она је ви ше фо ку си ра на на од-
го вор ност и ефек тив ну кон тро лу јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са на 
на ци о нал ном ни воу, укљу чу ју ћи тран спа рент ну про це ну укуп ног 
ути ца ја јав но фи нан си ра них но вих ме ди ја – ко ји су за ми шље ни да 
де лу ју као јав ни сер вис. У Пре по ру ка ма се тра жи да се си ту а ци ја 
у по гле ду фи нан си ра ња јав ног ра ди о ди фу зног сер ви са мо ра да ље 
раз ја шња ва ти у скла ду са суд ском прак сом европ ских су до ва.

У Пре по ру ка ма о јав ном ра ди о ди фу зном сер ви су из 2004. го-
ди не, Пар ла мен тар на скуп шти на Евро пе на гла ша ва да су услу ге 
јав ног сер ви са обич но из ло же не при ти сци ма од стра не по ли тич-
ких и еко ном ских ин те ре са, кон ку рен ци је ко мер ци јал них ме ди ја, 
фи нан сиј ских те шко ћа и опа сно сти ма од кон цен тра ци је ме ди ја. У 
овом до ку мен ту се кон ста ту је оба ве за јав них ра ди о ди фу зних слу-
жби да ра де не за ви сно од цен та ра еко ном ске и по ли тич ке мо ћи, 
али се на гла ша ва и по тре ба ко ег зи стен ци је јав них и ко мер ци јал них 
ме ди ја ко јом се у ве ли кој ме ри до при но си ино ви ра њу, ди вер си фи-
ка ци ји и по бољ ша њу ква ли те та про гра ма. 

25) Ра де Ве ља нов ски, ЈавниРТВсервисуслужбиграђана, Клио, Бе о град, 2005, стр. 24.

26) Пре по ру ка бр. Р (96) 10 о га ран то ва њу не за ви сно сти јав ног сер ви са ра дио-ди фу зи је.
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С об зи ром на спе ци фич но сти по ло жа ја и за да та ка јав ног 
ра ди о ди фу зног сер ви са, Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро-
пе под сти че др жа ве чла ни це да де фи ни шу од го ва ра ју ће за кон ске, 
ин сти ту ци о нал не и фи нан сиј ске окви ре за функ ци о ни са ње јав ног 
ра ди о ди фу зног сер ви са. У том ци љу је гру па струч ња ка за јав ни 
ме диј ски сер вис у ин фор ма ци о ном дру штву, 2008. го ди не ура ди ла 
из ве штај о то ме ка ко би др жа ва чла ни ца тре ба ло да обез бе ди прав-
не, фи нан сиј ске, тех нич ке и дру ге од го ва ра ју ће усло ве, ка ко би се 
омо гу ћи ло да јав ни ме диј ски сер вис оба вља сво је над ле жно сти. 

Што се ти че ко мер ци јал них ме ди ја, па жња Са ве та Евро пе 
углав ном је усме ре на на са др жај ре гу ла тор не по ли ти ке као и на 
про блем ме диј ске кон цен тра ци је. Од по себ ног зна ча ја је пре по-
ру ка Са ве та Евро пе зе мља ма у тран зи ци ји о спре ча ва њу не до зво-
ље не ме диј ске кон цен тра ци је и ус по ста вља њу тран спа рент но сти 
вла сни штва над ме ди ји ма. Ин си сти ра ње на спре ча ва њу мо но по ла 
др жа ве или по је ди на ца у јав ној сфе ри је пред у слов де мо крат ског 
ре форм ског про це са, јер пре ве ли ка кон цен тра ци ја вла сни штва над 
ме ди ји ма омо гу ћа ва вр ше ње до ми нант ног ути ца ја на јав но мне ње, 
чи ме се не га тив но ути че на ње го во де мо крат ско струк ту ри ра ње. 
У Пре по ру ци се ка же: „При пад ни ци јав но сти тре ба да има ју мо-
гућ ност рав но прав ног и не при стра сног при сту па не ким основ ним 
ин фор ма ци ја ма о ме ди ји ма ка ко би фор ми ра ли ми шље ње о вред-
но сти ко ју тре ба да ти ин фор ма ци ја ма, иде ја ма и ми шље њи ма ко је 
ши ри ме диј“. Хар мо ни за ци ја са европ ском ме диј ском по ли ти ком и 
ре гу ла ти вом зах те ва уво ђе ње ин стру мен та ри ја ко ји ма се обез бе ђу-
је тран спа рент ност вла сни штва над ме ди ји ма, од но сно ме ха ни зам 
упо зна ва ња јав но сти са вла сни ци ма по је ди них ме диј ских ку ћа или 
ве ли чи ном њи хо вог уде ла у вла сни штву, укљу чу ју ћи и сва ли ца 
ко ја су са њи ма по ве за на на на чин да мо гу има ти ути цај на про-
грам ске са др жа је.

Бу ду ћи да је уса гла ша ва ње ре гу ла ти ве оба ве зно – ка ко у 
зе мља ма ко је су пред ња чи ле у ства ра њу стан дар да и прин ци па, 
та ко и у на ци о нал ним за ко но дав стви ма зе ма ља ко је ни су чла ни-
це Европ ске уни је –пред ста вље ни стан дар ди, као и дру ги при па-
да ју ћи за јед нич ком европ ском ре гу ла тор ном окви ру, усво је ни су 
и про пи са ни у ме диј ским прав ним ак ти ма ко ји су до не ти у пе ри-
о ду 2002–2012. го ди не у Ср би ји.Пре вас ход но, на ве де ни стан дар-
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ди угра ђе ни су у За кон о ра дио-ди фу зи ји27), За кон о јав ном ин-
фор ми са њу Ре пу бли ке Ср би је28), За кон о огла ша ва њу29) и За кон о 
елек трон ским ко му ни ка ци ја ма30). Та ко ђе, при пре мљен је и За кон 
о не до зво ље ном об је ди ња ва њу и јав но сти вла сни штва јав них гла-
си ла31), ко ји (исти на) тек тре ба да уђе у скуп штин ску про це ду ру 
из ја шња ва ња и од лу чи ва ња. Оства рен је, да кле, зна ча јан до при-
нос екс пе ра та из ци вил ног сек то ра и вла сти, да се у прав ни и ме-
диј ски си стем Ср би је уне се дух де мо кра ти је и ви со ких европ ских 
стан дар да. Без сум ње, оства ре ни су пр ви пред у сло ви де мо крат ске 
тран сфор ма ци је ме диј ског си сте ма. 

Ме ђу тим, у прак си, пе ри од тран зи ци је ме диј ског си сте ма Ср-
би је ко ји је спро во ђен у по сма тра ном пе ри о ду, ка рак те ри ше спо ро 
и не кон се квент но оства ри ва ње за ко на, чак и ње го во че сто кр ше-
ње. Сто га озби љан пре о крет у ме диј ској сфе ри ни је у пот пу но сти 
оства рен. Прем да је за кон ска ини ци ја ти ва има ла не сум њив до при-
нос де мо кра ти за ци ји ста ња у ме диј ском си сте му Ср би је и ње го вој 
са вре ме ни јој прав ној за сно ва но сти, уоча ва се низ не до ста та ка ко ји 
тран зи ци ју ме диј ског си сте ма Ср би је од ре ђу ју као успо ре ну:

1.Приватизација медија није успела ни ти су пред ви ђе ни 
ме ха ни зми ко ји ма би се га ран то ва ло спро во ђе ње за кон ски про пи-
са них ро ко ва. Др жа ва је не ме диј ским за ко ни ма32) ин тер ве ни са ла у 
ме диј ску сфе ру (чи не ћи кр ше ње За ко на и Уста ва), ко ји ма је омо гу-
ћи ла да мно ги ло кал ни ме ди ји не бу ду при ва ти зо ва ни и да оста ну 
у не ком ви ду др жав ног или вла сни штва ло кал них ор га на вла сти. 

2. Про е вроп ски Закон о медијској концентрацији на пи сан 
2008. го ди не до да нас ни је про це су и ран у Пар ла мен ту, чи ме су 
оста ла не ре гу ли са на пи та ња не до зво ље ног об је ди ња ва ња вла сни-
штва над ме ди ји ма од но сно ме диј ског укруп ња ва ња, а по да ци о 
ме диј ском тр жи шту, уде лу др жа ве и по је ди на ца у вла сни штву ме-
ди ја у Ср би ји – не тран спа рент ни. При том, овај за кон ни је на ве ден 
у се ту за ко на пред ви ђе них за из ме не и до пу не у оба ве зу ју ћем до-
ку мен ту „Стра те ги ја раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу-

27) За кон о ра дио-ди фу зи ји, „Сл. гла сник РС“ бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 
85/2006, 86/2006. и 41/2009.

28) За кон о јав ном ин фор ми са њу, „Сл. гла сник РС“ бр. 43/2003, 61/2005. и 71/2009.

29) За кон о огла ша ва њу, „Сл. гла сник РС“ бр. 79/2005.

30) За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/2010.

31) Кра ће се на зи ва За кон о ме диј ској кон цен тра ци ји.

32) За кон о ло кал ној са мо у пра ви (2007), За кон о гра ду Бе о гра ду (2007), За кон о на ци о нал-
ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на (2009).
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бли ци Ср би ји до 2016. го ди не“33), ко ји је Вла да до не ла у сеп тем бру 
2011. 

3. Упр кос чи ње ни ци по твр ђе ној од стра не Устав ног су да Ре-
пу бли ке Ср би је, да је За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма из 
2010. го ди не, не са гла сан са Уста вом РС34), бу ду ћи да кр ши осно-
во људ ско пра во о не по вре ди во сти тај но сти пи са не ко му ни ка ци је 
– ко је је за га ран то ва но и Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским 
пра ви ма и Европ ском кон вен ци јом, у по ме ну тој Вла ди ној Ме диј-
ској стра те ги ји ни овај за кон ни је пред ви ђен за из ме не. 

4. Ме диј ска стра те ги ја35) ни је на објек ти ван на чин раз мо три-
ла и пре до чи ла ствар ни учи нак тран зи ци о них по сло ва у обла сти 
ме диј ског си сте ма Ср би је – а ко ји су пред ста вља ли оба ве зу, ка ко 
са ста но ви шта до ма ћег ме диј ског за ко но дав ства, та ко и са ста но ви-
шта са вре ме не европ ске ме диј ске по ли ти ке, ни ти про јек ту је пра-
вац сле де ће фа зе у ре фор ми ме диј ског си сте ма Ср би је и ње го ве 
ре гу ла ти ве, узи ма ју ћи у об зир ак ту ел не при о ри те те европ ске ме-
диј ске по ли ти ке.

У по сма тра ном пе ри о ду за бе ле же ни су и дру ги при ме ри 
кр ше ња Уста ва и за ко на при ли ком спро во ђе ња за ко но дав не про-
це ду ре, у слу ча је ви ма, на при мер, уста но вље ња и из бо ра чла но-
ва Са ве та РРА36), име но ва ња Управ ног од бо ра и ди рек то ра РТС37) 

и дру ги38)). Ко нач но, све вла де фор ми ра не у пе ри о ду 2000–2012. 
го ди не ис по ља ва ле су из ве стан сте пен уз др жа но сти у од но су на 
спро во ђе ње те мељ не и до след не тран сфор ма ци је ме диј ског си сте-
ма у Ср би ји. 

33) Стра те ги ја раз во ја си сте ма ин фор ми са ња до 1916. го ди не,„Слу жбе ни гла сник Ре пу бли-
ке Ср би је“бр. 75/2011.Кра ће се на зи ва Ме диј ска стра те ги ја.

34) Оп шир ни је у Ири на Ми лу ти но вић, „Тај ност елек трон ских ко му ни ка ци ја као иза зов де-
мо крат ској јав но сти“, Збор ник ра до ва са на уч ног ску па „ра дио-ди фу зи ја у Ср би ји – са-
да шњост и бу дућ ност“, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012.

35) Стра те ги ја раз во ја си сте ма ин фор ми са ња до 1916. го ди не,„Слу жбе ни гла сник Ре пу бли-
ке Ср би је“бр. 75/2011.

36) Оп шир ни је у Сне жа на Ми ли во је вић, „Те ле ви зи ја у тран зи ци ји: од др жав не кон тро ле до 
ди вљег тр жи шта“, ПетгодинатранзицијеуСрбијиII, Со ци јал де мо крат ски клуб – Fri-
e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2006, стр. 279.

37) Исто

38) Оп шир ни је у Ири на Ми лу ти но вић, На ста нак и раз вој ре гу ла ци је ра дио-ди фу зи је у Ср-
би ји, док тор ска ди сер та ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012. 
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АКТУЕЛНИИМПЕРАТИВИЕВРОПСКЕРЕГУЛАТИВЕ

Ме ђу нај ак ту ел ни јим за да ци ма раз во ја ра ди о ди фу зног спек-
тра у Евро пи је пла ни ра ње и уво ђе ње ди ги тал ног еми то ва ња те-
ле ви зиј ских про гра ма. Спро во ђе ње овог тех но ло шког про јек та 
оба ве зно је јед на ко за раз ви је не и зе мље у тран зи ци ји, на осно-
ву до го во ра у Европ ској уни ји и Са ве ту Евро пе, ко ји је кон кре ти-
зо ван ди рек ти ва ма у ко ји ма је дат пре ци зан опис прав них и тех-
нич ких де та ља за ре гу ла ци ју ове обла сти.39)Пре ла зак с ана лог ног 
на ди ги тал но еми то ва ње ини ци ран је од стра не ЕУ. Пла ни ра но је 
да кроз ди ги та ли за ци ју Ср би ја до би је при ступ на 32 фре квен ци-
је истог ква ли те та као и 8 на ци о нал них фре квен ци ја ко је ко ри сти 
да нас.40) Про це њу је се да вред ност ди ги тал не ди ви ден де из но си 
при бли жно 250 ми ли јар ди евра го ди шње.41) Она пру жа зна ча јан 
до при нос по ве ћа њу кон ку рент но сти и раз во ју но вих сер ви са ко-
ји се уво де. У ци љу по ве ћа ња ди ви ден де и ре гу ли са ња ин фор ма-
ци о ног окру же ња, европ ско пра во је раз ви ло не ко ли ко по ли ти ка, 
од лу ка, ди рек ти ва и пре по ру ка, на ве де них у до ку мен ту Тр жи шно 
ре гу ли са ње, под сти ца ње ин фор ма тич ког дру штва и екс пло а та ци-
ја ко ри сти. Пред ви ђе не су број не ак тив но сти и про гра ми по др шке 
ра ди по ве ћа ња ди ги тал не ди ви ден де у окви ру европ ског обра зо ва-
ња, кул ту ре и умет но сти. У обла сти кул ту ре на ро чи то је ре ле ван-
тан про грам „Ме ди ја 2007“, чи ји је циљ оја ча ње кон ку рент но сти 
европ ске ауди о ви зу ел не ин ду стри је и зах те ва пре ко гра нич ну са-
рад њу у свим зе мља ма ЕУ. За до ма ћу ре гу ла ти ву у обла сти ра дио-
ди фу зи је по себ но су зна чај не им пли ка ци је пре ла ска на ди ги тал но 
еми то ва ње на це ло куп но ме диј ско окру же ње, а по себ но на те ле ви-
зиј ско тр жи ште. 

У до ку мен ту Са ве та ми ни ста ра ЕУ и Са ве та Евро пе: Пре-
по ру ка, Рец (2003) 9, о ме ра ма за про мо ви са ње де мо крат ског и 
дру штве ног до при но са ди ги тал ном еми то ва њу, оце ње но је да ди-
ги тал на тех но ло ги ја отва ра но ве мо гућ но сти али ујед но и ри зи ке 

39) Уво ђе ње ди ги тал не тех но ло ги је еми то ва ња те ле ви зиј ских про гра ма, по ред тех нич ке 
оп ти ми за ци је ко ја се огле да у мо гућ но сти пре но ше ња де сет уме сто јед ног про гра ма, 
уз знат но ква ли тет ни ји тон ски и ви део сиг нал, омо гу ћа ва и фун да мен тал ну про ме ну у 
мо де лу ре цеп ци је те ле ви зиј ских са др жа ја – ко ји та ко зва ном те ле ви зи јом на зах тев сме-
њу је ана лог но пре у зи ма ње са др жа ја кон тро ли са ног про грам ском ше мом.   

40) Комуникација од стране ЕК ка Европском парламенту, Савету, Европском економском и 
социјалном комитету и Комитету регија од  13. 11. 2007 – Потпуна корист од дигиталне 
дивиденде у Европи: заједнички приступ употреби спектра након дигиталног прелаза: 

 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24114_en.htm 30. 4. 2010; није 
објављена у „Службеном гласнику“.

41) Исто



ИринаР.Милутиновић Хармонизацијанационалнихпрописаса...

395

на по љу ко му ни ка ци ја, по себ но у ауди о ви зу ел ном окру же њу, ко је 
ће осе ти ти јед на ко јав ни и при ват ни еми те ри. У ци љу про мо ви-
са ња ме диј ског плу ра ли зма у но вим усло ви ма ди ги тал не ере, Са-
вет Евро пе пред ла же ства ра ње аде кват них прав них и еко ном ских 
усло ва ко ји га ран ту ју ра зно ли кост РТВ сер ви са и јав ни при ступ 
ра зно вр сни јим и ква ли тет ни јим про гра ми ма, укљу чу ју ћи до ступ-
ност пре ко гра нич ним про гра ми ма. 

Уво ђе ње ди ги тал не ра дио-ди фу зи је и пре ста нак ра да ана-
лог не те ле ви зи је у Евро пи, Афри ци и де лу Ази је, до го во ре но је на 
Ре ги о нал ној кон фе рен ци ји о ра дио-ко му ни ка ци ја ма Ме ђу на род не 
уни је за те ле ко му ни ка ци је (ИТУ), ко ја је одр жа на у Же не ви, ју на 
2006. го ди не (ИТУ РРЦ06). На кон фе рен ци ји је до го во ре но да пре-
ла зак с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње у де фи ни са ним под-
руч ји ма тре ба да бу де за вр ше но до 17. ју на 2015. го ди не, с тим 
што је Пре по ру ком Европ ске ко ми си је, COM (2005) 204, чла ни ца-
ма Европ ске уни је су ге ри са но да пре ки ну ана лог но еми то ва ње и 
пот пу но пре ђу на ди ги тал ну те ле ви зи ју до по чет ка 2012. го ди не. 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је је на сед ни ци од 2. ју ла 2009. при хва ти-
ла европ ске пре по ру ке и пи та ње ди ги та ли за ци је ре гу ли са ла Стра-
те ги јом пре ла ска с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма 
(Стра те ги ја о ди ги та ли за ци ји)42), ко јом је пред ви де ла да пре ла зак 
с ана лог ног на ди ги тал ни зе маљ ски пре нос спро ве де до 4. апри ла 
2012.43) Прем да је усва ја ње на ве де не Стра те ги је оце ње но као по зи-
ти ван ко рак у Из ве шта ју Европ ске ко ми си је за 2009. го ди ну, у сле-
де ћем вла ди ном до ку мен ту – Ме диј ска стра те ги ја, ни су по бро ја ни 
ре зул та ти ко ји су оства ре ни то ком две го ди не од по чет ка при пре ма 
за пре ла зак на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма, али је про пу ште на 
и при ли ка да се ука же на но ви крај њи рок спро во ђе ња ди ги та ли за-
ци је у Ср би ји – већ је нео д ре ђе но на ве де но да „Ре пу бли ка Ср би ја 
ра ди на про це су пре ла ска с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње, у 
окви ру ме ђу на род но при хва ће них ро ко ва“44). 

Го ди не 2010. об ја вље на је оп се жна сту ди ја фи нан си ра на од 
стра не Европ ске уни је45), у ко јој је ана ли зи ра на срп ска ме диј ска 
сце на, а кон крет на ре ше ња упо ре ђи ва на са екви ва лент ним стан-

42) Стра те ги ја пре ла ска с ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње про гра ма, „Слу жбе ни гла сник 
РС“ бр. 52/09.

43) Веб-сајт Ми ни стар ства за те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци о но дру штво: 
 http://www.mtid.gov.rs/di gi ta li za ci ja/di gi ta li za ci ja/pro ces_do no se nja_stra te gi je_za_pre la-

zak_sa_ana log nog_na_di gi tal no_emi to va nje_ra dio_i_te le vi zij skog_pro gra ma_u_re pu bli-
ci_sr bi ji.587.html - 26.4.2010.

44) Ме диј ска стра те ги ја, „Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 75/11, стр. 12.
45) Ме диј ска сту ди ја на срп ском је зи ку, CO WI Con sor ti um, 2010.
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дар ди ма ко ји су при ме ње ни у Аустри ји, Дан ској и Не мач кој. У овој 
сту ди ји је ука за но на кључ не про пи се Европ ске уни је ко ји чи не 
AcquisCommunautaire у ауди о ви зу ел ној обла сти, и ко је Ср би ја, у 
слу ча ју члан ства у ЕУ, мо ра да ис пу ни. Та ко ђе, ука за но је на прин-
ци пе Са ве та Евро пе о ре ле вант ним пи та њи ма из ове обла сти. Сту-
ди ја по себ но са гле да ва под руч ја на ко ји ма би ре гу ла тор на те ла у 
обла сти ра дио-ди фу зи је у Ср би ји у на ред ним го ди на ма тре ба ло да 
раз мо тре но ве ме ре, ка ко би се у пот пу но сти ре гу ла ти ва ра ди о ди-
фу зног си сте ма Ср би је ускла ди ла са пре по ру ка ма Са ве та Евро пе, 
европ ским пра вом и при ме ном стан дар да ЕУ. У том сми слу, иден-
ти фи ко ва но је шест те ма:

Заштитамалолетника.Ди рек ти ва о ауди о ви зу ел ним ме диј-
ским сер ви си ма (АВМС) са др жи кон крет не од ред бе о за шти ти ма-
ло лет ни ка. Од Ср би је се оче ку је да у ра ди о ди фу зни ре гу ла тор ни 
си стем укљу чи ове од ред бе, узи ма ју ћи у об зир раз ли чи то сти ли-
не ар них и не ли не ар них про гра ма. Ка да се ра ди о ли не ар ном (кла-
сич ном те ле ви зиј ском) пре но су, зах те ва се за бра на про гра ма ко ји 
„мо гу озбиљ но да угро зе“ раз вој ма ло лет ни ка (нпр. пор но гра фи ја 
или на си ље); ре стрик ци ја про гра ма ко ји су по тен ци јал но штет ни 
за ма ло лет ни ке, на на чин да се пре но се у вре ме ну ка да је ма ло ве-
ро ват но да ће их ма ло лет ни ци гле да ти од но сно из бо ром вре ме на 
еми то ва ња, или ме ра ма тех нич ке кон тро ле (нпр. ши фри ра њем – 
крип то гра мом, или прет ход ним звуч ним упо зо ре њем, и то ме слич-
но). Ка да су у пи та њу не ли не ар ни про гра ми, не по сто је огра ни че-
ња за про гра ме ко ји би мо гли би ти са мо „штет ни“, већ су про гра ми 
за ко је се оце ни да „мо гу озбиљ но да угро зе“ раз вој ма ло лет ни ка 
до зво ље ни услу га ма на зах тев, с тим што они мо гу би ти до ступ ни 
са мо ко ри шће њем ПИН ко до ва или дру гим, сло же ни јим си сте ми-
ма ве ри фи ка ци је го ди на ста ро сти ко ри сни ка.46)

Медијскаписменост.У Ди рек ти ви АВМС Европ ска ко ми си-
ја је из да ла Пре по ру ку 2009/625/ЕК за ме диј ску пи сме ност у ди ги-
тал ном окру же њу, за кон ку рент ни ју и са др жај ни ју ауди о ви зу ел ну 
де лат ност за ин клу зив но дру штво. У Пре по ру ци се на во ди да је 
њен циљ „по ве ћа ње ме диј ске пи сме но сти у ди ги тал ном окру же њу, 
ка ко би се по сти гла кон ку рент ни ја еко но ми ја за сно ва на на зна њу и 
до при нос што обра зо ва ни јем ин фор ма ци о ном дру штву“47). Пре ма 
овом до ку мен ту, од Ср би је се оче ку је да у на ред ном пе ри о ду, у што 
је мо гу ће ве ћој ме ри, део ре гу ла ти ве ко ји се од но си на ди ги тал не 
ме ди је ускла ди са зах те ви ма: про мо ви са ња и фи нан си ра ња ис тра-
жи ва ња, сту ди ја и про је ка та ко ји по кри ва ју раз ли чи те аспек те и 

46) Медијска студија на српском језику, COWIConsortium, 2010, стр. 7.

47) Ме диј ска сту ди ја на срп ском је зи ку, CO WI Con sor ti um, 2010, стр. 8.
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ди мен зи је ме диј ског обра зо ва ња у ди ги тал ном окру же њу; ор га ни-
зо ва ња де ба та на кон фе рен ци ја ма и јав ним до га ђа ји ма ко ји се од-
но се на укљу чи ва ње ме ди ја у обра зо ва ње; спро во ђе ња на ци о нал не 
кам па ње за ја ча ње дру штве не све сти о кул тур ном на сле ђу, као и 
све сти о ри зи ци ма ко ји се ја вља ју при об ра ди лич них по да та ка пу-
тем ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них мре жа; во ђе ња кам па ња за 
по ди за ње све сти о тех ни ка ма ко је се ко ри сте у свр ху ко мер ци јал не 
ко му ни ка ци је (пла сман про из во да и он лајн огла ша ва ње); одр жа ва-
ња ин фор ма ци о них се ми на ра о кре а тив ној еко но ми ји и аутор ским 
пра ви ма. 

Финансирањејавногсервисаидржавнапомоћ.У до ку мен ту 
Ко му ни ка ци ја ЕК о при ме ни пра ви ла др жав не по мо ћи за јав ни ра-
ди о ди фу зни сер вис, из 2001. го ди не, и ре ви ди ра ној Ко му ни ка ци ји 
ЕК из 2009, на ве де ни су зах те ви Европ ске ко ми си је о пре и спи ти-
ва њу од го вор но сти и спро во ђе њу ефи ка сне кон тро ле јав но фи нан-
си ра них ме диј ских услу га на на ци о нал ном ни воу. Тран спа рент-
на про це на под ра зу ме ва: пра во вре ме ни пре глед зна чај них но вих 
услу га по кре ну тих од стра не јав них ра ди о ди фу зних сер ви са, тр-
жи шно урав но те жа ва ње ути ца ја та квих но вих услу га, об ја шње ња 
у ве зи са укљу чи ва њем пла ће них услу га у окви ру јав ног сер ви са; 
ефи ка сни ју кон тро лу прет пла ћи ва ња и по бољ ша ње кон тро ле ми-
си је јав ног сер ви са на на ци о нал ном ни воу.48)

Регулисањефреквентногспектра.Пре ма Ди рек ти ви о окви-
ру и овла шће њи ма у елек трон ским ко му ни ка ци ја ма, рас по де ла и 
упра вља ње ра ди о фре квент ним спек тром у Европ ској уни ји ре гу-
ли ше се од стра не на ци о нал них ад ми ни стра ци ја, од но сно оста је 
пр вен стве но у над ле жно сти др жа ва чла ни ца. Пре ма ре ви ди ра ној 
Оквир ној ди рек ти ви, Европ ска ко ми си ја мо же да пред ла же за ко не 
Европ ском пар ла мен ту49) и Са ве ту Евро пе за ус по ста вља ње ду го-
роч них Про гра ма по ли ти ке ра дио-спек тра (ППРС). 

Ауторскоправо.Пи та ња ко ор ди на ци је од ре ђе них пра ви ла у 
ве зи с аутор ским пра ви ма и пра ви ма срод ним аутор ским пра ви ма 
ко ја се при ме њу ју на са те лит ско еми то ва ње и ка блов ско ре е ми то-
ва ње, ре гу ли са на су Ди рек ти вом Са ве та Евро пе број 93/83/ЕЕЦ из 
1993. го ди не. Ди рек ти вом о за шти ти аутор ских пра ва ре гу ли са ни 
су од но си но си о ца пра ва из ме ђу из во ђа ча, про из во ђа ча и ауто ра 
од ре ђе ног ауди о ви зу ел ног за пи са, у до ме ну са те лит ског еми то ва-

48) Ме диј ска сту ди ја на срп ском је зи ку, CO WI Con sor ti um, 2010, стр. 8-9.

49) О за ко но дав ним над ле жно сти ма Европ ског пар ла мен та ви де ти: 
 Сло бо дан Зе че вић, „Ево лу ци ја над ле жно сти Европ ског пар ла мен та“, Српскаполитич-

камисао, бр. 4/2011, год. XVI II, св.34, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011, стр. 
176-183.
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ња аутор ског де ла и ка блов ског ре е ми то ва ња еми си ја. Др жа ве чла-
ни це ЕУ мо гу ус по ста ви ти и до дат не ме ре за шти те, по ред оних 
ко је су на ве де не у Ди рек ти ви. 

СаветЕвропе.Стан дар ди Са ве та Евро пе у обла сти ме ди ја 
екс пли ци ра ни су у Пре по ру ка ма Пар ла мен тар не скуп шти не и Де-
кла ра ци ји Са ве та ми ни ста ра ЕУ. Као глав не иза зо ве ра ди о ди фу зне 
ре гу ла ти ве у на ред ном пе ри о ду, Са вет Евро пе је иден ти фи ко вао: 
од бра ну и одр жа ва ње сво јих основ них прин ци па у но вим сре ди-
на ма, и про мо ви са ње сло бо де из ра жа ва ња у сло же ним усло ви ма 
но вих ко му ни ка ци о них услу га. Ин сти ту ци ја над ле жна за на ве де-
не по сло ве је Над зор ни ко ми тет за ме ди је и но ве ко му ни ка ци о не 
услу ге, а нај ва жни ји прав ни ин стру мен ти про мо ви са ни од стра не 
Са ве та Евро пе опи са ни су Европ ској кон вен ци ји о пре ко гра нич ној 
те ле ви зи ји (ЕЦТТ). 

***
Те жња за та квим ста ту сом ме ди ја ко јим би се оства ри ла ми-

си ја ме ди ја као „че твр те вла сти“ или „чу ва ра ка пи ја“ си сте ма, у 
дру штви ма са вре ме них де мо кра ти ја ин тер пре ти ра се кроз оства ре-
ње не ко ли ко прет по став ки: до сти за ње иде а ла сло бод ног про то ка 
ин фор ма ци ја, ми шље ња и ста во ва; ме диј ски плу ра ли зам и сло бод-
но ме диј ско тр жи ште; дис тан ци ра ње це ло куп ног ме диј ског си сте-
ма од ути ца ја цен та ра мо ћи, ка ко др жа ве, та ко и круп ног ка пи та-
ла, би зни са, вој но стра те шких и дру гих ин те ре са. Са нор ма тив ном 
афир ма ци јом ових зах те ва у ве ћи ни зе ма ља у тран зи ци ји – та ко и 
у Ср би ји, от по че ле су про ме не на пу ту тран сфор ма ци је и де мо кра-
ти за ци је ме диј ског си сте ма. 

Ме ђу тим, са ста но ви шта озбиљ ног пре о кре та у ме диј ској 
прак си ко ји зах те ва при ме ну но во у ста но вље них про пи са, у Ср би ји 
су оства ре ни ре зул та ти ис под ни воа оче ки ва ња ко ја је де мо крат ска 
јав ност има ла од де мо крат ских про ме на. Исти на, и број ни при ме-
ри дру гих зе ма ља у тран зи ци ји по ка зу ју да овај пе ри од ка рак те-
ри ше спо ро и не кон се квент но оства ри ва ње за ко на, чак и ње го во 
че сто кр ше ње. То, на рав но, не осло ба ђа од го вор но сти вла да ју ће 
ели те и ин сти ту ци је др жа ве за чи ње ње или не чи ње ње.

У це ли ни по сма тра но, до са да шња при ме на ме диј ских за ко-
на от кри ва тен ден ци је спре ча ва ња ко ре ни тих про ме на у си сте му 
ра дио-ди фу зи је. Прем да су но ви за ко ни пре ки ну ли ли ни ју уру ша-
ва ња ме диј ског за ко но дав ства, у тран зи ци о ној Ср би ји у по сма тра-
ном пе ри о ду ни је по ка за но до вољ но по ли тич ке во ље да се раз вла-
сте вла да ју ће струк ту ре у обла сти ра дио-ди фу зи је, од но сно да је 
про ду жен ути цај вла сти на ме ди је од ло кал ног до ни воа др жа ве.
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REGULATIONSWITHEUROPEANREGULATORY
FRAMEWORKFORBROADCATINGINSERBIA

Summary
This pa per pre sents a Euro pean re gu la tory fra me work for the 

bro ad ca sting sec tor, which in clu des a num ber of in ter na ti o nal do cu-
ments in which the con sen sus of mem ber sta tes of the Co un cil of Euro-
pe and the Euro pean Union has been ac hi e ved. The stan dards known 
as Europeanpractice or Europeanstandards are gi ven in the form of 
di rec ti ves and re com men da ti ons and pro vi de a uni que and man da tory 
re gu la tory fra me work for the de ve lop ment of the me dia in all co un tri-
es of in te gra ted Euro pe. The aim of this pa per is to exa mi ne the de gree 
of har mo ni za tion bet we en the re qu i re ments of the Euro pean re gu la tory 
fra me work works and ac hi e ve ments of the lo cal me dia re gu la ti ons and 
the ir im ple men ta tion.

By applying com pa ra ti ve, de scrip ti ve met hods and the the o re ti-
cal analysis of le gal do cu ments that are the so ur ce of ma te rial for this 
study, we con clu de that the har mo ni za tion of do me stic le gi sla tion with 
Euro pean stan dards in this area has sig ni fi cantly been ac hi e ved in the 
le gi sla ti ve acts adop ted in the Re pu blic of Ser bia du ring the pe riod bet-
we en 2000 and 2012. Due to the po si ti ve exam ples of har mo ni za tion 
the pre con di ti ons for de moc ra tic tran sfor ma tion of the me dia system 
of Ser bia as a who le ha ve been ac hi e ved. Ho we ver, from the po int of 
vi ew of the im ple men ta tion of the set pro vi si ons in prac ti ce, the ob ser-
ved pe riod is cha rac te ri zed by bre ach of the law, the Con sti tu tion of 
the Re pu blic of Ser bia, as well as the bin ding in ter na ti o nal do cu ments, 
de mon stra ting the lack of po li ti cal will to im ple ment con si stently and 
com pre hen si vely the re form of the me dia system in Ser bia. The re cent 
de ve lop ment chal len ges of bro ad ca sting re qu i re mo re de ci si ve, con si-
stent and tho ro ugh har mo ni za tion of do me stic re gu la tory prac ti ce with 
the Euro pean me dia re gu la tory fra me work.
Keywords: bro ad ca sting, re gu la tion, the Euro pean re gu la tory fra me work, the 

Re pu blic of Ser bia
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Resume
The Euro pean re gu la tory fra me work for bro ad ca sting in vol ves 

a num ber of in ter na ti o nal do cu ments in which a con sen sus among the 
mem ber sta tes of the Co un cil of Euro pe and the Euro pean Union has 
been ac hi e ved. The stan dards known as the Europeanpractice or Euro-
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peanstandards in the fi eld of bro ad ca sting re af firm the hig hest va lu-
es   known in de moc ra tic co un tri es of the Euro pean tra di tion. They are 
ex pres sed in the form of di rec ti ves and re com men da ti ons and pro vi de 
a uni que and man da tory re gu la tory fra me work for the me dia de ve lop-
ment in all co un tri es of in te gra ted Euro pe. 

The co re va lu es   pro mo ted by the Euro pean re gu la tory fra me work 
for the bro ad ca sting sec tor are fo un ded by the pro vi si ons of in ter na ti o-
nal do cu ments: the Uni ver sal Dec la ra tion of Hu man Rights (1948) and 
the Con ven tion for the Pro tec tion of Hu man Rights and Fun da men tal 
Fre e doms (1950), the es sen ce of which is to gu a ran tee the fre e dom of 
opi nion and ex pres si on, in clu ding the right to re ce i ve in for ma tion thro-
ugh any me dia, in clu ding the right that no sho uld be  ha ras sed be ca u se 
of the ir opi nion, as well as the right to se ek, re ce i ve and im part in for-
ma tion and ide as thro ugh any me dia and re gar dless of  bor ders, with the 
pos si ble re stric ti ons ari sing from the du ti es and re spon si bi li ti es ne ces-
sary in a de moc ra tic so ci ety and pre ci sely de fi ned by law.

At the be gin ning of the 2000s, the Re pu blic of Ser bia met with 
the tasks of in sti tu ti o nal tran sfor ma tion of the me dia system in tran-
si tion, which are in clu ded in the adop tion and im ple men ta tion of the 
fol lo wing Euro pean re gu la tory stan dards in the do me stic le gal fra me-
work: the me dia li be ra tion from the in flu en ce of po wer, as well as ot her 
po li ti cal agents, fi nan cial and ot her cen ters of po wer; the im ple men ta-
tion of the ow ner ship tran sfor ma tion of me dia and the in tro duc tion of 
me dia mar ket, i.e. the dual mo del of me dia ow ner ship; the abo li tion 
of the mo no poly of po wer over me dia and the abo li tion of the mo no-
poly of cer tain me dia by the im ple men ta tion of the tran sfor ma tion of 
sta te ra dio and te le vi sion me dia in to the mo del of pu blic bro ad ca sting, 
which is left to me dia pro fes si o nals who se work is su per vi sed by pu blic 
- ci vi lian con trol; the in tro duc tion of in de pen dent re gu la tory bo di es, 
to which the aut ho rity for al lo ca tion of  bro ad ca sting li cen ses and the 
su per vi sion of bro ad ca sting fa ci li ti es is tran sfer red from go vern men tal 
in sti tu ti ons to the ci vil sec tor, in ac cor dan ce with le gal re qu i re ments 
and the pu blic in te rest, in a tran spa rent way - thro ugh pu blic ten ders; 
the im ple men ta tion of me dia plu ra lism and di ver si fi ca tion of pro gram 
con tent; the pre ven tion of il le gal me dia con cen tra tion and esta blis hing 
of  tran spa rent me dia ow ner ship; the in tro duc tion of di gi tal bro ad ca-
sting of te le vi sion pro grams.

In the pe riod from 2000 un til 2012  the har mo ni za tion of do me-
stic le gi sla tion with Euro pean stan dards has been ap plied con si de rably 
in le gi sla tion such as the Law on Bro ad ca sting (2002), the Law on Pu-
blic In for ma tion (2003), the Law on Adver ti sing (2005) The Stra tegy 
of tran si tion from ana lo gue to di gi tal bro ad ca sting (The Stra tegy on 
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Di gi ti za tion) in 2009. The new laws ha ve been pas sed that ha ve bro ught 
the spi rit of de moc racy and high Euro pean stan dards in to the me dia 
and le gal system of Ser bia. In this pro cess ef forts of ex perts from the 
ci vil so ci ety and go vern ment are evi dent, as a re sult of which the first 
pre re qu i si tes of tran si ti o nal me dia system tran sfor ma tion ha ve been ac-
hi e ved. 

Har mo ni za tion of re gu la ti ons is man da tory, both in the co un tri es 
le a ders in the cre a tion of stan dards and prin ci ples, and the na ti o nal le gi-
sla tion of the co un tri es that are not mem bers of the Co un cil of Euro pe. 
Ho we ver, from the po int of vi ew of the im ple men ta tion of the set pro-
vi si ons in prac ti ce, the ob ser ved pe riod is cha rac te ri zed by bre ac hing of 
the law, the Con sti tu tion of the Re pu blic of Ser bia, as well as bin ding 
in ter na ti o nal do cu ments, de mon stra ting thus the lack of po li ti cal will to 
im ple ment the re form of the me dia system in Ser bia con si stently and 
com pre hen si vely.  An im por tant tur no ver in the sphe re of me dia has 
not been fully re a li zed. The most re cent chal len ges of the bro ad ca sting 
de ve lop ment in Ser bia re qu i re a mo re con si stent and tho ro ugh har mo-
ni za tion of do me stic re gu la tory prac ti ce with the Euro pean me dia re gu-
la tory fra me work.

In the fol lo wing years the re gu la tory bo di es in the bro ad ca sting 
sphe re in Ser bia sho uld con si der new me a su res in or der to fully bring 
the re gu la ti ons of the bro ad ca sting system of Ser bia in to li ne with the 
Co un cil of Euro pe re com men da ti ons, Euro pean law and the im ple men-
ta tion of the EU stan dards. In do cu ment TheMediaStudy in Ser bian 
(2010), the Co un cil of Euro pe po ints to the key pro vi si ons in audi o-
vi sual do main. The six the mes ha ve been iden ti fied re pre sen ting the 
bac kbo ne of the fu tu re chal len ges for the bro ad ca sting re gu la tion: the 
pro tec tion of mi nors, me dia li te racy, the fun ding of pu blic ser vi ce bro-
ad ca sting and sta te aid ru les, re gu la tion of fre qu ency bands, and copy-
right.

* Овај рад је примљен 15. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
Аутор  ће у ра ду на осно ву ре ле вант не ар хив ске гра ђе и до-

ступ не ли те ра ту ре да ана ли зи ра раз вој сло бод ног зи дар ства ме ђу 
Ср би ма и Хр ва ти ма до 1929. го ди не као и ме ђу од нос истог са ја ча-
њем срп ско-хр ват ских по ли тич ких ве за. По сма тра ти ће се и про-
бле ма ти ка ства ра ња ју жно сло вен ске др жа ве, кон цепт уну тра шњег 
уре ђе ња, њен раз вој и уну тра шњи по ли тич ки су коб те са по ме ну-
тим про це си ма на сто ја ти да по ве жу де ша ва ња ме ђу сло бод ним зи-
да ри ма.
Кључ не ре чи: ма со ни, Ср би, Хр ва ти, Кра ље ви на Ср ба Хр ва та и Сло ве-

на ца, уни та ри зам, фе де ра ли зам.

РАДМАСОНАНАЈУЖНОСЛОВЕНСКОМ
ЈЕДИНСТВУИСТВАРАЊУЗАЈЕДНИЧКЕ

ДРЖАВЕОДКРАЈА19.ВЕКАДО1918.ГОДИНЕ

Иде ја о ства ра њу за јед нич ке др жа ве ју жно сло вен ских на ро-
да раз ви ја ла се то ком 19. ве ка и по чет ком 20.ве ка. С дру ге стра-
не, по ли тич ко ис ку ство у Хр ват ској до 1897. го ди не по ка за ло је да 
при ти сак из ва на, пре све га од стра не вла да ју ћих кру го ва из Бу дим-
пе ште, не ће мо ћи да се укло ни без за јед нич ке бор бе Хр ва та и Ср ба 
и без де мо кра ти за ци је јав ног жи во та. Хр ват ска се и да ље на ла зи ла 
под же сто ким при ти ском ре жи ма ба на Ку е на Хе дер ва ри ја, ко ји је 
ишао за тим да Хр ват ску по ко ри ис кљу чи вим ин те ре си ма угар ске 

* Рад је ре зул тат ра да на про јек ту “Дру штве ни од но си Ср ба и Хр ва та, на ци о нал ни иден-
ти тет и ма њин ска пра ва с аспек та европ ских ин те гра ци ја”, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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вла де. Су о че ни са су мор ном по ли тич ком ствар но шћу у ко јој су се 
стран ке оба на ро да ис цр пљи ва ле у ме ђу соб ној бор би, је дан део 
омла ди на ца ко ји је тек ушао у свет по ли ти ке, Хр ва та и Ср ба из За-
гре ба, од лу чио је да кре не дру гим по ли тич ким пу тем. Та ко су у фе-
бру а ру 1896. го ди не сту ден ти за гре бач ког уни вер зи те та, усме ри ли 
енер ги ју на оку пља ње хр ват ске и срп ске омла ди не, по ку ша ва ју ћи 
да је при до би ју иде јом на род ног је дин ства.1) Ова иде ја, по ста ла је 
срж иде о ло ги је јед ног де ла сту де на та ко ји су се ка сни је ак тив но 
на ста ви ли да ба ве по ли ти ком, а ко ји су пре ма до го во ру из Мак-
си ми ра ушли не са мо у стран ке ко је су ак тив но уче ство ва ле у по-
ли тич ком жи во ту Аустро-Угар ске већ и у ма со не. За јед нич ки став 
те На пред не омла ди не био је да се без про ме не по ли тич ког кур са 
та да шњих стра на ка, не мо же оства ри ти пре ко по треб но је дин ство 
(При би ће вић 1990:15). Због то га, од по чет ка 20.ве ка, са ула ском и 
на пре до ва њем при пад ни ка те тзв. На пред не омла ди не у по ли тич-
ке стран ке, курс истих је по чео да се ме ња у прав цу по тре бе да се 
Хр ва ти и Ср би удру же у по ли тич кој бор би за ве ћа по ли тич ка пра ва 
уну тар Аустро-Угар ске мо нар хи је.

Слич ним пу тем, 1897. го ди не, кре нуо је и је дан део хр ват-
ске омла ди не ко ја је би ла за не се на пре да ва њи ма То ма ша Ма са ри-
ка (ко ји је био ма сон – оп.аут.) у Пра гу о сло вен ској уза јам но сти, 
о бор би про тив кле ри ка ли зма и ап со лу ти зма. У том гра ду, они су 
по кре ну ли лист “Хр ват ска Ми сао”, у ко јем су  на гла ша ва ли да су 
Ср би и Хр ва ти је дан на род и из те иде је цр пе ли по тре бу бли ских 
по ли тич ких од но са. Пра шки омла дин ци су ана ли зи ра ли на за до ва-
ње по ли тич ког жи во та у зе мљи и при том до ла зи ли увек до је дин-
стве ног за кључ ка да се од бра на од ту ђин ске хе ге мо ни је мо же спро-
ве сти са мо срп ско - хр ват ском са рад њом.

Као што је не за до вољ ство по ли тич ком си ту а ци јом у зе мљи 
ра сло ме ђу На пред ном омла ди ном та ко је за вре ме вла да ви не ба-
на Ку е на Хе дер ва ри ја у Хр ват ској, ма сон ски удео у по ли тич ким 
бор ба ма у кон сти ту и са њу от по ра ма ђа ри за ци ји био све ве ћи. То 
се де ша ва ло због то га јер је број Сло ве на, пр вен стве но Хр ва та и 
Ср ба, за ин те ре со ва них за срп ско-хр ват ску по ли тич ку са рад њу, у 
сло бод но зи дар ским ло жа ма по сте пе но био све до ми нант ни ји. Ан-
ти кле ри ка ли зам, те жња за про све ћи ва њем на род них ма са али и 
усме ре ње упе ре но про тив ма ђар ских вла сти би ле су бит не озна ке 
де ло ва ња сло бод них зи да ра у Хр ват ској и то од оног тре нут ка ка да 
су сво јом број но шћу по че ли да би ва ју све за сту пље ни ји Хр ва ти и 
Ср би. (Га ври ло вић 2011:2) 

1) О пој мов ном и те о риј ском од ре ђе њу на ци је ви ди код Ми ло ван Ра да ко вић, На род и на-
ци ја – те о риј ске шко ле и прав ци, По ли тич ка ре ви ја, год.(XXI II) X, вол.30, бр.4/2011, 
стр.1-17.
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До по чет ка Пр вог свет ског ра та рад срп ских и хр ват ских ма-
со на био је усме рен на ус по ста вља њу до брих по ли тич ких од но са 
ко ји су на кон по чет ка Пр вог свет ског ра та би ли ста вље ни у слу жбу 
ства ра ња за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве. Њи хо ви на по ри ни-
су би ли по др жа ни са мо од стра не до ма ћих по ли ти ча ра и углед них 
лич но сти, углав ном ма со на, као што су би ли Ан те Трум бић, Иван 
Ри бар или Ђор ђе Вај ферт, већ и од оних спо ља, по пут То ма ша Ма-
са ри ка и Едвар да Бе не ша. У ци љу ства ра ња за јед ни че др жа ве ма-
со ни су на рас по ла га ње ста ви ли све сво је еко ном ске и ду хов не сна-
ге. На кон ни шке де кла ра ци је с кра ја 1914.го ди не у ко јој је Ср би ја 
као свој рат ни циљ ис та кла ује ди ње ње Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
је дан део сло вен ских по ли тич ких еми гра на та из Аустро-Угар ске 
при хва тио је ову иде ју и фор ми рао Ју го сло вен ски од бор у апри лу 
1915.го ди не. Од бор је узео на се бе за да так да ино стра ну јав ност 
упо зна с иде јом ује ди ње ња ју жно сло вен ских на ро да у за јед нич ку 
др жа ву. Ин те ре сант но је спо ме ну ти да су ка ко у срп ској вла ди (Ђ. 
Вај ферт, Д. Сте ва но вић и В.У. Јо ва но вић) та ко и у Ју го сло вен ском 
од бо ру (Х. Хин ко вић, И. Ме штро вић, Ф. По точ њак, В. Пе тро вић и 
дру ги) ве ћи на би ли ма со ни ко ји су уса гла ша ва ли рад на ства ра њу 
за јед нич ке др жа ве. По кре та ли су ча со пи се или пак ко ри сти ли по-
сто је ће2) да би у њи ма ис так ну ти пу бли ци сти (оп.аут. нпр. Ми лан 
Мар ја но вић ко ји је био ма сон) мо гли да раз ла жу сво је иде је ве за не 
за по тре бу др жав ног је дин ства ју жно сло вен ских на ро да.3) Пре ко 
сво јих ве за у ма сон ским кру го ви ма по ме ну ти по ли ти ча ри су вр-
ши ли про па ганд ну ак тив ност и пу тем пре да ва ња на јав ним три би-
на ма или у про бра ним дру штве ним кру го ви ма, што је пр ви за по-
чео Хин ко Хин ко вић у ло жи “Fra ter ni te De Pe u ples” у Фран цу ској.4) 
Ма со ни ко ји су се на ла зи ли у вла сти Кра ље ви не Ср би је ина у гу ри-
са ли су свој “сто жер у Мар се љу ра ди ускла ђи ва ња је дин стве ног 
дје ло ва ња, али и ра ди пред ста вља ња ју жно сло вен ске иде је пред 
са ве зни ци ма...у ово ври је ме срп ско се ма сон ство по ве за ло и с нај у-
да ље ни јим зе мља ма у сви је ту“. (Ђ.Вај ферт 1923:4) Нај ја чу про па-

2) У ци љу ја ча ња ју жно сло вен ске са рад ње и ства ра ња за јед нич ке др жа ве ра ди ли су не ки 
од по зна тих ли сто ва по пут „Глас СХС“ и ри јеч ки „Но ви лист“).

3) То маш Ма са рик је по кре нуо ини ци ја ти ву да поч не са ра дом ча со пис „Neu Euro pe” ко ји 
је у јав ност пла си рао иде је раз би ја ња Аустро-Угар ске и ства ра ња сло вен ских др жа ва. 
Истог ок то бра 1916.го ди не осно ва но је дру штво Ser bian So ci ety of Gre at Bri tain ко је је 
ши ри ло ми сли о ства ра њу ју жно сло вен ске др жа ве, а ко је су осно ва ли углав ном исти 
љу ди ко ји су по кре ну ли ча со пис.

4) Ка да су сти за ли у ино стран ство, срп ски ма со ни су из но си ли пред та мо шњу бра ћу ин-
фор ма ци је о на си љи ма и зло чи ни ма по чи ње ним над оку пи ра ним на ро дом у Ср би ји. 
Срп ски ма со ни по себ но су апе ло ва ли на са ве зни ке, да се ску пља по моћ за ро бље ним 
и ин тер ни ра ним Ср би ма. Ви ше о то ме у Ђ (ор ђе). В(ај ферт), У еми гра ци ји, Не и мар, 
II/1923, 11, стр.3-11. У Иван Му жић, Ма сон ство у Хр ва та, Ла ус, Сплит, 2001, стр.187.



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.403-422.

406

ганд ну ак тив ност ма со ни су оства ри ли упра во у Фран цу ској, чи је 
је “сло бод но зи дар ство... би ло у оно до ба нај при сту пач ни је за тре-
ти ра ње на ци о нал них пи та ња,”( Ђ.Вај ферт 1923:4) а у чи јем пар ла-
мен ту био је и ве ли ки број сло бод них зи да ра. У при лог ства ра њу 
ју жно сло вен ске др жа ве на ру ше ви на ма Аустро-Угар ске го во ри ли 
су на За па ду То маш Ма са рик и Едвард Бе неш. Њи хо ва ак тив ност 
би ла је у скла ду са аспи ра ци ја ма че шких и сло вач ких на ци о нал них 
те жњи да се раз би је Аустро-Угар ска и ство ри је дин стве на че хо-
сло вач ка др жа ва. Ма да је аме рич ки пред сед ник Ву дро Вил сон (оп.
аут. та ко ђер ма сон) био 1917.го ди не за очу ва ње Аустро-Угар ске, 
ње го ву иде ју је с вре ме ном про ме нио Ма са рик и усме рио не са мо 
ње го ву од лу ку већ и од лу ке дру гих по ли ти ча ра из САД и Бри та ни-
је у прав цу ру ше ња Аустро-Угар ске.5) На и ме, Ма са рик је до ка зи-
вао да По ља ци, Че хо сло ва ци и Ју го сло ве ни ни су кул тур но ни жи 
од Аустри ја на ца и Ма ђа ра и да су зре ли за по ли тич ку сло бо ду.” ( 
Д.По лу жан ски1940:4-13) Стал на те за Ма са ри ка и Бе не ша би ла је 
да Не мач ку тре ба све сти на њу са му, Аустро-Угар ску по де ли ти те 
ство ри ти не ко ли ко но вих са мо стал них сло вен ских др жа ва, ко је ће 
ра ди сво га оп стан ка би ти при род ни по моћ ни ци Фран цу ске про тив 
Не мач ке екс пан зи је на Ис ток. Та ква по ли ти ка би ла је и по ли ти-
ка ју жно сло вен ских ма со на. Због то га је и рад Фран ка По точ ња ка, 
ис так ну тог ју жно сло вен ског по ли ти ча ра из Аустро-Угар ске био 
усме рен ка то ме да се ство ри др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
ко ја би тре ба ла да бу де “од брам бе ним бе де мом про тив на је зде гер-
ман ске, за пре ком ства ра њу обру ча гер ман ско га свјет ског го спод-
ства.”6) 

На рав но, ни је са мо рад ма со на по го до вао рас па ду Аустро-
Угар ске и ства ра њу за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве. Ова ква те-
за би ла би пре те ра на и не у ме сна. Овој си ту а ци ји у при лог су ишла 
ка ко де ша ва ња на фрон то ви ма та ко и уну тра шњи про бле ми ко ји су 
по тре са ли ову др жа ву са да љим раз во јем рат них де ша ва ња. Та ко је 
рас пад Аустро-Угар ске био иза зван и со ци јал ним и на ци о нал ним 
не ми ри ма ко је су во ди ли по ли ти ча ри не за до вољ ни за јед нич ком 

5) Пред сед ник Вил сон је при до би јан по сте пе но не пре кид ном ак ци јом срп ских, од но сно 
ју го сло вен ских по ли ти ча ра, по себ но од кра ја фе бру а ра 1917, па да ље, а и од Ма са ри ка 
лич но то ком 1918.го ди не. 

6) Ви ше о иде ја ма Фран ка По точ ња ка ве за ним за ства ра ње ју жно сло вен ске др жа ве, али и 
за ан ти ри мо ка то лич ки став, мо же се про на ћи у Фран ко По точ њак, Ка ко из гле да ју куб ни 
бло ко ви ко је су срп ски ма со ни при ни је ли у те ме ље ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца, Об зор, LXIX/1928, 87, стр.5. Ина че, овај по ли ти чар је у име Ју го сло вен ског од бо ра 
оти шао у САД где је уче ство вао на два кон гре са, на ко ји ма је био за сту пљен ве ли ки број 
исе ље нич ких ор га ни за ци ја у ци љу ре гру та ци је до бро во ља ца и ску пља ња фи нан сиј ске 
по мо ћи. По сле ње га, на истом за дат ку ра ди ли су Хин ко Хин ко вић и Ми лан Мар ја но вић.
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др жа вом, за тим по др шком Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва иде ји 
на ци о нал ног са мо о пре де ле ња и ства ра ња на ци о нал них др жа ва те 
ин те ре си ма Фран цу ске ко ја је ви де ла у ства ра њу Ју го сла ви је и Че-
хо сло вач ке мо гућ ност да се по диг не бра на за за у ста вља ње не мач-
ког на пре до ва ња. 

Сви ови раз ло зи ство ри ли су усло ве за по че так ује ди ње ња 
ју жно сло вен ских на ро да у за јед нич ку др жа ву. Пр во је Ве ли ка на-
род на скуп шти на у Но вом Са ду са ста вље на ве ћи ном од по ли тич-
ких пред став ни ка Ср ба и дру гих сло вен ских на ро да про гла си ла 
25.но вем бра 1918.го ди не ује ди ње ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње са Ср-
би јом7), да би дан ка сни је Ве ли ка на род на скуп шти на у Под го ри ци 
од лу чи ла да зба ци ди на сти ју Пе тро вић с вла сти у Цр ној Го ри и да 
се Цр на Го ра ује ди ни са Ср би јом. По том се при сту пи ло ује ди ње-
њу Др жа ве СХС са Кра ље ви ном Ср би јом. Про цес ује ди ње ња био 
је убр зан не са мо због на ци о нал ног ин те ре са Ср ба из обе др жа-
ве да жи ве у јед ној др жа ви већ и с јед не стра не због то га што је 
Ита ли ја при ти ска ла да се у ње ну ко рист оства ре од лу ке Лон дон-
ског уго во ра, пр вен стве но ка да је реч о при са је ди ње њу Дал ма ци је 
ита ли јан ској др жа ви, а са дру ге што је Хр ват ска би ла су о че на с 
број ним про бле ми ма: по ли тич ким, као тек на ста ла др жа ва не ре-
ше ног ме ђу на род ног ста ту са, за тим еко ном ским, на сле див ши ду-
бо ку кри зу ра том ис цр пље не зе мље и ко нач но без бед но сним, због 
све озбиљ ни јих прет њи ко је су из ви ра ле из уну тра шњих не ре да. 
Ка да се во ди ла рас пра ва око на чи на на ко ји ће се ре ши ти пи та ње 
ује ди ње ња са Ср би јом, у сва ко днев ним рас пра ва ма из би ја ла су два 
опреч на ста ва ме ђу срп ским и хр ват ским по ли ти ча ри ма, ко ји ма су 
се углав ном при кла ња ли по ли ти ча ри пре ма на ци о нал ном опре де-
ле њу: цен тра ли стич ки, ко ји је тра жио што те шњу са рад њу са Ср-
би јом и ко јем су у нај ве ћем бро ју би ли скло ни срп ски по ли ти ча ри 
из Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је, те фе де ра ли стич ки, 
ко ји је бу ду ћу др жав ну за јед ни цу за ми шљао као за јед ни цу у ко јој 
ће Хр ват ска, као са став ни део Др жа ве СХС има ти ве ћу сло бо ду 
од лу чи ва ња, те ко јем су би ли скло ни ји по ли ти ча ри хр ват ске на ци-
о нал но сти.  

7) Тре ба има ти на уму да је Вој во ди на у та да шњим окви ри ма(Бач ка, Ба ра ња и Ба нат) би ла 
у са ста ву Др жа ве СХС. 
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РАДМАСОНАHAЈАЧАЊУ

ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГЈЕДИНСТВАУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈДРЖАВИОД1918.ДО1929.

Чим је ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, ко ји је био ма сон,8) 
про гла сио 1. де цем бра 1918. го ди не ује ди ње ње Ср би је са Др жа вом 
СХС у за јед нич ку др жа ву, Кра ље ви ну СХС, по чео је про цес по ли-
тич ке ди фе рен ци ја ци је.9) Он се по ка зао ја сним већ при са ста вља њу 
пр ве вла де. Ка да је она по че ла да ра ди, про цес је по стао ја че из ра-
жен. Гру пе по ли ти ча ра су  за у зи ма ле ста во ве пре ма на чи ну на ко ји 
је из вр ше но др жав но ује ди ње ње и пре ма по ли тич кој прак си чи ји 
је глав ни но си оц био Све то зар При би ће вић (срп ски по ли ти чар из 
Хр ват ске), ина че во ђа Хр ват ско-срп ске ко а ли ци је ко ја је ус пе ла да 
се у Хр ват ској одр жи на вла сти и то ком ра та, упр кос свом ста ву 
о ну жној по тре би по ли тич ке са рад ње из ме ђу Ср ба и Хр ва та ко ја 
ни ка да ни је би ла до бро при хва ће на од стра не вла да ју ћих кру го ва 
Аустро-Угар ске. 

Ка да је реч о то ме да је При би ће вић био ак тив но укљу чен у 
на чин на ко ји је спро ве де но ује ди ње ње, тре ба има ти на уму да је 
оно спро ве де но без при су ства ијед ног од по ли ти ча ра и др жав ни ка 
ко ји су за вре ме ра та во ди ли ју го сло вен ски по крет и би ли нај од-
го вор ни ји за ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве.10) Чак је и по зи ци ја 
Ни ко ле Па ши ћа би ла по љу ља на код ре ген та Алек сан дра, ко ји је 
по чео да се ви ше осла ња на Сто ја на Про ти ћа и Све то за ра При би-
ће ви ћа, не го на зва нич не пред став ни ке - пред сед ни ка срп ске вла де 
или пред сед ни ка На род ног ве ћа СХС.11) Та ко је ује ди ње ње из вр ше-
но од стра не де ле га ци је сре ди шњег од бо ра На род ног ви је ћа Др жа-
ве СХС на че лу са Све то за ром При би ће ви ћем и Ан том Па ве ли ћем 

8) Ма да су не ки ауто ри тек сто ва о ма со ни ма твр ди ли да не ма по у зда ним до ка за о то ме да 
је ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић био ма сон, у при лог ње го вог члан ства у тој тај но-
ви тој ор га ни за ци ји твр де Ује ди ње не ве ли ке ло же Ср би је. Ви ди www.uvl.rs

9) О ре гу ли са њу осни ва ња и ра да по ли тич ких стра на ка у Кра ље ви ни СХС – Ју го сла ви ји 
ви ди код Урош Шу ва ко вић, Дру штве не про ме не и ре гу ли са ње по ло жа ја по ли тич ких 
пар ти ја у Кра ље ви ни Ср би ји и пр ве две ју го сло вен ске др жа ве, Срп ска по ли тич ка ми сао, 
бр.3/2010, год.17, вол.29, стр.317-332. 

10) Ви ше о ра ду С. При би ће ви ћа на ује ди ње њу и ства ра њу за јед нич ке др жа ве ви ди код Дар-
ко Га ври ло вић, По ли тич ка ак тив ност Све то за ра При би ће ви ћа у ства ра њу Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, The Sha red Hi story, Na ti ons, Sta tes and Di a spo ras of the For mer 
Yugo sla via, In sti tu te for Hi sto ri cal Ju sti ce and Re con ci li a tion – Ha gue, Cen tar za isto ri ju, de-
mo kra ti ju i po mi re nje – No vi Sad, Srem ska Ka me ni ca 2010, стр.177-194.

11) Све то зар При би ће вић, нд, стр.43,44, 96,97. Ви ше о на чи ну на ко ји је из вр ше но ује ди ње-
ње Др жа ве СХС и Кра ље ви не Ср би је ви ди код Га ври ло вић Дар ко, У вр тло гу на ци о на-
ли зма, Stylos, 2007, стр.143-181.
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ста ри јим и са дру ге стра не лич но пре сто ло на след ни ком Алек сан-
дром Ка ра ђор ђе ви ћем. У Бе о гра ду, Де ле га ци ја ни је пре го ва ра ла, 
што би би ло оче ки ва но у ова квој си ту а ци ји, са ср би јан ским и цр-
но гор ским по ли тич ким пред став ни ци ма. По што су зах те ви Де ле-
га ци је би ли не при хва тљи ви Алек сан дру12), на бр зи ну је сро че на и 
про чи та на 1.де цем бра 1918.го ди не но ва из ја ва (Адре са). Алек сан-
дар је по том, уме сто бо ле сног кра ља Пе тра, про чи тао про глас о 
ује ди ње њу „Ср би је са зе мља ма не за ви сне др жа ве Сло ве на ца, Хр-
ва та и Ср ба у је дин стве но Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.“ 
Убла же ни зах те ви Де ле га ци је, у Адре си су пре тво ре ни у „же ље“ 
ко је ни ко га ни су оба ве зи ва ле на из вр ше ње. По ли тич ка ди фе рен ци-
ја ци ја је уско ро по ста ла ја сна. С јед не стра не ста ја ли су они ко ји 
су, у ве зи са пи та њем уну тра шњег уре ђе ња, би ли за ја чу цен тра-
ли за ци ју, а са дру ге они ко ји су уну тра шњи мо дел за јед нич ке др-
жа ве ви де ли у фе де рал ном од но су.13) Др жа ва је би ла по де ље на на 
оне ко ји су би ли за мо нар хи ју и оне ко ји су би ли за ре пу бли кан ско 
уре ђе ње. Иде о ло шке по де ле су би ле ја сне, јер у др жа ви су се на 
по ли тич ком по љу уско ро су ко би ле стран ке ко је су би ле на ци о на-
ли стич ке, со ци ја ли стич ке и ко му ни стич ке. Си ро ви ет нич ки на ци-
о на ли зми, на ро чи то срп ски и хр ват ски, су се су ко би ли. Је дан од 
основ них ин те ре са срп ског на ци о на ли зма био да др жа ва бу де сна-
жно цен тра ли стич ки уре ђе на и да као та ква га ран ту је да не ће до ћи 
до од це пље ња кра је ва у ко ји ма жи ви срп ска ма њи на, а хр ват ски 
на ци о нал ни ин те рес на сто јао је да др жа ву учи ни фе де ра ли стич ком 
и да, у слу ча ју не за до вољ ства та квом др жав ном за јед ни цом, омо-
гу ћи Хр ва ти ма да иза ђу из ње.

У та квој си ту а ци ји, ве ли ка ве ћи на ма со на је ви де ла но ву др-
жав ну за јед ни цу као сво ју но ву отаџ би ну и при о ну ли су не са мо 

12) Упу те Де ле га ци је, на зва не На пу так, пред ви ђа ле су да уну тра шње уре ђе ње бу ду ће др-
жа ве од ре ди уста во твор на скуп шти на, а до ње ног са зи ва кра љев ску власт би об на ша ла 
по ро ди ца Ка ра ђор ђе вић. Те о рет ски, уста во твор на скуп шти на би др жа ву мо гла да про-
гла си и ре пу бли ком. На пу так је са др жа вао и ме ре ко ји ма су се по ку ша ле оси гу ра ти 
по себ ност др жа ва ко је ула зе у за јед ни цу. Сви по сло ви су тре ба ли да се де ле на за јед-
нич ке и по себ не (зе маљ ске, по кра јин ске). Тра же но је да се до Уста ва за др жи за те че но 
исто риј ско-те ри то ри јал но ста ње. Пред ви ђе но је ства ра ње Др жав ног ве ћа у ко јем би се 
са мо спо ра зу мом мо гли ре ша ва ти сви те мељ ни про бле ми.

13) Је дан од ис так ну тих хр ват ских по ли ти ча ра и ма со на Ан те Трум бић уче ство вао је у 
ства ра њу за јед нич ке др жа ве. Ма да је био име но ван за ми ни стра спољ них по сло ва, он 
је био за бри нут да у но вој др жа ви  не до ђе до “по ку ша ја пре на гље не цен тра ли за ци је”, 
што је сма трао не га тив ним за бу ду ћи раз вој др жа ве. Због то га је са гру пом хр ват ских 
и срп ских по ли ти ча ра кра јем 1918, ор га ни зо вао Ју го сло вен ску де мо крат ску ли гу. Про-
грам Ли ге је пред ста вљао по ку шај да се по ми ри на че ло уни тар не др жа ве са на че лом 
фе де ра тив ног уре ђе ња. Ви ше о то ме код Дра го слав Јан ко вић, Бог дан Кри зман, Гра ђа о 
ства ра њу ју го сла вен ске др жа ве (1.1-20.12 1918), Бе о град 1964, стр.723 као и код Бра ни-
мир Гли го ри је вић, Де мо крат ска стран ка и по ли тич ки од но си у Кра ље ви ни СХС, Бе о-
град 1970, стр.25.
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да је по ма жу кроз рад сво јих ло жа, већ и као по је дин ци и по ли ти-
ча ри.14) Сло бод ни зи да ри у Кра ље ви ни СХС су се ре гру то ва ли из 
еко ном ске и ин те лек ту ал не ели те. Ту ми сао сли ко ви то је опи сао 
Ђор ђе Вај ферт у 13-ој По сла ни ци Ве ли ког Мај сто ра од 5.4 1924.
го ди не: „Ме ђу на ма има: ве ли ких тр го ва ца, обрт ни ка, при вред ни-
ка, про из вод ни ка, тех ни ча ра, бан ка ра фи нан си је ра, за ко но да ва ца 
и дру гих од луч них функ ци јо на ра у про фа ном жи во ту.“ (Не не зић 
1987:397) Са гла сно ма сон ском прин ци пу ко јег је ис та као Мар ко 
Ко стрен чић „ма со ни тре ба да по сво јим скло но сти ма ула зе у ра-
зна со ци јал на стру ја ња, у све по ли тич ке пар ти је...тре ба по ра ди ти и 
око то га, да се ис так ну ти и при зна ти во ђе по кре та и стра на ка при-
бли же од но сно при до бе за ма сон ство, па он да учи не до брим ма-
со ни ма ...Ма со ни тре ба да сво ју по ли ти ку про жи ма ју ма сон ским 
на че ли ма, тре ба да ци је лу по ли тич ку и со ци јал ну бор бу упра вља ју 
по ма сон ским прин ци пи ма.“(Ibi dem:395,396) А ти прин ци пи би ли 
су по ста вље ни још у „На че ли ма“  из 1723.го ди не ко ја су би ла са-
ста вље на од три де ла: Исто ри је ма со не ри је, Ду жно сти и Про пи са. 
У Ду жно сти ма сто ји да ма сон је ду жан да се по ви ну је мо рал ним 
про пи си ма, да тре ба да бу де искрен и по штен, да у ма сон ске ло-
же не сме ју се уно си ти ни ка кве раз ми ри це и при ват не увре де и 
да ма со не ри ја има за циљ да осло бо ди људ ски дух би ло ка кве ти-
ра ни је и мен тал не тор ту ре, за ко ји је у сред њем ве ку, пре ма ста ву 
ма со на, углав ном би ла за ду же на Ри мо ка то лич ка цр ква. Та цр ква 
би ла је про гла ше на не при ја те љем ма со на и у Кра ље ви ни СХС. У 
при лог то ме све до че и ста во ви ло же Мак си ми ли јан Вр хо вац у ве-
зи са скла па њем кон кор да та са Ва ти ка ном где се у пи сму Ве ли ком 
мај сто ру ка же да „се у на шој јав но сти го то во и не чу је глас про тив 
то га...Ло жа Мак си ми ли јан Вр хо вац за сту па у то ме пи та њу са свим 
про тив но гле ди ште, и др жи да је уоп ће ци је ла на ша ма со не ри ја 
зва на да ...по ра ди ко ли ко мо же ви ше про тив скла па ња кон кор да-
та...Што се ти че вјер ских од но са уоп ће, то би на шем ста ја ли шту 
нај ви ше од го ва ра ло ра ста ва цр кве и др жа ве, ко ја тек оства ру је у 
пу ном зна че њу ри је чи на че ло сло бо де са вје сти...да спри је и мо пре-
си за ње цр кве на дру го под руч је. Та ква су под руч ја на ста ва и брак...

14) Од кра ја осам де се тих го ди на про шлог ве ка на ци о на ли стич ки ор јен ти са ни исто ри ча ри 
из Ср би је и Хр ват ске на сто ја ли су у сво јим ра до ви ма да пре на гла се ути цај ма со на у 
ства ран ју Кра ље ви не СХС. Твр ди ли су да је та др жа ва њи хо ва иде ја и њи хо во де ло. То 
ни је би ла исти на. До ду ше, исти на је да је ве ли ки број ма со на био укљу чен у рад стра-
на ка ко је су по др жа ва ле ства ра ње, а ка сни је и оп ста нак те др жа ве. О то ме ви ше ви ди 
код Ivo Ba nac, The Fe ar ful Assyme try of War: The Ca u ses and Con se qu en ces of Yugo sla via’s 
De mi se, Da e da lus, vol.121, no.2, The Exit from Com mu nism (Spring 1992), pp.1-174 kao i u 
I. Ba nac, Yugo sla via, The Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, Vol.97, No.4 (Oct.1992), p.1099.   
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ов дје је ва жно још и то , да бу де за га ран то ва на сло бо да вјер ског 
опре дје ље ња код мје шо ви тих бра ко ва...“15) 

Још у ја ну а ру 1919.го ди не ма со ни су по че ли са ра дом на фу-
зи ји срп ских и хр ват ских ло жа.( Še star 1921:12) Раз го во ри су за-
вр ше ни 6.фе бру а ра 1919.го ди не од лу ком да се осну је „Вел. Ло жа 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца „Ју го сла ви ја“ ко ја би под сво је окри ље 
узе ла ка ко ло же у Ср би ји та ко и оне у Хр ват ској и све дру ге ко је би 
се на кнад но осно ва ле.(Še star 1934:65-66) На вр ху ју го сло вен ског 
ма сон ства на ла зио се не ка да шњи срп ски Вр хов ни са вет, ко ји је 
1919.го ди не по стао Вр хов ни са вет Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Су-
ве ре ни ве ли ки ко ман дер био је Ђор ђе Вај ферт, ина че ве ли ки мај-
стор Ве ли ке ло же СХС Ју го сла ви ја. Глав на ма сон ска ба за у За гре-
бу, на ко ју се осла ња ло вођ ство ју го сло вен ских ма со на у Бе о гра ду, 
на ла зи ла се у ло жи Мак си ми ли јан Вр хо вац. Из ове ло же ши ри ло 
се ма сон ство у Дал ма ци ју и Сло ве ни ју. Као чла но ви кроз ову ло жу 
про шли су мно ги ис так ну ти ме ђу рат ни ин те лек ту ал ци и по ли ти ча-
ри по пут: Ју рај Де ме тро вић, Хин ко Кри зман, Гр га Но вак, Вик тор 
Но вак, Ра ден ко Стан ко вић, Фер до Ши шић итд.16)

У по ли тич ком жи во ту за јед нич ке др жа ве ма со ни су у нај ве-
ћем бро ју би ли чла но ви Ју го сло вен ске де мо крат ске стран ке (ЈДС), 
ко ја је та ко ђер осно ва на 1919.го ди не. Раз ло га за то је би ло ви ше. 
Ме ђу нај ва жни је спа да ју сле де ћи: ова стран ка је  при хва та ла иде-
ју ју го сло вен ства, по др жа ва ла је цен тра ли стич ко уре ђе ње др жа ве 
ко је је у исто вре ме би ло и га рант по сто ја ња чвр шће др жав не за јед-
ни це, стран ка је би ла за ожи во тво ре ње срп ско-хр ват ског по ли тич-
ког спо ра зу ма, за из ве сне из ме не Уста ва ко је би до при не ле ста бил-
но сти др жа ве. О то ме је го во рио на кон гре су ЈДС из 1921.го ди не 
Све то зар При би ће вић, на гла сив ши да је гле ди ште те стран ке „по-
ли тич ка цен тра ли за ци ја, управ на де кон цен тра ци ја и са мо у прав на 
де цен тра ли за ци ја ... Те ре чи ја сно ка жу шта стран ка хо ће. Је дан 
на род, јед ну др жа ву и јед но др жав но за ко но дав ство.“(De mo kra ti ja 
1921:1) Ме ђу тим, у пр вој по ло ви ни два де се тих го ди на до шло је до 
рас ко ла у ЈДС. Он се де сио због то га што се стран ка по ра ли зо ва ла 
на оне ко је је пред во дио Љу ба Да ви до вић и ко ји су би ли за до го вор 
са истин ским по ли тич ким пред став ни ком хр ват ског на ро да, а то 
је би ла Хр ват ске ре пу бли кан ска се љач ка стран ка (ХРСС), по пи-
та њу др жав ног уре ђе ња, и оне ко ји ни су при хва та ли та кву оп ци ју, 

15) Ста во ви ло же „Мак си ми ли јан Вр хо вац“ о кон кор да ту (1924), у књи зи З. Не не зић, нд, 
стр.532,533.

16) Акт ло же Мак си ми ли јан Вр хо вац у За гре бу под на сло вом Стар је шин ство и ча сни штво 
1929.го ди не, Ко пи ја у при ват ном вла сни штву; АЈ фонд 100, фа сци кла 5, инв.бр.20-22, 
код И. Му жић, нд, стр.228.
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упор но се др же ћи цен тра ли зма и уни та ри зма, а ко је је пред во дио 
Све то зар При би ће вић. Ње го ва на ме ра је би ла да пр вен стве но за-
шти ти Ср бе из Хр ват ске што је по ста ло очи то још на осно ву ње го-
вог пред ло га о ад ми ни стра тив ној по де ли зе мље на обла сти.(Ba nac 
1988:178) Бу ду ћи да ХРСС је би ла оштро про тив Ви дов дан ског 
уста ва, а ни је би ла ни за та ко уре ђе ну др жав ну за јед ни цу При би-
ће вић је оштро исту пао про тив по ме ну те стран ке.17) 

По што је дан део ма со на из ЈДС, пред во ђен по ме ну тим по ли-
ти ча рем, ни је при хва тао ни ка кве про ме не уста ва, они су се 1924.
го ди не од це пи ли од стран ке и на пра ви ли сво ју Са мо стал ну де мо-
крат ску стран ку (СДС). Ма да је ма сон ска иде ја би ла да се ра ди на 
срп ско-хр ват ској сло зи и да се ја ча ју срп ско-хр ват ске по ли тич ке ве-
зе и са рад ња, ма со ни су се са по де лом у ЈДС на шли по де ље ни у два 
по ли тич ка та бо ра. С јед не стра не би ли су они ко ји су оста ли вер ни 
стран ци и ко ји су на ста ви ли да тра же уну тар др жав на ре ше ња на 
за до вољ ство и Ср ба и Хр ва та, а са дру ге они ко ји су при сту пив-
ши При би ће ви ћу од лу чи ли да др жа ву ја ча ју у са ве зу са На род ном 
ра ди кал ном стран ком (НРС).18) Чи ње ни ца је да су се оп шта на че ла 
сло бод них зи да ра по кла па ла са на че ли ма Све то за ра При би ће ви-
ћа, јер „ма да сло бод но зи дар ство ни је по ли тич ко дру штво, ипак 
има јед ну по ли ти ку ко ју на ши сло бод ни зи да ри не сми ју смет ну ти 
са ума и за ко ју мо ра ју би ти го то ви под но си ти жр тве...То је на-
ци о нал на по ли ти ка. Она се зо ве Отаџ би на. И кад ду жност пре ма 
отаџ би ни сво јој спа да ју у ред глав них ду жно сти сло бод них зи да-
ра, зар има на ро да ко ји не би хтио при хва ти ти услу ге њи хо ве?“19) 
СДС је 1927.го ди не про ме ни ла по ли ти ку не са рад ње са хр ват ским 
стран ка ма ко је су за сту па ле фе де ра ли стич ке иде је и на пра ви ла је 
ко а ли ци ју са нај ве ћом хр ват ском стран ком – Хр ват ском ре пу бли-

17) Ру долф Хор ват је 1923, фор му ли сао  све зах те ве Ра ди ће ве ХРСС. Глав не тач ке са сто ја ле 
су се у то ме да „Хр ват ска уђе у кон фе де ра ци ју са Ср би јом...да у њој Хр ват ска и Ср би ја 
чи не са вез рав но прав них др жа ва. Пре ма ино стран ству има то из гле да ти  ... као Уни ја ... 
Обра на ци је ле др жав не за јед ни це тра жи спо ра зум у вој нич ким пи та њи ма...Ми Хр ва ти 
ви ше не же ли мо има ти за јед нич ке нов це са Ср би јом...” Ар хив Ју го сла ви је, фонд Ђу ре 
По по ви ћа, 305-40-74, чла нак С. При би ће ви ћа под на сло вом Прав да од 10.мар та 1923.

18) Ме ђу ис так ну тим чла но ви ма При би ће ви ће ве стран ке ма со ни су би ли: др. Гре гор Жер-
јав, др. Иван Па ле чек, др. Ал берт Кра мер, др. Пр ви слав Гри зи го но, др. Ср ђан Бу ди са-
вље вић, др. Ју рај Де ме тро вић, Ве ће слав Вил дер, др. Едо Лу ки нић, др. Хин ко Кри зман, 
Ду шан Ду да Бо шко вић, итд. Ви ше о то ме у књи зи Д. Га ври ло вић, нд, стр.204.

19) По ли тич ка де лат ност ма со на за сни ва ла се на на че ли ма из град ње др жа ве ко ја зна че сре-
ђи ва ње ње них уну тра шњих при ли ка у сми слу про во ђе ња кон крет не на ци о нал не по ли-
ти ке уни та ри зма. Ти ста во ви су се сла га ли са ста во ви ма С. При би ће ви ћа. Због то га не 
из не на ђу је чи ње ни ца да је При би ће вић као ми ни стар уну тра шњих по сло ва одо брио рад 
ма сон ских ло жа И по твр дио њи хо ву “Кон сти ту ци ју”. Ви ше о то ме код Сре тен Ј. Стој ко-
вић, Сло бод но зи дар ство, ње гов циљ и прин ци пи, ње го ва про шлост и са да шњост, Бе о-
град, ЛДИЈ, 2001, као и у књи зи Хр во је Мат ко вић, Све то зар При би ће вић и Са мо стал на 
де мо крат ска стран ка до ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, За греб 1972, стр.106,107, 129.
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кан ском се љач ком стран ком – ко ја се зва ла Се љач ко-де мо крат ска 
ко а ли ци ја.20) Та ко се је дан део по ли тич ки ак тив них ма со на на шао 
по де љен већ пре ма то ме ко ју је дво ји цу сво јих пр ва ка по др жа вао 
- на оне ко ји су оста ли у стран ци уз Љу бу Да ви до ви ћа и оне ко ји 
су не за до вољ ни по ли ти ком стран ке кре ну ли да ље за Све то за ром 
При би ће ви ћем.

Без об зи ра на ове по де ле ју го сло вен ски ор јен ти са ни ма со-
ни су ра ди ли на ја ча њу др жа ве и ју го сло вен ске иде о ло ги је. Пре ма 
из ја ва ма ис так ну тих ју го сло вен ских ма со на, ма со не ри ја је има ла 
за па же ну уло гу у по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не СХС. Ма со не ри-
ја је углав ном спро во ди ла иде је ко је су до ла зи ле из ве ћих ма сон-
ских цен та ра и на сто ја ла да под сво јом кон тро лом др жи це ло ку пан 
јав ни жи вот – кул ту ру и про све ту, фи нан си је и при вре ду, на ци о-
нал на и па три от ска удру жен ја (Со ко ле, Ска у те, На род ну од бра ну, 
Ја дран ску стра жу, Удру жен је ре зер вних офи ци ра, Чет ни ке, Ор ју-
ну и дру ге).21) Срп ска ин те лек ту ал на ели та и срп си др жа во твор ци, 
за јед но са ве ли ким бро јем хр ват ских и сло ве на ких ју го сло вен ски 
ор јен ти са них по ли ти ча ра те ве ћим де лом је вреј ске ин те лек ту ал не 
ели те, у ве ли ком бро ју су би ли при пад ни ци ју го сло вен ских ма сон-
ских ло жа.  

Њи хов рад ни је био са мо усме рен на по ли тич ки жи вот већ је 
сво је пло до ве да вао и у све ту кул ту ре. Ме ђу њи ма по себ но су се 
ис ти ца ли у књи жев но сти, Иво Ан дрић, Гу став Кр клец, Јо ван Ду-
чић, ва ја ри Иван Ме штро вић и Ру долф Вал дец, исто ри ча ри Вик тор 
Но вак, Ва сиљ По по вић и Вла ди мир Ћо ро вић, као и мно ги дру ги. 
У скла ду са же ља ма да но ва др жа ва по ли тич ки за жи ви те кли су и 
ве ли ки ра до ви ве за ни за из град њу и да љи раз вој глав ног гра да – 
Бе о гра да. Ма со ни су у Бе о гра ду и пре ства ра ња за јед нич ке др жа ве 
оста ви ли до ста тра го ва у ар хи тек ту ри. Ме ђу нај леп шим зда њи ма 
из пред ју го сло вен ског до ба спа да ју: згра да Дру штва Све тог Са ве 
у ули ци Ца ра Ду ша на22), га ле ри ја При род њач ког му зе ја на Ка ле-
мег да ну23) и Ка пе тан-Ми ши но зда ње на да на шњем Сту дент ском 

20) Ви ше о по ли тич кој ак тив но сти Се љач ко-де мо крат ске ко а ли ци је ви ди код Дар ко Га ври-
ло вић, Све то зар При би ће вић и Стје пан Ра дић у Сел јач ко-де мо крат ској ко а ли ци ји, Ser-
bo-Cro at Re la ti ons in The 20th Cen tury – Hi story and Per spec ti ves, In sti tu te for Hi sto ri cal 
Ju sti ce and Re con ci li a tion – Sal zburg, Cen tar za isto ri ju, de mo kra ti ju i po mi re nje-No vi Sad, 
No vi Sad 2008, стр.21-36.

21) Upo re di Ar hiv Ju go sla vi je (AJ), Be o grad, Fond Ma son ske lo že Ju go sla vi je, f. 15. 100-18-57.

22) Ово зда ње је са зи да но 1914.го ди не, по про јек ту ар хи тек те Пе тра Ба ја ло ви ћа, ма со на. У 
ар хи тек тон ском сми слу, оно је ком би на ци ја ви ше сти ло ва, али до ми ни ра срп ско ви зан-
тиј ски стил, у то до ба ве о ма за сту пљен у срп ској ар хи тек ту ри. 

23) Ова згра да је по диг ну та три де се тих го ди на 19.ве ка. То је би ла пр ва на мен ски гра ђе на 
згра да ма сон ске ло же у Бе о гра ду. На тој згра ди пи ла стри ја сно асо ци ра ју на сту бо ве Ја-
кин и Бо аз ко ји у ма сон ском ви ђе њу при ка зу ју двој ност све та – сим бо лич ко ви ђе ње два 
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тр гу24). У Кра ље ви ни СХС у Бе о гра ду је оста вље но не ко ли ко ве-
ли чан стве них зда ња на ко ји ма се на ла зе ма сон ски сим бо ли. Нај-
ве ће ма сон ско зда ње на ста ло у Бе о гра ду из ме ђу два свет ска ра та 
је сте згра да Ми ни стар ства по ште - да на шњег По штан ског му зе ја 
- у Пал мо ти ће вој број 2.25) Осим ове згра де по ди за не су и дру ге 
ле пе гра ђе ви не са ма сон ским сим бо ли ма по пут згра де По ште број 
6 ко ја се на ла зи по ред да на шње бе о град ске же ле знич ке ста ни це26) 
као и ку ћа Да мја на Бран ко ви ћа у Бу ле ва ру ЈНА 2, из над Сла ви је27). 
Ма со ни су за со бом оста ви ли и ве ли ку ва јар ску де лат ност у Бе о-

по ла при ро де - а пет сте пе ни ка на ула зу пред ста вља ју пет сим бо лич них ко ра ка ко ји ма 
чла но ви по моћ нић ког ре да ула зе у храм. У тој згра ди је 1936.го ди не био пла ни ран и пр-
ви ма сон ски му зеј у Бе о гра ду. Ви ше о то ме код Зо ран Љ. Ни ко лић, Ма сон ски сим бо ли 
у Бе о гра ду, Бе о град, Слу жбе ни гла сник, 2010.

24) Ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић био је сло бод ни зи дар. Ова згра да је по диг ну та 1863, а 
пр во бит но је ка пе тан Ми ша пла ни рао да то бу де ње го ва при ват на па ла та, да би то ком 
из град ње ка пе тан Ми ша од лу чио да згра да бу де за ду жби на оте че ству. Гра ђе ви на је об-
ли ко ва на у ду ху ро ман ти зма. Ње на ар хи тек ту ра пред ста вља стил ску ме ша ви ну ро ма но-
гот ских, ре не сан сних и срп ско-ви зан тиј ских гра ди тељ ских тра ди ци ја. Ви ше о то ме код 
Бран ко Ву јо вић, Бе о град кул тур на ри зни ца, ИДЕА И Вој но и зда вач ки за вод Бе о град, 
2003.  

25) Са вр ха згра де, ко ја до ми ни ра овим де лом гра да, ја сно ”гле да ју” на из ме нич но сим бо ли 
тро у гла и ви ска, док су ше стар, ви сак и тро у гао до ми нант ни и са свих сег ме на та огра де. 
Сти ли зо ва ни део ша ре ко ја кра си ве ли ки део зда ња та ко ђе по ка зу је исте ис пре пле те не 
сим бо ле, што ову пре ле пу згра ду очи глед но и без ика кве сум ње свр ста ва у нај у пе ча-
тљи ви је објек те са ма сон ским обе леж ји ма у Бе о гра ду.Ис пред ула за у зда ње оста ли су 
сим бо ли при ме ре ни ду ху вре ме на ка да је згра да и на ста ла. Та ко да нас из над ула за сто ји 
грб са сим бо ли ма Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.Зда ње Ми ни стар ства по шта 
про јек то вао је по зна ти пред рат ни ар хи тек та Мо мир Ко ру но вић, је дан од ис так ну тих 
чла но ва ма сон ске ор га ни за ци је тог до ба. Из град ња је окон ча на 1930. го ди не. Ви ше о 
то ме код Б. Ву јо вић, нд.

26) Мно го број ни су Ко ру но ви ће ви ар хи тек тон ски пот пи си на гра ду, а је дан од нај у пе ча-
тљи ви јих би ла је згра да ко ја је прет хо ди ла да на шњој По шти број 6 ко ја се на ла зи по ред 
бе о град ске Же ле знич ке ста ни це. Та згра да има ла је нео бич ну суд би ну, јер су де ло ви 
фа са да стра да ли то ком не мач ког и са ве знич ког бом бар до ва ња у Дру гом свет ском ра ту, 
па је по сле то га, а у сти лу но во на ста лих по ли тич ких и кул тур них вре ме на оста ла кон-
струк ци ја Ко ру но ви ће вог зда ња, али је ње на спо ља шност би ла зна чај но оси ро ма ше на, 
при бли жа ва ју ћи се соц ре а ли стич ком из гле ду. Ста ри за пи си го во ре да је и та згра да, баш 
на лик овој, у Пал мо ти ће вој ули ци, би ла пре пу на сим бо ла ко ји су не у пу ће ним Бе о гра ђа-
ни ма оног вре ме на де ло ва ли не ја сно, али су сло бод ни зи да ри уме ли ла ко да их пре по-
зна ју. www.но во сти.рс Зо ран Љ. Ни ко лић, Би се ри сло бод них зи да ра. Ве чер ње но во сти 
од 18.4 2004.

27) До са мог ра та Да мјан Бран ко вић је био ве ли ки бе сед ник Ве ли ке ло же Ју го сла ви је, и 
са тог ме ста се по ву као, не на пу шта ју ћи сло бод не зи да ре. Ар хи тек ту ру сво је ку ће, 
ко ја је из гра ђе на 1928. го ди не, у пот пу но сти је под ре дио сво јој при пад но сти сло бод-
ним зи да ри ма. Са мо зда ње је, у ду ху ака де ми зма, про јек то вао Дра ги ша Бра шо ван. 
Од мах из над ула зних вра та у згра ду на ла зи се ре љеф, из над ко јег до ми ни ра пи ра-
ми да са ”оком све ви де ћим”, чи је зна че ње је до ми нант но код  ма со на. Сун че ви зра ци 
оба сја ва ју си лу е те две же не, од ко јих је јед ној на ра ме ну со ва, сим бол стал не буд-
но сти, а дру гој је у ру ци огле да ло, ко је пред ста вља ин тро спек ци ју, са мо спо зна ју. 
На згра ди се на ла зи још мно го ме да љо на и ми ни ја тур них фи гу ра ко је се сим бо лич ки 
од но се на ма со не ри ју, од но сно на уче нич ке ста ди ју ме у ду хов ном ста са ва њу сло бод ног 
зи да ра. www.но во сти.рс Зо ран Љ. Ни ко лић,нд.
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гра ду у пр вим де ка да ма 20.ве ка. Ме ђу спо ме ни ци ма они ма ко ји 
су би ли ма со ни ис ти чу се спо ме ни ци Ри ги од Фе ре28) и До си те ју 
Об ра до ви ћу29). Нај мо ну мен тал ни је ва јар ско, али и ар хи тек тон ско 
де ло ко је се до во ди у бли ску ве зу са ма со ни ма је Спо ме ник не зна-
ном ју на ку на Ава ли. Аутор овог спо ме ни ка је већ спо ме ну ти Иван 
Ме штро вић ко ји се кра јем три де се тих го ди на 20.ве ка раз о ча рао у 
ју го сло вен ску иде ју та ко да је чак за вре ме Дру гог свет ског ра та 
отво ре но ко му ни ци рао са Ан том Па ве ли ћем, по гла ва ром Не за ви-
сне др жа ве Хр ват ске.30) Овај ва јар оста вио је Бе о гра ду још је дан 
спо ме ник, а то је По бед ник на Бе о град ској твр ђа ви31) ко ји је по диг-
нут у част по бе де Ср би је у ра то ви ма про тив Осман лиј ског цар ства 
и Аустро-Угар ске од 1912 до 1918.го ди не. Ве ли ка гра ди тељ ска и 
умет нич ка ак тив ност сло бод них зи да ра у Бе о гра ду ни је би ла за чу-
ђе ње. Овај град је био до ма ћин Ве ли ког ме ђу на род ног ма сон ског 
кон гре са 1926.го ди не. Пун на зив тог оку пља ња био је Ма ни фе ста-
ци ја свет ског сло бод ног зи дар ства у ко рист ми ра, а рад Кон гре са 
се од ви јао под пред сед ни штвом ве ли ког мај сто ра Ђор ђа Вај фер та.   

КРИЗАУСРПСКО-ХРВАТСКИМОДНОСИМАИ
УНУТАРХРВАТСКЕМАСОНЕРИЈЕ

УКРАЉЕВИНИСХС

По ли тич ки жи вот у Кра ље ви ни СХС ка рак те ри са ло је по сто-
ја ње ве ли ког бро ја стра на ка ко је су се раз ли ко ва ле по на ци о нал ном 
и вер ском прин ци пу, а на чи јем че лу су се на ла зи ле во ђе ве ћи ном 
ха ри змат ског ти па.32) У све тлу срп ско-хр ват ских од но са тре ба ис-

28) Грч ки ре во лу ци о нар из дру ге по ло ви не 18.ве ка чи је се при пад ни штво сло бод но зи дар-
ском ре ду ве зу је за грч ку Хе те ри ју ко ја је би ла бли ска сло бод ним зи да ри ма, али и за 
члан ство у пр вим бе о град ским ло жа ма. 

29) Спо ме ник је по диг нут 1914, а из ва јао га је Ру долф Вал дец, та ко ђер ма сон. 

30) Да би се по ди гао овај спо ме ник тре ба ло сру ши ти сред њо ве ков ни град Жр нов на Ава ли 
и за ру би ти врх.  Ста ру гра ђе ви ну са вр ха пла ни на је ели ми ни са ла Вој ска Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. Ра до ви су тра ја ли од 1934, до 1938.го ди не. Спо ме ник је из гра ђен у ви ду 
ма у зо ле ја са ка ри ја ти да ма ко ји пред ста вља ју же не у на род ним но шња ма из свих кра је ва 
Ју го сла ви је. Ср би ја се раз ли ку је од дру гих уче сни ца Пр вог свет ског ра та по то ме што 
оне има ју спо ме ни ке не зна ном вој ни ку, а Ср би ја спо ме ник не зна ном ју на ку. Ви ше о то-
ме код Б. Ву јо вић, нд. 

31) Спо ме ник По бед ник је све ча но от кри вен 1928.го ди не, по во дом про сла ве де се то го ди-
шњи це про бо ја Со лун ског фрон та и по бе де Ср би је у ра то ви ма од 1912. до 1918. го ди не. 
Спо ме ник и пла то ис под ње га днев но по се ти ви ше од 5.000 ту ри ста. По бед ник је нај фо-
то гра фи са ни ји и нај по пу лар ни ји бе о град ски спо ме ник.

32) Ви ше о ха ри змат ском ти пу ви ди код Ђор ђе Сто ја но вић, Дар ко Га ври ло вић, Од мо дер-
не па ра диг ме вођ ства ка пост-мо дер ној па ра диг ми вођ ства, Срп ска по ли тич ка ми сао 
бр.1/2011, год.18, вол.31, стр.11-38.
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та ћи да су се су ко би во ди ли пр вен стве но у ве зи са об ли ком вла-
да ви не и уну тра шњим др жав ним уре ђе њем. Док је ве ћи на Ср ба 
оку пље них око ЈДС и НРС по др жа ва ла цен тра ли стич ко уре ђе ње и 
мо нар хи ју ве ру ју ћи да ће на тај на чин др жа ва би ти чвр шћа и мо ћи 
да сна жни је обез бе ди Ср би ма да ће жи ве ти у јед ној др жа ви, до тле 
су Хр ва ти ве ћи ном да ва ли по др шку ре пу бли кан ском уре ђе њу и фе-
де ра ли стич ком кон цеп ту же ле ћи да за се бе за др же ве ћа пра ва. Ма-
да су не ки хр ват ски по ли ти ча ри по др жа ва ли ства ра ње Кра ље ви не 
СХС, сма тра ју ћи за јед нич ку др жа ву нај бо љим ре ше њем за Хр ват-
ску, они су се ипак раз ли ко ва ли у сво јим ста во ви ма о уре ђе њу но ве 
др жа ве. Та ко је на при мер Хр ват ска за јед ни ца, уте ме ље на 1919.
го ди не, тра жи ла фе де ра тив но уре ђе ње но ве др жа ве (ме ђу ње ним 
чла но ви ма би ли су Ан те Трум бић, Мат ко Ла ги ња, Ан те Па ве лић 
ста ри ји).33) Хр ват ска пуч ка се љач ка стран ка, ка сни је ре пу бли кан-
ска (ХРСС), ко ју је во дио Стје пан Ра дић, тра жи ла је ства ра ње хр-
ват ске др жа ве уну тар фе де ра тив но уре ђе не ју го сло вен ске за јед ни-
це ко ја не би тре ба ла да бу де мо нар хи стич ка. И ко нач но, Хр ват ска 
стран ка пра ва је од ба ци ва ла би ло ка кву за јед нич ку ју жно сло вен-
ску др жа ву опре де љу ју ћи се за ства ра ње са мо стал не хр ват ске др-
жа ве. У Хр ват ској се ја ви ла и со ци ја ли стич ка иде ја ко ју је нај сна-
жни је за сту па ла Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је.

Бу ду ћи да је Устав др жа ве, из гла сан у ју ну 1921.го ди не, оза-
ко нио до та да шњи цен тра ли зам и уни та ри зам, а на из бо ри ма ХРСС 
до би ла огром но по ве ре ње хр ват ских би ра ча, би ло је ја сно да ће 
глав ни про блем Кра ље ви не СХС би ти бор ба це тра ли стич ких и фе-
де ра ли стич ких сна га. Ра дић је био истин ски во ђа фе де ра ли стич ких 
сна га и у на ред них не ко ли ко го ди на. На из бо ри ма 1923.го ди не узео 
је ве ли ки број гла со ва Хр ва та из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не 
ко ји ма су се на да ли при пад ни ци Хр ват ске за јед ни це и Де мо крат-
ске стран ке. Чак и ка да су у пи та њу би ли гла со ви за бра ње не Ко му-
ни стич ке пар ти је, Ра дић је имао зна чај ну пред ност.34) До про ме не 
Ра ди ће вог од но са пре ма цен тра ли зму до шло је 1925.го ди не на кон 
што је овај по ли ти чар без у спе шно ло би рао на За па ду и Ис то ку за 
фе де ра ли стич ко пре у ре ђе ње др жа ве и на кон што се на шао у за тво-
ру на из глед без ма не вар ског про сто ра. Ме ђу тим, Ра дић је при знав-

33) Ста во ви Ан те Трум би ћа пот пу но су се при бли жи ли ста во ви ма Стје па на Ра ди ћа до 1923.
го ди не. У при лог то ме све до чи пи смо Ра ди ћа ко је је 26.8 1923.по слао Трум би ћу где из-
ме ђу оста лог ка же да га је Сер Едвард Бојл пи тао за Трум би ћа „ваљ да пе ти пут, је ли се 
Ви сла же те с мо јом по ли ти ком и ко ли ко. Ја сам од го во рио, да сте Ви без у вјет но за то, да 
Хр ват ска и хр ват ски на род са чу ва ју сво ју др жав ну и на род ну ин ди ви ду ал ност ...“ Све-
у чи ли шна књи жни ца у Спли ту, ле гат А. Трум би ћа, пи смо С. Ра ди ћа А. Трум би ћу, 26.8 
1923.

34) Све у чи ли шна књи жни ца у Спли ту, ле гат А. Трум би ћа: Пи смо Ива на Лор ко ви ћа Ан ти 
Трум би ћу од 14.2 1923.
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ши ди на сти ју Ка ра ђор ђе вић и Ви дов дан ски устав35) не са мо иза шао 
из за тво ра већ је ушао у вла ду са НРС.  Та да је то из гле да ло као по-
бе да НРС и ди на сти је Ка ра ђор ђе вић. Па ипак, ни је би ло та ко. Ве-
о ма бр зо Ра дић је иза шао из вла де, по чео је да кри ти ку је власт и 
на по ли тич кој сце ни је при ву као се би При би ће ви ће ву стран ку ко ја 
је би ла од ба че на оног тре нут ка ка да је по ста ло из глед но да ће Ра-
ди ће ва стран ка и НРС са ста ви ти вла ду. Бу ду ћи да је При би ће вић 
био по ли тич ки осве то љу бив чо век, а да га је из ба ци ва ње из вла де 
за рад са ста вља ња пр ве срп ско-хр ват ске вла де, у ко јој су се на шла 
два из ра зи та на ци о нал на ли де ра – Па шић и Ра дић – оса ми ло на по-
ли тич кој сце ни и раз о ча ра ло у кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
са ко јим је на бр зи ну про гла сио Кра ље ви ну, овај по ли ти чар је, по-
сте пе но до 1927.го ди не, по чео да се окре ће Ра ди ће вој стран ци ко ја 
је ко а ли ци ју са СДС обе руч ке при хва ти ла. При хва та ње При би ће-
ви ћа био је атак на до та да шње ре ла тив но је дин ство срп ских по ли-
ти ча ра по пи та њу срп ских на ци о нал них ци ље ва, а са дру ге, мо жда 
Ра ди ћев пре дах, у на ме ри да се ка сни је по ку ша до ћи до фе де ра-
тив ног пре у ре ђе ња др жа ве.(Га ври ло вић 2007:219)36) Ра ди ћев по тез 
иза звао је тре нут ни пре кид са рад ње са Хр ват ском за јед ни цом, али 
је за то Ра ди ћу до нео са рад њу са При би ће ви ћем – пред став ни ком 
ве ћи не Ср ба из Хр ват ске. Та ко је ство рен „пре чан ски фронт“ ко ји 
је Ра ди ћу да вао ве ли ки ле ги ти ми тет у да љим ак ци ја ма ве за ним за 
уну тра шње пре у ре ђе ње др жав не за јед ни це као и у бор би за хр ват-
ске на ци о нал не ин те ре се.

Као што је ово пи та ње до ве ло до по де ла у по ли ти ци та ко је 
иза зва ло раз дор и у ма сон ству, ма да ни из бли за та ко ве лик као на 
по ли тич кој сце ни. Очи гле дан су коб ме ђу ма со ни ма у Хр ват ској, 
ко ји је ти њао још од вре ме на пре но ше ња се ди шта ло же „Љу бав 
бли жње га“ из Си ска у За греб 1903.го ди не, у ко ме су се по ла ри зо-
ва ли они ма со ни ко ји су ап со лут но ве ро ва ли у је дин ство по ре кла и 
бу дућ ност Ср ба и Хр ва та и они ко ји ни су би ли за ин те ре со ва ни за 
би ло ка кве ве зе из ме ђу ова два на ро да. Са ства ра њем Кра ље ви не 
СХС овај су коб стре мио је ка вр хун цу. Још од 1919.го ди не, ју го-
сло вен ски ор јен ти са ни ма со ни су ра ди ли на оне мо гу ћа ва њу ра да и 
по ли тич ких ак ци ја оних ма со на из Хр ват ске ко ји ма ју го сло вен ска 
иде ја ни је би ла бли ска.(И.Му жић 2001:211-239) У при лог то ме го-
во ри и чи ње ни ца да је у ло жи „Љу бав бли жње му“ у За гре бу би ло 
хр ват ских на ци о на ли ста ко ји ни су хте ли ује ди ње ње, а ме ђу ко ји ма 
су се ис ти ца ла бра ћа До мац Ју ли је и Бран ко, адво ка ти из За гре ба. 

35) Ра ди ће ва стран ка је про ме ни ла име у Хр ват ска се љач ка стран ка од ре кав ши се ре пу бли-
кан ства. Vlad ko Ma ček, In The Strug gle for Fre e dom,New York 1957, п.105.

36) Д. Га ври ло вић, нд, стр.219.
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Они су се ре зер ви са но од но си ли пре ма ства ра њу Ју го сла ви је и ју-
жно сло вен ском ује ди ње њу.37) Од раз по ли тич ке кри зе огле дао се и 
ме ђу ма со ни ма и то та ко да су ме ђу „не за до вољ ни ци ма“ би ла дво-
ји ца ис так ну тих ма со на ко ји су то ком Пр вог свет ског ра та ула га ли 
ве ли ке на по ре у ства ра њу за јед нич ке др жа ве – Фран ко По точ њак 
и Хин ко Хин ко вић.(Иби дем) По де ле ме ђу ма со ни ма би ле су очи-
те и по пи та њу ју го сло вен ског на ци о нал ног пред зна ка ма сон ства. 
Та ко на при мер, је дан део хр ват ских ма со на оку пље них у За гре бу 
у ло жи Про ме теј 1926.го ди не ис так нуо је у ње ној де кла ра ци ји на 
дан ин ста ла ци је „да не по сто ји на ци о нал но, па та ко ни ју го сла-
вен ско ма сон ство, већ са мо ма сон ство у по је ди ним зе мља ма.“(Гла-
сник 1926:10-11) По ис тој де кла ра ци ји „Са вез сло бод них зи да ра је 
ин тер на ци о нал но брат ство...За то ло жа „Про ме теј“ сто ји на ста ја-
ли шту, да не ма та ко зва не ју го сло вен ске ма со не ри је, не го има ма-
со не ри је у Ју го сла ви ји ...“38) Та ква на чел на из ја ва би ла је за пра во 
кри ти ка по ли тич ког ан га жо ва ња Ве ли ке ло же Ју го сла ви ја. Да је 
по ли ти ка би ла ка мен спо ти ца ња ме ђу ма со ни ма по твр ди ли су и 
до га ђа ји у пе ри о ду од 1925 до 1927.го ди не ка да је је дан део ма со-
на из Хр ват ске све ви ше тра жио одва ја ње ма сон ства од по ли ти ке 
да би 1927.го ди не осно ва ли Ве ли ку ло жу Ли бер тас у ко ју су ушле 
по сто је ће три ло же (Љу бав бли жње га, Про ме теј и Ами ци тиа) ко је 
ни су би ле под за шти том Ве ли ке ло же Ју го сла ви ја. Они су тра жи ли 
при зна ње од ан гло сак сон ског ма сон ства, из бе га ва ју ћи на ци о нал ну 
ком по нен ту у ма со не ри ји а тра же ћи ре ше ње у ве ри и фи ло со фи ји. 
Ме ђу тим, ен гле ска Ве ли ка ло жа при зна ла је 1930.го ди не Ве ли ку 
ло жу Ју го сла ви ја ко ја је кри ти ко ва ла не ка да шњу за гре бач ку бра-
ћу да се „вра ћа њем езо те ри ци ру га ју су вре ме ној на у ци и ње ним 
не сум њи вим те ко ви на ма...то је збир пра е ле ме на та људ ског му дро-
ва ња и над му дри ва ња у из ла га њу на го на, ни за ве ро ва ња и про ро-
чан ста ва...“39) У овај уну тар ма сон ски, а у су шти ни срп ско-хр ват-
ски су коб би ли су уву че ни и Је вре ји ма со ни. Хр ват ски ма сон ски 
ди си ден ти има ли су ин те рес да у свом кру гу ис так ну Је вре је и да 
их по гу ра ју у том сме ру за то јер је тим Је вре ји ма ма со ни ма ју го-
сло вен ски на ци о на ли зам био да лек и ни су мо гли да се иден ти фи-
ку ју са њим. Због то га су од стра не ју го сло вен ски ор јен ти са них 
ма со на до ла зи ле ан ти се мит ске из ја ве ко је су по ка за ле „дух вјер-

37)  Ела бо рат УДБ-е у За гре бу од 23.1 1958.го ди не, по пи си жи вих ма со на у За гре бу, Оси је-
ку, Кар лов цу, Су ша ку, Спли ту и Ду бров ни ку (На ста нак и раз вој ма со не ри је у Хр ват ској) 
код И.Му жић, нд, стр.541.

38) АЈ, Ф 100 - Де кла ра ци ја ло же Про ме теј по во дом ње не све ча не ина у гу ра ци је од 17.6 
1926.) у књи зи З. Не не зић, нд, стр.377.

39) Го вор Да мја на Бран ко ви ћа одр жан на го ди шњој скуп шти ни Ве ли ке ло же Ју го сла ви ја 
23.3 1930 у Бе о гра ду, с.4, у књи зи И. Му жић, нд, стр.235.
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ске не тр пе љи во сти, ко ји је без ичи је га иза зо ва из био...“(Не не зић 
1987:378)  Из гле да  да је сим бо лич на Ве ли ка ло жа Ли бер тас, на кон 
то га, осно ва на под за шти том Ве ли ке на ци о нал не мај ке Zu den drei 
Welt ku geln у Бер ли ну.40) Да су на ци о нал не по бу де би ле при сут не у 
рас це пу из ме ђу ју го сло вен ског и хр ват ског ма сон ства по твр ди ли 
су ста во ви не ких хр ват ских чла но ва 1941.го ди не. У јед ном њи хо-
вом пи сму ко је је упу ће но по ме ну те го ди не по глав ни ку Ан ти Па-
ве ли ћу ис ти че се, ка ко је та Ве ли ка ло жа „би ла уви јек жа ри ште 
хр ват ског ро до љу бља и да су се у њој оку пља ли Хр ва ти, ко ји су 
га ји ли на ду у бо ље да не.“41) 

***

Од ка да су по чет ком 20.ве ка у све ве ћем бро ју срп ски и хр-
ват ски по ли ти ча ри ју го сло вен ског опре де ље ња по че ли да ула зе у 
ре до ве сло бод них зи да ра ова ор га ни за ци ја је, сход но то ме, по че ла 
све ви ше да се окре ће срп ско-хр ват ској са рад њи. Рад на срп ско-
хр ват ској сло зи по ста јао је све ја чим, а кул ми ни рао је ка да су се 
ма со ни са ве ли ком пре да но шћу по све ти ли пр во ства ра њу а по том 
из град њи за јед нич ке др жа ве – Кра ље ви не СХС. Из ме ђу два свет-
ска ра та, на про сто ру Ју го сла ви је, ма со ни су ис ка зи ва ли ве ћи ном 
је дин ство и сло гу ка да је би ло ре чи о за шти ти и на прет ку за јед нич-
ке др жа ве. Сво је ду хов не по тен ци ја ле узи да ли су у свет кул ту ре 
и на у ке. Ипак, не сме се смет ну ти са ума да је ма со не ри ја би ла у 
исто вре ме по кре тач и сред ство у ра ду хр ват ских и срп ских по ли-
ти ча ра не са мо на ус по ста вља њу са рад ње до 1918.го ди не већ и на 
ства ра њу за јед нич ке др жа ве и ње ном да љем жи во ту. По кре тач је 
би ла уто ли ко што је у ци љу ства ра ња за јед нич ке др жа ве на рас по-
ла га ње у ра ду на ја ча њу срп ско-хр ват ске са рад ње ста вља ла сво је 
ин те лек ту ал не по тен ци ја ле, ма те ри јал на до бра и ча со пи се. Сред-
ство је би ла уто ли ко што су у ње не ре до ве ула зи ли и они ко ји су 
ви де ли ма со не ри ју као обје кат у соп стве ној по ли тич кој бор би ко ји 
ће јој по мо ћи да оства ре од ре ђе не по ли тич ке ци ље ве. Због по ли-
тич ке по ла ри за ци је ко ја је усле ди ла у ве зи са по де ла ма на ста лим 
по пи та њу да ли др жа ва тре ба да бу де цен тра ли стич ка или фе де ра-
ли стич ка и да ли тре ба да бу де мо нар хи ја или ре пу бли ка, до шло је 

40) Де та љан из ве штај о ма те ри ја лу не мач ке оба ве штај не слу жбе ко ји је пи сан у Бер ли ну 
23.5 1939, св.4, АЈ, фонд 100, до но си у књи зи И. Му жић, нд, стр.235.

41) Ја ков Бла же вић, Тра жио сам цр ве ну нит, За греб 1978, стр.179. На овај из вор као ре ал-
ну про це ну не мо же мо у це ло сти да се осло ни мо. Тре ба има ти на уму да је „Ка то лич ки 
Тје ди ник“ 15.ју на 1941.го ди не пи сао да су „Ср би нај ве ћи не при ја те љи Хр ва та, а да су 
Жи до ви и ма со ни нај ве ћи не при ја те љи ци је ле Еуро пе.“ Ви ше о то ме у Ame ri can Po li ti cal 
Sci ne ce Re vi ew, Vol.56, No.4 (Dec., 1962), p.1021.
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до по де ла и ме ђу ма со ни ма. На жа лост, по ма со не, ма ло ко се се ћао 
ми сли ма со на Адол фа Ми ха ли ћа о то ме ка ко он ни је хр ват ски ма-
сон,  ка ко је са мо ро ђен у Хр ват ској, а да је у ства ри са мо сло бод ни 
зи дар. Та кав ко смо по ли ти зам у ре до ви ма ма со на, ко ји је до ла зио 
од чо ве ка ко ји је да вао под сти цај са рад њи Хр ва та и Ср ба, био је 
све ре ђа по ја ва од ка да је ство ре на за јед нич ка др жа ва, а по себ но 
ка да је из вр шен атен тат на хр ват ске по сла ни ке у На род ној скуп-
шти ни 20.6 1928.го ди не, те 6.1 1929.го ди не окон чан ви ше стра нач-
ки жи вот Кра ље ви не СХС  и за ве де на дик та ту ра кра ља Алек сан-
дра. Атен та том на по сла ни ке и про гла ше њем дик та ту ре јаз из ме ђу 
срп ских и хр ват ских по ли ти ча ра се још ви ше про ду био и по де лио 
је дан део ма со на, да би тек де ло мич но био убла жен, на кон др жав-
ног на си ља и ан ти ре жим ских рас по ло же ња го ди не 1939, ка да су 
пред сед ник вла де Дра ги ша Цвет ко вић и во ђа ХСС – Влад ко Ма чек 
пот пи са ли спо ра зум ко јим је ство ре на Ба но ви на Хр ват ска. Ма да 
је овај спо ра зум на па дан од стра не екс тре ми ста са обе стра не, он 
је пред ста вљао по мир љи во ре ше ње. Очи то, опа сност пред сто је ћег 
ра та и мо гућ ност да Не мач ка ис ко ри сти хр ват ско не за до вољ ство 
по узо ру на сло вач ко код це па ња Че хо сло вач ке би ло је до вољ но да 
се при хва ти ве ћи на Ма че ко вих усло ва за спо ра зум42) ко ји је по жи-
вео до сло ма Кра ље ви не 1941.го ди не. 

DarkoGavrilovic

MASONICINFLUENCEON
THECREATIONANDPOLITICSOFSHS

Summary
The aut hor will work on the ba sis of the re le vant ar chi ves and 

the li te ra tu re that exa mi nes the de ve lop ment of Fre e ma so nry among 
the Serbs and Cro ats to 1929 as well as the cor re la tion bet we en them 
with a strengthe ning of the Serb-Cro at po li ti cal con nec ti ons. The pa per 
will analyze the pro blems of cre a ting the So uth Slav sta te, the con cept 
of in ter i or de sign, its de ve lop ment and in ter nal po li ti cal con flict and the 
pro ces ses as so ci a ted with the se events among the Ma sons.
Keywords: Fre e ma sons, the Serbs, the Cro ats, the King dom of Serbs, Cro ats 

and Slo ve nes, uni tary sta te, fe de ra lism.

42) Пре ма спо ра зу му ство ре на ауто ном на Ба но ви на Хр ват ска у чи ји са став су ушли кра је ви 
на ста ње ни ве ли ким бро јем Хр ва та: до та да шња Сав ска и При мор ска ба но ви на, ко та ре ви 
Ду бров ник, Шид, Илок, Брч ко, Дер вен та, Гра да чац, Трав ник И Фој ни ца. Ба но ви на је 
до би ла ши ро ку ауто но ми ју у уну тра шњим по сло ви ма, за ко је је пред ви ђен и соп стве ни 
бу џет. За јед нич ки су оста ли по сло ви др жав не без бед но сти, про мет и спољ на тр го ви на. 
Вр хов ну власт у ба но ви ни об на ша ли су бан и Са бор.
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Resume
At the be gin ning of 20th cen tury, po li ti cal ide as of the Slavs po-

li ti ci ans and Slavs who we re Fre e ma sons, in con nec tion with bre ak up 
of Austro-Hun ga rian Em pi re and the cre a tion of the Slavs na tion-sta tes 
co in ci ded suc ces fully. The re fo re, the re has been a jo int ef fort to cre a te 
a Sla vic sta te. One of the co un tri es that emer ged from that co o pe ra tion 
was King dom SHS. Af ter cre a ting a com mon sta te, the Cro a tian-Ser-
bian re la ti ons be ca me mo re com pli ca ted. Cro ats we re dis sa tis fac ted 
with esta blis hed cen tra lism, in stead of the ir ef forts to cre at co un try on 
prin ci ples of fe de ra lism. Sa me as the si tu a tion be ca me worst bet we en 
Cro at and Ser bian po li ti ci ans, di sa gre e ments abo ut in ter nal or ga ni sa-
tion of the sta te ha ve emer ged among the Ma sons. Ne vert he less, a lar ge 
num ber of Ma sons do ne a gre at work which sti mu la ted the eco no mic 
de ve lop ment of the co un try, sa me as the cul tu re ha ve ma de con si de ra-
ble fru its of many Ma so nic ar tists and wri ters.

* Овај рад је примљен 23. октобра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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Сажетак
Ис ку ства Ре пу бли ке Ср би је по пи та њу при ме не ме ђу на род-

ног пра ва ору жа них су ко ба су ве ли ка. Стра да ње Ср би је у ме диј-
ском ра ту у ко ме је пра во на ко ри шће ње ме ђу на род но прав но до зво-
ље них про ме на ста ту са ци ви ла и бо ра ца зло у по тре бље но вој ном 
ин тер вен ци јом  у ви ду агре си је и до бар је при мер за дру ге ма ле 
зе мље у њи хо вим ко ра ци ма у прав цу ме ђу на род них ин те гра ци ја. 
Ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во је кроз ме ђу на род не кон вен ци је 
утвр ди ло за шти ту ци ви лаи и на пра ви ло раз ли ку из ме ђу ци ви ла и 
бо ра ца. До пун ски про то ко ли на Же нев ске кон вен ци је из 1977. го-
ди не омо гу ћи ли су да уче сни ци ору жа них су ко ба мо гу  на из ме нич-
но да ме ња ју ста тус. Та ква од ред ба је у прак си отво ри ла мо гућ ност 
за зло у по тре бу тих нор ми. Овај про блем се на ме ће и у са вре ме ним 
про це си ма међунaродних ин те гра ци ја. Отва ра ју се овим сум ње да 
ме ђу а на род не ин те гра ци је не зна че ауто мат ски и бо љи так за ма ле 
др жа ве. На ме ће се пи та ње да ли су оне та ко на пред не ка ко на пр ви 
по глед из гле да ју?
Кључ не ре чи:  Ср би ја, ци ви ли, бор ци, ору жа ни су ко би, ме ђу на род но ху-

ма ни тар но пра во, же нев ске кон вен ци је, Про то ко ли I и II.  

ОПШТИПРОБЛЕМИЗАШТИТЕЦИВИЛА

Про бле ми у по што ва њу за шти те ци ви ла ни су не што но во у 
ме ђу на род ном пра ву. Ис ку ства Ср би је у ве зи овог пи та ња су знат-
на, има ју ћи у ви ду гра ђан ске ра то ве то ком де ве де се тих го ди на два-
де се тог ве ка и агре си ју НА ТО пак та на СР Ју го сла ви ју 1999. го ди-
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не. Та ис ку ства ни су ма ла, али са дру ге стра не, ра то ви во ђе ни на 
по чет ку 21. ве ка ука зу ју на из ве сна по на вља ња и не ке но ви не.

Исто ри ја ору жа них су ко ба и ста ти стич ки по да ци из тих су-
ко ба по ка зу ју да су стра да ња ци ви ла у ору жа ним су ко би ма би ла 
све ве ће и ве ћа. У Пр вом свет ском ра ту, Дру гом свет ском ра ту, а 
по себ но ка сни је, од Ко реј ског ра та до пр ве де це ни је 21. ве ка стра-
да ња ци ви ла су се знат но уве ћа ла. Ме ђу на род но пра во је од кра ја 
19. ве ка до да нас по ку ша ло да пру жи прав ну за шти ту ци вил ном 
ста нов ни штву од деј ства ра та. 

Док три на је већ ра ни је утвр ди ла да су ци ви ли пар ци јал но и 
не баш по у зда но би ли шти ће ни од по сле ди ца ра та. Од ста рог ве ка 
пре ко сред њег до да нас, чи ни ли су се по ку ша ји да се пу тем пра ва 
за шти те ци ви ли. Раз лог се мо же да тра жи пре све га у мо ти ви ма 
во ђе ња ра то ва. Основ ни мо тив је био да се по ко ри про тив ник и да 
се пре зму ње го ви ре сур си; си ро ви не, дра го це но сти, зе мља, ру де и 
рад на сна га. Упра во очу ва ње рад не сна ге као зна чај ног по тен ци ја-
ла за по кре та ње про це са про из вод ње, од но сно, про ши ре ње ре про-
дук ци је је био је дан од основ них раз ло га очу ва ња ци ви ла у жи во ту.  
Уоста лом, раз лог по кре та ња вој них по хо да у ста ром ве ку био је 
при ба вља ње рад не сна ге или на пла та от ку па.1) Свр ха раз ли ко ва-
ња ци ви ла и вој ни ка то ком исто ри је ору жа них су ко ба би ла је пре 
у утвр ђи ва њу број но сти про тив ни ка и не го вих вој них ефек ти ва, а 
ма ње ху ма ни тар ни раз ло зи, ма да се не ис кљу чу је у не ким мо ме ни-
ма и овај чи ни лац.

Са вре ме но ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во то ком свог ево-
лу тив ног раз во ја ста ло је на ста но ви ште да се бор бе на деј ства из-
во де са мо из ме ђу ле гал них уче сни ка ору жа них су ко ба, тј. бо ра ца, 
да кле, оних ко ји има ју пра во да при ме њу ју си лу и да се пре ма њи-
ма при ме њу је си ла. Ци ви ли су вр ло ра но би ли из у зе ти из рат них 
чи ни и оста ло је до да нас да се пре ма њи ма се не сме при ме њи ва ти 
си ла. То је био је дан од основ них прин ци па ме ђу на род ног ху ма-
ни тар ног пра ва. Оту да је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста у 
сво јој сту ди ји о пра ви ли ма оби чај ног ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва оба ве зу раз ли ко ва ња ци ви ла од бо ра ца и за шти те ци ви ла 
ста вио под број је дан.2) 

1)  M., R., De vie, TheEvolutionofWar,New Ha ven, 1929.p.12; M., I., Fin ley, Slaveryinclas-
sicalAntiqity, Cam brid ge, 1968, pp. 190-203; V., Jon čić, Međunarodnoprani status ratnih
zarobljenika,VIZ, Be o grad, 2003, str. 27. В., Јон чић, Међународнохуманитарноправо, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 20- 21, 37.

2) Jean-Ma rie Hen cka erts /L., Do swald-Beck, (edit.) CustomаryInterna-
tionalHumanitarianLaw,Vol. I, ICRC, Cam brid ge, 2005, § 1.
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Ср би ја је као прав ни след бе ник СР Ју го сла ви је по ста ла ве-
за на мно гим ме ђу на род ним уго во ри ма.3) То је слу чај и са ме ђу-
на род ним кон вен ци ја ма из обла сти ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва, од но сно ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба. По себ но је 
из ра же но по што ва ње Ср би је ме ђу на род ном оби чај ном пра ву.  Ис-
ку ства из гра ђан ских ра то ва и ме ђу на род ни ору жа ни су коб у ви ду 
агре си ја НА ТО пак та на СР Ју го сла ви ју, чи ја је јед на од ре пу бли ка 
би ла Ср би ја, да ју до вољ но осно ва да се ве ру је да бо га то ис ку ство 
Ср би је у овим су ко би ма и ње но по што ва ње ме ђу на род ног пра ва 
ору жа них су ко ба отва ра ши ро ке мо гућ но сти у ње не ме ђу на род-
не ин те гра ци је. Да би се са гле да ле те мо гућ но сти и пер спек ти ве 
нео п ход но је ана ли зи ра ти сте пен за шти те ци ви ла ко ју пру жа ме-
ђу на род но ху ма ни тар но пра во и про бле ме у по што ва њу за шти те 
ци ви ла у су ко би ма на кра ју 20. и по чет ку 21. ве ка. Ово је по себ но 
зна чај но да се у овим ана ли за ма има у ви ду ис ку ство Ср би је у гра-
ђан ским ра то ви ма на тлу Ју го сла ви је то ком де ве де се тих го ди на, 
по бу ни шип тар ских те ро ри ста на Ко сме ту и агре си је НА ТО- а на 
њу 1999.го ди не.  

МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ
СТАТУСИЗАШТИТАЦИВИЛА

Ме ђу на род но оби чај но пра во и ме ђу на род но уго вор но пра во 
су за шти ту  ци ви ла ста ви ле у пр ви план још на по чет ку свог раз во-
ја. Та ко је ста ро оби чај но пра ви ло, ко је се ни је увек до слов це по-
што ва ло, ско ро оп ште би ло при хва ће но у то ку 19. ве ка ка да је по-
чео раз вој са вре ме ног ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба. Што 
се ти че уго вор ног пра ва већ у пр вим кон вен ци ја ма би ла је пред-
ви ђе на на чел на за шти та ци ви ла и ци вил них обје ка та у ору жа ним 
су ко би ма.4) Те мељ на за шти та ци вил ног ста нов ни штва и ци вил них 
обје ка та ура ђе на је Же нев ском кон вен ци јом о за шти ти гра ђан ских 
ли ца за вре ме ра та из 1949.го ди не (Че твр та кон вен ци ја) и Про то ко-
ли ма I и II из 1977. го ди не. 

Кон вен ци ја из 1949. го ди не за шти ћу је ци ви ле у ме ђу на род-
ним су ко би ма и де ли мич но и шту ро у уну тра шњим су ко би ма (чл. 
3. Кон вен ци је). С дру ге стра не Кон вен ци ја оба ве зу је ци ви ле да не 
пред у зи ма ју де лат но сти ко је су штет не по без бед ност др жа ве ко ја 
је за по се ла њи хо ву те ри то ри ју (чл. 5. Че твр те кон вен ци је). Да кле, 

3) Зва нич но Ре пу бли ка Ср би ја се у до ку мен ти ма Ме ђу на род ног ко ми тет Цр ве ног кр ста 
во ди да је при о сту пи ла Же нев ским кон вен ци ја ма из 1949.годинe и Про то ко ли ма I и 
II,16.10.2001.го ди не. 

4)  Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из Ха шке кон вен ци је од 1907.го ди не. 
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пред у зи ма ње не при ја тељ ских ак тив но сти од стра не ци ви ла Кон-
вен ци ја не до зво ља ва. 

Че твр та кон вен ци ја је у чла ну 13. утвр ди ла оп шту за шти ту 
це ло куп ног ста нов ни штва на про сто ру на ко ме се од ви ја ју ме ђу на-
род ни ору жа ни су ко би и то без ика кве не по вољ не дис кри ми на ци је, 
по себ но на ра су, на род ност, ве ру или по ли тич ка убе ђе ња. Циљ ове 
за шти те је сте убла жа ва ње пат ње ко је со бом до но си рат. Оп шта за-
шти тасеод но си на све ци ви ле, а по себ но на за шти ту по је ди них 
ка те го ри ја ци ви ла у усло ви ма бор бе них деј ста ва и на за шти ту ци-
вил ног ста нов ни штва ка да пад ну под власт про тив ни ка. Кон вен-
ци ја на ро чи ту па жњу обра ћа на за шти ту ли ца на оку пи ра ној те ри-
то ри ји, као и на по себ не ка те го ри је ци ви ла (за шти та же на, де це, 
стра на ца, из бе гли ца и апа три да) и на за шти ту дру гих ка те го ри ја 
ци ви ла (ин тер ни ра на ли ца).

Про то кол I из 1977. го ди не је у овом де лу до пу нио Кон вен ци-
ју с ци љем пра вље ња ја сни јих раз ли ка у сва ко до ба из ме ђу ци ви ла 
и бо ра ца и из ме ђу ци вил них и вој них обје ка та (чл. 51. Про то ко ла 
I). То је би ло нео п ход но из раз ло га што је чла ном 44. омо гу ћио ли-
ци ма са ста ту сом бор ца, од но сно ци ви ла, да мо гу да на из ме нич но 
да ме ња ју ста тус. За то је Про то кол све стра не у су ко бу оба ве зао да 
у сва ко до ба пра ве раз ли ку из ме ђу ци вил ног ста нов ни штва и бо ра-
ца, као и из ме ђу ци вил них и вој них обје ка та. Исто та ко да и ли ца 
ко ја пре тен ду ју на та ко ме ња ње ста ту са стрикт но по шту ју пра ви-
ла за те про ме не. Пред ви ђе но је да ци вил но ста нов ни штво ужи ва 
оп шту за шти ту од опа сно сти ко је про из ла зе из вој них опе ра ци ја. 
Ли ца ко ја на из ме нич но ме ња ју ста тус мо гу да оче ку ју за шти ту ко ја 
се пру жа ци ви ли ма, али са мо док ни су ан га жо ва ни у не при ја тељ-
стви ма и за то су стра не у су ко бу ду жне да се у сва кој при ли ци при-
др жа ва ју пред ви ђе них пра ви ла.

Ме ђу на род но прав на за бра на вој них ак тив но сти ни је са мо 
окре ну та пре ма ци вил ним ли ци ма, не го и пре ма ци вил ним објек-
ти ма. Про то кол је под оп штом за шти том об у хва тио све  ци вил не 
објек те, по је ди не вр сте тих обје ка та (кул тур на до бра за шти ће на 
још ха шким кон вен ци ја ма из 1954. го ди не, исто риј ске спо ме ни ке, 
умет нич ка де ла, хра мо ве и сл.), објек те нео п ход не да би ци вил но 
ста нов ни штво оп ста ло (пре жи ве ло), за шти та при род не око ли не, 
за шти ту гра ђе ви на и ин ста ла ци ја ко је са др же опа сне си ле (бра не, 
на си пе, ну кле ар не елек тра не за про из вод њу енер ги је и сл.), као и 
за бра ну на па да на вој не објек те ко ји су у бли зи ни по ме ну тих обје-
ка та, ако би та кав на пад мо гао да про у зро ку је осло ба ђа ње опа сних 
си ла из гра ђе ви на или ин ста ла ци ја и до вео до те шких гу би та ка ме-
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ђу ци вил ним ста нов ни штвом (чл. 55 и 56 Про то ко ла I). Про то кол 
оба ве зу је су ко бље не стра не да пре ду зму ме ре да се вој ни објек ти и 
ин ста ла ци је не на ђу у бли зи ни за шти ће них обје ка та и да пре ду зму 
ме ре пре до сто ро жно сти у ци љу за шти те ци вил ног ста нов ни штва, 
по је ди не ци ви ле и ци вил не објек те под њи хо вом упра вом од опа-
сно сти ко је про из и ла зе из вој них опе ра ци ја (чл. 58). 

По ред по ме ну тих огра ни че ња бор бе них ак тив но сти у ци љу 
за шти те ци ви ла и ци вил них обје ка та Про то кол I пред ви део је за-
шти ту ме ста и зо на под по себ ном за шти том. Да би та кво ме сто 
има ло тај ста тус као не бра ње но ме сто мо ра да ис пу ња ва пре ци зно 
од ре ђе не усло ве ко је је пред ви део Про то кол.Та кво ме сто гу би свој 
за шти ће ни ста тус ка да пре ста не да ис пу ња ва усло ве по ста вље не 
Кон вен ци јом и Про то ко лом I, или спо ра зу мом су ко бље них стра на.

По ред не бра ње них ме ста ме ђу на род но пра во по зна је и де ми-
ли та ри зо ва не зо не. Под Де ми ли та ри зо ва ним зо на ма под ра зу ме ва ја 
се про стор ко ји су су ко бље не стра не још у до ба ми ра или по сле 
из би ја ња не при ја тељ ста ва из ри чи то пи сме но или усме но, ди рект-
но или ин ди рект но (пре ко си ле за штит ни це или не при стра сне ху-
ма ни тар не ор га ни за ци је) спо ра зум но утвр ди ле. Де ми ли та ри зо ва на 
зо на не гу би за шти ће ни ста тус ако се на том про сто ру на ђу по ли-
циј ске сна ге за др жа не ис кљу чи во у ци љу одр жа ва ња за ко на и ре да.

По ме ну те за бра на од но се се ка ко на ме ђу на род не ору жа не 
су ко бе, та ко и на не ме ђу на род не. Дру ги из ме ње ни и до пу ње ни 
про то кол уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном кла сич ном оруж ју (чл. 3. § 
7), Тре ћи про то кол уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном кла сич ном оруж ју 
у скла ду са аманд ма ном на члан 1. Кон вен ци је (чл. 2.§ 1) и у Отав-
ској кон вен ци ји о за бра ни ан ти пер со нал них ми на по твр ђу ју по ме-
ну то пра ви ло да се мо ра пра ви ти раз ли ка из ме ђу ци ви ла и бо ра ца 
(пре ам бу ла Кон вен ци је) у ци љу за шти те ци вил ног ста нов ни штва. 
Про то кол I из 1977. го ди не (чл. 50) не што пре ци зни је и де таљ ни је 
утвр ђу је за шти ту ци ви ла у од но су на Че твр ту кон вен ци ју и што је 
ва жно пр ви пут бли же од ре ђу је по јам ци ви ла.5)   

За раз ли ку од ње га, Про то кол II до пу њу је и раз ви ја члан 3. 
за јед нич ки за Же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не без на ме ре да 
ме ња ње го ве по сто је ће усло ве за при ме ну. Про то кол је обез бе дио 

5)  „Члан 50.
 1. Ци вил је сва ко ли це ко је не при па да јед ној од ка те го ри ја ли ца на ве де них у чла ну 4.А 

(1), (2), (3) и (6) III кон вен ци је и у чла ну 43. овог про то ко ла. У слу ча ју сум ње да ли је 
не ко ли це ци вил, то ли це ће се сма тра ти за ци ви ла.

 2. Под ци вил ним ста нов ни штвом под ра зу ме ва ју се сва ли ца ко ја су ци ви ли.
 3. При су ство ме ђу ци вил ним ста нов ни штвом ли ца ко ја ни су об у хва ће на де фи ни ци јом 

ци ви ла не ли ша ва ста нов ни штво ње го вог ци вил ног ка рак те ра.“ 
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са мо ми ни мум за шти те за ли ца у уну тра шњим су ко би ма. Мо же се 
сма тра ти да је Про то кол II мак си мум што се у том те нут ку мо гло 
да по стиг не. Ула же ње у пи та ња су ве ре ни те та др жа ва као што је га-
ран то ва ње за шти те по бу ње ни ка је са мо по се би би ло ве ли ки ко рак 
у упли та њу ме ђу на род ног пра ва у уну тра шње прав не си сте ме др-
жа ва. За то се Про то кол II за др жа ао са мо на га ран то ва ња ми ни му ма 
за шти те пред ви ђе них ме ђу на род ним ин стру мен ти ма ко ји га ран ту-
ју људ ска пра ва. 

Оба про то ко ла по на вља ју оба ве зу из Че твр те же нев ске кон-
вен ци је да се за шти ће на ли ца не мо гу по зи ва ти на од ред бе про то-
ко ла да би се угро зио су ве ре ни тет др жа ве или од го вор ност вла де 
да „свим за ко ни тим сред стви ма одр жа ва или по но во ус по ста ви 
за кон и ред у др жа ви или да бра ни на ци о нал но је дин ство и те ри-
то ри јал ни ин те гри тет др жа ве“. Та ко ђе, ни ко се не мо же да по зи ва 
ни на јед ну од ред бу из про то ко ла „као оправ да ње за ин тер вен ци ју 
ди рект ну или ин ди рект ну, из би ло ког раз ло га у ору жа ни су коб или 
уну тра шње или спољ не по сло ве ви со ке стра не уго вор ни це на чи јој 
је те ри то ри ји до шло до тог су ко ба“. На ову од ред бу се ско ро пот пу-
но за бо ра ви ло у прак си ка да се не ке др жа ве (па и УН) по зи ва ју на 
ин тер вен ци ју у не ку др жа ву под ви дом за шти те људ ских пра ва и 
уз ко ри шће ње ин сти ту та „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“. До ду ше, то 
се ра ди на пер фи дан на чин пре ко ра зних по бу ње нич ких гру па ко је 
се би да ју на зи ве са асо ци ја тив ним деј ством ука зу ју ћи на њи хо ву 
де мо кра тич ност и по пу ли зам као што су „Сло бод на ар ми ја“, „На-
род не де мо крат ске сна ге“, „Ли бе рал на на род на ар ми ја“, „Си риј ска 
Сло бод на Ар ми ја“, „Си риј ски на ци о нал ни Са вет“ итд. До га ђа се 
да те сна ге у крат ком вре мен ском пе ри о ду ме ња ју свој на зив што 
ука зу је на не стал ност њи хо вих ци ље ва и прин ци па или се по ја-
вљу је ви ше та квих по кре та па је те шко од ре ди ти шта им је циљ и 
ко ја им је по ли тич ка плат фор ма.6) 

Зна чај но пи та ње је утвр ђи ва ње ста ту са бо ра ца, у ци љу њи хо-
вог раз ли ко ва ња од ци ви ла. Же нев ске кон вен ци је о за шти ти ли ца 
у ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма не по ми њу бор це из ри чи то. 
То се по сти же на осно ву ту ма че ња ко има пра во на ста тус ра ње ни-
ка, бо ле сни ка, бро до лом ни ка, а по себ но рат ног за ро бље ни ка, та ко 

6) Та ко се при ли ком по бу не шип тар ског ста нов ни штва на Ко сме ту де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка по ја ви ло ви ше по кре та док се под ути ца јем спољ ног фак то ра ни су све те 
сна ге об је ди ни ле. У Си ри ји се још увек не мо же да утвр ди да ли де лу је ви ше по кре та 
или је то је дан не је дин ствен са раз ли чи тим фрак ци ја ма. У Ли би ји су по че ли су ко би са 
ви ше по бу ње нич ких по кре та про тив зва нич не вла сти и до оба ра ња Га да фи ја се ни је 
мо гло пре ци зно да утвр ди да ли су у пи та њу је дан или ви ше по кре та. У за вр шној фа зи 
по бу не је дан број по бу ње нич ких гру па се ус пео да спо ји у је дан ла бав са вез. Ко хе зи ја 
тог по кре та по ка за ла се од мах по сле за вр шет ка ра та ка да су по че ли ме ђу соб ни су ко би 
из ме ђу тих фрак ци ја.
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да се мо же сма тра ти да ли ца по ме ну та у овим кон вен ци ја ма има ју 
ле га лан ста тус уче сни ка су ко ба.7) Тек ће ка сни је на но вој же нев-
ској кон фе рен ци ји 1974 – 1977. го ди не по све ће ној ре а фир ма ци ји 
и раз во ју ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва да се по кре не пи та ње 
утвр ђи ва ње ста ту са бо ра ца и не бо ра ца. 

До пун ски про то кол на Же нев ске кон вен ци је од 12. ав гу ста 
1949. го ди не о за шти ти жр та ва ме ђу на род них ору жа них су ко ба из 
1977. го ди не (Про то кол I) у чла ну 43. де фи ни сао је ору жа не сна-
ге и у ста ву 2. је од ре дио да су сви при пад ни ци ору жа них сна га 
бор ци – „што зна чи да има ју пра во да ди рект но уче ству ју у не при-
ја тељ стви ма“. У Кон вен ци ји се не пра ви раз ли ка из ме ђу бо ра ца 
и не бо ра ца. Ме ђу тим, ако се има у ви ду да је то са мо про то кол, 
мо же да се сма тра да се не од ри че зна чај де о бе на бор ца и не бор-
ца из Же нев ских кон вен ци ја. Про то кол је имао са мо за циљ да да 
бли же об ја шње ње ко ја се ли ца сма тра ју за бор це у ору жа ном су ко-
бу. Про то кол је пр ви пут у чл. 44 ст. 3. суп ти ту и сао да ће се сва ко 
ли це (мо же би ти и ци вил ко ји је про ме нио ста тус) ко је уче ству је 
у не при ја тељ стви ма под усло вом да отво ре но но си оруж је и то: а) 
за вре ме сва ког вој ног ан га жо ва ња и б) у вре ме ка да га про тив ник 
мо же ви де ти док је ан га жо ван у вој ном раз ви ја њу ко је прет хо ди 
пред у зи ма њу на па да у ко ме ће оно уче ство ва ти сма тра ти за ле гал-
ног уче сни ка ору жа них су ко ба. Ти ме је де фи ни тив но омо гу ће на 
про ме на ста ту са и на из ме нич но ме ња ње ста ту са ци ви ла, од но сно 
бо ра ца. На кон фе рен ци ји су из не те при мед бе и ука за но на евен ту-
ал не про бле ме у прак тич ној при ме ни ова квог ре ше ња. По ка за ло се 
по сле ви ше од три де сет го ди на при ме не ових ре ше ња у прак си да 
су њи хо ва не пот пу ност и не пре ци зност до ве ле до про бле ма у по-
што ва њу и при ме ни као и зло у по тре би ових ре ше ња. 

Оба ве зу раз ли ко ва ња ци ви ла од бо ра ца и за шти ту ци ви ла 
од рат них деј ста ва сти пу ли са ла је Че твр та же нев ска кон вен ци ја из 
1949. го ди не. Ко ли ки је зна чај овог раз ли ко ва ња у ци љу за шти-
те ци ви ла од бор бе них деј ста ва у ору жа ним су ко би ма ви ди се и 
по зна ча ју ко ји је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста дао овом 
пра ви лу у сво јој Сту ди ји под на зи вом „Оби чај но ме ђу на род но ху-
ма ни тар но пра во“. Ко ми тет је ову оба ве зу пред ви део као пра ви ло 
број је дан. Пра ви ло је за но ва но на ши ро кој прак си др жа ва ко је су 
га утвр ди ле као нор му оби чај ног ме ђу на род ног пра ва при ме њи вог 
у ме ђу на род ним и не ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма.8) Оно је 

7) Јон чић, В., Међународноправнистатусучесникаоружанихсукоба, Прав ни фа кул тет, 
Бе о град, 2012, стр. 75-153.

8) Мно ге др жа ве су у сво јим вој ним при руч ни ци ма при хва ти ле ово пра ви ло. Та ко, вој ни 
при руч ни ци, Фран цу ске (Jean-Ma rie Hen cka erts /L., Do swald-Beck, (edit.) CustomаryIn-



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.423-446.

430

у уској ве зи са чл. 13. (2) До пун ског про то ко ла II ко ји за бра њу је 
на па де на ци вил но ста нов ни штво.9) Ина че је ова за бра на вр ло ста-
ра.10) Ра ни је кон вен ци је че сто су је по тен ци ра ле. Ме ђу тим, сла бост 
овог пра ви ла упра во је нор ма утвр ђе на у чл. 42. ст. 3. До пун ског 
про то ко ла I из 1977. го ди не јер до зво ља ва уче сни ци ма ору жа ног 
су ко ба да мо гу да ме ња ју ста тус, тј. да јед но вре ме бу ду бор ци 
(узму уче шће у ору жа ним су ко би ма), а да у не ком мо мен ту по ста-
ну ци ви ли и обрат но.

ПРОБЛЕМИПОШТОВАЊАПРАВИЛАОЗАШТИТИ
ЦИВИЛАИИСКУСТВАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Про бле ми у по што ва њу и раз ли чи тим при сту пи ма ових од-
ре да ба из Же нев ских кон вен ци ја и про то ко ла ис кр сли су убр зо по 
сту па њу на сна гу. На ро чи то је овај про блем до шао до из ра жа ја по-
след њих два де сет го ди на, по себ но у не ме ђу на род ним ору жа ним 
су ко би ма. 

Да би се при ме ни ло ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба у 
не ком уну тра шњем су ко бу нео п ход но је да се утвр ди да се ра ди о 
уну тра шњем су ко бу, а не о по је ди нач ним ак ти ма на си ља или не ми-
ри ма ужих раз ме ра у не кој др жа ви. При ме на ме ђу на род ног пра ва 
ору жа них су ко ба у уну тра шњим су ко би ма сту па на сна гу под од-
ре ђе ним (не ја сним) усло ви ма. Да кле, све до од ре ђе ног тре нут ка 
та ква ин тер вен ци ја др жа ве пре ма на о ру жа ним ли ци ма ко ја при ме-
њу ју си лу про тив др жа ве и ње них ор га на или иза зи ва ју ве ће екс-
це се, ре ме те јав ни ред и мир или иза зи ва ју оп шту не си гур ност, 
сма тра се као чи сто уну тра шња ствар др жа ве и не ма при ме не ме-
ђу на род ног пра ва. По ста вља се пи та ње ко ји је то тре ну так, од но-
сно, ко ји су то кри те ри ју ми ко ји од ре ђу ју ка да ће не ки су ко би да 

ternationalHumanitarianLaw,Vol. II. ICRC, Camb tid ge, 2005, §§21 и 188), Ин до не зи је 
(ibid., §§ 192), Изра е ла (ibid., §§25, и 193-194), Швед ске (При руч ник МХП, ibid., §§ 29), 
Ује ди ње ног Кра љев ства (ibid., §§212- 213), САД, (ibid., §§33-334 и 214-215).

9) За бра на на па да на цив лно ста нов ни штво је при сут на и у дру гим ме ђу на род ним уго во-
ри ма; у Дру гом из ме ње ном и до пу ње ном про то ко лу уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном кла-
сич ном оруж ју, у Про то ко лу III уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном- кла сич ном оруж ју ко ја се 
при ме њу је у не ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма, у Отав ској кон вен ци ји о за бра ни 
ан ти пер со нал них ми на и др. 

10)  Пр ви пут је ово ово пра ви ло по ме ну то у Пе тро град ској де кла ра ци ји 1868.го ди не: „... да 
је је ди ни ле ги тим ни циљ ко ји тре ба др жа ве да има ју пред со бом за вре ме ра та осла бље-
ње вој них сна га не при ја те ља...“. Ха шке кон вен ци је не пре ци зи ра ју да се на тај на чин 
мо ра да пра ви раз ли ка из ме ђу ци ви ла и бо ра ца. Ме ђу тим, чл. 25. ко јим се за бра њу је 
„на пад или бом бар до ва ње би ло ко јим сред стви ма не бра ње не гра до ве, се ла, на се ља или 
згра де за сно ван је упра во на овом прин ци пу (Ха шки пра вил ник чл. 25).
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се сма тра као од го вор др жа ве на по је ди нач не ак те на си ља и чи сто 
уну тра шња ствар др жа ве, а ка да ће пре ра сти у гра ђан ски рат где 
ме ђу на род но пра во сту па на сце ну (од ред бе ко је се од но се на не ме-
ђу на род не ору жа не су ко бе) у пра вом сми слу и ка да се по бу ње нич-
ки по крет при хва та као ен ти тет и ре гу лар на ору жа на  си ла. Узи ма 
се јед на вр ло не пре ци зна фор му ла ци ја (ина че је дан од усло ва), а то 
је да ка да по бу ње нич ке сна ге, по ред по ме ну тих усло ва, још и кон-
тро ли шу зна тан део те ри то ри је на ко јој су ус по ста ви ли сво ју власт.

Ко ли ка је то те ри то ри ја, ка ко, по ком кри те ри ју му утвр ди ти 
ефек тив ност те вла сти пи та ња су ко ја не ма ју пре ци зан од го вор. 
У по след ње вре ме прак са ука зу је да се ово пи та ње ре ша ва ло од 
слу ча ја до слу ча ја. Ср би ја има не при јат но ис ку ство у слу ча ју утвр-
ђи ва ња при ме не ме ђу на род ног пра ва на тлу СФР Ју го сла ви је из 
раз ло га што је при зна њем на сил не се це си је по је ди них ре пу бли ка 
Ју го сла ви је од стра не де ла ме ђу на род не за јед ни це уну тра шње су-
ко бе (гра ђан ске ра то ве) утвр ди ла као ме ђу на род не су ко бе.  Та ко 
је на сил ну се це си ју, ко ја је не до зво љи ва по ме ђу на род ном пра ву, 
при хва ти ла као не што ле ги тим но и ле гал но и при зна ла од це пље ње 
се це си о ни стич ких ре пу бли ка као ле гал но. Ис ку ства Ср би је у овим 
од лу ка ма де ла ме ђу на род не за јед ни це зна чај на су за ње ну бу ду ћу 
пер цеп ци ју и ње них опре де ље ња у од лу чи ва њу пред ме ђу на род-
ним те ли ма и фо ру ми ма. Да ли при хва ти ти ова ква ре ше ња и опре-
де ље ња убу ду ће? Пред Ср би јом је огром но ис ку ство у то ме и нео п-
ход но је има ти опре де љу ју ћи став ко ји је у скла ду са ме ђу на ро дим 
пра вом, иако оно ни је по што ва но ка да је Ср би ја би ла у пи та њу. За 
ма ле зе мље је ди но ре ше ње у сло же ним си ту а ци ја ма је да се др же 
пра ви ла и на че ла ме ђу на род ног пра ва.

У слу ча ју Дар фу ра, при сту пи ло се дру га чи јој фор му ли за 
утвр ђи ва ње по сто ја ња уну тра шњег су ко ба. Ко ми си ја УН о Дар фу-
ру, на шла да је су коб пре ва зи шао окви ре чи сто гра ђан ских не ми ра 
и да је пре ра стао у гра ђан ски рат.11) Да кле, Ко ми си ја је на шла прав-
ни основ за утвр ђи ва ње по сто ја ња ору жа ног су ко ба. У Из ве шта-
ју ко ми си је за Дар фур по ме ну то је да „по бу ње ни ци вр ше de fac to 
кон тро лу над не ким обла сти ма Дар фу ра“. С об зи ром да је вла да 
укљу чи ла у бор бе на деј ства ре гу лар не ору жа не сна ге и па ра вој не 
ми ли ци је (ЈАNJAVED ми ли ци ју) и да је при том до шло до ма сов-
ног бом бар до ва ња се ла и гра до ва, уз же сто ке бор бе на ши ро ком 
про сто ру12), а да је исто вре ме но по бу ње нич ка ар ми ја за у зе ла део 
те ри то ри је и да је кон тро ли ше, сма тра се да се овим пре шла гра-

11) T. Youngs, ‘Su dan: Con flict in Dar fur’, HouseofCommons,Re se arch Pa per 04/51, 2, Ju ne 
2004, pp. 7–9.

12)  Ibid., pp. 9-11; ‘Su dan Re bels Re ach Khar to um’, BBCNews, 10 May 2008.
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ни ца од спо ра дич них ака та на си ља ка оп штем гра ђан ском ра ту, а 
са њим и при ме на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба 
(чл. 3. Же нев ских кон вен ци ја и пра ви ла Про то ко ла II).13) У док три-
ни има ста но ви шта да се у утвр ђи ва њу по сто ја ња ору жа ног су ко-
ба тре ба да кре не од ста ва Ме ђу на род ног три бу на ла за бив шу Ју-
го сла ви ју из не тог у слу ча ју Та дић.14) Од но сно, да са мо по сто ја ње 
су ко ба већ иза зи ва при ме ну ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва15), 
тј., да су све стра не у су ко бу оба ве зне да по шту ју пра ви ла ору жа-
них су ко ба. Три бу нал је у овом слу ча ју де фи ни сао по сто ја ње ору-
жа ног су ко ба и при ме ну пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ору жа них 
су ко ба, од но сно, ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва на сле де ћим 
осно ва ма: са гле да ва ју се два аспек та су ко ба; ин те зи тет су ко ба и 
ор га ни за ци ја ста ра на у су ко бу. „У ору жа ном су ко бу ин тер ног или 
ме шо ви тог ка рак те ра, ови бли ско по ве за ни кри те ри ју ми ко ри сте 
се ис кљу чи во у ци љу да се, као ми ни мум, на пра ви раз ли ка из ме ђу 
ору жа ног су ко ба и раз бој ни штва, нео р га ни зо ва них и крат ко трај-
них по бу на , као и те ро ри стич ких ак тив но сти ко је не под ле жу ме-
ђу на род ном ху ма ни тар ном пра ву.“16) У сва ком слу ча ју ско ро да је 
оп ште при хва ћен став да се увек пр вен стве но по ла зи од Же нев ских 
кон вен ци ја и ње них До дат них про то ко ла из 1977. го ди не (по себ но 
Про то ко ла II) и зва нич них ко ме на та ра на Же нев ске кон вен ци је и 
ње не про то ко ле.17) 

У слу ча ју Си ри је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста је у 
ви ду свог са оп ште ња про гла сио да је „ору жа ни су коб у тој зе мљи 
гра ђан ски рат, што зна чи да се ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во 
има да при ме њу је на те ри о ри ји те зе мље“.18) 

С дру ге стра не, је дан од осно ва ин тер на ци о на ли за ци је не ког 
уну тра шњег су ко ба, по ред сте пе на ма сов но сти и ин те зи те та (по-
не ка да ни су узи ма ни као зна ча јан чи ни лац) је сте кр ше ње основ-
них људ ских пра ва. Овај основ се ина че че сто ко ри стио и кор сти 
за оправ да ње тзв. „ху ма ни тар них ин тер вен ци ја“, ко је су прав ни 

13)  ReportoftheInternationalCommissionofInquiryonDarfurtotheUnitedNationsSecretary-
General,Ge ne va, 25 Ja nu ary 2005, pa ra. 62.

14)  Ze ray Yih de go, op.cit., 2009, pp. 45-47.

15) Y. Din stein, TheConductofHostilitiesundertheLawofInternationalArmedConflict,Cam-
brid ge, (2004) pp. 14–16.

16)  http://www.un.org/icty/bhs/ca ses/ta dic/jud ge ments/tj970507b/tad-tj970507fo ot.htm#_ftn46.

17)  На ово упу ћу ју  и по мен ту ти ауто ри, Ze ray Yih de go op.cit., 2009,  и Y. Din stein, op.cit., 
2004, p. 37; Y. San doz, /C.,Swi nar ski/B., Zim mer mann , (eds), CommentaryontheProtocol
AdditionaltotheGenevaConventionsof12Аugust1949(1987), 1448–1449.

18)  Aso ci a ted Press, 15.07.2012., (http://srb.ti me.mk/read/4d84925eac/8e4d4e43ad/in dex.html).
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основ за са вре ме ни ин тер вен ци о ни зам.19) То је учи ње но као оправ-
да ње за агре си ју НА ТО др жа ва про тив СР Ју го сла ви је 1999. го-
ди не. Ка сни је је исти ар гу мент ис ко ри шћен  као раз лог вој не ин-
тер вен ци је про тив Ав га ни ста на, Ира ка и Ли би је. Тре нут но се овај 
ар гу мент ко ри сти у по ку ша ји ма да се на тим осно ва ма до не се ре-
зо лу ци ја УН о при ме ни стро жи јих ме ра (чи тај, вој не ин тер вен ци-
је) про тив Си ри је. 

До ка зи о стра да њу ци ви ла нај че шће су од стра не за пад них 
ме ди ја и не вла ди них ор га ни за ци ја ко је се ба ве пра ће њем ста ња 
људ ских пра ва у све ту или по је ди ним зе мља ма. Ме ђу тим, по ста-
вља се пи та ње ве ро до стој но сти из во ра на осно ву ко јих се за кљу-
чу је да је до шло до ма сов них стра да ња ци ви ла, од но сно, до „ху-
ма ни тар не ка та стро фе“. Ова ко ва ни ца че сто се ко ри сти да би се 
при сту пи ло из ну ђе ном до би ја њу са гла сно сти Са ве та без бед но сти 
УН на при ме ну Гла ве VII По ве ље УН. Ср би ја, што се ти че овог 
узро ка, од но сно по во да, за вој не ху ма ни тар не ин тер вен ци је има 
из у зет но ис ку ство. На пр вом ме сту је то „слу чај се ла Ра чак“ на 
Ко сме ту. „Слу чај Ра чак“ је ин сце ни ран од ста не Ве ри фи ка ци о не 
ми си је ОЕБС-а на Ко со ву и Ме то хи ји и ње ног ше фа Ви ли је ма Во-
ке ра. Су коб по ли циј ских сна га са шип тар ским те ро ри сти ма у ко ме 
је је дан број те ро ри ста из гу би ло жи во те у око ли ни овог ма лог се ла 
на Ко сме ту  пре ста вље ни су од стра не Во ке ра и ње го вог ти ма као 
стра да ње ци ви ла од стра не срп ских по ли циј ских сна га. У овом слу-
ча ју је са ма Ми си ја иза шла ви ше стру ко из свог ман да та и су прот но 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва о ста ту су и де ло ва њу ова квих ми-
си ја пот пу но са мо и ни ци ја тив но и без до зво ле зе мље до ма ћи на у 
сти лу шпи јун ских и суб вер зив них ма ни ра иза шла на те рен на ко ме 
је већ био при пре мљен сце на рио „стра да ња ци ви ла“. Да се ра ди ло 
о при пад ни ци ма те ро ри стич ке вој не фор ма ци је ви ди се из пр вих 
из ве шта ја сни ма те ља и ре пор те ра „Асо ши је тед пре са“, „Мон да“, 
„Фи га роа“, „Тај мса“, „Ди Вел та“, „Би-Би-Си-ја“ и др.20) Још ја сни-
ји до каз о сво је вр сној гну сној ла жи и пре ва ри би ло је при зна ње 
Ха ши ма Та чи ја у ин тер вју Би-Би-Си ју 2000.го ди не ка да је опи су-
ју ћи „ју нач ку бор бу“ и по ги би ју при пад ни ка је ди ни це ОВК ко ја се 

19) С., Авра мов, Међународно јавноправо,Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о-
град, 2011, стр. 659-661; Б., Кри во ка пић, Међународнаљудскаправа,Прав ни фа кул тет, 
Бе о град, 2010, стр. 400-405;B., Kri vo ka pić, „On the con cept of hu ma ni ta rien and pre ven ti ve 
self-de fen ce“, Adrias, vol. 14, 2007, pp.5194;  S. Sa vić, „Me đu na rod no pra vo i hu ma ni tar na 
in ter ven ci ja“, Međunaroniproblemi1/2007,str.5-48;Н., Ра и че вић, Хуманитарнаинтер-
венција умеђународномправу, док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та 
у Ни шу, Ниш, 2008 (пре у зе то од Б., Кри во ка пић, Међународнаљудскаправа,Прав ни 
фа кул тет, Бе о град, 2010). 

20) Р., Га ћи но вић, ОтимањеКосоваиМетохије, ВИНЦ „Вој ска“, Бе о град, 2004, стр. 116-
117.
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бо ри ла у Рач ку у вре ме „ин ци ден та“. Го ди ну да на ка сни је, 2004.
го ди не Ме длин Ол брајт је да ла из ја ву Би-Би-Си ју да је био по тре-
бан ин ци дент у Рач ку ка ко би се одр жао при ти сак на европ ске са-
ве зни ке ра ди вој не ин тер вен ци је.21) Да нас је асно да је Ра чак ве што 
има ни пул си ан уз по моћ ме дијкс екам па ње ка ко би се на шао по вод 
за вој ну ин тер вен ци ју на СР Ју го сла ви ју. За ка сне ла из ја ва фин ских 
па то ло га на че лу са Хе ле ном Ран том ко ја је у по чет ку ла га ла и пот-
кре пи ла при пре мље ни сце на рио „о ма сов ном стра да њу ци ви ла од 
стра не по ли циј ских сна га“ ко ји су вр ши ли аутоп си ју по ги ну лих у 
Рач ку да се не ра ди о стра да њу ци ви ла са мо је јед на од мно гих кру-
ци јал них до ка за да се ра ди ло о ве ли кој и да ле ко се жној пре ва ри.22) 
Сце на рио из Рач ка од лу чу ју ће је ути цао је да се до не се од лу ка о 
вој ној ин тер вен ци ји НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју. Успе шан сце на рио 
при ме њен у се лу Ра чак ни је остао уса мљен. Слич не си ту а ци је се 
ка сни је при ме њу ју у дру гим су ко би ма ка ко би се из ну ди ла вој на 
ин тер вен ци ја. 

Та ко је по сле тзв. „ма са кра“ на кон бом бар до ва ња вла ди них 
сна га гра да Хо у леа у си риј ском гра ђан ском ра ту, Са вет без бед но-
сти УН осу дио овај по кољ, али ни је на вео ко је крив. Од мах је Би-
Би-Си при ка зао сли ке стра да ња ци ви ла за ко је се уско ро от кри ло 
да су то сли ке из 2003. го ди не са Ирач ког ра ти шта.23) Са вет УН за 
људ ска пра ва ко ји над гле да си ту а ци ју у Си ри ји при знао је да је ди-
не по дат ке о по ко љу до би ја пу тем те ле фон ске ве зе са не и ден ти фи-
ко ва ним „по вер љи вим из во ри ма“.24) 

Са мо де сет да на ка сни је тај „ма са кр“ до би ја не ја сан епи таф. 
Ми си ја УН је за кљу чи ла да је ве ћи на жр та ва уби је на ауто мат ским 
оруж јем, а не од по сле ди ца ар ти ље риј ских гра на та или од хлад-
ног оруж ја, ка ко су твр ди ли по бу ње ни ци и не ке за пад не вла де. На 
осно ву овог стра да ња и још не ко ли ко чла ни це НА ТО са ве за по-
је ди нач но пре ки ну ле су ди пло мат ске од но се са Си ри јом. Са пре-
ки дом ди пло мат ских од но са на го ве сти ле су по тен ци јал ни по че так 
но ве „ху ма ни тар не опе ра ци је“ за спас не ви них жр та ва. Зва нич на 
из ја ва Ру си је би ла је са др жа на у не ко ли ко крат ких ре че ни ца. „Шта 

21)  Вечерњеновости, 25.01.2004.го ди не (пре у зе то из: Р., Га ћи но вић, ОтимањеКосоваи
Метохије, 2004, стр.117.

22)  Пр во бит ни на ла зи фин ских фо рен зи ча ра и ка сни је из ја ве Хе ле не Рант ви ди: Политика, 
19-01-2004.го ди не (Р., Га ћи но вић, op.cit.,стр.119-120). 

23)  “UN Se cu rity Co un cil is su es sta te ment con dem ning Ho u la Mas sac re“, (http://rt.com/news/
un-se cu rity-syria-ho u la-348/, по се ће но сеп тем бра, 2012).

24)  „‘UN Com mis si o ner re port on Ho u la? But they only talk to Syrian op po si tion – by pho ne’“, 
(http://rt.com/news/ho u la-mas sac re-un-syria-635/)
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се до го ди ло у Ли би ји ? Што се до го ди ло у Ира ку ? Да ли су та мо 
ста нов ни ци по ста ли си гур ни ји?“25)  

Дру ги про блем ко ји се по ја вио у ја сном раз ли ко ва њу ци ви ла 
и бо ра ца у ору жа ним су ко би ма на ро чи то је до шао до из ра жа ја у 
ору жа ним су ко би ма у гра до ви ма. Ко ри шће ње на о ру жа них ци ви ла 
– бо ра ца у прак си је по при мио ве ће раз ме ре у на се ље ним ме сти ма 
у од но су на бор бе на деј ства на отво ре ном про сто ру, ван на се ља, јер 
су се у нај ве ћем бро ју су ко ба бор бе од ви ја ле у ур ба ним сре ди на ма. 
Ова кав на чин ра то ва ња до шао је до из ра жа ја у уну тра шњим ору-
жа ним су ко би ма, (гра ђан ским ра то ви ма). Без ви дљи вих обе леж ја, 
без уни фор ме, са мо са оруж јем у ру ка ма, по бу ње ни ци су че сто би-
ли бр ка ни са ци ви ли ма. У ви ше слу ча је ва ле гал не ору жа не сна ге 
су из раз ло га вој не по тре бе при ме њи ва ле си лу то ком из во ђе ња вој-
них опе ра ци ја без мно го об зи ра на при сут ност ци ви ла. Без на ме ре 
да се ула зи у раз ма тра ње на мер ног или не на мер ног на па да на та ква 
ли ца, мо же да се за кљу чи да је по ве ћан про це нат стра да ња ци ви ла 
у уну тра шњим ору жа ним су ко би ма. на то ука зу је прак са ору жа них 
су ко ба у то ку це лог 20 ве ка и по че ком 21. С дру ге стра не, по бу-
ње ни ци су у ве ли ком бро ју по че ли да ко ри сте ову пред ност њи хо-
вог не раз ли ко ва ња од ци ви ла. Не што због сла бе об скр бље но сти 
вој ним ма те ри ја лом, не што због не ди сци пли не, углав ном у ве ћи ни 
та квих су ко ба, по себ но на по чет ку ра та, по бу ње ни ци су ма сов но 
би ли у ци вил ној оде ћи и без ика вог обе леж ја са мо са оруж јем ко је 
се че сто и ни је ја сно ви де ло да је у њи хо вим ру ка ма. 

У то ку су ко ба на тлу СФР Ју го сла ви је и ка сни је у су ко би ма 
шип тар ских те ро ри ста са по ли циј ским сна га ма СР Ју го сла ви је и 
Р. Ср би је на Ко сме ту ма сов но је ко ри шће на вер зи ја уче ство ва ња 
ци ви ла у су ко би ма под од ред ни цом ме ђу на род ног пра ва о пра ву на 
на из ме нич ну про ме ну ста ту са ци ви ла и бо ра ца. 

Што се ти че те шког на о ру жа ња, су ко би у Ли би ји по ка за ли 
су да су се ма сов но ко ри сти ла ци вил на во зи ла, по себ но од стра не 
по бу ње ни ка са по ста вље ним оруж јем на тим во зи лим, та ко да су 
се из да љи не те шко мо гла да рас по зна ју. Ка сни је су због деј ства 
НА ТО ави ја ци је ли биј ске ору жа не сна ге по че ле та ко ђе да ко ри сте 
ци вил на во зи ла (или да ма ски ра ју вој на во зи ла у ци вил на) за сво је 
те шко на о ру жа ње.  

Пи та ње за шти те ци ви ла у ору жа ним су ко би ма је та ко по ста-
ло вр ло ком пли ко ва но. Као што је из не то, ци ви ли по но вим ре-
ше њи ма у ме ђу на род ном пра ву ору жа них су ко ба мо гу да ме ња ју 

25) No Libya-style sce na rio to bring down Pre si dent As sad: Pu tin, (http://www.presstv.ir/de tail/ 
2012/06/02/244216/no-libyali ke-sce na rio-in-syria/).
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ста тус што оте жа ва рас по зна ва ње њи хо вог ста ту са. Да би на о ру жа-
ни ци ви ли ко ји пре тен ду ју на ста тус ци ви ла пре шли у овај ста тус, 
до вољ но је са мо да од ба це оруж је и да се по ме ша ју са не спор ним 
ци ви ли ма, па да већ има ју ста тус ци ви ла. До ду ше, чл. 44. ст. 3. 
Про то ко ла I и пра ви ло 1. Оби чај ног ме ђу на род ног пра ва зах те ва ју 
од бо ра ца да се раз ли ку ју од ци ви ла, али са мо „док су ан га жо ва ни 
у на па ду или вој ној опе ра ци ји или у при пре ми за на пад“.  Про блем 
на ста је у слу ча ју смр ти или ра ња ва ња та квог бор ца ко ји ме ња ста-
тус. Он је бо рац и ду жан је да се раз ли ку је са мо у то ку бор бе них 
деј ста ва и то та ко што је у оба ве зи да док су де лу је у бор бе ним 
деј стви ма мо ра отво ре но да но си оруж је (је ди ни ви дљив знак да 
је уче сник ору жа ног су ко ба), да се при др жа ва пра ви ла и оби ча-
ја ра та и да је ор га ни зо ван, тј. да по сто ји си стем ор га ни за ци је и 
на тим осно ва ма утвр ђе на од го вор ност (по си сте му суб ор ди на ци-
је) ли ца за ак те сво јих пот чи ње них. Ме ђу тим, ка ко раз ли ко ва ти у 
град ским бор ба ма до зво ље не ме те, на о ру жа не ци ви ле, ко ји пре-
тен ду ју на ста тус бо ра ца од обич них ци ви ла кад је у та квим си-
ту а ци ја ма вр ло те шко уочи ти ли ца ко ја ото во ре но но се оруж је од 
нео ру жа них ци ви ла. У слу ча ју да та кво ли це од ба ци оруж је или 
по ги не оно се мо же да тре ти ра као ци вил. На кнад но утвр ђи ва ње 
ста ту са ли ца ко ја су по ги ну ла је не по у зда но. Мр тва ли ца ко ја на 
се би има ју ци вил ну оде ћу и не ма ју код се бе оруж је уоби ча је но се 
сма тра ју да су ци ви ли. Те шко је утвр ди ти да ли су та ли ца пре 
смр ти би ли уче сни ци су ко ба или не срећ но на стра да ли ци ви ли у 
бор ба ма у на се ље ним ме сти ма? У бор бе ним деј стви ма се оруж је 
узи ма од по ги ну лих и тај је ди ни ви дљи ви знак раз ли ко ва ња ци ви-
ла од бо ра ца не ста је. Раз у ме се да су у овим слу ча је ви ма мо гу ће 
раз не ком би на ци је из бе га ва ња при зна ња да се ра ди о бор ци ма. Та-
ква ли ца че сто се при ка зу ју као на стра да ли ци ви ли, што све зна-
чај но до при но си ме диј ској и про па ганд ној хај ци про тив ле гал не 
вла сти у сми слу оп ту жбе да су вој не сна ге ле гал не вла сти вр ши ле 
од ма зду пре ма ци ви ли ма. Прак са при кри ве ног и не ја сног уче шћа 
ци ви ла у бор бе ним деј стви ма и зло у по тре ба ста ту са ци ви ла, од но-
сно бо ра ца узе ла је ма ха на кра ју 20. и по чет ком 21. ве ка. Ма сов но 
ко ри шће ње овог не ја сног ста ту са и ме диј ска зло у по тре ба стра да ња 
тзв. „ци ви ла“ пре шла је сва ку ме ру да се у јед ном тре нут ку мо ра ла 
да при зна и осу ди ова прак са од не ких ме ди ја. Та ко је у по ме ну том 
слу ча ју „Ра чак“ пот пред сед ник пар ла мен тар не скуп шти не ОЕБС-а 
Ви ли Ви мер од ба цио с гну ша њем ма ни пу ла ци је ко је су вр ше не 
сни ма те љи с на ме ром да се ис про во ци ра ин тер вен ци ја НА ТО-а на 
Ју го сла ви ју. По след њи до га ђа ји ве за ни за су ко бе у Си ри ји ука зу-
ју на слич не сце на ри је, али и од су ство парт нер ске са рад ње не ких 
ме ди ја са про та го ни сти ма за пад них по ли тич ких кру го ва. Та ко је 
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ча со пис „Њу јорк Тајмс“ мо рао да при зна да се у су ко би ма у се лу 
Трем зех у Си ри ји не ра ди о ма са кру ци ви ла од стра не ре гу лар них 
вој них сна га Си ри је, ка ко су ме ди ји са За па да по пра ви лу до та-
да из ве шта ва ли, већ да се до го дио ору жа ни су коб из ме ђу си риј-
ске вој ске и по бу ње ни ка и да не ма го во ра „о на мер ном уби ја њу 
200 ци ви ла“.26) Ра ди се, да кле, о по ги би ји на о ру жа них по бу ње ни ка 
(бо ра ца) у су ко бу са ре гу лар ном вој ском. По след њих ме се ци у су-
ко би ма у Да ма ску, Але пу, Су ка ри ју, Са ху ру и у око ли ни Ха на ноа, 
Оп сер ва то ри ја за људ ска пра ва по твр ди ла је да од 37 по ги ну лих у 
и око јед ног ауто бу са не мо же да се по твр ди да ли су они сви вој-
ни ци или ци ви ли.27) Очи то се кон цепт при ме њен у ју го сло вен ском 
гра ђан ском ра ту („пи ја ца Мар ка ле“ и „слу чај се ла Рач ка“) ви ше 
не мо же да спро во ди као ра ни је у ме диј ском ра ту. Ви ше је не го 
ја сно да се ра ди о пер фид ним по ступ ци ма у ци љу про па ганд ног 
ра та. Ак ти ви сти за људ ска пра ва са се ди штем у Лон до ну огла си ли 
су се са са оп ште њем да је по би је но пре ко 200 ци ви ла у ма са кру у 
по ме ну том се лу. У овом слу ча ју по ги ну ли по бу ње ни ци се при ка-
зу ју као на мер но по би је ни гра ђа ни од стра не си риј ских вла ди них 
тру па. Ме ђу тим, сним ци обе ло да ње ни по сле бор би у се лу Трем зах 
не дво сми сле но ука зу ју да се ра ди о оштрим су ко би ма вој ске са по-
бу ње ни ци ма.28)

Сле де ћи  про блем ко ји се го ди на ма по ста вља у ве зи са ста ту-
сом и за шти том ци ви ла је сте ме ђу на род но прав ни ста тус ци вил них 
обје ка та и њи хо ва за шти та у ору жа ним су ко би ма, по себ но у гра-
ђан ским ра то ви ма.

Оп ште је по зна то да су у су ко би ма на Ко сме ту шип тар ски 
те ро ри сти ма сов но ко ри сти ли ци вил не објек те, ку ће, шко ле и дру-
ге јав не згра де за сво је те ро ри стич ке де лат но сти. 

Ко ри шће ње ци вил них обје ка та по при ми ло је ши ро ке раз ме-
ре. Та ко су у су ко би ма у Дар фу ру по бу ње ни ци ко ри сти ли ци вил не 
објек те у вој не свр хе.29) Слич но се до га ђа ло и у гра ђан ском ра ту у 
Уган ди.30) Раз у ме се да ци ви ли у овим су ко би ма за и ста стра да ју и 
то ни ко не не ги ра. Про блем је што се не мо же пре ци зно да утвр ди 

26)  http://www.troj ka.rs/be li-svet/32210-si ri ja-la zi ran-ma sa kr-ci vi la-vi deo.html

27)  Блиц, on li ne, Be ta, 9.9.2012, (http://www.blic.rs/Ve sti/Svet/341972/Ze sto ki-su ko bi-si rom-
Si ri je, pos će no, av gu sta, 2012). 

28)  Troj ka, rs/be li –svet (op. cit., http://www.troj ka.rs/be li-svet/32210-si ri ja).

29)  Ze ray Yih de go, „Dar fur and Hu ma ni ta rian Law: The Pro tec tion of Ci vi li ans and Ci vi lian Ob-
jects”, JournalofConflict&SecurityLaw, Ox ford Uni ver sity Press, 2009, p.62.

30)   Мanisuli Сsenyonjo, „Ac co un ta bi lity of non-sta te ac tors in ugan da for war cri mes and hu-
man rights vi o la ti ons: bet we en am nesty and the in ter na ti o nal cri mi nal co urt“, ЈournalofCon-
flict&SecurityLaw,(2005), vol. 10, no. 3, p. 406.
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у ко јој ме ри и да ли су би ли у објек ти ма ко ји ни су из гу би ли ста-
тус за шти ће них ци вил них обје ка та по ме ђу на род ном пра ву или у 
објек ти ма ко ји су би ли ко ри шће ни у вој не свр хе. По себ но је пи та-
ње да ли су они ци ви ли или при кри ве ни бор ци. Та ко из ја ве зва нич-
ни ка из НА ТО-а у ци љу оправ да ња стра да ња ци ви ла у ва зду шним 
бом бар до ва њи ма обје ка та у Ли би ји ис ти чу „ду бо ко жа ље ње због 
би ло ка квих ци вил них жр та ва за ко је је НА ТО мо гао би ти од го во-
ран“ и да је ис пи тан сва ки ве ро до сто јан на вод о на па ду на ци ви ле 
уз по твр ду да су „по го ђе ни ци ље ви би ли ле ги тим ни вој ни ци ље ви, 
иза бра ни у скла ду са ман да том УН-а“.31) При том је до да то да „је 
НА ТО учи нио све ка ко би сма њио опа сност за ци ви ле, али у сло-
же ној вој ној кам па њи ри зик увек по сто ји“. 32) Да кле, при зна је се 
да је би ло стра да ња ци ви ла су прот но од ред ба ма Че твр те же нев ске 
кон вен ци је и Про то ко ла I и II и пра ви ла ме ђу на род ног оби чај ног 
пра ва. Ме ђу тим, тврд ња да су ти објек ти би ли „ле ги ти ман вој ни 
циљ“ нео п ход но је би ло да се обра зло жи, с об зи ром да ци вил ни 
објек ти гу бе тај ста тус са мо у слу ча ју да се ко ри сте у вој не свр хе 
или да  по сто ји сум ња у њи хов ста тус, а он да се они мо ра ју да тре-
ти ра ју као ци вил ни. На пад на та кве „сум њи ве објек те“ мо же да се 
из ве де тек на кон што се су прот на стра на упо зо ри на то, од но сно 
на кон пред у зе тих ме ра пре до стро жно сти (чл. 19. Че твр те же нев-
ске кон вен ци је, чл. 57. Про то ко ла I и Пра ви ло 1. и 2. Оби чај ног 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва). При су ство дру гих ли ца ме ђу 
ци ви ли ма не ли ша ва ци ви ле њи хо вог ста ту са и пра ва на за шти ту 
(чл. 50. ст 3. Про то ко ла I).

 Од гра ђан ског ра та на про сто ри ма СФР Ју го сла ви је де ве-
де се тих го ди на до да нас, по кре ће се пи та ње и по ја вљу ју се ма сов-
не оп ту жбе у ве зи са на па ди ма на ци вил не објек те (бом бар до ва ње 
на се ље них ме ста и по је ди нач них ци вил них згра да).33) По след њи 
слу чај су ко ба у Си ри ји свеж је при мер оп ту жби од стра не ме ди ја 
да вој не сна ге не по шту ју ста тус ци вил них обје ка та, од но сно да 
ма сов но бом бар ду ју гра до ве и дру га на се ље на ме ста, не во де ћи 
ра чу на о стра да њу ци ви ла. На том пла ну ме ђу на род но пра во не ма 
за са да ја сан од го вор и ре ше ње. Оста је да се на при ти сак прак се и 
док три не, а уз аси стен ци ју су бјек тив них чи ни ла ца у ме ђу на род-
ном пра ву по кре не то пи та ње.

31)  HRW: 72 ci vi la žr tve NA TO-a u ra tu u Li bi ji, од 14.ма ја 2012.г. (http://bal kans.alja ze e ra.net/
ma ka le/hrw-72-ci vi la-zr tve-na to-u-ra tu-u-li bi ji, по се ће но, ав гу ста 2012).

32) Ibidem.

33) В., Јон чић, „По вре де пра ви ла ху ма ни тар ног пра ва и људ ских пра ва у агре си ји НА ТО-а 
на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју”, Вој но де ло, бр.2. ВИЗ, Бе о град, 2001; В. Јон чић, 
„Ма ски ра ње рат них зло чи на”, Ин фор ма тор, бр. 1. НИЦ, Бе о град, 2001.стр. 21-37. 
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При хва та њем ре ше ња од стра не ме ђу на род ног пра ва да ли-
ца ко ја узму уче шће у ору жа ном су ко бу мо гу да ме ња ју ста тус и 
да у јед ном тре нут ку бу ду ци ви ли, а у дру гом, бор ци, ду го је ту-
ма че но као зна ча јан на пре дак у ци љу за шти те ци ви ла и про ши ре-
ња кру га ли ца ко ја има ју пра во на уче шће у ору жа ним су ко би ма. 
Мно ги те о ре ти ча ри ме ђу на род ног, по себ но пра ва ору жа них су ко-
ба, сла ви ли су ово од лу ку као ве ли ки на пре дак ма лих на ро да и но-
вих др жа ва,34) бив ших ко ло ни ја у ди пло мат ској бор би са ве ли ким 
си ла ма око утвр ђи ва ња ста ту са ле гал них уче сни ка ору жа них су-
ко ба. На ро ди бив ших ко ло ни ја су у вре ме до но ше ња Про то ко ла 
за вр ша ва ли сво је ан ти ко ло ни јал не и на ци о нал но − осло бо ди лач ке 
ра то ве и би ли су ве о ма спрем ни да при хва те јед ну ова кву фор му ла-
ци ју. За ово ре ше ње по себ но су би ле за ин те ре со ва не ма ле др жа ве 
ко је су раз ви ја ле сво ју од бра ну на оп ште на род ном од брам бе ном 
ра ту и ши ро ком уче шћу на ро да у од бра ни од агре си је. На жа лост, 
ово ре ше ње пре тво ри ло се у сво ју су прот ност.35) То ме је на ро чи то 
до при не ла но ва бор бе на так ти ка ве ли ких си ла да ко ри сте ћи тзв. 
„по бу ње ни ке“ про тив ле гал них вла сти у уну тра шњим су ко би ма у 
не ким др жа ва ма и ко ри шће њем мо гућ но сти на из ме нич не про ме не 
ста ту са ци ви ла и бо ра ца ис ко ри сти по бу ње не ци ви ле као ору жа ну 
си лу про тив ле гал не вла сти у ци љу оба ра ња те вла сти.36) На тај на-

34)  Та ко, CommentaryontheAdditionalProtocolsof8June1977totheGenevaConventionsof
12August1949,In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Ge ne va, 1987., 512, Com men tary, 
III,  pp.67-68;  Саветовањe о ак ту ел ним пи та њи ма раз во ја ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва, op.cit., 1979, стр. 189 -191. M., Kal dor, NewandOldWars:OrganizedViolencein
aGlobalEra, Cam brid ge, 1999; M., Ig na ti eff , TheWarriors’Honor:EthnicWarand the
ModernConscience, New York, 1997;  Hu man Se cu rity Re port 2005: WarandPeaceinthe
21stCentury, pro du ced by the Hu man Se cu rity Cen tre of the Uni ver sity of Bri tish Co lum-
bia, Ca na da, 2006; Авра мов, С/Кре ћа, М., Међународнојавноправо,Са вре ме на ад ми ни-
стра ци ја, Бе о град, 2003, стр. 666; Б., Јан ко вић, op.cit.; Z., Vu či nić, Međunarodnoratnoi
humanitarnopravo, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2006, str. 277-279; G., Pe ra zić, Međunarod-
noratnopravo, VINC, Be o grad, 1986, str. 194; V., Goz ze-Gu če tić, „Do pun ski pro to kol uz 
Že nev ske kon ven ci je za za šti tu žr ta va ra ta“, JRMP, Be o grad, br. 3/1977; Goz ze-Gu če tić, V., 
„Sta tus bor ca“, Sa ve to va nje o ak tu el nim pi ta nji ma raz vo ja me đu na rod nog hu ma ni tar nog pra-
va, CrvenikrstJugoslavije, Be o grad, 1978. стр. 56, 58, 65, 71 ;T., Ropp, „War“, New York, 
2000; R. Pre ston/ S.,Wi se, MeninArms,  N.York, 2000, р. 134; Fi nal re cord of the Di plo ma tic 
con fe ren ce on the Re a fir ma tion and De ve lop ment of In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law ap pli ca-
ble in Ar med con flicts, Ge ne va (1974–1977), Vol. XIV, B. (CDDH/III/SR.33-36.Anex, pp.519, 
CDDH/III /SR. 33-36, An nex, pp. 526-527, CDDH/III/SR.33-36, An nex, pp.528, CDDH/III/
SR.33-36,pp. 531, CDDH/III/SR.33-36, An nex, pp. 542). 

35) В., Јон чић, „Раз ли ко ва ње ци ви ла од уче сни ка ору жа них су ко ба у ору жа ним су ко би ма“, 
Правниживот,бр. 12 , Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, 2011, том  IV, стр. 195-219.

36)  Слу чај Ли би је је по себ но ка рак те ри сти чан јер је у овом слу ча ју раз от кри ве на уло га не-
ких за пад них др жа ва у ор га ни зо ва њу и по ма га њу по бу не, као и ан га жо ва њу пла ће ни ка 
као по бу ње них гра ђа на про тив „Га да фи је вог ре жи ма“. (http://www.nspm.rs/sa vre me ni-
svet/tje ri-mej san-sta-se-za pra vo-do go di lo-u-li bi ji.html, po se će no, sep tem bar, 2012). Слич-
но је и са Си ри јом где по бу ње ни ци пре ко Ли ба на до би ја ју оруж је и но вац од стра них 
„до бро чи ни те ља“. (BBC, News mid dle East, thttp://www.bbc.co.uk/news/world-mid dle-
east-15905970, po se će no, av gust, 2012)
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чин оне, са јед не стра не, ре а ли зу ју сво је рат не ци ље ве пу тем ова ко 
при кри ве не агре си је ко ја не мо же да се до ка же, а са дру ге, гу бит ке 
по бу ње ни ка у жи вој си ли при ка зу ју као стра да ње ци ви ла.37) Ко ри-
шће ње ци ви ла као ле гал них уче сни ка оеужа них су ко ба и мо гућ-
ност за ме не њи хо вог не ја сног ста ту са су јед на од сег ме на та но ве 
стра те ги је и док три не у38)об ли че не у по ли тит ци „Но вог свет ског 
по рет ка“. Уоста лом, ово је са мо је дан сег мент у но вој стра те ги ји 
у ко јој је агре си ја при кри ве на у са вре ме ној ви со ко тех но ло шкој и 
соф ти фи ци ра ној ре во лу ци ји са вре ме ног ра та ко ју при ме њу ју не ке 
од ве ли хих си ла, а на пр вом ме сту САД са ци љем ус по ста ља ња 
свет ске до ми на ци је на Сун-Цу ов ском пра ви ли ма успе шног во ђе ња 
ра та без ору жа не бо ре („во ђе ње ра та и по бе да без ра та“).39) У овој 
ви со ко тех но ло шкој ре во лу ци о нар ној стра те ги ји ве ли ки зна чај има 
са вре ме на тех но ло ги ја упо тре бе ме ди ја у рат не свр хе. Упра во тзв. 
„стра да ња ци ви ла“ уоб ли че на ме диј ском хај ком на ви со ко тех но ло-
шким осно ва ма ко ри сте се као прав ни основ за тзв. „ху ма ни тар-
не ин тер вен ци је“. По ги би ја тих по бу ње ни ка у бор бе ним деј стви-
ма ме ди ји тих „уме ша ча“ при ка зи ва ли су и при ка зу ју и да нас као 
те шка стра да ња ци ви ла, иако се ра ди о ле ги тим ној при ме ни си ле 
пре ма тим по бу ње ни ци ма – на о ру жа ним ци ви ли ма.40) Ова прак са 
већ је би ла ис про ба на у гра ђан ском ра ту у Ју го сла ви ји, а по себ но 
у по бу на ма шип тар ских те ро ри ста на Ко сме ту кра јем де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка („слу чај Ра чак“ итд.), слу ча је ви у Дар фу-
ру, (Су дан), у Ери тре ји (Ети о пи ја),41) зна тан број слу ча је ва у тзв. 
„Арап ском про ле ћу“, Ту нис, по себ но Ли би ја, Су дан, Си ри ја и др. 
По ред овог ме ша ња ста ту са, по сто ји и про блем ста ту са по бу ње ни-
ка у уну тра шњим ору жа ним су ко би ма. Та ква ли ца ле гал на власт 
тих др жа ва обич но сма тра кри ми нал ци ма или те ро ри сти ма42) ко ји 

37)  Са вре ме на стра те ги ја во ђе ња ра та ко ју су усво ји ле ве ли ке си ле ини ци ра на је ис ку стви-
ма ра то ва во ђе них до Ви јет нам ског ра та и при хва та њем стра те ги је и док три не од стра не 
САД под по пу лар ним ан зи вом „Зве зда ни ра то ви“ (по зна та и као „Ре га но ва док три на“) 
и ис тра жи ва њем Ал ви на и Хај ди То флер. (А.,/Х., То флер, Ратиантират, Па и деа, Бе-
о град, 1998).

38)  Д., Џон стон, Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005.

39)  Ви ше о ово ме: Д. Ни ко лиш, „Ра то ва ње без ра та - бу дућ ност (иде ла) аме рич ке до ми на-
ци је све том“, Српскаполитичкамисао, 1/2012, стр.105-129. 

40)  Знат но се ко ри сте про па ганд на ис ку ства и ме диј ске пре ва ре пу тем про паг нде у ко јој се 
фо то мон та жом мон ти ра ју сли ке стра да ња ци ви ла.Ви де ти обе ло да ње не ла жи сни ма ка из 
Си ри је ко ји су у ства ри сним ци ико ри шће ни из стра да ња ци ви ла у Ли би ји, ако су и они 
аутен тич ни? (http://www.sand zac ke.rs/iz dvo je no/ me dij sko-mon ti ra nje-ra ta/)

41)  Al le ho ne Mu lu ge ta Abe be, „Dis pla ce ment of Ci vi li ans du ring Ar med Con flict in the Light of 
the Ca se Law of the Eri trea-Et hi o pia Cla ims Com mis sion“, Le i den Jo ur nal of In ter na ti o nal 
Law, 22, (2009), pp. 823–851.

42)  О те ро ри зму и те ро ри сти ма: Brian, M. Jen kins, InternationalTerrorismaNewModeof
Conflict:InternationalTerrorismandWorldSecurity, Cro om, Helm, Lon don, 1975; Р., Га ћи-
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су се по ди гли про тив прав ног и по ли тич ког си сте ма сво је др жа-
ве. Та кав ста тус они за др жа ва ју и сма тра ју се кри ми нал ци ма све 
док по бу на не до би је ста тус гра ђан ског ра та. До про гла ше ња та-
квог су ко ба за гра ђан ски рат мо же се сма тра ти да су то по је ди-
нач ни ак ти на си ља, уну тра шњи не ми ри итд. Про гла ше њем ши рих 
не ми ра за гра ђан ски рат сту па на сна гу, по ред уну тра шњег пра ва 
и ме ђу на род но и то онај ње гов део ко ји се од но си на уну тра шње 
ору жа не су ко бе (на пр вом ме сту члан 3. за јед нич ки за све Же нев-
ске кон вен ци је из 1949.го ди не, До пун ски про то кол II и ме ђу на род-
но оби чај но пра во). Др жа ва у том слу ча ју има из ве сне оба ве зе по 
ме ђу на род ном пра ву, иако је то чи сто ње на уну тра шња ствар. У 
том слу ча ју оба ве зе je државe (ако је пот пи сни ца Про то ко ла II на 
Же нев ске кон вен ци је из 1977.го ди не) да по шту је ми ни мал на пра ва 
по бу ње ни ка, од но сно чл. 3. Же нев ских кон вен ци ја (у слу ча ју да 
ни је при хва ти ла Про то кол II). Ако та кву др жа ву не оба ве зу ју ни 
Кон вен ци је ни Про то кол оба ве зна је пре ма пра ви ли ма оби чај ног 
пра ва. До ду ше, Про то кол II у чл. 3. из ри чи то од ба цу је ту ма че ње 
да се ње го ве од ред бе схва та ју као основ за ру ше ње системa вла сти 
од стра не по бу ње ни ка.43) Да кле, ове од ред бе у сми слу пру жа ња за-
шти те тре ба ле би се ре стрик тив но да ту ма че, а ни ка ко као ши ро ко 
пра во. Упра во ова ко ши ро ко ту ма че ње ових од ре да ба пру жа ши-
ро ке мо гућ но сти да уче сни ци не ме ђу на род них ору жа них су ко ба 
(зло)упо тре бља ва ју пра во ко је је пр вен стве но има ло за циљ да за-
шти ти уче сни ке ан ти ко ло ни јал них, на ци о нал но осло бо ди лач ких и 
од брам бе них ра то ва (у по чет ној фа зи ра та ка да не ма ју ме ђу на род-
но при зна ње). Мо же се сма тра ти и да ре дак то ри Про то ко ла ни су 
има ли у ви ду ни ти су на ме ра ва ли да овим од ред ба ма да ју ши ро ку 
за шти ту или пра во по бу ње ни ка на ру ше ње си сте ма вла сти у соп-
стве ној др жа ви пу тем ору жа не по бу не44) ни ти под стрек за та кве ак-
ци је. Јер, да су то има ло у ви ду, пи та ње да ли би др жа ве уче сни це 
кон фе рен ци је у Же не ви 1977. го ди не при хва ти ле ова ре ше ња. 

На ша ис ку ства ко ја има мо у ра то ви ма во ђе ним на кра ју 20. 
ве ка на тлу Ју го сла ви је и по себ но агре си ја НА ТО пак та на СР Ју-

но вић, Тероризам, Дра слар, Бе о град, 2005; Д., Си ме у но вић, Тероризам, Прав ни фа кул-
тет, Бе о град, 2009.

43)  „1. Не мо же се по зи ва ти ни на јед ну од ред бу из овог про то ко ла да би се угро зио су ве ре-
ни тет др жа ве или од го вор ност вла де да свим за ко ни тим сред стви ма одр жа ва или по но-
во ус по ста ви за кон и ред у др жа ви или да бра ни на ци о нал но је дин ство и те ри то ри јал ни 
ин те гри тет др жа ве. 

 2. Не мо же се по зи ва ти ни на јед ну од ред бу из овог про то ко ла као оправ да ње за ин тер-
вен ци ју ди рект ну или ин ди рект ну, из би ло ког раз ло га у ору жа ни су коб или уну тра шње 
или спољ не по сло ве ви со ке стра не уго вор ни це на чи јој је те ри то ри ји до шло до тог су-
ко ба.“ (Чл. 3. Про то ко ла II).

44)  Р., Га ћи но вић, „Уну тра шњи ору жа ни  об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др-
жа ве“, Стра ни прав ни жи вот, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1/2012, стр.10-12. 
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го сла ви ју и Р. Ср би ју1999. го ди не, као и су ко би са шип тар ским 
те ро ри сти ма де ве де се тих го ди на 20. ве ка у до број нас ме ри ле ги-
ти ми шу да у ин те гра ци ја ма са све том по ну ди мо и сво ја ис ку ства и 
сво ју спрем ност на по што ва ње и уна пре ђе ње ме ђу на род ног ху ма-
ни тар ног пра ва и ме ђу на род ног пра ва уоп ште.

VladanЈoncic

GENERALPROBLEMSINTHEPROTECTION
OFCIVILIANSINARMEDCONFLICT

ANDSERBIANEXPERIENCE

Summary
The ex pe ri en ce of the Re pu blic of Ser bia re gar ding the ap pli ca-

tion of the in ter na ti o nal law of ar med con flict are high. The suf fe ring of 
the Ser bian me dia war in which the right to use the in ter na ti o nal le gal 
sta tus of the per mit ted chan ges abu sed ci vi li ans and com ba tants to mi-
li tary in ter ven tion in the form of ag gres sion, and a good exam ple for 
ot her small co un tri es in the ir steps to wards in ter na ti o nal in te gra tion. 
In ter na ti o nal hu ma ni ta rian law is the pro tec tion of in ter na ti o nal con-
ven ti ons de ter mi ne ci vi lai and ma de   a dis tin ction bet we en ci vi li ans and 
com ba tants. Ad di ti o nal Pro to cols to the Ge ne va Con ven ti ons of 1977. 
This al lo wed the par ti ci pants to the ar med con flict can al ter na tely chan-
ge the sta tus. Such a pro vi sion is in prac ti ce open to the pos si bi lity of 
abu se of the norms. This pro blem ari ses in the con tem po rary pro ces ses 
of in ter na ti o nal in te gra tion. Open to the su spi cion that an in ter na ti o-
nally in te gra tion do es not auto ma ti cally mean im pro ve ment for small 
sta tes. This begs the qu e sti on whet her they are so advan ced that at first 
glan ce lo ok li ke?
Keywords: Ser bian, ci vi li ans, fig hters, ar med con flicts, in ter na ti o nal hu ma ni-

ta rian law, the Ge ne va Con ven ti ons, Pro to cols I and II. 

ЛИТЕРАТУРА

Al le ho ne Mu lu ge ta Abe be, „Dis pla ce ment of Ci vi li ans du ring Ar med Con flict in 
the Light of the Ca se Law of the Eri trea-Et hi o pia Cla ims Com mis sion“, Le i den 
Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 22, 2009.

CommentaryontheAdditionalProtocolsof8June1977totheGenevaConven-
tionsof12August1949,In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Ge ne va, 
1987.

De vie,M., R., TheEvolutionofWar,New Ha ven, 1929.



ВладанЈончић Општипроблемиузаштитицивилауоружаним..

443

FinalrecordoftheDiplomaticconferenceontheReafirmationandDevelopment
of International Humanitarian Law applicable in Armed conflicts, Ge ne va 
(1974–1977), Vol. XIV.

Fin ley, M., I., , SlaveryinclassicalAntiqity, Cam brid ge, 1968.
Fi nal re cord of the Di plo ma tic con fe ren ce on the Re a fir ma tion and De ve lop ment 

of In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law ap pli ca ble in Ar med con flicts, Ge ne va 
(1974–1977), Vol. XIV, B. (CDDH/III/SR.33-36.Anex, CDDH/III /SR. 33-36, 
An nex, CDDH/III/SR.33-36, An nex, CDDH/III/SR.33-36, CDDH/III/SR.33-
36, An nex.

Goz ze-Gu če tić, V., „Do pun ski pro to kol uz Že nev ske kon ven ci je za za šti tu žr ta va 
ra ta“, JRMP, Be o grad, br. 3/1977.

Goz ze-Gu če tić, V., „Sta tus bor ca“, Sa ve to va nje o ak tu el nim pi ta nji ma raz vo ja me-
đu na rod nog hu ma ni tar nog pra va, CrvenikrstJugoslavije, Be o grad, 1978. 

Hu man Se cu rity Re port 2005: WarandPeaceinthe21stCentury, pro du ced by the 
Hu man Se cu rity Cen tre of the Uni ver sity of Bri tish Co lum bia, Ca na da, 2006.

Ig na ti eff, M., , TheWarriors’Honor: EthnicWar and theModernConscience, 
New York, 1997.

Jean-Ma rie Hen cka erts /L., Do swald-Beck, (edit.) CustomаryInternationalHu-
manitarianLaw,Vol. I, ICRC, Cam brid ge, 2005.

Jen kins, Б., М., InternationalTerrorismaNewMode ofConflict: International
TerrorismandWorldSecurity, Cro om, Helm, Lon don, 1975.

Jon čić, V., Međunarodnopranistatusratnihzarobljenika,VIZ, Be o grad, 2003.
Kal dor, M., NewandOldWars:OrganizedViolenceinaGlobalEra, Cam brid ge, 

1999.
Kri vo ka pić, B., „On the con cept of hu ma ni ta rien and pre ven ti ve self-de fen ce“, 

Adrias, vol. 14, 2007.
Мanisuli Сsenyonjo, „Ac co un ta bi lity of non-sta te ac tors in ugan da for war cri mes 

and hu man rights vi o la ti ons: bet we en am nesty and the in ter na ti o nal cri mi nal 
co urt“, ЈournalofConflict&SecurityLaw,2005, vol. 10, no. 3.

Pe ra zić, G., Međunarodnoratnopravo, VINC, Be o grad, 1986.
Pre ston R. / Wi se, S., MeninArms,  N.York, 2000.
Ropp,T., „War“, New York, 2000.
Sa vić, S., „Me đu na rod no pra vo i hu ma ni tar na in ter ven ci ja“, Međunarodniproble-

mi,1/2007.
Vu či nić, Z., Međunarodnoratnoihumanitarnopravo, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 

2006.
Ze ray Yih de go, „Dar fur and Hu ma ni ta rian Law: The Pro tec tion of Ci vi li ans and 

Ci vi lian Ob jects”, Journal of Conflict & Security Law, Ox ford Uni ver sity 
Press, 2009.

Авра мов, С., Међународнојавноправо,Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед-
ност, Бе о град, 2011.

Авра мов, С/Кре ћа, М., Међународнојавноправо,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
Бе о град, 2003.

Блиц, on li ne, Be ta, 9.9.2012, 
Џон стон, Д.,  Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005.
 Га ћи но вић, Р., ОтимањеКосоваиМетохије, ВИНЦ „Вој ска“, Бе о град, 2004.
Га ћи но вић, Р., Безбедноснафункцијадржаве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

Бе о град, 2012.



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.423-446.

444

 Га ћи но вић, Р., Тероризам, Дра слар, Бе о град, 2005; 
Га ћи но вић, Р., „Уну тра шњи ору жа ни  об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без-

бед но сти др жа ве“, Стра ни прав ни жи вот, Ин сти тут за упо ред но пра во, 
Бе о град, 1/2012. 

Изворимеђународногхуманитарногправа, МКЦК, Бе о град, 2002.
Јан ко вић, Б., op.cit.;
Јон чић, В., „Ма ски ра ње рат них зло чи на”, Ин фор ма тор, бр. 1. НИЦ, Бе о град, 

2001.
Јон чић, В., „По вре де пра ви ла ху ма ни тар ног пра ва и људ ских пра ва у агре-

си ји НА ТО-а на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју”, Вој но де ло, бр.2. ВИЗ, 
Бе о град, 2001.

Јон чић, В., Међународно хуманитарно право, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 
2010.

Јон чић, В., Међународноправнистатусучесникаоружанихсукоба, Прав ни 
фа кул тет, Бе о град, 2012.

Јон чић, В., „Раз ли ко ва ње ци ви ла од уче сни ка ору жа них су ко ба у ору жа ним 
су ко би ма“, Правниживот,бр. 12 , Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, 
2011, том  IV.

Кри во ка пић, Б., Међународнаљудскаправа,Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010.
Ни ко лиш, Д., „Ра то ва ње без ра та - бу дућ ност (иде ла) аме рич ке до ми на ци је 

све том“, Српскаполитичкамисао, 1/2012.
Ра и че вић, Н., Хуманитарнаинтервенција умеђународномправу, док тор ска 

ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш, 2008.
Саветовањe о ак ту ел ним пи та њи ма раз во ја ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра-

ва, Цр ве ни крст Ју го сла ви је, Бе о град, 1979.
Си ме у но вић, Д., Тероризам, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2009.
То флер, А.,/Х., Ратиантират, Па и деа, Бе о град, 1998.
Troj ka, rs/be li –svet (op. cit., http://www.troj ka.rs/be li-svet/32210-si ri ja).
(http://bal kans.alja ze e ra.net/ma ka le/hrw-72-ci vi la-zr tve-na to-u-ra tu-u-li bi ji, 

2012).
http://www.troj ka.rs/be li-svet/32210-si ri ja-la zi ran-ma sa kr-ci vi la-vi deo.html
http://www.blic.rs/Ve sti/Svet/341972/Ze sto ki-su ko bi-si rom-Si ri je).
http://www.nspm.rs/sa vre me ni-svet/tje ri-mej san-sta-se-za pra vo-do go di lo-u-li bi ji.

html.
BBC, News mid dle East, http://www.bbc.co.uk/news/world-mid dle-east-15905970
http://www.sand zac ke.rs/iz dvo je no/ me dij sko-mon ti ra nje-ra ta/.
http://bal kans.alja ze e ra.net/ma ka le/hrw-72-ci vi la-zr tve-na to-u-ra tu-u-li bi ji.

Resume
Pro blems in re spect of pro tec tion of ci vi li ans are not new in in-

ter na ti o nal law. Ser bian ex pe ri en ce re gar ding this is sue are sig ni fi cant, 
gi ven the ci vil wars of the twen ti eth cen tury and the NA TO ag gres sion 
aga inst the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via in 1999. year. Ser bia as one 
of the re pu blics of the Yugo slav wars of the ex pe ri en ces of the ni ne ti es 
with such ex pe ri en ce pro vi des suf fi ci ent gro unds to be li e ve that such a 
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rich ex pe ri en ce of Ser bia in the con flict and its re spect for in ter na ti o nal 
law of ar med con flict opens wi de op por tu ni ti es in its in ter na ti o nal in-
te gra tion. In or der to re a li ze the se pos si bi li ti es and per spec ti ves ne ces-
sary to analyze the de gree of pro tec tion af for ded ci vi li ans, in ter na ti o nal 
hu ma ni ta rian law and is su es in re spect of the pro tec tion of ci vi li ans in 
con flicts in the la te 20th and the be gin ning of the 21st cen tury. 

Mo dern in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law du ring its evo lu ti o nary 
de ve lop ment stop ped at the no tion that com bat ope ra ti ons are per for-
med only bet we en par ti ci pants of le gal abu ses, ie. Sol di ers, the re fo re, 
tho se who ha ve the right to use for ce, and that for ce is ap plied to them. 
Ci vi li ans we re early we re exempt from war and it has re ma i ned to this 
day that they are not al lo wed to apply for ce. Ge ne va Con ven tion 1949th 
The pro tec ting ci vi li ans in in ter na ti o nal con flicts and partly po orly in 
in ter nal con flicts (Ar tic le 3 of the Con ven tion). On the ot her hand, the 
Con ven tion obli ges ci vi li ans not to ta ke ac ti vi ti es that are de tri men tal to 
the se cu rity of the sta te that has oc cu pied the ir ter ri tory (Ar tic le 5 of the 
Fo urth Ge ne va Con ven tion). So, ta king ho sti le ac tion by the Con ven-
tion do es not al low ci vi li ans. Fo urth Con ven tion, Ar tic le 13 de ter mi ne 
the ge ne ral pro tec tion of the en ti re po pu la tion in the area whe re con-
duc ting in ter na ti o nal ar med con flict, wit ho ut any adver se dis tin ction, 
par ti cu larly on ra ce, na ti o na lity, re li gion or po li ti cal be li ef. The aim of 
this pro tec tion is to re li e ve the suf fe ring war brings. Ge ne ral pro tec-
tion ap pli es to all ci vi li ans, and in par ti cu lar the pro tec tion of cer tain 
ca te go ri es of ci vi li ans in com bat con di ti ons and the pro tec tion of the 
ci vi lian po pu la tion as they fall un der the po wer of the op po nent. The 
Con ven tion pays par ti cu lar at ten tion to the pro tec tion of per sons in the 
oc cu pied ter ri to ri es, as well as to spe ci fic ca te go ri es of ci vi li ans (the 
pro tec tion of wo men, chil dren, fo re ig ners, re fu ge es and sta te less per-
sons) and to pro tect ot her ca te go ri es of ci vi li ans (in ter nee).

Pro to col I of 1977. year in this part sup ple ment the Con ven tion 
with a vi ew of ma king cle a rer dis tin ction at all ti mes bet we en ci vi li ans 
and com ba tants and bet we en ci vi lian and mi li tary ob jec ti ves (Ar tic le 51 
of Pro to col I). This was ne ces sary be ca u se the Ar tic le 44 al low per sons 
to the sta tus of com ba tant or ci vi lian, that can al ter na tely chan ge sta tus. 
Un li ke Pro to col I, Pro to col II de ve lops and sup ple ments Ar tic le 3 com-
mon to the Ge ne va Con ven ti ons of 1949. years with no in ten tion of 
chan ging its cur rent re qu i re ments for the ap pli ca tion. The pro to col is 
pro vi ded only mi ni mal pro tec tion for per sons in in ter nal con flicts. It 
can be said that the Pro to col II to the ma xi mum in this po int, wo uld be 
to ac hi e ve this.

Pro blems in re spect of the dif fe rent ap pro ac hes to the se pro vi si-
ons of the Ge ne va Con ven ti ons and pro to cols emer ged soon af ter the 
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en try in to for ce. In par ti cu lar, this is sue ca me to the fo re last twenty 
years, espe ci ally in non-in ter na ti o nal ar med con flicts. It opens with a 
se ri es of qu e sti ons in the pro tec tion of ci vi li ans in such con flicts. Of the 
qu e sti ons un der what con di ti ons ef fec ti ve in ter na ti o nal hu ma ni ta rian 
law in in ter nal con flicts, the qu e sti on of how to di stin gu ish com ba tants 
from ci vi li ans whi le al ter na tely chan ging sta tus and is do ne wit ho ut 
abu se of in ter na ti o nal law. It was the con flict in Ko so vo in Ser bia, but 
al so in ot her in ter nal con flicts.Exam ples of this are the con flicts in Dar-
fur, Libya, Syria and ot her ne u ral gic pla ces aro und the world. Our ex pe-
ri en ces ha ve led to wars in the la te 20th cen tury in Yugo sla via and espe-
ci ally NA TO ag gres sion on Yugo sla via and the Re pu blic Sr bi ju1999. 
year, and clas hes with ter ro rists Shqu i pe tar ni ne ti es of the 20th Ages us 
in good me a su re to le gi ti mi ze the in te gra tion with the world and of fer 
the ir ex pe ri en ce and the ir wil ling ness to re spect and pro mo tion of in ter-
na ti o nal hu ma ni ta rian law and in ter na ti o nal law in ge ne ral.

* Овај рад је примљен 25. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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СХВАТАЊЕУНУТРАШЊЕСЛОБОДЕУ
ДЕЛУВЛАДИМИРАЈОВАНОВИЋА*

Сажетак
У ра ду ана ли зи ра мо пи та ња уну тра шње сло бо де, од но сно 

сло бо ду у окви ру др жав них гра ни ца. Лич на сло бо да је за Вла ди-
ми ра Јо ва но ви ћа при род но и глав но чо ве ко во пра во. Јо ва но вић, 
ипак, гре ши ка да ис ти че да сло бо да по је дин ца не мо же да огра-
ни чи сло бо ду би ло ког дру гог чла на дру штва. Сло бо да је те мељ 
до бро уре ђе ног дру штва и др жа ве, за ма јац при вред не ак тив но сти 
и на уч них от кри ћа, али сло бо да не мо же да оси гу ра да ће се со ци-
јал ни раз ви так сам по се би и оства ри ти. Сва ка вла да тре ба да бу де 
огра ни че на пра вом. Пра во је за Јо ва но ви ћа исто што и прав да. Ка-
ко се не би до но си ли за ко ни ко ји су у не скла ду са прин ци пом прав-
де, он пред ла же сле де ће ли бе рал не ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме: 
сло бо ду јав ног го во ра и јав не кон тро ле, оп ште пра во гла са, сло бо-
ду штам пе и од го вор ност оних ко ји из вр ша ва ју за кон. У по гле ду 
об ли ка вла да ви не Вла ди мир се за ла гао за онај об лик ко ји по чи ва 
на прин ци пу сло бо де и про из и ла зи из сло бод но из ра же не во ље на-
ро да, би ла то ре пу бли ка или устав на мо нар хи ја. Вер ти кал на струк-
ту ра вла сти у та квој др жа ви тре ба да бу де за сно ва на на ши ро ким 
об ли ци ма де цен тра ли за ци је. Вла ди мир Јо ва но вић је про мо ви сао и 
нео п ход ност оства ре ња сло бод не при вред не ак тив но сти. У тр жи-
шној утак ми ци јед ни до би ја ју, а дру ги гу бе. При том, за да так др жа-
ве ни је са мо да про ме ном про пи са по бољ ша по ло жај рад ни ка, већ 
и да ме ра ма со ци јал не по ли ти ке по мог не угро же ни ма. 
Кључ не ре чи:  Вла ди мир Јо ва но вић, сло бо да, уну тра шња сло бо да, ли бе-

ра ли зам, срп ски ли бе ра ли зам, срп ски ли бе ра ли.  

* Аутор је као сти пен ди ста Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је рас по ре ђен 
на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, у оквиру кога је и настао овај рад. 
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Иако по свом фор мал ном обра зо ва њу ни је био по ли ти ко лог, 
Вла ди мир Јо ва но вић је, по ред еко ном ских, упра во у обла сти по ли-
тич ких на у ка оста вио зна ча јан на уч ни опус. Ме ђу тим, овај пред-
став ник сред ње ге не ра ци је срп ских де вет на е сто ве ков них ли бе ра ла 
ду го je био за по ста вљан у окви ру на ше по ли тич ке на у ке, а  ње го ве 
књи ге, члан ци и сту ди је ни су до жи ве ле но ва из да ња. За то је пот-
пу но ра зу мљи во за што Јо ва но ви ће ве иде је ни су на ла зи ле пут до 
ши ре чи та лач ке пу бли ке. 

Сту ди је ко је су об ра ђи ва ле по ли тич ке по гле де Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа, би ло да су би ле по све ће не ње го вом ли ку и де лу или 
су га са мо ус пут по ми ња ле, про бу ди ле су но во ин те ре со ва ње за 
овог кла си ка срп ске по ли тич ке ми сли. Зна ча јан до при нос у ци љу 
упо зна ва ња на уч не јав но сти са Јо ва но ви ће вим дру штве но-по ли-
тич ким  де ло ва њем био је на уч ни скуп одр жан 2008. го ди не у Срп-
ској ака де ми ји на у ка и умет но сти на те му: “Дру штве на и по ли тич-
ка ми сао Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа”. Ака де мик Ми ха и ло Мар ко вић 
је за по чео при ре ђи ва ње тек сто ва за збор ник ра до ва са овог ску па, 
да би по сле ње го вог од ла ска рад на при пре ми збор ни ка за вр шио 
Алек сан дар Ко стић.

При ли ку да се за ин те ре со ва ни упо зна ју са ори ги нал ним 
тек сто ви ма овог ауто ра пру жио нам је Слу жбе ни гла сник ко ји је 
про шле го ди не из дао Иза бра не спи се Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. При-
ре ђи вач Бо шко Ми ја то вић је, же ле ћи да при ка же Вла ди ми ро ву 
еко ном ску и по ли тич ку ми сао, са ку пио ве ли ки број па жљи во иза-
бра них тек сто ва. Ти ме, ипак, рад на по нов ном об ја вљи ва њу де ла 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа ни је ни из бли за за вр шен, јер оста је још ра-
до ва из обла сти еко но ми је, по ли тич ке те о ри је, исто ри је по ли тич-
ких те о ри ја, по ли тич ке со ци о ло ги је, по ли тич ке лек си о гра фи је ко је 
тре ба са ку пи ти, раз вр ста ти их у по себ не те мат ске обла сти и об ја-
ви ти. 

ЖИВОТВЛАДИМИРАЈОВАНОВИЋА

Вла ди мир Јо ва но вић је ро ђен 1833. го ди не у Шап цу. Ни же 
шко ле је за вр шио у свом род ном гра ду, а гим на зи ју у Бе о гра ду. 
Го ди не 1850. упи су је Ли цеј, где сту ди ра пр во на фи ло зоф ском, а 
ка сни је и на прав ном од се ку.

Као др жав ни сти пен ди ста шко ло ва ње на ста вља у ино стран-
ству, и то од ле та 1854. го ди не сту ди ра ју ћи по љо при вре ну ака де-
ми ју у Ма ђар ској, да би не ко ли ко ме се ци ка сни је пре шао у Хо-
хен хајм. У Бе о град се вра ћа сеп тем бра 1856. и би ва по ста вљен за 
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управ ни ка Топ чи дер ске еко но ми је. Ме ђу тим, због не сла га ња са 
сво јим прет по ста вље ним, на чел ни ком еко ном ског оде ље ња у Ми-
ни стар ству уну тра шњих де ла А. Ни ко ли ћем, у ја ну а ру 1858. би ва 
пре ме штен на ме сто пи са ра у том ми ни стар ству.

Јо ва но ви ће во слу жбо ва ње у Ми ни стар ству уну тра шњих де-
ла ни је, ипак, ду го тра ја ло јер већ у апри лу 1859. по ста је се кре тар 
у Ми ни стар ству фи нан си ја, а два ме се ца ка сни је Од бор Све то ан-
дреј ске скуп шти не га је, као при пад ни ка ли бе рал не стру је, иза брао 
за мла ђег се кре та ра. У крат ком пе ри о ду то ком 1859. го ди не био је 
уред ник слу жбе ног гла си ла Срп ских но ви на, али је због па три от-
ских из ја ва сме њен на зах тев бе о град ског па ше. Сле де ће го ди не, 
та ко ђе на па шин зах тев, Јо ва но вић је от пу штен из др жав не слу жбе. 
Не сво јом во љом на пу шта Ср би ју и од ла зи у Бел ги ју и Ен гле ску 
где из у ча ва дру штве не и по ли тич ке уста но ве. 

По сле смр ти кне за Ми ло ша, Јо ва но вић се вра ћа у зе мљу. Ли-
бе ра ли су у то до ба га ји ли ве ли ке на де да ће кнез Ми ха и ло усво-
ји ти и при ме њи ва ти ли бе рал на на че ла вла да ви не, али су се та на-
да ња ве о ма бр зо по ка за ла нео сно ва ним. Кнез Ми ха и ло је сма трао 
да се у кул тур но, при вред но и обра зов но за о ста лој Ср би ји иде је 
о пар ла мен тар ној де мо кра ти ји, на род ној су ве ре но сти, сло бо ди и 
прав ди не мо гу ла ко усво ји ти. Ли бе ра ли су за ње га пред ста вља ли 
ма њи ну су про ста вље ну ве ћин ској Ср би ји ко ја ни је има ла свест о 
по тре би за та квом вр стом про ме на.

О од но су кне за Ми ха и ла пре ма ли бе ра ли ма, али и ста ву да је 
на род не до ра стао за сло бо ду и де мо крат ске уста но ве до бро го во ре 
сле де ће Ми ха и ло ве ре чи:

„Ја мо гу на пр сте из бро ја ти све европ ски обра зо ва не љу де у 
мо јој зе мљи;њих не ма ви ше од де се так-два на ест. Уста но ве јед не 
зе мље не пра ве се за два на ест нај ви ше обра зо ва них љу ди; оне се 
мо ра ју по де ша ва ти пре ма оп штем ни воу на ро да. Да ти пар ла мен-
та ри зам са мо с то га да би Ми ло ван Јан ко вић и још не ко ли ко њих 
као он мо гли др жа ти пар ла мен тар не бе се де би ло би нео збиљ но.”1)

По по врат ку у Ср би ју Вла ди мир за јед но са Ми ло ва ном Јо-
ва но ви ћем и Сто ја ном Бо шко ви ћем ра ди на осни ва њу не за ви сног, 
ли бе рал ног ли ста На род на скуп шти на. Ипак, власт у скла ду да 
прет ход ним ста вом кне за Ми ха и ла за бра њу је лист и сву тро ји цу 

1) Бо ро Мај да нац, На род на скуп шти на Ср би је: од оби чај не уста но ве до са вре ме ног пар-
ла мен та: 1804-2004 (Дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње), На род на скуп шти на Ре пу-
бли ке Ср би је, Ар хив Ср би је, Бе о град, 2004, стр. 27. За чи та о це за ин те ре со ва не за увид у 
раз вој на род не су ве ре но сти у де вет на е сто ве ков ној Ср би ји мо же би ти ко ри сна и сле де ћа 
сту ди ја: Жи во јин Ђу рић, На род на су ве ре ност и де мо крат ски пре о бра жај Ср би је у 19. 
ве ку: по ли тич ко и сто риј ска сту ди ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1999.
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уред ни ка хап си. У при тво ру про во де не ко ли ко да на, да би их на кон 
то га суд осло бо дио кри ви це и пу стио на сло бо ду. У ок то бру 1861. 
го ди не Јо ва но ви ћа по ста вља ју за на чел ни ка Сту де нич ког сре за, 
али он од би ја да при хва ти то ме сто и би ва от пу штен из др жав не 
слу жбе.

У вре ме тур ског бом бар до ва ња Бе о гра да ли бе рал на гру-
па ула же зна чај не на по ре у ци љу при до би ја ња европ ског јав ног 
мње ња за осло бо ђе ње свих Ср ба и њи хо во ује ди ње ње. У том ци љу 
Вла ди мир Јо ва но вић од ла зи у Лон дон. У пре сто ни ци та да нај ве ће 
ко ло ни јал не си ле све та Јо ва но вић 1863. објaвљује спис „The Ser-
bian na tion and the Eastern Qu e sti on”, а за срп ску ствар се за ла же и 
у сво јим члан ци ма у ли сту Mor ning star.2) 

По сле Ен гле ске, Вла ди мир сво ју ми си ју на ста вља од ла ском 
у Ита ли ју, где раз го ва ра за та мо шњим но ви на ри ма и ита ли јан ским 
па три о та ма ка ко би и ита ли јан ску јав ност упо знао са пра вед ном 
бор бом срп ског на ро да за сло бо ду. То ком ових пу то ва ња Вла ди-
мир Јо ва но вић је упо знао Глед сто на, Ма ци ни ја, Хер це на, Ба ку њи-
на, Ко шу та и дру ге  зна чај не лич но сти то га до ба.

Го ди не 1863. Вла ди мир се по но во вра ћа у Бе о град и по ста је 
про фе сор по ли тич ке еко но ми је, фи нан си ја, по ли тич ке арит ме ти-
ке и исто ри је по ли тич ке еко но ми је на Ве ли кој шко ли. Ме ђу тим, 
због ли бе рал них ста во ва ко је је за сту пао још јед ном се су ко бља-
ва са вла сти ма. На ску пу Дру штва срп ске сло ве сно сти, до ла зи до 
не сла га ња Јо ва но ви ћа са та да шњим ми ни стром про све те Ко стом 
Цу ки ћем по во дом на ја вље ног Вла ди ми ро вог пре да ва ња, ка сни је 
об ја вље ног под на сло вом „Ср бен да и го то ван”, и пред ло га да се 
за ино стра не чла но ве Дру штва иза бе ру Га ри бал ди, Чер ни шев ски 
и Хер цен. 

Због овог су ко ба, Јо ва но вић већ су тра дан гу би ка те дру. Та ко 
је про фе су ра Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа тра ја ла са мо јед ну школ ску 
го ди ну, а на Ве ло кој шко ли пре да вао је још са мо школ ске 1889/90. 
го ди не, и то као хо но рар ни про фе сор. Остав ши без при хо да по но-
во на пу шта Бе о град и на ста њу је се у Но вом Са ду, где са ра ђу је у 
Срп ском Днев ни ку. Ме ђу тим, лист би ва за бра њен већ у ју лу 1864. 
и Вла ди мир се опет се ли. Са да од ла зи у Же не ву у ко јој на ста вља 
сво ју из да вач ку де лат ност. По кре ће лист Сло бо да. Лист је из ла зио 
пр во јед ном не дељ но, а у сле де ћој го ди ни јед ном у две не де ље. 
Ипак, са мо два бро ја овог ли ста до спе ла су до чи та ла ца у Ср би-

2) Јо ва но ви ће во де ло ва ње у Ло но до ну 1863. го ди не део је Пр ве про срп ске кам па ње у ен-
гле ском јав ном мње њу, ко ја је би ла ини ци ра на од стра не кне за Ми ха и ла. Ви де ти: Сло-
бо дан Г. Мар ко вић, Гроф Че до миљ Ми ја то вић: Вик то ри ја нац ме ђу Ср би ма, Цен тар за 
пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, АИЗ “До си је”, Бе о град, 2006, 
стр. 315-323. 
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ји. Уред ник убр зо пре ки да из ла же ње овог и по кре ће но во гла си ло, 
Срп ску сло бо ду. Иако је кнез Ми ха и ло до зво лио ула зак но вог ли ста 
на те ри то ри ју кне же ви не Ср би је, ми ни стар ство је и овај по ку шај 
ши ре ња ли бе рал них иде ја у Ср би ји за бра ни ло та ко да је Срп ска 
сло бо да по чет ком 1866. пре ста ла да из ла зи.

Јо ва но вић се на кон то га вра ћа у Но ви Сад. У Но вом Са ду, 
гра ду ко ји је у то вре ме не сум њи во био цен тар срп ског ду хов-
ног жи во та, Вла ди мир је био ве о ма ак ти ван. Он пи ше за Ми ле-
ти ће ву За ста ву, по ста је њен ко у ред ник, а исто вре ме но де лу је и 
на ор га ни за ци ји срп ске омла ди не. Ве ли ка скуп шти на Ује ди ње не 
омла ди не срп ске одр жа ва се ав гу ста 1866. го ди не у Но вом Са ду. 
На тре ћој скуп шти ни Ује ди ње не омла ди не три го ди не ка сни је Јо-
ва но вић по ста је њен пред сед ник. Ме ђу тим, Омла ди ну по тре са ју 
су ко би из ме ђу ли бе ра ла и со ци ја ли ста, на ли ни ји Бе о град - Но ви 
Сад и опре де ље ња за и про тив по ли ти ке На ме сни штва. Вла ди мир 
се 1870. ра зи ла зи са Све то за ром Мар ко ви ћем, а го ди ну да на ка сни-
је угар ске вла сти за бра њу ју да љи рад Ује ди ње не омла ди не срп ске.

По сле атен та та на кне за Ми ха и ла, Вла ди мир Јо ва но вић је 
оп ту жен за са у че сни штво и за јед но са Љу бе ном Ка ра ве ло вим про-
во ди у при тво ру у Вaрадину и Пе шти се дам ме се ци (од 15. ју на 
1868. до 4. ја ну а ра 1869. го ди не). Сле де ћих го ди на Вла ди мир је 
на пу то ва њи ма по Фран цу ској, Ита ли ји и Швај цар ској да би се у 
Бе о град вра тио 1873. На ста вља ак ти ван дру штве ни жи вот др же ћи 
пре да ва ња, али и об ја вљу ју ћи при вред не, дру штве не и по ли тич ке 
члан ке у ли сту Бу дућ ност.

У др жав ну слу жбу Јо ва но вић по но во сту па 1873. го ди не и 
по ста је се кре тар Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, а ка сни је се кре-
тар у Ми ни стар стви ма про све те и фи нан си ја. У апри лу 1876. до ла-
зи на ме сто ми ни стра фи нан си ја и на ње му оста је до ок то бра 1880. 
го ди не и под но ше ња остав ке це ле вла де због пот пи си ва ња тр го-
вин ског уго во ра са Аустро-угар ском. Из у зе так у Вла ди ми ро вом 
упра вља њу др жав ним фи нан си ја ма је пе ри од од но вем бра 1879. 
го ди не, ка да је дао остав ку на ми ни стар ско ме сто због не у сва ја ња 
ње го вог пред ло га о по ре зу на тр гов це ко јим би се ис пла ти ли рат ни 
ду го ви, до ју на 1880. ка да по но во сту па на ми ни стар ску ду жност. 
Као ми ни стар фи нан си ја Јо ва но вић ни је ус пео да обез бе ди нео п-
хо дан кре дит за рат са Тур ци ма 1876. го ди не, па је но вац мо рао да 
бу де при ку пљен при нуд ним зај мом у зе мљи и ре ви зи циј ма. 

Го ди не 1881. Сто јан Бо шко вић и Вла ди мир Јо ва но вић по кре-
ћу лист Но ви век у ко ме кри ти ку ју бан кар ске ма хи на ци је, због че га 
су обо ји ца пен зи о ни са ни као ми ни стри на рас по ло же њу.

Пред сед ник Срп ског уче ног дру штва Вла ди мир по ста је 
1883. го ди не, али ни је иза бран у Срп ску кра љев ску ака де ми ју ка да 
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је 1886. осно ва на. Од сеп тем бра 1886. до сеп тем бра 1889. го ди не 
због шко ло ва ња си на Сло бо да на и ћер ке Прав де са по ро ди цом жи-
ви у Мин хе ну, Ци ри ху и Же не ви а по том се вра ћа у Бе о град. На Ве-
ли кој шко ли као хо но рар ни про фе сор пре да је го ди ну да на. У мар ту 
1890. по ста је члан Др жав ног са ве та и у ње му оста је све до 1901. 
го ди не, ка да је ко нач но пен зи о ни сан. У на ред ним го ди на ма Вла ди-
мир се по ла ко по вла чи из јав ног жи во та. Пре ми нуо је у Бе о гра ду, 
4. мар та 1922. го ди не.

ШТАЈЕСЛОБОДАИГДЕСУЊЕНЕГРАНИЦЕ?

Ауто ри ко ји су из у ча ва ли де ло Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа ис ти-
чу ње го во ли бе рал но опре де ље ње од ре ђу ју ћи га у по ли тич ком и 
еко ном ском сми слу пр вен стве но као ли бе ра ла, а ње го ву ми сао као 
ли бе рал ну.3) “Ли бе ра ли зам се мо же прег нант но од ре ди ти као иде о-
ло ги ја сло бо де: за ли бе ра ли зам сло бо да пред ста вља вр хов ну вред-
ност ко ју тре ба прет по ста ви ти свим дру гим вред но сти ма. Ли бе ра-
ли зам је та ко про је кат ко ји те жи сло бо ди.”4) И за и ста, ако би смо 
јед ном реч ју по ку ша ли да од ре ди мо су шти ну по ли тич ке те о ри је 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, али и ње го ву зве зду во ди љу у прак тич ном 
по ли тич ком де ло ва њу, то би без сум ње би ла сло бо да.

Шта је за Вла ди ми ра сло бо да? Сло бо да, по ње го во вом схва-
та њу, “зна чи, да је сва ко вла стан се бе” и до да је: “Би ти вла сним се-
бе, то се зо ве би ти чо ве ком.”5) Да кле, сло бо да је чо ве ко ва су шти на, 
ње го ва бит, од но сно оно свој ство ко је је прет по став ка људ ског све-
ко ли ког раз вит ка. “Жи вот, спо соб но сти, упо тре бља ва ње - дру гим 
ре чи ма лич ност, сло бо да, соп стве ност - то је чо век.”6) 

Вла ди мир Јо ва но вић се за ла гао за сло бо ду у свим обла сти ма 
чо ве ко вог жи во та и свим при ват ним и јав ним од но си ма: од по ро-
ди це, оп шти не, др жа ве до ме ђу на род них од но са. Лич на сло бо да 
је при род но и глав но чо ве ко во пра во, она је услов људ ског до сто-
јан ства и на прет ка. По ли тич ке сло бо де, на дру гој стра ни, пред ста-

3) Ду шан Ба та ко вић Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа на зи ва “апо сто лом ли бе ра ли зма у Ср би ји”. 
Ви де ти: Ду шан Т. Ба та ко вић, “Вла ди мир Јо ва но вић: апо стол ли бе ра ли зма у Ср би ји”, у 
збор ни ку: Ли бе рал на ми сао у Ср би ји. При ло зи исто ри ји ли бе ра ли зма од кра ја 18. ве ка 
до сре ди не 20. ве ка (при ре ди ли Јо ви ца Тр ку ља, Дра го љуб По по вић ), ЦУПС, Бе о град, 
2001, стр. 141-172.

4) Ви шња Стан чић, “Ли бе рал на де мо кра ти ја као оства ре ње сло бо де”, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2010, стр. 166.

5) Вла ди мир Јо ва но вић, “Шта је сло бо да?”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си 
(при ре дио Бо шко Ми ја то вић) , Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 95.

6) Вла ди мир Јо ва но вић, “За ко ни тост (по Ба сти ју)”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни 
спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 47.



Предраг Р. Терзић Схватање унутрашње слободе у делу Владимира ..

453

вља ју га ран ци је за лич ну сло бо ду, оне их обез бе ђу ју и сво јом не-
до дир љи во шћу под у пи ру, док су спољ ни усло ви сло бо де имо ви на, 
штед ња и при вред на де лат ност, јер се њи ма обез бе ђу је и га ран ту је 
не за ви сност чо ве ка од дру гих љу ди.

Сло бо да, ипак, ни је до вољ на да би не ко и по стао чо век, јер 
она је, ма ко ли ко зна чај на би ла, са мо мо гућ ност, по тен ци ја, нео п-
хо дан, али не и до во љан услов на прет ка. 

Схва та ње сло бо де као по тен ци је, мо гућ но сти лич ног и дру-
штве ног на прет ка нај бо ље се са гле да ва у Јо ва но ви ће вом  су про-
ста вља њу на си ља сло бо дом. Он ис ти че:

“На ћи ће мо, да сву где где сло бо да вла да, спо соб но сти људ-
ске раз ви ја ју се, чув ство по ште ња уз ди же се, дру штве не вр ли не 
рас про сти ру се, свет иде ја отва ра се, про на ла сци на уч ни мно же се, 
знањa као оп ште до бро све су обил ни ја, рад ња се ве ли ча, жи вот 
по ста је пле ме ни ти ји, чо век се уса вр ша ва, чо ве штво на пре ду је.

А сву где где на си ље ца ру је, чо век је ма ње оба ве штен, ма ње 
по штен, зле стра сти раз у зда ва ју се о тро шку са ве сти, не зна ње по-
мра ча ва дух, и пред ра су де по ста ју нај же шћа смет ња људ ском раз-
вит ку и уса вр ша ва њу.

Та ко је сло бо да оно што чо ве ка чо ве ком чи ни; сло бо да је 
при род но и веч но пра во чо ве ка.”7)

По сма тра но из угла би ло ког дру штва ко је о сло бо ди оску-
де ва, из при зме чо ве ка ко ји се за њу свим сво јим де лом и би ћем 
за ла же, она из гле да леп ше, бо ље и пот пу ни је. Сло бо да, ме ђу тим, 
ни је је ди ни чи ни лац на прет ка. Она је по чет ни те мељ до бро уре ђе-
ног дру штва и др жа ве, за ма јац при вред не ак тив но сти и на уч них 
от кри ћа и га рант ма ње или ви ше не спу та ног пра ва на из но ше ње 
раз ли чи тих ви ђе ња дру штве ног на прет ка, али сло бо да ни на је дан 
на чин не мо же да оси гу ра да ће се со ци јал ни раз ви так сам по се би 
и оства ри ти. Сло бо да је ва жан пред у слов на прет ка, али су љу ди ти, 
ко ји ко ри сте ћи на пра ви на чин мо гућ но сти сло бо де, до при но се по-
бољ ша њу усло ва жи во та у раз ли чи тим обла сти ма свог де ло ва ња. 
Да би по је ди нац ус пео да на пра ви на чин раз ви је сво је спо соб но-
сти по треб но је да осим сло бо де има ма кар и ми ни мал не усло ве: 
ма те ри јал не мо гућ но сти, шко ле и дру ге обра зов не и на уч не ин сти-
ту ци је, кул тур не уста но ве, спорт ске клу бо ве и др. 

Ве ћа сло бо да не мо ра зна чи ти и ве ћи све у куп ни дру штве ни 
про грес, па се про ме на сте пе на сло бо де у не ком дру штву или ви ше 
њих не мо же узе ти као је ди ни кри те ри јум ње го вог раз во ја. Уто ли-
ко је и по гре шан Јо ва но ви ћев став по ко ме: “Сту пањ дру штве ног 
раз вит ка ме ри се ступ њем сло бо де и сло ге у рад њи ње го вих чла-

7) Исто, стр. 97.
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но ва за оп ште до бро; па овом ме ром од ре ђу је се и вред ност у дру-
штве ној ор га ни за ци ји.”8)

Сло бо да сва ког по је дин ца, ка ко је Вла ди мир пред ста вља, 
пра ви је при мер ли бе рал ног ста ва. Про блем, ме ђу тим, на ста је ка да 
овај прин цип тре ба пре не ти са по је ди нач ног ни воа на ви ши сту-
пањ дру штве не ор га ни за ци је. У том по гле ду нео п ход но је уре ди ти 
од но се из ме ђу ве ли ког бро ја по је ди на ца, ко ји у скла ду са ли бе рал-
ном ори јен та ци јом, тре ба да има ју исти, али и ши рок сте пен раз ли-
чи тих по ли тич ких, еко ном ских и дру гих сло бо да. 

По ста вља се пи та ње да ли сло бо да јед ног чо ве ка исто вре ме-
но огра ни ча ва сло бо ду не ког дру гог? Јо ва но вић да је од ри чан од-
го вор: 

“По чем сло бо да зна чи, да је сва ко вла стан од се бе: то би се 
гре ши ло, ако би се ми сли ло, да се сло бо дом јед но га оште ћа ва сло-
бо да дру го га. Та ко по гре шно ми шље ње мо же до ла зи ти са мо од 
прет по став ке, да су лич ни ин те ре си је дан дру го ме про тив ни. Но 
кад се за лич не ин те ре се узме оно што они уисти ни је су: до би ја се 
уве ре ње, да су пра ви лич ни ин те ре си сви ме ђу со бом са гла сни.”9)

Ни је ли ово пре те ра но иде а ли стич ки, чак уто пи стич ки став 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа? Да би смо на ово пи та ње од го во ри ли мо ра-
мо пр во ви де ти ка ко Јо ва но вић од ре ђу је лич ни ин те рес. “Лич ним 
ин те ре сом”, сма тра Вла ди мир, “мо же се на зва ти са мо оно, чи ме се 
пот по ма же оп ста нак или на пре дак ли ца” и да ље, за кљу чу је да нас 
исто ри ја учи “да оно што је на ште ту јед но ме, на ште ту је и дру-
го ме.”10)

Де фи ни ци ја лич ног ин те ре са код Јо ва но ви ћа је и за нас при-
хва тљи ва, али став о пот пу ном по кла па њу или чак иден тич но сти 
оп штег и лич ног ин те ре са са мо пот кре пљу је сум њу у Вла ди ми ров 
иде а ли зам. У дру штву по сто ји то ли ко лич них ин те ре са ко ли ко и 
љу ди ко ји то дру штво са чи ња ва ју. Ин те ре си су по не кад слич ни, 
не кад ма ње или ви ше раз ли чи ти, а не рет ко и пот пу но су про ста-
вље ни. Ако су лич ни ин те ре си ме ђу соб но то ли ко не у са гла ше ни, а 
схва та ња о сред стви ма ко ја во де лич ном на прет ку не сум њи во не-
ком па ти бил на због огра ни че них ре сур са, ја сно је да је илу зор но 

8) Вла ди мир Јо ва но вић, “При вред ни ред и по крет у дру штве ном и ме ђу на род ном жи во-
ту”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2011, стр. 434.

9) Вла ди мир Јо ва но вић, “Шта је сло бо да?”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си 
(при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 95.

10)  Исто.
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оче ки ва ти да се они мо гу са же ти у не ка квом оп штем ин те ре су ко ји 
би био са гла сан свим по је ди нач ним ин те ре си ма чла но ва дру штва.

СТИЦАЊЕСЛОБОДЕКРОЗ
ОГРАНИЧАВАЊЕДРЖАВНЕВЛАСТИ

Вла ди ми ро ва бор ба на те о риј ском, али и прак тич ном пла ну 
за за кон ско огра ни ча ва ње др жав не вла сти ду бо ко ула зи у сфе ру 
ње го вог раз у ме ва ња сло бо де.  Јо ва но вић се пи та: “Шта је да кле 
за кон?” и од мах да је од го вор: “За кон је оп шта, прав на од бра на 
лич но сти, сло бо де и соп стве но сти.”11) На дру гом ме сту, он до да је: 
“Сва ко ја ко, за кон по сво јој при ро ди мо ра би ти жи во сло во прав де, 
јер по чув ству и ми шље њу на ро да, за кон и прав да, то је све јед-
но.”12)

Вла ди мир Јо ва но вић сма тра да за кон ко ји је у скла ду са 
прин ци пи ма прав де не обез бе ђу је са мо оства ре ње лич них, дру-
штве них, по ли тич ких и еко ном ских сло бо да по је ди на ца, већ је и 
га ран ци ја јеф ти не, пра вич не и ефи ка сне вла сти. Ако се за кон схва-
ти у на да све ли бе рал ном ду ху као си стем пра ви ла ко ји обез бе ђу је 
људ ску лич ност, сло бо ду и соп стве ност он да је та кав за кон ну жно 
и бра на сва кој са мо во љи, ар би трар но сти и анар хи ји. Али, Вла ди-
мир са свим ис прав но за кљу чу је да за кон мо же да се пре тво ри и у 
сво ју су прот ност.

“За кон се из вр ће! За кон - па да кле и сва ује ди ње на на род на 
сна га - не са мо што не слу жи сво јој це ли, већ се упо тре бљу је за 
дру гу, са свим про тив ну цел! За кон по ста је ору ђе сви ма са мо вла-
сни ци ма, на ме сто да бу де узда за њих! За кон је сам из вор не прав де, 
на ме сто да бу де оруж је про ти ву не прав де! За и ста, где се та ко за кон 
зло у по тре бљу је, ту је пра ва бе да...”13)  

Сва ка вла да тре ба да бу де огра ни че на пра вом. Ка ко се не би 
до но си ли за ко ни ко ји су у не скла ду са прин ци пом прав де, Јо ва-
но вић пред ла же сле де ће ли бе рал не ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме: 
сло бо ду јав ног го во ра и јав не кон тро ле, оп ште пра во гла са, сло бо ду 
штам пе и од го вор ност оних ко ји из вр ша ва ју за кон.14) Ти прин ци пи 

11) Вла ди мир Јо ва но вић, “За ко ни тост (по Ба сти ју)”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни 
спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 47.

12) Исто, стр. 50.

13) Исто, стр. 47.

14) У овом Јо ва но ви ће вом ста ву над зи ре се и ње го ва опре де ље ност  за огра ни че ње де мо-
крат ске вла сти пу тем ли бе рал них ме ха ни за ма. Од нос ли бе ра ли зма и де мо кра ти је пред-
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чи не и да нас ка мен ме ђаш огра ни че ња сва кој вла сти, по ку ша ва ла 
она да иза ђе из до ме на пра ва или са мо као ви дљи ви про стор ње ног 
оп се га де ло ва ња. 

То, ме ђу тим, ни ка ко не зна чи да власт тре ба да бу де сла ба. 
Упра во су прот но, Вла ди мир Јо ва но вић сма тра да она тре ба да бу де 
сна жна, али са мо ако сво ју моћ упо тре би ка ко би за шти ти ла и од-
бра ни ла сло бо де. Др жа ва тре ба да шти ти без бед ност ста нов ни ка, 
еко но ми ју, тр го ви ну, на у ку, ве ру, кул ту ру, али не тре ба и да се ме ша 
у њих. Дра ган Си ме у но вић при ме ћу је да се ов де ви ди ути цај Ру соа 
на Јо ва но ви ћа.15)

На дру гој стра ни, Јо ва но ви ће во од ре ђе ње за ко на ис кљу чи-
во као прав де ни је до вољ но. Пра вед на рас по де ла пра ва, сло бо да 
и дру гих до ба ра у не ком дру штву за сни ва се на арит ме тич кој по-
де ли. Кад се ра ди о пра ви ма и сло бо да ма та ква по де ла је пот пу но 
оправ да на, али за кон тре ба да, не кр ше ћи јед на кост љу ди, при вред-
них и дру гих су бје ка та али ува жа ва ју ћи њи хо ве раз ли чи то сти и 
спе ци фич но сти, обез бе ди и дру ге вр сте оп штих рас по де ла за сно-
ва них на прин ци пу пра вич но сти, а не ис кљу чи во прав де. 

Вла ди мир Јо ва но вић сма тра да по сто ји три об ли ка вла да-
ви не. Је дан је мо нар хиј ски, дру ги ре пу бли кан ски, а тре ћи об лик 
на зи ва устав но-мо нар хиј ски или огра ни че но-мо нар хиј ски об лик. 
Јо ва но ви ће во схва та ње “чи сте” мо нар хи је ни по че му не од сту па 
од на шег од ре ђе ња ап со лут не мо нар хи је и ка рак те ри ше га нео гра-
ни че на власт скон цен три са на у лич но сти вла да о ца, по де ла на “ви-
ше” и “ни же” дру штве не кла се и од су ство де мо крат ских пра ва и 
сло бо да. 

За раз ли ку од мо нар хи је, власт у ре пу бли ци је ре пре зент оп-
ште во ље, за сно ва на је на на че лу из бо ра и те жи оп штем до бру. У 
ре пу бли ци сви гра ђа ни има ју је да на ка пра ва, сра змер не оба ве зе и 
исти сте пен сло бо де. Тре ћи, устав но-мо нар хиј ски об лик вла да ви-
не пре у зи ма део ка рак те ри сти ка мо нар хи је, а део од ли ка ре пу бли-
кан ске вла сти. Власт ше фа др жа ве је на след на, али је огра ни че на 

ста вља зна чај ну и ве о ма из у ча ван ју те му у окви ру са вре ме не по ли тич ке те о ри је. Ли-
те ра ту ра ко ја се ба ви овим пи та њем је број на и оп шир на, а ка ко не об у хва та ужу те му 
на шег ра да на овом ме сту се њом не ће мо ни ба ви ти. За кра так увод у ову те му мо же те, 
по ред мно гих дру гих, ви де ти и текст Алек сан дра Но ва ко ви ћа у ко ме он про бле ма ти зу-
ју ћи те зу Вик то ра Ван бер га да су ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја ком пле мен тра ни пој мо ви, 
ис ти че, пот пу но су прот но, не по мир љи вост ове две иде о ло ги је. На тај на чин чи та лац 
до би ја увид у осно ве по став ке раз ли чи тих ми шље ња. Ви де ти: Алек сан дар Но ва ко вић, 
“Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр. 04/2009, стр. 117-136.

15) Дра ган Си ме у но вић, Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2000, стр. 169.



Предраг Р. Терзић Схватање унутрашње слободе у делу Владимира ..

457

уста но ва ма ко је јој не до зво ља ва ју да се пре тво ри у пу ку во љу вла-
да о ца. Су ве ре ност је та ко по де ље на из ме ђу кра ља и на ро да ко ји се 
ме ђу соб но огра ни ча ва ју. 

Не ки ауто ри ис ти ца ли су да се Јо ва но вић у свом те о риј ском 
де лу за ла гао за ре пу бли кан ско уре ђе ње као нај де мо крат ски је, а да 
је у прак си по др жа вао мо нар хиј ски об лик вла сти ди на сти је Обре-
но ви ћа.16) Ова при вид на су прот ност у ње го вом де лу се, чи ни нам 
се, мо же без мно го по те шко ћа оправ да ти. На и ме, пред став ни ци 
на ро да су се на Све то ан дреј ској скуп шти ни сло бод ном во љом из-
ја сни ли да при хва та ју на след ну вла да ви ну мо нар ха из ди на сти је 
Обре но ви ћа. Ти ме је на пот пу но де мо крат ски на чин из вр шен пре-
нос де ла су ве ре ни те та са на ро да на вла да ра. Да љу бор бу за уво ђе-
ње ли бе рал них и де мо крат ских но ви на у Ср би ји ни је, да кле, тре-
ба ло во ди ти про ме ном об ли ка вла да ви не, већ ре фор ма ма у окви ру 
са ме мо нар хи је, од но сно ње ним пре и на че њем у устав ну мо нар хи-
ју. На осна жи ва ње де мо крат ског по рет ка у Ср би ји мо гу, по Вла ди-
ми ро вом ми шље њу, да ути чу и срп ске тра ди ци о нал не уста но ве и 
на род ни оби ча ји (по бра тим ство, са бо ри, сла ве и др.).17) 

Јо ва но вић се ба вио не са мо из у ча ва њем об ли ка вла да ви не и 
на чи ном ин сти ту ци о нал ног уре ђе ња цен трал не вла сти, већ је сво ја 
ис тра жи ва ња усме рио и на од нос ло кал не са мо у пра ве и ре пу блич-
ких ор га на. За оно вре ме до ста сме ло, он се су про ста вља пре о-
вла ђу ју ћем ми шље њу о нео п ход но сти цен тра ли стич ког уре ђе ња 
др жав не вла сти. 

Иако сма тра да је про паст срп ске сред њо ве ков не др жа ве 
(ца ре ви не) за по че ла ње ном по де лом на вој вод ства, Вла ди мир се 
за ла же за ши ро ку де цен тра ли за ци ју али и за нео п ход ност оста ја-
ња у до ме ну по сло ва цен трал не вла сти оних пи та ња ко ја се ти чу 
оптштег ин те ре са и си гур но сти свих гра ђа на.  

16) Ви де ти на при мер: Ми ха и ло Мар ко вић, “Ак ту ел ност ли бе ра ли зма Вла ди ми ра Јо ва но-
ви ћа”, у збор ни ку: Дру штве на и по ли тич ка ми сао и де лат ност Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа: 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 22. и 23. ма ја 2008. го ди не (при ре ди ли: Ми-
ха и ло Мар ко вић, Алек сан дар Ко стић), СА НУ, Бе о град, 2011, стр. 9.

17)  Вла ди мир Јо ва но вић, “Срп ски на род и ис точ но пи та ње”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза-
ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић) , Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 
83-4.  О по ли тич кој тра ди ци ји и дру гим из во ри ма срп ског по ли тич ког пре о бра жа ја 
у 19. ве ку пи ше и Жи во јин Ђу рић (Ви де ти: Жи во јин Ђу рић, На род на су ве ре ност и 
де мо крат ски пре о бра жај Ср би је у 19. ве ку: по ли тич ко и сто риј ска сту ди ја, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1999, стр. 31-45), док Ми лан Па ро шки срп ске На род не 
скуп шти не XIX ве ка по сма тра као “ри зни ча ре са бор не тра ди ци је” (Ми лан Па ро шки, 
“На род не скуп шти не  XIX ве ка - ри зни ча ри са бор не тра ди ци је”, По ли тич ка ре ви ја, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 03/2010, стр. 33-45.). По се бан про блем у да на-
шње до ба пред ста вља вред но ва ње на ци о нал не тра ди ци је. О то ме ви де ти: Бо јан Јо ва но-
вић, “Вред но ва ње на ци о нал не тра ди ци је”, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 02/2011, стр. 87-99.



СПМ број 4/2012, година XIX, свеска 38. стр. 447-463.

458

Ло кал не вла сти, по Јо ва но ви ћу, тре ба да има ју ши ро ке над-
ле жно сти и то у обла сти по ре ске по ли ти ке, јав ног ре да и ми ра, 
здрав ства, со ци јал них пи та ња, са о бра ћа ја, пут не и во до вод не ин-
фра струк ту ре. “Дру гим ре чи ма: сва ки чо век је сте го спо дар од се-
бе; сва ка оп шти на је сте власт на од све га што се ти че ме ста ко је она 
за хва та (што је ло кал но): а др жа ва бди над оним што је на род но, 
оп ште, или што се сви ју ти че.”18) 

СЛОБОДАПРИВРЕДНЕАКТИВОСТИ

Вла ди мир Јо ва но вић се и у при вред ном жи во ту за ла гао за 
сло бо ду де ло ва ња. Сма трао је да сло бод на еко ном ска ак тив ност 
да је нај бо ље ре зул та те ства ра ју ћи ве ће дру штве но бо га ство и бла-
го ста ње за нај ве ћи број љу ди. У том ци љу Вла ди мир је за го ва рао 
по пра вља ње усло ва ко ји до при но се при вред ној ак тив но сти. Ис-
ти цао је да је по треб но по бољ ша ти са о бра ћај ну ин фра стук ту ру у 
зе мљи, ула га ти у ала те, ма ши не и ка дар, али спро ве сти и мно ге 
ли бе рал не те ко ви не кроз ре фор му по ре ског си сте ма и убр за ва ње 
суд ских про це са, про ме ну за ста ре лих про пи са и до но ше ње но вих 
ко ји би би ли у скла ду са по тре ба ма при вре де. 

Ме ђу тим, и по ред то га што хва ли фи зи о крат ски прин цип la-
is sez fa i re, la is sez pas ser, Јо ва но вић сма тра да др жа ва не тре ба у 
пот пу но сти да на пу сти еко ном ско по ље. Он апе лу је на др жа ву да 
се, по ред оста лог, бри не “за осни ва ње, пот по ма га ње и не спре че но 
упо тре бља ва ње по моћ них сред ста ва за ин ду стри јал ни и тр го вач ки 
раз ви так, као за во да за рас про стра ње ње зна ња, од го ва ра ју ћи по-
тре ба ма ин ду стри јал ног и тр го вач ког вре ме на; за про бу ђе ње пред-
у зи мљи во сти: за обез бе ђе ње ка пи та ла и кре ди та...”19).

И по ред то га што оста је при ста ву да еко ном ска сло бо да да је 
нај бо ље ре зул та те, он, ипак, сма тра да она тре ба да бу де над зи ра-
на од стра не др жав не вла сти и, ка да је то по треб но, огра ни ча ва на. 
Уво ђе њем мо рал ног ар гу мен та у рас пра ву Вла ди мир по ста вља пи-
та ње пра вич но сти рас по де ле про из ве де не вред но сти на ка пи та ли-
сте и рад ни ке. У тр жи шној утак ми ци јед ни до би ја ју, а дру ги гу бе, а 
за да так др жа ве ни је са мо да про ме ном про пи са по бољ ша по ло жај 
рад ни ка, већ и да ме ра ма со ци јал не по ли ти ке по мог не угро же ни ма. 

18) Вла ди мир Јо ва но вић, “Оп шти на”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио 
Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 238.

19) Вла ди мир Јо ва но вић, “Ка ко да спа се мо на род да се не за ду жу је зе ле на ши ма”, у: Вла-
ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2011, стр. 36.
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Нео д го вра ју ћа рас по де ла, сма тра Јо ва но вић, ни је са мо по-
сле ди ца раз ли ка у рас по де ли про из ве де них до ба ра, јер, на дру гој 
стра ни, она про ис ти че и из по зи ци ја не јед на ке мо ћи у тр го ви ни. 
Еко ном ски сна жни по је дин ци и др жа ве ко ри сте свој по ло жај ка-
ко би екс пло а ти са ли си ро ма шне. Сто га Вла ди мир при ме ћу је: „Дух 
ин ди ви ду а ли зма, ко јим она ди ше, ка да се при ме ни на при вред ни и 
дру штве ни жи вот отва ра ши ро ко по ље и не ре дов ном по кре ту лич-
них ин те ре са. Отуд у сло бод ној кон ку рен ци ји све осет ни ји су ко би 
лич них и на род них ин те ре са, па и све ја ча лич на и на род на са мо-
жи вост и грам зи вост.”20)

 Не га тив не стра не ка пи та ли зма Јо ва но вић са жи ма на јед ном 
ме сту у свом ру ко пи су По крет еко ном ске ми сли. Обрен Бла го је-
вић, упо ре ђу ју ћи их са Вла ди ми ро вим по чет ним ста во ви ма у еко-
ном ској сфе ри, за кљу чу је сле де ће: „Оче вид но је да се овај ве ли ки 
иде а лист, не гда шњи апо стол ли бе ра ли зма и за ступ ник прав де за-
сно ва не на при ват ној сво ји ни и сло бод ној кон ку рен ци ји, гле да ју ћи 
то ком свог ду гог ве ка све мрач ни ји лик ка пи та ли зма и, на ро чи то, 
при су ству ју ћи по чет ку ње го вог ру ше ња у ве ли кој ок то бар ској ре-
во лу ци ји, и сам све ја че уве ра вао и у пра зни ну и у илу зор ност сво-
јих не гда шњих иде а ла. Са мо та ко, за и ста, мо гу се об ја сни ти све 
оне кри ти ке са вре ме ног му дру штва, чи ји број и оштри на ра сту 
исто она ко као што се убла жа ва ње гов опо зи ци о ни став пре ма со-
ци ја ли зму, упо ре до са де ге не ри са њем ли бе рал ног ка пи та ли зма у 
мо но пол ски им пе ри ја ли зам.”21)

Пре ви ше би би ло ре ћи да Вла ди мир Јо ва но вић на пу шта 
по став ке кла сич ног ли бе ра ли зма у обла сти еко но ми је јер се он и 
да ље за ла же за за шти ту при ват не сво ји не, а сло бод но еко ном ско 
де ло ва ње за сту па до кле год оно не по ста не штет но по оп шти ин-
те рес. То при ме ћу је и Бла го је вић ка да са мо па сус ка сни је до да је: 
„У су шти ни, иако кри ти чан пре ма мно гим не га тив ним стра на ма 
ка пи та ли зма и раз о ча ран у оно че му је пред ње го вим очи ма од-
вео ли бе ра ли зам XIX ве ка, он је остао при вр же ник при ват не сво-
ји не, сло бод не кон ку рен ци је и бур жо а ске де мо кра ти је. Тим ду хом, 
не спор но, и по ред мно гих не до след но сти, оди ше основ на нит и 
са др жи на свих ње го вих де ла, укљу чив и она ко ја су оста ла у ру ко-
пи си ма.”22)

20) Вла ди мир Јо ва но вић, “При вред ни ред и по крет у дру штве ном и ме ђу на род ном жи во-
ту”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2011, стр. 450.

21)  Обрен Бла го је вић, Еко ном ска ми сао у Ср би ји до Дру гог свет ског ра та, Срп ска ака де-
ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1980, стр. 217.

22)  Исто, стр. 217-218.
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За кљу чу је мо да је Вла ди мир у осно ви са чу вао свој кла сич но 
ли бе рал ни став, али да је он то ком вре ме на ево лу и рао до жи вев ши 
де ли мич не ко рек ци је, а за си гур но је из вр шио и од ре ђе на по ме ра-
ња у прав цу со ци јал де мо кра ти је. Та кво Јо ва но ви ће во ста но ви ште 
још ви ше ја ча око 1920. го ди не ка да он, под стак нут при вред ном 
кри зом, го во ри и о дру гој стра ни ка пи та ли зма: о его и зму, гра бе жи, 
екс пло а та ци ји и бо га ће њу на ра чун си ро ма шних, ства ра њу кар те ла 
и мо но по ла.

Еко ном ску ми сао у Ср би ји Вла ди мир Јо ва но вић је за ду жио 
и пре во дом нај по зна ти јег де ла сво га про фе со ра Вил хел ма Ро ше ра 
Си стем на род не при вре де (W. Roscher, System der Vol kswirtschaft), 
ко ји је из дао у две књи ге: На че ла на род не при вре де (1863) и На-
род на еко но ми ка пољ ске при вре де (1872). Та ко ђе, Вла ди мир је на 
срп ски пре вео и зна чај но де ло Џо на Стју ар та Ми ла О пред став-
нич кој вла ди (1876).

МЕШАЊЕСТРАНИХДИПЛОМАТСКИХ
ПРЕДСТАВНИКАУУНУТРАШЊЕ

ПОСЛОВЕСРБИЈЕ

У пе ри о ду ка да се Ср би ја тек уз ди за ла из окри ља тур ске ца-
ре ви не, ути ру ћи пут сво јој ауто но ми ји и ка сни јој не за ви сно сти, 
по ла ко је, ма кар на не ко вре ме, ме сто пр вом усту пио је дан дру ги 
су коб за оства ре ње на род не сло бо де.  На род и ње го ви пред став-
ни ци су се, бо ре ћи се за оства ре ње на род ног су ве ре ни те та, су про-
ста вља ли ап со лут ној кне жев ској вла сти. Ипак, фак то ри ко ји су 
ути ца ли на огра ни ча ва ње на род не су ве ре но сти, али и сло бо де на-
ци о нал не др жа ве у на ста ја њу, би ли су број ни ји и сло же ни ји.

Вла ди мир Јо ва но вић је био од оних дру штве них и по ли тич-
ких де лат ни ка ко ји је, још у пе ри о ду ка да Ср би ја ни је ни по ста ла 
фор мал но не за ви сна др жа ва, при ме тио да се осим Тур ске и дру ге 
си ле, по сред ством сво јих ди пло мат ских пред став ни ка, ме ша ју у 
ње не уну тра шње ства ри и та ко огра ни ча ва ју на род ну сло бо ду. 

Ко ри сте ћи сво ју моћ и ути цај у ме ђу на род ним од но си ма, ве-
ли ке и сна жне др жа ве су по ку ша ва ле да ути чу и ме ша ју се у уну-
тра шње од но се ма лих и еко ном ски не раз ви је них зе ма ља. Та ко су 
стра ни кон зу ли, уме сто да шти те пра ва сво јих гра ђа на ко ји се на ла-
зе у Ср би ји и да до при но се по бољ ша њу еко ном ских и по ли тич ких 
од но са сво јих и срп ског на ро да, не рет ко ути ца ли и на до но ше ње 
од лу ка кња за и вла де, чак и на пер со нал на ре ше ња. Вла ди мир не 
же ли да за стра но ме ша ње у уну тра шње од но се Ср би је оп ту жи са-
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мо јед ну зе мљу или ви ше њих, а да не ку дру гу си лу или си ле пот-
пу но ам не сти ра, већ том по слу при сту па вред но сно и ин те ре сно 
не у трал но. На тај на чин Јо ва но вић се при ка зу је као истин ски бо-
рац за сло бо ду, а не као при ста ли ца оства ре ња ин те ре са би ло ко је 
од ве ли ких си ла. Та кво Вла ди ми ро во опре де ље ње је у бли ској ве зи 
са ње го вим схва та њем спољ не сло бо де, а она ће би ти те ма не ког 
на шег бу ду ћег ис тра жи ва ња де ла Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа.  

PredragR.Terzić

THEUNDERSTANDINGOFINTERNAL
FREEDOMINTHEWORKOFVLADIMIRJOVANOVIC

Summary
In this pa per we analyze the in ter nal mat ters of fre e dom and li-

berty wit hin the sta te bor ders. Per so nal fre e dom is, for Vla di mir Jo va-
no vic, the main man’s na tu ral right. Jo va no vic, ho we ver, is wrong when 
he says in di vi dual fre e dom can not re strict the fre e dom of any ot her 
mem ber of so ci ety. Fre e dom is the fo un da tion of well-or de red so ci ety 
and the sta te, the mo men tum of eco no mic ac ti vity and sci en ti fic di sco-
very, but fre e dom can not en su re that so cial de ve lop ment it self is true. 
Every go vern ment sho uld be li mi ted by the law. For Jo va no vic, the law 
is the sa me as ju sti ce. Not ma king law in con si stent with the prin ci ple 
of ju sti ce, he pro po ses the fol lo wing li be ral in sti tu ti o nal mec ha nisms: 
fre e dom of spe ech and pu blic con trol, uni ver sal suf fra ge, fre e dom of 
the press and the re spon si bi lity of tho se who exe cu te the law. In terms 
of form of go vern ment, Vla di mir advo ca ted a form that is ba sed on the 
prin ci ple of fre e dom and re sults from the freely ex pres sed will of the 
pe o ple, whet her it is re pu blic or a con sti tu ti o nal mo narchy. The ver ti-
cal struc tu re of po wer in such a sta te sho uld be ba sed on broad types 
of de cen tra li za tion. Vla di mir Jo va no vic pro mo ted the ne ces sity of the 
re a li za tion of free eco no mic ac ti vity. In the mar ket com pe ti tion ones re-
ce i ve and ot hers lo se. In do ing so, the task of go vern ment is not only a 
chan ge in le gi sla tion to im pro ve the po si tion of wor kers, but al so so cial 
po licy me a su res to help vul ne ra ble.
Keywords: Vla di mir Jo va no vic, fre e dom, in ner fre e dom, li be ra lism, Ser bian 

li be ra lism, Ser bian li be rals.
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Resume
Vla di mir Jo va no vic wro te works of sci en ce and tex tbo oks, stu di-

es and po li ti cal pamphlets. He was twi ce im pri so ned, su spec ted by the 
Austrian aut ho ri ti es to ta ke part in the as sas si na tion of Prin ce Mic hael, 
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as he fo ught for the in tro duc tion of the op po si tion and the em bo di ment 
of li be ral ide as in Ser bia, but al so held im por tant go vern ment po si ti ons, 
even at the pla ce of the Mi ni ster. He al so wor ked as a te ac her of the 
High School, a jo ur na list, a pu bli cist.

Jo va no vic stood for fre e dom in all sphe res of hu man ac ti vity. In 
this text we deal ex clu si vely with Vla di mir’s un der stan ding of in ner 
fre e dom and li berty wit hin the sta te bor ders. Per so nal fre e dom is for 
him the main man’s na tu ral right. Jo va no vic, ho we ver, is right when he 
says that the fre e dom of one man can not re strict the fre e dom of any ot-
her mem ber of so ci ety, it is cle ar that the per so nal in te rests con flic ting 
with each ot her so much that it is il lu sory to ex pect that the re is a ge ne-
ral in te rest in which co uld be sum ma ri zed all the in di vi dual mem bers’ 
in te rests.

Fre e dom is not the only fac tor of pro gress. It is the ini tial fo un da-
tion of well-or de red so ci ety and the sta te, the mo men tum of eco no mic 
ac ti vity and sci en ti fic di sco very, but fre e dom in any way can not en su re 
that so cial de ve lop ment it self is true.

Every go vern ment sho uld be li mi ted by the law. It sho uld not be 
we ak, but strong, but only on con di tion that the use of its po wer is to 
pro tect and de fend fre e dom. For Jo va no vic, the law is the sa me as the 
ju sti ce. Not ma king law that are in con si stent with the prin ci ple of ju sti-
ce, he pro po ses the fol lo wing li be ral in sti tu ti o nal mec ha nisms: fre e dom 
of spe ech and pu blic con trol, uni ver sal suf fra ge, fre e dom of the press 
and the re spon si bi lity of tho se who exe cu te the law.

In terms of form of go vern ment Vla di mir advo ca ted a form that 
is ba sed on the prin ci ple of fre e dom and re sults from the freely ex pres-
sed will of the pe o ple, whet her it is re pu blic or con sti tu ti o nal mo narchy. 
The ver ti cal struc tu re of go vern ment in such a sta te sho uld be ba sed on 
broad types of de cen tra li za tion.

In the eco nomy fi eld, Vla di mir Jo va no vic has pro mo ted the ne-
ces sity of the re a li za tion of free eco no mic ac ti vity. In the mar ket com-
pe ti tion ones re ce i ve and ot hers lo se. The task of sta te is not only a 
chan ge in le gi sla tion to im pro ve the po si tion of wor kers, but al so so cial 
po licy me a su res to help the vul ne ra ble.

Jo va no vic was the op po nent of fo re ign co un tri es in ter fe ring in 
the in ter nal af fa irs of Ser bia, po in ting out that the gre at and po wer ful 
go vern ment using its po wer and in flu en ce in in ter na ti o nal re la ti ons, se-
e king to in flu en ce and in ter fe re in the in ter nal af fa irs of small and eco-
no mi cally un der de ve lo ped co un tri es.

* Овај рад је примљен 21. октобра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.





465

ПРИКАЗИ
УДК 316.74:37(049.3)

РадивојеКулић
Учитељскифакултету
Призрену-Лепосавић
ОБРАЗОВАЊЕИ

ДРУШТВО

ДРУШТВЕНИ
АСПЕКТИ
ОБРАЗОВАЊА

Jован БАЗИЋ

ПРИЛОЗИ ЗА
СОЦИОЛОГИЈУ
ОБРАЗОВАЊА
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тељскифакултет,Бео
град–Лепосавић,2012.
У на сто ја њу да све о бу хват но 

и про ду бље но са гле да ју сло же
не од но се обра зо ва ња и дру
штва са вре ме ни те о ре ти ча ри 
са под руч ја со ци о ло ги је и срод
них на уч них ди сци пли на пред
ста вља ју и ана ли зи ра ју број на 

пи та ња и про бле ме пре те жно 
те о риј ског, али и прак тич ног 
ка рак те ра.1) Та ко су у сре ди шту 
њи хо вог ис тра жи вач ког ин те ре
са ве о ма че сто прет по став ке за 
кон сти ту и са ње и де фи ни са ње 
со ци о ло ги је обра зо ва ња, исто
риј ски раз вој ове ди сци пли не, 
обра зов не ре фор ме и оп та ни
за ци о на ана ли за, као и обра
зо ва ње „ви со ко ква ли фи ко ва
не рад не сна ге“ (Levinson, Ed., 
2002), ути цај со ци јал не ди фе
рен ци ја ци је на шко лу и обра зо
ва ње и по ло жа ја на став ни ка као 
со ци јал не и и про фе си о нал не 
гру пе (Сузић, 2001; Oeuvrard, 
2003; Ивковић,2004, и др.), ана
ли зе те о риј скоме то до ло шких 
осно ва со ци о ло ги је обра зо
ва ња (Зборовский,  Шуклина, 
2005, и др.) и мно штво дру гих 
зна чај них фе но ме на из ње ног 
де ло кру га. Сто га ни је ни ма ло 
јед но став но упу сти ти се у ово 
на уч но и ака дем ско „под руч

1) Ви де ти, на при мер: Н. Су зић (2001), 
Социологија образовања, Срп ско Са
ра је во, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства Ре пу бли ке Срп ске; D. Le vin
son, Gen. Ed. (2002), EducationandSo-
ciology,En Encyclo pe dia, Ro u tled ge Fal
mer, New York; M. Ca co u a ult, F. Oeuv
rard (2003), Sociologiedal’education,La 
Déco u ver te, Pa ris; M. Ив ко вић (2004), 
Социологијаобразовања:одабранете-
ме,Учи тељ ски фа кул тет, Вра ње; Г. Збо
ров ский,  Е. Шу кли на (2005), Социоло-
гияобразования,Мо сква, Гар да ри ки. 
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је“, из на ћи не ке но ве по ја ве за 
ана ли зу и на ро чи то при бли жи
ти ову сло же ну ма те ри ју ко ји
ма је со ци о ло ги ја обра зо ва ња, с 
јед не стра не, ма ње по зна та об
ласт сту ди ја, а са дру ге стра не, 
по треб на и из не што спе ци фич
ни јег аспек та. То је, чи ни ми 
се, би ла иде ја во ди ља др Јо ва на 
Ба зи ћа, про фе со ра Учи тељ ског 
фа кул те та у Ле по са ви ћу при
ли ком осми шља ва ња и раз ви ја
ња тек ста: Друштвениаспекти
образовања.

Књи га осим пред го во ра и 
са жет ка, са др жи три по ве за не 
це ли не: Образовањеиполити-
ка, Болоњски процес и засебне
огледе о друштвеним аспек-
тима образовања.У пр вој те
мат ској це ли ни проф. Ба зић у 
осно ви раз ма тра ме ђу за ви сност 
од но сно раз ли чи те аспек те од
но са обра зо ва ња и по ли ти ке 
што је од у век ак ту ел на те ма у 
со ци јал ним на у ка ма. Још тач
ни је, он се ба ви ко ли ко ути ца
јем по ли ти ке на обра зо ва ње то
ли ко и ути ца јем обра зо ва ња на 
по ли ти ку, с пра вом ис ти чу ћи да 
се по ли тич ка тра ди ци ја и по ли
тич ка со ци ја ли за ци ја, као бит не 
ком по нен те по ли тич ке кул ту ре, 
до ти чу „обра зо ва ња. По себ но 
оног де ла обра зо ва ња ко је има 
нај ве ћи ути цај на по ли ти ку и 
по ли тич ко по на ша ње, а то је 
по ли тич ко обра зо ва ње...“ (стр. 
26) уз ва жну на по ме ну да се 
при том не сме и не мо же оста ти 
на сти ца њу „са зна ња о по ли ти
ци“, јер је исто та ко нео п ход но 

при пре ми ти мла де и од ра сле за 
пар ти ци па ци ју у дру штве ним 
ак тив но сти ма од но сно „за пре
у зи ма ње од го вор но сти и по ли
тич ких оба ве за у дру штву...“ 
(Исто), што је су шти на и сми
сао сва ког здра вог кон цеп та 
гра ђан ског обра зо ва ња. 

Сто га ни је ни ма ло слу чај но 
што се аутор о овом де лу књи
ге ба ви гра ђан ским вас пи та њем 
из раз ли чи тих пер спек ти ва: из 
пер спек ти ве раз у ме ва ња ње
го вог кон цеп та, од но сно цен
трал не те ме у ве ћи ни зе ма ља 
у тран зи ци ји да нас, из аспек та 
од но са гра ђан ског и на ци о нал
ног у вас пи та њу у про свет ној 
по ли ти ци Ср би је, као и из угла 
за сту пље но сти гра ђан ског вас
пи та ња и ве ро на у ке у шко ла ма 
Ра шког окру га. Та ко су „упо ри
шне тач ке“ ауто ра у те о риј ској 
ела бо ра ци ји кон цеп та гра ђан
ског вас пи та ња де мо кра ти ја, 
обра зо ва ње за де мо кра ти ју, гра
ђан ско дру штво, од но сно на ци
о нал ни и гра ђан ски са др жа ји у 
на став ним пла но ви ма и про гра
ми ма, док је ње го ва ем пи риј ска 
ве ри фи ка ци ја у ал тер на ци ји са 
ве ро на у ком от кри ла мно ге по
те шко ће и про ти ву реч но сти. То, 
још пре ци зни је ис ка за но, зна чи 
да се на став ни про грам и на
став не стра те ги је у окви ру из
во ђе ња на ста ве из оба пред ме та 
мо ра ју „стал но пре и спи ти ва ти 
и ино ви ра ти но вим са др жа ји ма, 
на ро чи то оним ко ји афир ми шу 
уни вер зал не људ ске вред но сти 
и ко ји су ко ре спо дент ни са ци
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ви ли за циј ски до стиг ну ћи ма“ 
(стр. 101).

У дру гом де лу Ба зи ће ве 
књи ге под на зи вом „Бо лоњ ски 
про цес“ пред ста вље на су три 
тек ста ко ја има ју за циљ да чи
та о це по дроб ни је упо зна ју са 
раз ли чи тим аспек ти ма ре фор ме 
ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји. 
У том сми слу по себ ну па жњу 
при вла чи текст – „Бо лоњ ски 
про цес у Ср би ји“ ко ји је, ка ко 
проф. Ба зић с пра вом ис ти че 
ве ли ки иза зов за на ше ви со ко 
обра зо ва ње, још увек не спрем
но за ње го ву истин ску им пле
мен та ци ју. При том аутор ука зу
је и на пред но сти и на не до стат
ке Бо лоњ ског про це са у Ср би ји 
са очи глед но кри тич ком дис
тан цом пре ма кон цеп ту уни вер
зи те та ко ме је у осно ви ис кљу
чи во „тр жи шна ло ги ка“ уте ме
ље на у „иде о ло ги ји и стра те ги
ји мул ти на ци о нал них ком па ни
ја“ (стр. 108). Ба зи ће ве оце не 
о Бо лоњ ском про це су су од ме
ре не и из ни јан си ра не, уз ве о ма 
до бру ре флек си ју на истин ске 
про бле ме и про ти ву реч но сти 
то ком ње го ве ре а ли за ци је у ви
со ко школ ским уста но ва ма у 
Ср би ји од школ ске 2006/2007. 
до да нас. Он ука зу је на те шко ће 
у по ступ ку акре ди та ци је ви со
ко школ ских уста но ва у Ср би ји 
ко ји је тра јао „ду же не го што је 
то За ко ном би ло пред ви ђе но“, 
али и на мно га дру га зна чај на 
пи та ња и про бле ме по ве за не 
са ор га ни за ци јом на ста ве (јед
но сем страл ни пред ме ти, по ве

ћа на „ад ми ни стра тив на функ
ци ја“ на став ни ка, усит ња ва ња 
на став них пред ме та, и др.). То 
су оце не ко је се че сто из но се и 
у дру гим кул тур нопе да го шким 
сре ди на ма без пре тен зи је и на
ме ре да се оспо ри зна чај и по
тре ба афир ма ци је Бо лоњ ског 
про це са као ци ви ли за циј ске и 
европ ске вред но сти. Та ко раз
у ме ва ње ње го ве су шти не и 
сми сла под ра зу ме ва уса гла ша
ва ње на ци о нал ног и гло бал ног, 
на шта с пра вом ука зу је Ба зић: 
„Уче ство ва ње у про це су евро
пе и за ци је мо ра ју се по зна ва ти 
вла сти ти ко ре ни и кул тур но на
сле ђе. Пу тем тра ди ци је не гу је 
се кул тур ни иден ти тет и кул
тур на ра зно вр сност. Обра зо ва
ње сво јом фи ло зо фи јом и сво
јим про гра ми ма тре ба да, по ред 
оста лог, по мог не љу ди ма да 
упо зна ју сво ју и дру ге кул ту ре 
што до при но си раз во ју све сти 
о за јед нич ким еле мен ти ма у на
сле ђу чо ве чан ства“ (стр. 140). 
Дру га чи је ре че но, бит но је да 
Бо лоњ ски про цес по шту је ра
зно вр сност обра зов них си сте
ма на под руч ју Евро пе, од но сно 
ње ну дру штве нопо ли тич ку, 
еко ном ску, фи ло зоф ску, кул
тур ну и вер ску ра зно вр сност 
на ко је се с раз ло гом ука зу је и 
у дру гим ре ле вант ним фи ло
зоф скосо ци о ло шким и пе да го
шким из во ри ма.

Вре дан па жње је и део књи ге 
ко ји се од но си на уло гу ви со ког 
обра зо ва ња у из град њи на ци о
нал не без бед но сти Ср би је о че
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му у на шој струч ној ли те ра ту ри 
не по сто ји до вољ но ре ле вант
них ана ли за. Реч је, ме ђу тим, 
о озбиљ ном иза зо ву за на шу 
др жа ву и њен обра зов ни си
стем, што је одав но пре по зна то 
у мно гим дру гим зе мља ма, на 
при мер у Ру ској Фе де ра ци ји, 
али и у на шем су сед ству. Сто
га би са зна ње ауто ра о то ме да 
су го то во сви на став ни са др жа
ји ко ји су ре ле вант ни за на ци о
нал ну без бед ност „из ба че ни из 
шко ле и уни вер зи те та“ ва ља ло 
схва ти ти крај ње озбиљ но и од
ба ци ти та кву евро пе и за ци ју и 
пост мо дер ни зам.

У тре ћем де лу Ба зи ће ве 
књи ге на ла зе се че ти ри за себ
на огле да у ко јим се ана ли зи ра
ју раз ли чи те те ме и про бле ми 
дру штве них аспе ка та у обра зо
ва њу: до жи вот но обра зо ва ње за 
одр жи ви раз вој, ин фор ма ци о
ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
у обра зо ва њу, устав но уре ђе ње 
обра зо ва ња у Ср би ји и обра зов
ни про фил по ли тич ких ели та 
у др жа ва ма на ста лим из бив
ших ре пу бли ка СФРЈ. Реч је о 
те ма ма ко је не на ла зи мо у ме
ни по зна тој срод ној ли те ра ту ри 
код нас и у све ту, не са мо због 
бо гат ства дру гих про грам ски 
са др жа ја, не го и ра ди спо ри јег 
пре по зна ва ња ка ко би Е. Мо-
рен ре као „ду ха вре ме на“. То 
је основ ни раз лог што је пи сац 
тек ста сво ју па жњу усме рио и 
на до жи вот но обра зо ва ње за 
одр жи ви раз вој ко је се пра вил
но раз у ме „и у кон тек сту дру

штве них од но са и тех но ло шког 
раз во ја, јер оно бит но ути че 
на фор ми ра ње дру штве не све
сти, вред но сти и ин те ре са, као 
и дру штве них про ме на по жељ
них за одр жи ви раз вој“ (стр. 
168). Слич ни раз ло зи ге не ри са
ли су ње гов ин те рес за ана ли зу 
ме ста и уло ге ин фор ма ци о но
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у 
обра зо ва њу од но сно нео п ход
ност оства ри ва ња јед ног но вог 
кон цеп та и у срп ском дру штву 
– кон цеп та ин фор ма тич ке пи
сме но сти. Исто вре ме но, чи
ни се  да је Ба зи ће ва ана ли за 
устав ног уре ђе ња обра зо ва ња у 
Ср би ји дво стру ко мо ти ви са на: 
зна ча јем ко је обра зо ва ње има 
„у скло пу мно гих по ли тич ких и 
прав них пи та ња устав ног уре
ђе ња“, али и по тре бом сту де на
та да се на што са же ти ји на чин 
упо зна ју са устав ним „де фи ни
са њем“ обра зо ва ња у Ре пу бли
ци Ср би ји. Ако се струч на ли
те ра ту ра и до са да ба ви ла ути
ца јем ели та на ре фор му обра
зо ва ња (Ви де ти: Levinson,Gen.
Ed. (2002), и др.) Ба зи ћев текст 
о обра зов ном про фи лу по ли
тич ких ели та на про сто ру не
ка да шње Ју го сла ви је огле да ло 
је на ше ту жне про шло сти, али 
и „на ук за бу дућ ност“. Ње го во 
је ми шље ње да су ове ели те би
ле и оста ле „ви ше оп те ре ће не 
сте ре о ти пи ма о про шло сти и 
са да шње ну жно сти, не го што 
има ју ви зи ју др жав них ци ље ва 
и на чи на ка ко да се они оства
ре. Оне су ин те ре сно кон сти ту
и са не и ме на џер ски опре де ље
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не, за то има ју сла бе осе ћа је за 
по ли тич ку ло јал ност и по тре бу 
за из град њу по ли тич ке ко хе зи
је...“ (стр. 215), че му до при но се 
и њи хо ва „фраг мен тар на зна
ња“ и иде о ло шке хи по те ке.

Књи га др Јо ва на Ба зи ћа 
„Дру штве ни аспек ти обра зо
ва ња: при ло зи за со ци о ло ги ју 
обра зо ва ња“ озна ча ва још је дан 
ис ко рак у про у ча ва њу ши ро ког 
спек тра те ма са под руч ја со ци
о ло ги је обра зо ва ња. До бро оба
ве штен и про фе си о нал но ком
пе тен тан Ба зић се сво јом књи
гом на ме ње ном ко ли ко сту ден
ти ма и на став ни ци ма, то ли ко и 
ши рој на уч ној и струч ној јав
но сти пред ста вио као ми са он 
и да ро вит ана ли ти чар и ис тра
жи вач раз ли чи тих дру штве них 
аспе ка та обра зо ва ња. На та
квим прет по став ка ма на пи сан 
је овај са вре мен и ка ви те тан 
текст ко ји је зна чај но обо га тио 
ли те ра ту ру са под руч ја „ди сци
пли на о обра зо ва њу“.
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Пи та ње иден ти те та пред
ста вља је дан од нај ак ту ел ни јих 
про бле ма про у ча ва ња нај ра зли
чи ти јих на уч них ди сци пли на. 
Ре пре зен та тив на сту ди ја Ми
ше Сто ја ди но ви ћа Потрага за
идентитетом пред ста вља те
жњу да се од го во ри на јед но од 
веч них пи та ња ко ја „му че“ чо
ве ка то ком чи та ве ње го ве исто
ри је а то је: Ко сам Ја? „По тра
га за иден ти те том“ по ста је на
ро чи то ак ту ел на у вре ме бр зих 
дру штве них про ме на ко је сва
ко днев но об ли ку ју струк ту ру и 
ди на ми ку дру штва. Мо дер ни за
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ци ја, вр то гла ви раз вој тех но ло
ги је, гло ба ли за ци ја, тран зи ци ја, 
ин ди ви ду а ли за ци ја, мно го број
ни со ци јал ни кон флик ти, све су 
то иза зо ви ко је про цес фор ми
ра ња иден ти те та мо ра пре ва зи
ћи у са вре ме ном дру штву. Фор
ми ра ње раз ви је ног иден ти те та 
је зна чај но не са мо са ста но ви
шта раз во ја лич но сти већ и дру
штва уоп ште. 

Пред мет ис тра жи ва ња мо
но гра фи је пред ста вља од го вор 
на не ка од нај ва жни јих пи та ња 
са ко ји ма се да нас су сре ће мо а 
то су: Ка ко од ре ди ти иден ти
тет? Ка кви су иза зо ви фор ми
ра ња иден ти те та у са вре ме ном 
дру штву? Ка кав је зна чај на
ци о нал ног иден ти те та у XXI 
ве ку? Ка кав је ути цај про це са 
гло ба ли за ци је на на ци о нал ни 
иден ти тет и на ци о нал ну др
жа ву? Ка ко раз ви ти гра ђан ски 
иден ти тет? 

Струк ту ру мо но гра фи је чи
не: три це ли не – „Ка ко од ре ди
ти иден ти тет?“, „На ци о нал ни 
иден ти тет у XXI ве ку“ и „Гра
ђан ски иден ти тет и де мо кра
ти ја“, Пред го вор, и на кра ју 
За кључ на раз ма тра ња (на срп
ском и ен гле ском је зи ку) под 
на зи вом „Иден ти тет у кон тек
сту гло бал них дру штве них про
ме на“. Дат је пре глед та бе ла и 
гра фи ко на (ко ји илу стру ју по
је ди не те зе из Сто ја ди но ви ће ве 
ар гу мен та ци је). На кра ју књи ге 
на ве де на је и ко ри шће на ли те
ра ту ра у ис тра жи ва њу у ко јој 
они ко ји се за ни ма ју за од ре ђе

ну област мо гу на ћи до пун ске 
ин фор ма ци је. 

Вр ло је ин струк тив но из ла
га ње у пр вом де лу мо но гра фи је 
ко ји се ба ви са мим про бле мом 
од ре ђе ња иден ти те та. Иден ти
тет спа да у ред „не у хва тљи вих“ 
пој мо ва ко је ни је ни ма ло ла ко 
де фи ни са ти. Је дан од раз ло га 
за то је сва ка ко и то што иден
ти тет пред ста вља је дан ди на
ми чан фе но мен ко ји се стал но 
ме ња. Тач но је да фор ми ра ње 
иден ти те та зах те ва је дан кон ти
ну и тет и ста бил ност, али то не 
зна чи и ње го ву ста тич ност, већ 
на про тив он се не пре ста но ме
ња за ви сно од раз во ја чо ве ко ве 
лич но сти и ње го вог ис ку ства у 
дру штву ко је га окру жу је. Фор
ми ра ње лич ног и ко лек тив ног 
иден ти те та пред ста вља са став
ни до са зре ва ња чо ве ка што 
до вољ но го во ри о ак ту ел но сти 
ко ју овај про блем са со бом но
си. Сва ко од нас је но си лац ве
ли ког бро ја иден ти те та ко ји се 
фор ми ра ју, по чев ши од на шег 
ро ђе ња и не пре ста ју да се фор
ми ра ју, ме ња ју и про жи ма ју то
ком чи та вог на шег жи во та.

На рав но, лич ни и ко лек тив
ни иден ти те ти не на ста ју са ми 
од се бе већ се увек уте ме љу ју 
уну тар од ре ђе ног со ци јал но
кул тур ног ми љеа. Они се, да
кле, раз ви ја ју у од но су са дру
гим (дру ги ма), што је ујед но и 
раз лог због ко га је аутор на ру
чи ту па жњу по све тио со ци о ло
шком при сту пу овом про бле му. 
Иден ти тет је не рас ки ди во ве зан 
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са дру штвом, али се ту не ра ди 
о јед ној јед но смер ној ве зи, већ 
пре све га о ме ђу соб но усло вље
ној ин тер ак ци ји из ме ђу по је
дин ца и дру штва уну тар ко је се 
иден ти тет ја вља као крај њи ре
зул тат. Он се ства ра у дру штву, 
али исто вре ме но он об ли ку је 
дру штво.

У сту ди ји је на гла ше но да 
је про у ча ва ње иден ти те та на
ро чи то ва жно у сре ди на ма ко је 
ка рак те ри ше мул ти на ци о нал
ност, мул ти кул ту рал ност и мул
ти кон фе си о нал ност, где је су
срет раз ли чи то сти не из бе жан, 
а раз вој то ле ран ци је нео п хо дан, 
ка кав је, на при мер, слу чај са 
Бал ка ном. Сам кон цепт мул ти
кул ту ра ли зма је у ве о ма ду гом 
пе ри о ду при хва тан са оду ше
вље њем од стра не мно го број
них те о ре ти ча ра те му је сто
га по све ће на по себ на па жња у 
сту ди ји. Мул ти кул ту ра ли зам би 
уоп ште но го во ре ћи тре ба ло да 
зна чи скла дан су жи вот при пад
ни ка раз ли чи тих кул ту ра, где ће 
раз ли чи то сти би ти тре ти ра не 
као из вор ме ђу соб не са рад ње и 
ме ђу соб ног на прет ка. Ме ђу тим, 
ва жна по ен та сту ди је, до ко је је 
аутор до шао по сле де таљ ни је 
ана ли зе, је сте да се мо же ви
де ти да основ не иде је мул ти
кул ту ра ли зма ни су иза шле ван 
до ме на те о ри је и ре а ли зо ва ле 
се у прак си. О то ме, са свим ле
по, на жа лост, све до чи исто ри
ја Бал ка на где су раз ли чи то сти 
пред ста вља ле из вор мно го број
них кон фли ка та. Да је си ту а ци ја 

раз о ча ра ва ју ћа по пи та њу мул
ти кул ту ра ли зма и на гло бал ном 
ни воу го во ре у при лог и по да ци 
ко је је аутор ко ри стио у свом 
ра ду, а ко ји по ка зу ју ни зак ни
во по ве ре ња при пад ни ка раз
ли чи тих на ци ја. Та мо где не ма 
по ве ре ња, не ма ни то ле ран ци је, 
а без то ле ран ци је не ма ни го во
ра о по сто ја њу мул ти кул ту ра
ли зма.  Став „по ли тич ке ели те“ 
не ких од раз ви је них де мо крат
ских зе ма ља као што су Не мач
ка, Фран цу ска, Ве ли ка Бри та
ни ја је сва ка ко обес хра бру ју ћи 
ка да се ра ди о суд би ни мул ти
кул ту ра ли зма на по чет ку овог 
ми ле ни ју ма. 

Дру ги део мо но гра фи је 
аутор је по све тио ана ли зи зна
ча ја на ци о нал ног иден ти те та у 
XXI ве ку. Ка да се по ме не реч 
„на ци о нал ног“ углав ном се у 
ве зу са тим до во де ра зни сте ре
о ти пи и пред ра су де, при че му се 
оне кре ћу од ње го вог ве ли ча ња 
до ње го вог од ба ци ва ња. Аутор 
је у мо но гра фи ји по ку шао да 
пре ва зи ђе ди хо то ми ју на proet
contraна ци о нал ног иден ти те та 
и да овом про бле му при сту пи 
што је објек тив ни је мо гу ће.

Крај XX ве ка је са со бом 
до нео ве ли ке иза зо ве за на ци
о нал ну др жа ву. Овај пе ри од је 
обе ле жен ја ча њем над на ци о
нал них об ли ка иден ти фи ка ци је, 
као што су на при мер европ ски 
иден ти тет или иден ти фи ка ци ја 
са чо ве чан ством. На ци о нал ни 
иден ти тет, ме ђу тим, и по ред 
број них пред ви ђа ња да ће крај 
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XX ве ка озна чи ти ње гов не ста
нак и да ље на ста вља да по сто ји 
не гу бе ћи сво ју сна гу као из вор 
ко лек тив ног иден ти те та. Од нос 
из ме ђу про це са гло ба ли за ци је 
и из град ње на ци о нал ног иден
ти те та је ве о ма сло жен. 

У сту ди ји је опи са но ка ко 
гло ба ли за ци ја, са јед не стра не, 
до во ди до стан дар ди за ци је на
чи на жи во та пу тем ин фор ма ци
о не тех но ло ги је и ма сов них ме
ди ја. Ва ља ис та ћи да она мо же 
би ти зло у по тре бље на од стра не 
ве ли ких си ла, а под оправ да њем 
„бо ље еко ном ске ефи ка сно сти“ 
или „де мо крат ског раз во ја“, ко
ја би као крај њи ре зул тат има
ла при сил но из јед на ча ва ње и 
уки да ње свих ви до ва раз ли чи
то сти. Са дру ге стра не, гло ба
ли за ци ја, та ко ђе, мо же до ве сти 
и до ши ре ња ра зно ли ко сти и са
рад ње ме ђу при пад ни ци ма раз
ли чи тих на ро да. По да ци ко је је 
аутор на вео у сту ди ји по ка зу ју 
да су гра ђа ни ши ром све та ве о
ма по но сни на сво ју на ци о нал
ност, што го во ри о то ме да се 
она не би сме ла тек та ко уки ну
ти. До ка квог ће ре зул та та до ћи 
све за ви си од мо де ла гло ба ли за
ци је ко ји бу де иза бран. 

Ста но ви ште сту ди је је да 
нео ли бе рал ни кон цепт гло ба
ли за ци је сва ка ко ни је пут ко јим 
тре ба по ћи. Нео ли бе ра ли зам 
се као об лик ор га ни за ци је дру
штва по ка зао као пот пу ни про
ма шај. Ве ли ке еко ном ске си ле 
на че лу са Сје ди ње ним Аме
рич ким Др жа ва ма сва ко днев но 

де мон стри ра ју ње го ве сла бо
сти. Про цес гло ба ли за ци је се 
да нас на ла зи у фа зи тзв. фи нан
сиј ског гло бал ног ка пи та ли зма, 
ко ја је на ста кле ним но га ма. О 
ње ној не у спе шно сти са свим 
ле по све до чи та лас гло бал не 
еко ном ске кри зе од ко је ни су 
иму не ни нај ра зви је ни је др жа ве 
све та. Ва ља се под се ти ти да су 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 2. 
ав гу ста 2011. го ди не у по след
њим ми ну ти ма из бе гле бан крот, 
по ве ћа њем гра ни це спољ ног за
ду жи ва ња. Стра те ги ја ко јом се 
ве ли ке си ле ко ри сте би се мо гла 
опи са ти тер ми ном „док три на 
шо ка“ ко ја до во ди до на стан
ка „ка пи та ли зма ка та стро фе“. 
Оне др жа ве ко је се ве ли ким 
си ла ма на ђу на пу ту про гла
ша ва ју се „ви ру сом“ ко ји тре
ба што пре ис ко ре ни ти. Оне су 
„не спо соб не“ да са ме раз ви ја ју 
де мо кра ти ју па им сто га у то ме 
тре ба „по мо ћи“. Као ре ше ње у 
су ко бље но сти из ме ђу на ци о
на ли зма и ли бе ра ли зма на ме ће 
се кон цепт ли бе рал ног на ци
о на ли зма пре ма чи јем схва та
њу сва ки по је ди нац мо же би ти 
ујед но и члан не ке ет нич ке гру
пе, али и ши рег на ци о нал ног 
ко лек ти ви те та. 

Глав на по ен та сту ди је је да 
нео ли бе рал ни мо дел гло ба ли за
ци је, мо ра би ти за ме њен мо де
лом „гло ба ли за ци је са људ ским 
ли ком“, ко ја ће као крај њи циљ 
има ти чо ве ка, а не про фит.

По сма тра ју ћи ре зул та те ис
тра жи ва ња ко је је Сто ја ди но
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вић из ло жио, а ка да се ра ди о 
суд би ни на ци о нал ног иден ти
те та у XXI ве ку, глав ни за кљу
чак сту ди је је сте да је на ци о
нал ни иден ти тет да ле ко од то
га да пред ста вља „пре ва зи ђе ну 
тво ре ви ну  про шло сти“ и да се 
не мо же ни на слу ти ти тре ну так 
ко ји ће озна чи ти крај ње го вог 
по сто ја ња.

У по след њем, тре ћем де лу, 
мо но гра фи јеис тра жен је од нос 
из ме ђу гра ђан ског иден ти те та 
и де мо кра ти је. Гра ђа нин, чо век 
са од ре ђе ним пра ви ма и ду жно
сти ма у од ре ђе ној дру штве
нопо ли тич кој за јед ни ци ко јој 
при па да, пред ста вља зна ча јан 
су бје кат по ли тич ког си сте ма. 
По ли тич ки си сте ми би стал но 
тре ба ло да слу же оства ре њу до
бро би ти гра ђа на, а не да по сто
је не за ви сно од њих и да бу ду 
зло у по тре бље ни у дру ге свр хе. 
У том сми слу раз вој пар ти ци
па тив не де мо кра ти је са гра ђа
ни ма као ак тив ним уче сни ци ма 
је не што че му нео спор но тре ба 
те жи ти. Иден ти тет пред ста вља 
зна ча јан фак тор ја ча ња де мо
крат ских и на ци о нал них ка па
ци те та јед ног дру штва.

Во де ћа прет по став ка сту ди је 
гла си: да би се ство рио гра ђан
ски иден ти тет по треб но је обез
бе ди ти по вољ но де мо крат ско 
окру же ње. Ме ђу тим, оно што 
аутор ис ти че је сте да де мо кра
ти ја спа да у ред пој мо ва ко ји се 
ве о ма че сто иде а ли зу је и иде о
ло ги зу је што је ујед но и раз лог 
због че га је зна ча јан део мо но

гра фи је по све ћен упра во овом 
про бле му. 

Кључ на ауто ро ва по зи ци ја 
је да де мо кра ти ју не тре ба иде
а ли зо ва ти, пре ма њој је бит но 
има ти кри тич ки од нос и не тре
ба је по сма тра ти као не што што 
ће са мо од се бе на ста ти. Она 
ни је ни шта дру го до са мо је
дан од мно гих об ли ка др жав не 
вла сти ко ји тре ба пре све га ре
а ли зо ва ти. Да би се оства ри ла 
де мо кра ти ја ва ља ло би обез бе
ди ти је дан „не у о би ча је ни сплет 
окол но сти“, тј. мо ра ју се ство
ри ти нео п ход ни усло ви за њен 
раз вој, а по сто ја ње гра ђан ског/
де мо крат ског иден ти те та је сва
ка ко са мо је дан од мно гих. Да је 
де мо кра ти ја не што че му тре ба 
те жи ти, сва ка ко се не до во ди у 
пи та ње у сту ди ји, на ро чи то ако 
се има ју у ви ду по да ци ко је је 
аутор на вео, а ко ји го во ре о то
ме да ве ли ки број гра ђа на сма
тра да је де мо кра ти ја и по ред 
сво јих сла бо сти ипак нај бо љи 
об лик вла да ви не. Оно што за
бри ња ва је ни зак ни во по ве ре
ња ко ји ти гра ђа ни има ју у ње не 
ин сти ту ци је и то је не што на че
му би тре ба ло по ра ди ти. 

У сту ди ји је по себ но на гла
ше но да по ли тич ка кул ту ра 
пред ста вља, та ко ђе, не за о би ла
зну те му ка да се ра ди гра ђан
ском иден ти те ту јер чи ни оквир 
уну тар ко га се он фор ми ра. Та
мо где не ма по ли тич ке кул ту ре 
ја вља се по ли тич ка не кул ту ра 
ко ја пред ста вља јед ну од нај
ве ћих пре пре ка за фор ми ра ње 
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гра ђан ског иден ти те та, али и за 
раз вој де мо кра ти је уоп ште. Тек 
ка да се от кло не све пре пре пе ке 
ко је сто је на пу ту оства ре ња по
ли тич ке кул ту ре мо гло би да се 
го во ри и о по вољ ном окру же њу 
за раз вој гра ђан ског иден ти те
та. 

И на кра ју, али не и по след
ње, ва ља ре зи ми ра ти про во
ка тив не за кључ ке до ко јих је 
Сто ја ди но вић до шао: по тра га 
за иден ти те том тра је то ком чи
та ве исто ри је људ ског дру штва 
и на ста ви ће се у бу дућ но сти као 
јед но од нај ва жни јих ис тра жи
ва ња људ ског ро да; на ци о нал
ни иден ти тет на по чет ку XXI 
ве ка на ста вља да по сто ји као 
је дан од нај у ти цај ни јих со ци
јал них окви ра и из во ра ко лек
тив ног иден ти те та и не мо же 
се ни на слу ти ти тре ну так ка да 
ће он би ти пре ва зи ђен. Ка да се, 
ме ђу тим, ра ди о од но су из ме ђу 
гра ђан ског иден ти те та и де мо
кра ти је мо же се ре ћи да је то од
нос ме ђу за ви сно сти, јер се гра
ђан ски иден ти тет мо же раз ви ти 
са мо у де мо крат ском окру же њу, 
а опет де мо кра ти ја се не мо же 
ни за ми сли ти без по сто ја ња 
гра ђан ског иден ти те та. У том 
сми слу у сту ди ји је на гла ше на 
ва жност зна ча ја раз во ја ин сти
ту ци о нал них ка па ци те та ко ји 
би би ли је дан од глав них но си
ла ца раз во ја лич ног и ко лек тив
ног иден ти те та у XXI ве ку.  

На уч ни зна чај мо но гра фи је 
про ис ти че из на уч не ак ту ел но
сти про бле ма ко јим се ба ви, али 

и из по тре бе да се у дру штве
ним на у ка ма уна пре ди те о риј
скоана ли тич ки при ступ раз у
ме ва њу про бле ма иден ти те та. 

Дру штве ни зна чај мо но гра
фи је, из ме ђу оста лог, про ис ти
че и из чи ње ни це да фор ми ра ње 
иден ти те та у са вре ме ном дру
штву у про це су гло ба ли за ци је 
на и ла зи на мно го број не иза зо
ве. Са јед не стра не, она се до
жи вља ва као по зи тив на те ко ви
на уко ли ко по ве зу је љу де и њи
хо ве де лат но сти ши ром све та, а 
са дру ге стра не она као да но си 
опа сност пу ког ујед на ча ва ња и 
обез ли ча ва ња, по ста ју ћи прет
ња иден ти те ту по је ди них на ро
да и њи хо вих кул ту ра. Ши ре ње 
гло бал не ци ви ли за ци је (свет ско 
тр жи ште, ка пи тал, тр го ви на, 
ко му ни ка ци је, ору ђа и оруж
ја) и очу ва ње ло кал не кул ту ре 
(тра ди ци је, оби ча ја, фол кло ра, 
је зи ка, за на та), као да се не мо
гу из ми ри ти. Ви ди се, да кле, ка
ко се по је ди на дру штва, са јед
не стра не отва ра ју пре ма све ту, 
а са дру ге стра не за тва ра ју, пру
жа ју ћи от пор због стра ха од гу
бит ка иден ти те та. При хва та се 
ци ви ли за циј ска уни форм ност, 
али се же ли очу ва ти кул тур
на ра зно ли кост... У том сми слу 
ће раз у ме ва ње го ре по ме ну тих 
иза зо ва умно го ме олак ша ти 
„по тра гу за иден ти те том“. 

Мо но гра фи ја Ми ше Сто ја
ди но ви ћа пред ста вља кре а тив
но про ми шље но, ори ги нал но и 
син те тич ко де ло – за сно ва но на 
са вре ме ним ме то до ло шким по
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став ка ма у ис тра жи ва њу и при
влач ним, при сту пач ним и ди
рект ним при сту пом про бле му 
– ко је на ино ва ти ван на чин омо
гу ћа ва ду бин ске, ком па ра тив не 
уви де у сло же ност „по тра ге за 
иден ти те том“ у кон тек сту гло
бал них дру штве них про ме на. 
Због ком плек сно сти те ма ти ке 
ко јом се ба ви – раз ма тра ње про
бле ма ти ке иден ти те та – књи га 
спа да у рет ка де ла и њи хо во об
ја вљи ва ње је дра го це но. Мо но
гра фи ја пред ста вља бо гат из вор 
зна ња и за пра во је пре крет ни ца 
у на чи ну ми шље ња у на шој сре
ди ни, јер не са мо да отва ра, већ 
и ну ди од го во ре на мно га пи та
ња ко ја се до са да ни су по ста
вља ла. Те ма сту ди је је нео бич
но ак ту ел на, јер је пр во ра зред
но све до чан ство о иза зо ви ма са 
ко ји ма се су о ча ва про цес фор
ми ра ња иден ти те та у са вре ме
ном дру штву и на чи ни ма њи
хо вог пре ва зи ла же ња. Аутор у 
сво јој мо но гра фи ји чи ни је дан 
зна ча јан на пор у ана ли зи овог 
фе но ме на тру де ћи се да ука же 
на по тре бу за очу ва њем вла сти
тог иден ти те та уз сву мо гу ћу 
отво ре ност пре ма кул тур ним 
вред но сти ма дру гих на ро да, те 
про цес фор ми ра ња иден ти те та 
за пра во пред ста вља јед ну стал
ну „по тра гу за иден ти те том“ 
у ко ме сва ки по је ди нац стал
но де фи ни ше се бе у до ди ру са 
дру ги ма. На кра ју ће мо до да ти 
и то да се у овој на дах ну тој и 
под сти цај ној сту ди ји – ко ју, по
ред оста лог, ка рак те ри шу ин
фор ма тив ност, урав но те же ност 

исто риј ског и са вре ме ног, као 
и еду ка тив на ком по нен та – по
ред пре глед не ана ли зе кључ них 
те ма чи та лац су о ча ва и са бри
љант ним ана ли за ма спе ци фич
них пи та ња за ко ја и не слу ти да 
се на ла зе у оп се гу ове гло бал не 
ана ли зе и у ко ји ма мо же да про
на ђе број не ста во ве и кон ста та
ци је ко је ће га под ста ћи на раз
ми шља ње и пру жи ти ста бил ну 
по ла зну осно ву за да ља и ду бља 
ис тра жи ва ња у овој обла сти у 
би ло ком ње ном сег мен ту. Ње
на прак тич на ди мен зи ја је од 
по себ не ва жно сти јер до при но
си ра све тља ва њу ме ста и уло ге 
иден ти те та у са вре ме ном дру
штву, до при но си и бо љем раз
у ме ва њу са вре ме них дру штве
них про це са, и њи хо вог ути ца ја 
на фор ми ра ње иден ти те та те 
мо же слу жи ти број ним ин сти
ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма ко је 
се ба ве овим про бле мом. Књи га 
сво јим брит ким ин тер пре та ци
ја ма, мно штвом при ме ра, али 
и ак ту е ли за ци јом те ма по ста је 
за ни мљив кри тич ки пу то каз да
љим са зна њи ма и за не у трал ну 
струч ну јав ност.
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У пр вом мо мен ту мо же де
ло ва ти чуд но ка ко смо се од лу
чи ли за при каз јед не не ве ли ке 
књи ге, ко ја не ма ни че тр де сет 
стра ни ца тек ста. Ме ђу тим, име 
ње ног ауто ра и ње гов зна чај за 
са вре ме но по ли ти ко ло ги ју, као 
и чи ње ни ца да је ово пр во Хе
ле ро во (Her mann Hel ler) де ло 
ко је се по ја вљу је на срп ском 
је зи ку, су ге ри шу да би би ла ве
ли ка ште та ка да би чак и ова ко 
ма ла књи га оста ла не пред ста
вље на. 

За јед но са Ру дол фом Смен
дом, Хан сом Кел зе ном, Мак сом 
Адле ром и Кар лом Шми том 
Хер ман Хе лер спа да у нај бит
ни је прав нопо ли тич ке те о ре
ти ча ре Вај мар ске Ре пу бли ке. 
Он у сво јим де ли ма по ле ми ше 
пре све га са Шми том и Кел зе
ном. По себ но је ин те ре сан та
но ње го во ошто су прот ста вља
ње Шми ту ко је је кул ми ни ра ло 
1932. го ди не у про це су Пру
си ја протв Рај ха, ка да је Хе лер 
за сту пао со ци јал де мо кра те, а 
Шмит вла ду у Бер ли ну.Због 
Хе ле ро ве пре ра не смр ти, ње
го во нај ве ће од но сно жи вот но 
де ло Учењеодржави оста ло је 
не до вр ше но. Ме ђу тим,упра во 
овак њи га ва жи за јед но од нај
ва жни јих де ла ко ја су до при не
ла за сни ва њу по ли ти ко ло ги је у 
Не мач кој на кон Дру гог свет ског 
ра та. Та ко Хе лер да нас ва жи за 
„оца не мач ке по ли тич ке на у ке“. 
У по ли тич ком сми слу, Хе лер 
је при па дао не марк си стич ком 
де лу со ци јал де мо крат ске пар
ти је, и за ла гао се за пот пу ну 
ин те гра циу про ле та ри ја та у со
ци јал ну, кул тур ну и по ли тич ку 
струк ту ру на ци о нал не др жа ве. 
Сма трао је да кла сна струк ту ра 
дру штва нео др жи ва, те да је по
треб но раз ви ја ти де мо крат ску и 
со ци јал ну, прав ну др жа ву.

Оп ти ра ње за со ци јал ну, 
прав ну др жа ву основ ни је мо
тив књи ге ко ја је пред на ма. 
Хе ле ров основ ни ци ље је да 
до ка же да дик та ту ра ни је ни ка
ква ал тер на ти ва прав ној др жа
ви, те да гра ђан ска кла са, за рад 
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свог оп стан ка, али и оп стан ка 
на ци о нал не кул ту ре мо ра при
хва ти ти со ци јал ну др жа ву и 
ра ци о на ли за ци ју со циоеко
ном ских од но са. Та ко ђе, у од
ре ђе ном сми слу, ова књи га 
пред ста вља по ле ми ку са Шми
том као за ступ ни ком те зе да је 
прав на др жа ва за ста ре ла те да 
је ње на за ме на дик та ту ром већ 
из ве сна ствар. Хе лер је по себ
но кри ти чан пре ма Шми то вом 
схва та њу о не про ти вреч но сти 
из ме ђу де мо кра ти је и дик та у
ре. По ред по ле ми ке са Шми том 
Хе лер же ли да раз об ли чи ми сао 
не мач ке кон зер ва тив не ре во лу
ци је, ан ти бур жо а ске бур жо а зи
је, од но сно оног сло ја ко ји се у 
мр жњи пре ма за ко ну и прав ној 
др жа ви на па ја ни че ов ским ира
ци о на ли змом, хе ро ји змом и ре
ли ги јом ге ни ја при жељ ку ју ћи 
вла да ви ну чвр сте ру ке. Тај део 
гра ђан ства не же ли ви ше си гур
ност и ну жност прав ног по рет
ка, већ пу сто ло ви ну, ро ман тич
ну опа сност и чу до. Хе ле ров 
за кљу чак је да гра ђан ство ко је 
при жељ ку је дик та ту ру за пра во 
по ри че сво је ду хов но би ће као 
и ег зи стен ци јал не усло ве свог 
дру штве ног жи во та.„Оно по
ри че сво је соп стве но ду хов но 
би ће и ба ца се у на руч је јед ног 
ира ци о нал ног нео фе у да ли зма“ 
(стр. 16). Без прав не др жа ве и 
про ра чун љи во сти гра ђан ство 
не мо же ни еко ном ски пре жи
ва ти.

Са дру ге стра не, Хе лер и 
овим спи сом по би ја Кел зе на и 
ње го ву чи сту те о ри ју пра ва. Он 
твр ди да је Кел зен по гре шно 

раз у мео иде ју прав не др жа ве, 
ко ја код ње га по ста је пра зни 
фор ма ли зам и тех ни за ци ја. Хе
лер ци ља на Кел зе на ка да ка же: 
„Пра зне ап страк ци је то га но
мо крат ског ми шље ња не ма ло 
до при но се то ме да уна пре ђу ју 
иде ју дик та ту ре упра во ме ђу 
омла ди ном ко ја тра га за мо
рал ним обра зло же њем и ко ја 
је глад на ствар но сти“ (стр. 15). 
Дру гим ре чи ма, ко ли ко прав ну 
др жа ву угро жа ва ју на па ди оних 
ко ји при жељ ку ју дик та ту ру (кр
во жед ни ира ци о на ли сти), исто 
то ли ко јој сме та ју и они ко ји 
мо же би ти ми сле да је бра не 
(бес крв ни ра ци о на ли сти), али 
ко ји су је пот пу но по гре шно 
раз у ме ли. Та ква од бра на прав
не др жа ве за пра во са мо по го ду
је дик та рор ским аспи ра ци ја ма.

Хе лер свој спис за по чи ње 
кра ћим раз ма тра њем со ци јал
них, по ли тич ких и ду хов них 
осно ва прав не др жа ве. Она је 
на ста ла кул тур ним раз вит ком, 
све ве ћом по де лом ра да и с тим 
по ве за ном ме ђу за ви сно шћу 
дру штве них гру па, што је из и
ски ва ло ве ћу си гур ност са о бра
ћа ја и ве ћу прав ну си гур ност. 
Си гур ност је мо гу ће оства ри
ти ве ћом про ра чун љи во шћу и 
план ским ка рак те ром дру штве
них од но са. Прав на др жа ва на
ста ла је као ре зул тат дру штве не 
ра ци о на ли за ци је, пу тем све ве
ћег за ко но дав ства „тј. све сног 
про пи си ва ња пра ви ла за дру
штве но де ла ње, ко ја пра ви ла су 
за све ве ћи круг ли ца и ства ри 
ис кљу чи ва ла са мо по моћ у ко
рист цен трал ног про пи си ва ња 
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да прав нопо ли тич ки рав но пра
ван про ле та ри јат по ста је опа
сан за гра ђан ство. Угро же но 
гра ђан ство по чи ње да сум ња 
у соп стве не иде а ле. Ма те ри
јал на иде ја прав не др жа ве би
ва ис пра жње на и пре тво ре на 
у не што што је фор ма ли стич
котех нич ко. Иде ал прав де се 
не где за гу био и оста ло се са мо 
при при ме ни за ко на без об зи ра 
на ње го ву са др жи ну. „Са да су 
би ле ва жне са мо још ра чун ска 
при ро да и бур жо а ска си гур ност 
за ко на, а не ви ше ње го ва ис
прав ност“ (13). Ова кву тех ни
за ци ју и де ин ди ви ду а ли зо ва ну
ме ха ни за ци ју за ко на ко ји слу жи 
још са мо обез бе ђе њу еко ном ске 
си гурн сти, Хе лер пре по зна тљи
ва је у Кел зе но вој чи стој те о ри
ји пра ва. 

Хе лер уоча ва да је гра ђан
ство по ста ло пе си ми стич но у 
ве зи са иде јом прав не др жа ве. 
Оно је омр зну ло за кон и тра
жи вла да ви ну ге ни ја, опа сност, 
аван ту ру... Гра ђан ство је из да ло 
са мо се бе и зах те ва дик та ту ру, 
али ту сво ју те жњу за дик та ту
ром ве што за о де ва ми то ви ма. 
Хе лер на сто ји да раз об ли чи те 
ми то ве, а пр ви на уда ру је на ци
о на ли зам, ко ји је за ње га са мо 
ре ли ги ја за овла да ва ње ста дом. 
Да ље, дик та ту ра се че сто прав
да зах те вом за укла ња ње де мо
крат ске ко руп ци је. Хе лер ме ђу
тим то не узи ма у об зор као до
вољ но ва љан ар гу мент. По ње
го вом ми шље њу дик та ту ра је 
ко рум пи ра ни ја не го де мо кра ти
ја. „У де мо крат ској прав ној др

и при ме њи ва ња нор ми“ (стр. 7). 
Па ра лел но са тим до шло се до 
све сти да се не мо же до зво ли ти 
кон цен тра ци ја вла сти у јед ној 
тач ки, од но сно да ће пре или 
ка сни је не кон тро ли са на власт 
до ве сти до не про ра чун љи во сти 
и са мо во ље. До ве ће прав не си
гур но сти мо гло би до ћи је ди но 
ако би на род пре ко свог пред
став ни штва, сам се би до но сио 
за ко не и та ко био га рант соп
стве не сло бо де.

Хе лер је све тан не са мо дру
штве нопо ли тич ког раз во ја 
прав не др жа ве не го ње не идеј
не исто ри је, ко ја се же у до ба 
Ре не сан се. Реч је о иде ји да је 
сло бо да мо гу ћа је ди но под за
ко ном, али да и тај за кон мо ра 
по се до ва ти од ре ђе ни ква ли тет. 
За кон по ста је де пер со на ли зо
ван, он ви ше ни је во ља бо га или 
мо нар ха, не го „нор ма уз диг ну та 
из над сва ке во ље и сва ке са мо
во ље; са др жи на тих за ко на хо ће 
да се у све ве ћој ме ри про чи та 
из ово стра ног и умом са зна тљи
вог би ћа при ро де и дру штва“ 
(10). Но си лац овог иде а ла прав
не др жа ве би ло је гра ђан ство, 
кла са ко ја је има ла по сед и 
обра зо ва ње. Хе лер при зна је да 
је у то вре ме гра ђан ство ус пе ло 
да оси гу ра сво ју хе ге мо ни ју, јер 
је де мо кра ти ја би ла огра ни че на 
на обра зо ва ње о по сед. Ор га ни
зо ва ни и раз ви је ни ка пи та ли зам 
уз др мао је ову иди лич ну сли ку. 
Уве ћа ни и осве шће ни про ле та
ри јат ис по ста вља сво је зах те ве 
и зах те ва сво је уче шће у до но
ше њу за ко на. Али Хе лер уви ђа 
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лер, мно го опа сни ји по ду хов но 
здра вље на ро да не го еко ном ско 
бо га ће ње по ли ти ча ра.

Дик та ту ра се мо же прав да ти 
и по ку ша јем спа са ва ња це ло
куп не европ ске кул ту ре. Хе лер 
сма тра да је на овом ме сту реч 
о бур жо а ском са мо о бо жа ва њу 
ко је се бе по и сто ве ћу је са кул
тур ном ели том, а со ци јал ну 
прав ну др жа ву ола ко про гла
ша ва за вла да ви ну ма ње вре них 
(24). Ни је да кле слу чај но што је 
Освалд Шпен глер у исто вре
ме и про рок про па сти За па да 
и за го вор ник вла да ви не ге ни ја. 
Хе лер сма тра да је на овом ме
сту реч о бр ка њу, кла се, ра се и 
ма се.

Још је дан од ве ло ва иза ко
јих се кри је дик та ту ра Хе лер 
ви ди у по зи ва њу на оства ри ва
ње „пра ве де мо кра ти је“ ко ја би 
мо ра ла би ти очи шће ња од свих 
ли бе рал них на че ла, а то зна
чи од чи та вог ка та ло га пра ва 
и сло бо да. У та квој си ту а ци ји, 
дик та тор се би мо же до зво ли ти 
пле би сци тар ну ле ги ти ма ци ју, 
али то, сма тра Хе лер, ни је ни
ка ква, а нај ма ње истин ска де
мо кра ти ја. Шта ви ше, скри ва ње 
иза „де мо кра ти је“ от кри ва још 
јед ну сла бу стра ну дик та ту ре. 
„Ме ђу тим, баш у то ме што се 
без та квих пле би сци та не мо же 
би ти чак ни у фа ши стич кој Ита
ли ји, по ка зу је се не про дук ти ван 
ре сан ти ман ски ка рак тер иде је 
дик та ту ре“ (27). 

Сле де ће оправ да ње дик та
ту ре ко је Хе лер раз об ли ча ва је 
тзв. кор по ра тив на др жа ва или 

жа ви, сва ка од кон ку рент ских 
пра ти ја има нај ве ћи ин те рес да 
от кри је ко руп ци ју дру гих; сва
ка мо ра при да ти зна чај то ме 
да има бес пре кор ну ре пу та ци
ју. (...) Али, по што дик та тор
ска пар ти ја не ма над зор ни ка а 
од стра ње ни су по де ла вла сти и 
основ на пра ва, у дик та ту ри је и 
при стој ним еле мен ти ма од у зе
та сва ка мо гућ ност да по слов
не ма хе ре по зо ву на од го вор
ност у штам пи, у пар ла мен ту 
или, та ко ђе, пред су дом.“ (21). 
Мо ра се при зна ти да на овом 
ме сту Хе лер де лу је по не што 
на ив но. Чак и у де мо кра ти ја ма 
пар тиј ске ели те мо гу шти ти ти 
јед ни дру ге и при кри ва ти слу
ча је ве ко руп ци је. Он мо же би
ти у пра ву, мо жда су дик та ту ре 
ствар но ко рум пи ра ни је не го де
мо кра ти је, али то опет не зна чи 
да су де мо кра ти је ре ши ле про
блем ко руп ци је, од но сно да ће 
се он ре ши ти сам од се бе кроз 
кон ку рен ци ју ме ђу па три ја ма и 
њи хо ву те жњу да очу ва ју бес
пре кор ну ре пу та ци ју. По го то во 
је та ко не што ма ло ве ро ват но у 
да на шње вре ме уз на ра слу моћ 
ма сов них ме ди ја. 

У ве зи ко руп ци је Хе лер та
ко ђе твр ди да дик та ту ра ква ри 
по ли тич ки дух и во љу на ро да, 
јер је сва ка дик та ту ра из гра ђа
на на ла жи да се во ља чи та вог 
на ро да по кла па са во љом дик
та то ра. За хва љу ју ћи вој ним, 
еко ном ским и по ли тич ким при
ти сци ма дик та ту ре су ка дре да 
ско ро чи тав на род уте ра ју у жи
вот у ли це мер ству и ла жи. Овај 
об лик ко руп ци је је, сма тра Хе



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.465-481.

480

Евро пља ни же ле да еко ном ски 
и кул тур но кон ку ри шу Аме ри
кан ци ма мо ра ју за бо ра ви ти на 
свој па ро хи јал ни на ци о на ли зам 
и сру ши ти ца рин ске зи до ве ме
ђу со бом. Хе лер твр ди да се јед
на на ци о на ли стич ка дик та ту ра 
не мо же су прот ста ви ти еко ном
ским ну жно сти ма без ште те по 
на ци о на лу при вре ду. За то он и 
не ви ди ал тер на ти ву со ци јал ној 
прав ној др жа ви јер „прав но
др жав но по за ко ње ње при вре
де не зна чи ни шта дру го не го 
под ре ђе ње сред ста ва за жи вот 
ци ље ви ма жи во та“ (33.) од
но сно прет по став ку за об но ву 
кул ту ре. Ка пи та ли стич ка про
из вод ња је да кле од го вор на за 
кул тур ни пад јер ни ма ну ел ним 
ни ин те лек ту ал ним рад ни ци ма 
ни је оста вља ла вре ме на за кул
тур ноства ра лач ку де лат ност.

Хе лер да кле при сту па од бра
ни прав не др жа ве у вре ме ка да 
је ова са свих стра на оспо ра ва
на и зах те ва од на ци ја За па да на 
оста ну на сво ме пу ту. Ме ђу тим, 
Хе лер се за др жа ва са мо на гра
ђан ским зах те ви ма за дик та ту
ром, док се уна пред огра ђу је од 
дик та ту ре про ле та ри ја та ка да 
твр ди „бољ ше вич ка дик та ту ра, 
ко ја је у це ли ни ипак са мо ре
при за об ли ка вла да ви не Пе тра 
Ве ли ког, ни је ни ка да по зна ва
ла ал тер на ти ву прав на др жа ва 
или дик та ту ра и мо же оста ти 
ис кљу че на из на шег раз ма тра
ња“ (6). Из о ста вља ње дик та ту
ре про ле та ри ја та из свог раз ма
тра ња чи ни да Хе лер гу би из 
ви да ко ли ко је гра ђан ство осе
ћа ло страх не од про ле та ри ја та 

др жа ва про фе си о нал них ста
ле жа. Исти ни за во љу, Хе лер 
при зна је да се ова иде ја на до
ве зу је на ствар не по тре бе за са
мо у пра вом у со циоеко ном ској 
обла сти, те да са ма иде ја кор по
ра ти ви зма ни је у су прот но сти 
са де мо кра ти јом, али је за Хе ле
ра про бле ма тич но оно што про
тив ни ци прав не др жа ве сме ра ју 
са кор по ра тив ном иде јом. За то 
он твр ди да је реч о ма ни пу ла
ци ји јед ном иде јом, те да је оно 
о че му го во ре за ступ ни ци кор
по ра тив не др жа ве за пра во нео
ства ри во и у крај њем зна чи рас
пад др жа ве. Хе лер се по зи ва на 
за ступ ни ка иде је кор по ра тив не 
др жа ве, От ма ра Шпа на, ко ји го
во ри да ће се кор по ра тив на др
жа ва гра ди ти од о зго на до ле, а 
не од о здо на го ре, а то опет зна
чи да је реч о дик та ту ри ко ја се 
ко ри сти кор по ра ци ја ма ка ко би 
еко ном ски овла да ма са ма.

На кра ју Хе лер за кљу чу је да 
дик та ту ра не ма шта да су прот
ста ви прав ној др жа ви осим иде
о ло шки при кри ве ну си лу. „Ако 
да на шња кул ту ра и ци ви ли за ци
ја, ко је је пре вас ход но ство ри ло 
гра ђан ство, тре ба да се одр же, 
а нек мо ли да се об но ве, он да 
до сег ну ти сте пен про ра чун љи
во сти и дру штве них од но са мо
ра на сва ки на чин не са мо да се 
са чу ва не го чак ипо ве ћа“ (31). 
Дик та ту ра и са њом по ве за ни 
на ци о на ли зам, сма тра Хе лер 
ште те на ци о нал ној кул ту ри ко
ли ко и на ци о нал ној при вре ди, а 
од њих има ју ко ри сти са мо још 
не ки круп ни ка пи та ли сти. Ако 
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у по ли ти ци и пра ла мен ту већ од 
диктатуре пролетаријаташто 
ни је иста ствар. Исти ни за во љу 
про ле та ри јат је ис по ста вио зах
те ве за сво јом дик та ту ром и то 
не са мо у Ру си ји, пре не го што 
је гра ђан ство по че ло ми сли ти о 
сво јој дик та ту ри. Прак са бољ
ше вич ке дик та ту ре ни је би ла 
та ква да би се пре ко ње мо гло 
не хај но пре ћи, уз ко мен тар да 
она ни ка да и ни је по зна ва ла ал
тер на ти ву прав не др жа ве.

У да на шње вре ме Хе ле ро ва 
књи га оста је из у зет но зна чај на, 
не са мо због свог про ти вље ња 
дик та ту ри, већ и за то што ин
ди рект но по ру чу је да се прав на 
др жа ва, јед на кост и сло бо да не 
мо гу узи ма ти здра во за го то во.

 





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 



број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – smiljana.
paunovic@ipsbgd.edu.rs
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да о томе што пре обавести редакцију. 
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