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УВОДНИК

По што ва не ко ле ге/ни це, те ма овог бро ја ча со пи са је по све ће на 
по ли тич кој те о ри ји и фи ло зо фи ји по ли ти ке. У те ми из два ја мо рад 
Дра га на Си ме у но ви ћа ко ји се ба ви Јо ва ном Цви ји ћем, за тим сту ди ју 
Ни ко ле Ко со ви ћа ко ја про у ча ва но ве при сту пе ме то до ло ги ји ме ре
ња ме ке мо ћи, као и ана ли зу кон зер ва ти ви зма и ли бе ра ли зма Ви шње 
Стан чић.

По сле глав не те ме бро ја на ла зи се са да већ стан дард на ру
бри ка ,,Пра во и по ли ти ка“ у ко јој ауто ри, по чев ши са ра дом Де ја на 
Ђур ђе ви ћа, раз ма тра ју не ка ве о ма ва жна пи та ња као што су: прав
на при ро да на след нич ке за јед ни це, дис кре пан ца из ме ђу ствар не и 
про це сне ле ги ти ма ци је код ор га ни за ци о них ту жби, рас по де ла пред
ме та ме ђу из вр ши те љи ма, мо гућ но сти уна пре ђе ња по ре ске ди сци
пли не у са вре ме ним кри зним усло ви ма, уло га но та ра у са чи ња ва њу 
за ве шта ња у упо ред ном пра ву, као и мно га дру га ак ту ел на пи та ња.

За тим сле ди зна чај на ру бри ка под на зи вом ,,Кон тро вер зе 
европ ских ин те гра ци ја“. Има ју ћи у ви ду да се на ша зе мља на свом 
пу ту ка европ ским ин те гра ци ја ма су о ча ва са мно го број ним иза зо
ви ма, ра до ви ко ји се на ла зе уну тар ове ру бри ке те же да од ре де пре 
све га по зи ци ју Ре пу бли ке Ср би је у овом ком плек сном про це су ис пу
ње ним број ним кон тро вер за ма. У том сми слу Алек сан дар Га јић се 
ба ви про у ча ва њем прав ног осно ва спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при
дру жи ва њу из ме ђу ЕУ и Ко со ва и Ме то хи је. Са дру ге стра не, Зо ран 
Ђур ђе вић и Не над Ра до вић пре и спи ту ју стра те шке прав це ЕУ за су
прот ста вља ње кри ми на ли те ту и њи хов зна чај за Ре пу бли ку Ср би ју, 
док се Сан дра Сте фа но вић и Ани ца Гло ђо вић ба ве ка рак те ри сти ка
ма ме диј ског дис кур са на те му Ср би је и Европ ске уни је.  

И на кра ју се на ла зи ру бри ка ,,Огле ди и сту ди је“ у ко јој та ко
ђе мо же те на ћи ве ли ки број ра до ва ко ји се ба ве под јед на ко ин те ре
сант ним и ак ту ел ним про бле ми ма као што су про блем си ро ма штва, 
ми грант ска кри за, те ро ри зам...

То ком 2015. го ди не је у на шем ча со пи су об ја вље но, ра чу на ју ћи 
и овај број, пре ко 70 на уч них ра до ва, као и ве ли ки број кри тич ких 
освр та и при ка за не ких од нај зна чај ни јих по ли ти ко ло шких, со ци о ло
шких и фи ло зоф ских сту ди ја. Овом при ли ком се ре дак ци ја ча со пи са 
Срп ска по ли тич ка ми сао за хва љу је број ним ко ле га ма и ко ле ги ни ца



ма на успе шној са рад њи то ком 2015. го ди не и же ли вам срећ не но во
го ди шње и бо жић не пра зни ке. Исто вре ме но вас под се ћа мо да је рок 
за сла ње ра до ва за на ред ни број 20. фе бру ар 2016. го ди не.
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Драган Симеуновић
Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

ОСОБЕНОСТ  
ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ  

ЈОВАНА ЦВИЈИЋА*

Сажетак
Зна ме ни ти ге о граф и ет но лог Јо ван Цви јић се ве о ма ра но 

срео са па три от ским и со ци ја ли стич ким иде ја ма. Па три от ске иде-
је су му уса ђе не у по ро ди ци, а со ци ја ли стич ке у сред њој шко ли 
од стра не на став ни ка. У пе ри о ду од анек си је Бо сне и Хер це го ви-
не 1908. и то ком бал кан ских ра то ва, као и до сре ди не Пр вог свет-
ског ра та Цви ји ће ва по ли тич ка ми сао је на ци о на ли стич ки обо је на, 
а од сре ди не Пр вог свет ског ра та Јо ван Цви јић је да по чео да се 
при кла ња иде ји ју го сло вен ства, убр зо по став ши је дан од ње них 
сте го но ша. Иако је уло жио огром ну енер ги ју и сво је ве ли ко име 
у ства ра ње др жав не за јед ни це Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Јо ван 
Цви јић је био ујед но и је дан од пр вих ме ђу глав ним про мо то ри ма 
ју го сло вен ства ко ји се раз о ча рао у исто. Од би јао је све по ну ђе не 
по ли тич ке функ ци је, ура чу нав и ме сто пред сед ни ка вла де. И по ред 
свог бли ског од но са са кра љем и оста лим чла но ви ма ди на сти је Ка-
ра ђор ђе вић оста ће ве ран до кра ја жи во та је ди но иде ја ма со ци ја ли-
зма, при зи ва ју ћи чак јав но и ре во лу ци ју.
Кључ не ре чи: па три о ти зам, со ци ја ли зам, на ци о на ли зам, ју го сло вен-

ство, Ста ра Ср би ја

Ве ли ки на уч ни ци – при род ња ци су рет ко апо ли тич ни. Ал-
берт Ајн штајн је за пи сао да је по ла да на тро шио на на у ку а по ла на 

* Поводом 150-годишњице рођења Јована Цвијића. Рад је настао у оквиру научно-
истраживачког пројекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, 
Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, (евиденциони 
број: 179076), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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по ли ти ку, а Ни ко ла Те сла је и по ред све по све ће но сти на у ци имао 
тре нут ке из ра зи то по ли тич ког ан га жо ва ња.1)

О по ли тич кој ми сли Јо ва на Цви ји ћа (1865-1927) ма хом је 
пи са но или тек уз гред или при лич но тен ден ци о зно. Ме ђу ра до ви-
ма те вр сте сва ка ко по сто је и ра до ви из ра же ни јег ква ли те та и ви-
со ке на уч не објек тив но сти, но они се мо гу из бро ја ти на пр сте, уз 
то су ма њег оби ма, а ско ро да уоп ште и не ма ра до ва у ко ји ма се 
да је на уч но об ја шње ње Цви ји ће вог ка те го ри јал ног од ре ђе ња по-
ли тич ких фе но ме на. У сва ком слу ча ју, и по ред број них на пи са о 
Цви ји ћу и ње го вом де лу из о ста ла је јед на це ло ви та и обим на ана-
ли за Цви ји ће ве по ли тич ке ми сли. То, уоста лом, ни је ни лак за да-
так. Цви ји ће ве ми сли од зна ча ја за на у ку о по ли ти ци су искри ча-
во ра су те по ње го вом обим ном струч ном де лу, а глав не иде је ко је 
је имао да ју се пре по зна ти тек из по зна ва ња ње го вог це ло куп ног 
опу са и жи вот ног то ка. Це лу ствар око иден ти фи ка ци је и на уч ног 
об ја шње ња Цви ји ће ве по ли тич ке ми сли су до дат но још за мр си ли 
и из ве сни оце њи ва чи Цви ји ће вог де ла ко ји су ба ра та ли ње го вим 
ми сли ма пре ма сво јим иде о ло шким на зо ри ма, во де ћи сто га ве о ма 
стро го ра чу на о из бо ру ње го вих ми сли, а не во де ћи ра чу на о вре-
ме ну и дру гим окол но сти ма, од но сно ка да је и за што Јо ван Цви јић 
не што на пи сао или ре као. За то нај пот пу ни ји ути сак и нај о бјек тив-
ни ју оце ну о ње го вој ми сли омо гу ћа ва тек ком би но ва ње исто риј-
ско-упо ред ног ис тра жи вач ког ме то да и ана ли зе са др жа ја ње го вог 
укуп ног де ла, као и не ма ле до ку мен та ци о не гра ђе, ве за не не са мо 
за ње го ву по ли тич ку, већ и за сва ку дру гу ње го ву де лат ност.

Бу ду ћи да је Цви јић све ства ри, по ја ве и про це се ко је је про-
у ча вао по сма трао хе ра кли тов ски, као не што што се стал но до о-
бли ку је и ме ња, ни ми не ће мо по гре ши ти уко ли ко Цви ји ће ву по ли-
тич ку ми сао по сма тра мо у ње ној раз вој но сти, уко ли ко са гле да мо 
ње не пр ве и ка сни је осно ве и узро ке и уко ли ко је стал но гле да мо 
не са мо као из раз ње го вог Ја, већ и у скло пу укуп них дру штве но-
по ли тич ких, па и жи вот но-лич них окол но сти. Но, сва ко пре о штро 
раз ли ко ва ње фа за Цви ји ће вог раз во ја би ло би по гре шно јед на ко 
као што је по гре шно и на сил но про те за ње јед не фа зе раз во ја ње го-
ве по ли тич ке ми сли на све у ку пан ње гов по ли тич ки жи вот ко ји је, 
иако жи вот на уч ни ка, по нај ма ње био vi ta se den ta ria.

У вре ме ње го вог де ча штва и сред ње школ ског до ба пр ва два 
ути ца ја су она ко ја бо је Цви ји ће ве по ли тич ке по гле де ко ло ри том 
па три о ти зма и со ци ја ли стич ких иде ја, а оства ре на су у окви ри ма 
ње го ве по ро ди це и сред ње шко ле.

1) Ви ди: Дра ган Си ме у но вић, „Ро до љу бље Ни ко ле Те сле“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 
3-4/2006, стр. 161-174.
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У вре ме Цви ји ће вог де тињ ства у Ло зни ци су би ле „у је ку ди-
на стич ке и по ли тич ке бор бе“.2) Цви ји ће ву ра но уса ђе ну од бој ност 
пре ма пар тиј ском ан га жма ну ни су про у зро ко ва ле са мо те бор бе ко-
ју су ка рак те ри са ле ру жне сце не, па и „ту че и уби ства“, већ и ло ше 
по ро дич но ис ку ство из тих бор би. Цви јић је до кра ја жи во та пам-
тио на си ље вла сти над ње го вим оцем ко ји се „ме шао у те бор бе“,3) 
ње го ва ро би ја ња због сит ни ца и ве ли ки на пор мај ке да оца од вра ти 
од по ли ти ке.

Глав но из во ри ште ути ца ја на пр ве по ли тич ке по гле де Јо ва-
на Цви ји ћа би ла је Ша бач ка гим на зи ја, тач ни је из ве стан круг на-
став ни ка. Млад, али „ути ца јан пре да вач“ Ран ко Пе тро вић му је 
пр во дао да чи та По бра тим ство, а по том „ле по по ве за не све со-
ци ја ли стич ке ли сто ве и ча со пи се ко ји су из ла зи ли у Кра гу јев цу, 
Бе о гра ду и Но вом Садy“.4) Ти ме је, ве ли Цви јић, „за по че ла мо ја 
со ци ја ли стич ка пе ри о да“.5) На фор ми ра ње ње го вих та да шњих со-
ци ја ли стич ких на зо ра „од нај ве ћег ути ца ја су би ле рас пра ве у Ра ду 
и Стра жи, на ро чи то члан ци Све то за ра Мар ко ви ћа, Пе ре То до ро-
ви ћа и пре во ди из Чер ни шев ског“.6)

Ин док три на ци ја со ци ја ли стич ким иде ја ма би ла је код ње га 
то ли ко ја ка да је Цви ји ћу по соп стве ном при зна њу у по зним го-
ди на ма та да „све дру го, осим ми сли о сре ћи чо ве чан ства, по ста ло 
спо ред ним“.7)

Јо ван Цви јић је и по пре ла ску у Бе о град 1881. го ди не у Пр-
ву бе о град ску гим на зи ју остао при истим иде ја ма – па три о ти зма и 
со ци ја ли зма. На род се во ли по пут мај ке и оца, без об ја шње ња, те 
они, ко ји су по пут ње га би ли ђа ци-па три о ти во ле ли су сво ју зе мљу 
не мо, по пут биљ ке ко ја је из ње из ра сла, од но сно, ка ко ка же Цви-
јић, „ни смо осе ћа ли да па три о ти зам тре ба ис ка зи ва ти“8) ре чи ма, 
већ спрем но шћу и ис ка зи ва њем на де лу.

На кон ма ту ре за по чи ње дру га фа за раз во ја по ли тич ке ми сли 
Јо ва на Цви ји ћа.

2) Јо ван Цви јић, Из успо ме на и жи во та, Cабрана де ла, књ. 9, СА НУ, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 1987, стр. 27.

3) Исто, стр. 25.

4) Исто, стр. 29.

5) Исто.

6) Исто.

7) Исто.

8) Исто.
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По за вр ше ној ви шој гим на зи ји Цви јић се је упи сао на ма те-
ма тич ко-при род њач ки сту диј Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду и ди пло ми-
рао 1888. го ди не са од лич ним успе хом. Озбиљ ност сту ди ја и низ 
оба ве за ко је су ишле уз од ли чан успех, као што су нпр. би ле на уч не 
екс кур зи је, под ра зу ме ва ле су ма њак вре ме на за би ло ка кво озбиљ-
ни је по ли тич ко ан га жо ва ње. На ње го во по ли тич ко не ан га жо ва ње 
сва ка ко је у овом пе ри о ду мо гло ути ца ти и то што је углав ном са-
ра ђи вао са про фе со ри ма ко ји ни су би ли из ра зи то по ли тич ки ак-
тив ни. Ипак, Цви јић је као сту дент у ме ри у ко јој му је сту диј то 
до зво ља вао, био ак ти ван у сту дент ском дру штву По бра тим ство.

По ди пло ми ра њу на Ве ли кој шко ли Цви јић је ра дио све га 
го ди ну да на као про фе сор ге о гра фи је у Дру гој бе о град ској гим-
на зи ји, да би на кон до би је не док то ранд ске сти пен ди је оти шао у 
Беч где је 1892. од бра нио док тор ску те зу под на сло вом Das Kerst-
phänomen. По про мо ци ји док то ра та Цви јић се вра ћа у Бе о град где 
од мах би ва по ста вљен за про фе со ра Ве ли ке шко ле. У том пе ри о ду 
је био пот пу но уду бљен у сво ју на у ку и из гле да ло је да ће се са мо 
њо ме и ба ви ти це лог жи во та. Но, до га ђа ји су га ву кли ка све ту по-
ли ти ке и ми мо ње го ве во ље.

Би ло је то бур но вре ме. Су ро ве по ли тич ке бор бе и на сил на 
сме на ди на сти ја у Ср би ји 1903. го ди не, по том Ца рин ски рат, па 
Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не 1908. ма ло ко ме су до зво ља ва ли 
пот пу ну по ли тич ку па сив ност. Оту да за чу ђу ју оце не о ап со лут ној 
Цви ји ће вој апо ли тич но сти ко је се од но се са мо на тај пе ри од. Те 
оце не су не тач не, јер не раз ли ку ју апар тиј ност од апо ли тич но сти, 
за сно ва не су ма хом на не ма њу по да та ка о Цви ји ће вој по ли тич кој 
ори јен та ци ји и на ро чи то о ње го вој ми сли, и не уви ђа ју ве зу из ме ђу 
ње го вог на уч ног ра да и по ли тич ког про ми шља ња о на ци о нал ним 
при ли ка ма.

И по ред ве ли ког ра да, Цви јић је жи во пра тио бур на по ли-
тич ка зби ва ња и о њи ма имао свој суд. Згро жен по гро ма шком по-
ли ти ком ди на сти је Обре но вић, ко ја га је не са мо тан ги ра ла, већ и, 
да ис ко ри сти мо Цви ји ћев оми љен из раз, „по ли тич ки узру ја ва ла“, у 
тој ме ри да ни је мо гао да се кон цен три ше на, ње му жи вот но ва жан, 
на уч ни рад, за па дао је и у оча ја ње, да би на кра ју из по ли тич ког 
ре вол та од лу чио да еми гри ра. Сво ју од лу ку об ја шња ва сле де ћим 
ре чи ма: „у Бе о гра ду су та кве при ли ке да је ап со лут но не мо гу ће ба-
ви ти се на у ком“!9) Да ли се мо же ре ћи да је апо ли ти чан не ко ко има 
сјај но ме сто на уни вер зи те ту, ве о ма до бра при ма ња, ве ли ку сла ву 

9) Ар хив Бу гар ске ака де ми је на у ка, фонд К. Ји ри че ка: пи смо Јо ва на Цви ји ћа од 27. ок-
то бра 1902. Цит. пре ма: Љу бин ка Тр гов че вић, „По ли тич ки по гле ди Јо ва на Цви ји ћа“, 
Фло ги стон, бр. 2, 1995, стр. 73.
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у мла до сти, ви сок углед у свом дру штву, а ко са мо због по ли ти ке 
ре жи ма ко ја ства ра не под но шљи ву дру штве ну кли му хо ће да на пу-
сти зе мљу ко ју то ли ко во ли?

Иако Цви јић ни је ни у том пе ри о ду при сту пио по ли тич ким 
стран ка ма, али ни је био апо ли ти чан. Ње го ва све ве ћа бли скост са 
Јо ва ном Скер ли ћем и не ким дру гим по ли ти ча ри ма, пре све га оним 
из на уч них кру го ва, ука зи ва ла је на ње гов по ли тич ки за о крет од 
ва тре ног при ста ли це иде ја Чер ни шев ског и Све то за ра Мар ко ви ћа 
(ко ји ма су по нај ви ше оста ли вер ни ор то док сни марк си сти оку пље-
ни око ССДП), ка гра ђан ској со ци ја ли стич кој ори јен та ци ји, ко ја 
та ко ђе, као ни ССДП са ко јом је ра то ва ла, ни ма ло ни је па ти ла од 
мањ ка па три о ти зма.

Пре врат из вр шен 1903. го ди не је у ње му про бу дио на ду и 
енер ги ју за де ла ње за рад оп штег до бра на ро да и др жа ве. У том 
сми слу је од зна ча ја ње го во јав но пре ци зи ра ње да од нос пре ма 
стран ка ма ни је ујед но и ге не рал ни од нос пре ма по ли ти ци као моћ-
ној по лу зи дру штве них про ме на.

Иако га је нер ви ра ла пре те ра на по ли ти за ци ја срп ског дру-
штва, а по нај ви ше бес плод не пар тиј ске бор бе, Цви јић је као уман 
и ви со ко о бра зо ван чо век са свим био све стан да се без по ли ти ке 
не мо же. Пре зи рао је по ли ти ку схва ће ну као ка фан ско-пар тиј ску 
ве шти ну, у крај њем схва ће ну као tec hne, a жу део је да у Ср би ји за-
вла да phro ne sis, од но сно по ли тич ка му дрост и раз бо ри тост. У том 
прав цу је по ла гао на де у мла де на ра шта је и сво јим сту ден ти ма је и 
јав но пре по ру чи вао упра во та кво ба вље ње по ли ти ком. Тра же ћи од 
њих да не бу ду жр тве ове ја них пар тиј ских ма ни пу ла на та, Цви јић 
им 1907. го ди не ја сно ста вља до зна ња и ма не и пред но сти ба вље-
ња по ли ти ком на оба по ме ну та на чи на, да би за кљу чио: „бу ди те 
уве ре ни да од ба ци ва њем пар ти зан ства (пар тиј ских по де ла, при-
мед ба ДС) и пар тиј ских ор га ни за ци ја не ће те за не ма ри ти по ли ти ку 
и по ли тич ко вас пи та ње. На про тив, тек ће те он да мо ћи мир но и ра-
зум но ми сли ти о пра вој по ли ти ци (под ву као ДС), о пра вим пи та-
њи ма Ср би је и срп ског на ро да“.10)

Јо ван Цви јић је сма трао и та да и ка сни је да ин те ре си др жа ве 
и на ро да мо ра ју би ти из над ин те ре са пар ти ја и по ли ти ча ра, а та да 
је би ло упра во обр ну то ста ње. Лич ни и пар тиј ски ин те рес је био 
над ре ђен оп штем, на ци о нал ном, и ту ле жи и вред ност и осно ва-
ност Цви ји ће ве кри ти ке по ли ти ча ра и пар ти ја. Као на уч ник ко ји је 
про у ча вао на род, до бро је знао шта је истин ски на род ни ин те рес 

10) Јо ван Цви јић, „О на уч ном ра ду и о на шем Уни вер зи те ту“, Го во ри и члан ци, На пре дак, 
Бе о град, 1921-1923, књ. 1, стр. 43.
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и пре зи рао је ла жи по ли ти ча ра ко ји су свој ин те рес про гла ша ва ли 
за на род ни. Ни је крио ни то да га је на ро чи то по га ђа ла оп шта со-
ци јал на бе да ко ја је усло вља ва ла сва ко вр сно, а не са мо еко ном ско 
си ро ма штво, срп ског на ро да.

Оно што пред ста вља нај зна чај ни је Цви ји ће во по ли тич ко де-
ло у овом пе ри о ду је сте ње гов, на из глед не по ли тич ки, али истин-
ски на ци о нал ни на уч ни рад, де ла о на ро ду и про сто ру на осно ву 
вр ло објек тив них и ме то дич них на уч них ис тра жи ва ња ко јим је 
уда рио те ме ље не са мо срп ској ге о по ли ти ци, већ и оно ме што са-
вре ме на по ли тич ка на у ка са ду бо ким ува жа ва њем на зи ва „по ли-
тич ком ге о фи ло зо фи јом“.11) Цви јић ће мно го ка сни је при зна ти да 
та ква ње го ва на уч на и по мно го че му аутох то на ори јен та ци ја ни је 
би ла ни ма ло слу чај на ни не за ви сна од по ли тич ких по тре ба ње го-
вог на ро да. Би ло је то упра во вре ме у ко јем се у Ср би ји и ње ном 
ге о по ли тич ком окру же њу не са мо не пре кид но и бур но по ли тич-
ки рас пра вља ло о на ро ду и про сто ру, већ се због при пад ни ка свог 
на ро да и про сто ра и ра то ва ло, и чак се спре ма ло на свет ски рат. 
Цви ји ће ви на уч ни ре зул та ти, у оној ме ри у ко јој су би ли у све ту 
ува жа ва ни као ори ги нал ни на уч ни до при но си из у ча ва њу осо би на 
тла, на ро да и ет но про це са на Бал ка ну, би ли су у Ср би ји до жи вља-
ва ни као ар гу мен та ци ја у тра га њу за нај бо љим ре ше њи ма про бле-
ма осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског, али и дру гих бал кан ских, пре 
све га ју жно сло вен ских на ро да.

Све што је Цви јић на пи сао у пе ри о ду до Бал кан ских ра то ва 
би ло је по ли тич ки из у зет но упо тре бљи во, те ма ко ли ко да он ни је 
на осно ву сво јих де ла из но сио по ли тич ке пред ло ге ни ти су ге ри сао 
за кључ ке, ла ко су их из вла чи ли дру ги. Сло бод но се мо же ре ћи да је 
ова Цви ји ће ва ства ра лач ка фа за од огром ног зна ча ја ка ко на струч-
но-на уч ном, та ко и на по ли тич ко-ло ги стич ком пла ну. Цви јић је 
срп ској по ли ти ци у ру ке дао моћ но и гро мо гла сно оруж је, по де ше-
но та ко да се мо же упо тре би ти ис кљу чи во у осло бо ди лач ке свр хе.

Сле де ћу фа зу раз во ја Цви ји ће ве по ли тич ке ми сли и де ла 
услов но мо же мо на зва ти на ци о нал ном. Она об у хва та ње го во де ла-
ње (што укљу чу је и ми шље ње), по чев од вре ме на не што пре анек-
си је Бо сне и Хер це го ви не па све до 1916. го ди не. У том пе ри о ду 
Цви јић се ан га жо вао на не дво сми сле но по ли тич ки на чин.

До та да Цви јић је сте ства рао де ло ко је је ин спи ри са ло и на-
уч но уте ме љи ло срп ску по ли ти ку, али је сам, бар што се ти че по-
ли тич ке ак ци је, био по ли тич ки че дан.

11) Ви ди нпр. Mic hael J. Sha pi ro, So cial Sci en ce, Ge op hi lo sophy and Ine qu a lity, In ter na ti o nal 
Stu di es Re vi ew, Vol. 4, Is sue 2, Sum mer 2002, р. 25.
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Но, у вре ме ни ма срп ског на ци о нал ног вре ња као ре ак ци је 
на по ступ ке Аустро-Угар ске ко је је ме ња ло укуп ни дру штве но-по-
ли тич ки жи вот, ме ња се и Цви јић. Ње го ва по ли тич ка ми сао по-
ста је убо ји ти ја, ње го ви јав ни ис ту пи су све че шћи и по ли тич ки 
ан га жо ва ни ји. Сво јим ве ли ким де лом ис ту рен у пр ви план, Цви-
јић ствар но по ста је „на ци о нал ни рад ник“, до ду ше, пре ра то ва још 
увек не све стан уло ге ко ју ће му исто ри ја на мет ну ти. По сте пе но 
укљу чи ва ње Цви ји ћа у по ли ти ку до ра то ва би ло је из раз ње го ве 
во ље ко ли ко и упли ва дру штве но-по ли тич ких окол но сти на ње га.

На Цви ји ћев на ци о нал но-по ли тич ки ан га жман ко ји је пот-
пу но био у скла ду са зва нич но про кла мо ва ним срп ским на ци о нал-
ним ин те ре сом бит но је ути ца ло и ње го во све ду бље при ја тељ ство 
са чла но ви ма ди на сти је Ка ра ђор ђе вић и ни зом зна чај них по ли тич-
ких лич но сти, са ко ји ма се ни је увек сла гао али са ко ји ма је при ја-
те ље вао (по пут во ђа на род них ра ди ка ла), а ко је су на ње га не сум-
њи во и по ли тич ки ути ца ле.

Иде ја о срп ској на ци о нал ној ин те гра ци ји у окви ру јед не др-
жа ве би ла је код ње га при сут на већ 1906. ка да је при хва тио да 
из вр ши свој пр ви по лу зва нич ни за да так у ко рист срп ске др жа ве. 
Ра ди ло се о од ла ску у Лон дон где је тре ба ло по ра ди ти на ус по ста-
вља њу по ки да них ди пло мат ских од но са, а још ви ше на об ја шње-
њу ма ке дон ског пи та ња. Ко је ово дру го мо гао бо ље од Цви ји ћа? 
Ре ла ти ван успех ко ји је по сти гао, био је пот пу но у ње го вом сти-
лу: чи ње ни ца ма је по се јао се ме бу ду ћег по ве ре ња и опре де ље ња 
за срп ску ствар код јед не ве ли ке си ле. Тај успех га је пре по ру чио 
за да ље број не зва нич не и не зва нич не ди пло мат ске ми си је ко је је 
вр шио у ко рист на ро да и др жа ве са из ве сним пре ки ди ма све до 
1920. го ди не, от при ли ке оно ли ко ду го ко ли ко тра је јед на успе шна 
ди пло мат ска ка ри је ра.

Од тог пр вог по ли тич ког ан га жма на у „слу жби ње го вог ве ли-
чан ства“ па све до по след њег, Цви јић је раз вио спе ци фи чан, те шко 
по но вљи ви по ли тич ки стил. Пре зи рао је лаж и ма ни пу ла ци ју као 
не са мо не мо рал на, већ и на ду же ста зе и у свим ва жни јим ства ри-
ма не е фи ка сна сред ства, по го то ву уко ли ко се њи ма слу же ма ли и 
сла би. Бо рио се ис кљу чи во чи ње ни ца ма а не фра за ма, на ро чи то не 
шо ви ни стич ким, на про сто већ из раз ло га што „стра ни свет не ма 
срп ска на ци о на ли стич ка осе ћа ња и за ње га су то го ле фра зе ко је ће 
он ту ма чи ти као оску ди цу до ка за и знак не зре ло сти“.12) Сва ки ви-
шак емо ци ја сма трао је штет ним, па је те жио да бу де „хла дан као 
мра мор“, сма трао је до бру при пре му пре са стан ка ви ше не го по ло-

12) Јо ван Цви јић, „О на ци о нал ном ра ду“, Прав ни жи вот, бр. 3-4, 1991, стр. 367.



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 13-31.

20

ви ном успе ха, тра гао је за сва ком мо гу ћом по ду дар но шћу ин те ре са 
схва та ју ћи да су ин те ре си кључ ни фак тор хо мо ге ни за ци је у по ли-
ти ци, но ра дио је и на њи хо вој кла си фи ка ци ји јер по ње му са мо 
„ве ћи ин те ре си“ су ти ко ји опре де љу ју др жа ве да ста ну на не чи ју 
стра ну у ра ту, а ма ли ин те ре си омо гу ћу ју тек сти ца ње на кло но сти, 
ин си сти рао је на ре ал но сти при сту па уме сто на уобра же њу да су 
на ши про бле ми нај ва жни ји сви ма на све ту са мо за то што су нај ва-
жни ји на ма, јер „свет је пун бри га“, уви ђао је зна чај про па ган де и 
уло ге ме ди ја у ис ти ца њу на ших про бле ма у пр ви план, а што ни је 
ни ма ло ла ко по сти ћи бу ду ћи да „ве ли ки на ро ди има ју да ми сле о 
це лој зе мљи ној по вр ши ни“. Био је све стан и де струк тив не уло ге 
ме ди ја, на ро чи то на до ма ћој сце ни ка да у кри зним си ту а ци ја ма ме-
ди ји по ста ју пу ки ин стру мен ти по је ди них по ли ти ча ра и псов ка ма 
и љут њом пре ма ино стран ству по стиг ну са мо то да се „сав Бе о град 
ус ко ле ба и за љу ља“ да би се по сле ис по ста ви ло ка ко су нам „те ре-
чи би ле са мо од ште те, а про тив ни ку ни су шко ди ле“. Уме сто псов-
ки тре ба про из во ди ти при ја те ље, али њих тре ба на о ру жа ва ти са мо 
исти ни тим по да ци ма ко ји им мо гу по слу жи ти као ва ља ни до ка зи 
да је срп ска стра на у пра ву. Уме сто не и сти на и емо ци ја пред ла гао 
је же сти ну кри ти ке ко ја је за сно ва на на сна зи ар гу ме на та. Био је 
до сле дан том свом сти лу, и ско ро да не ма по ли тич ке си ту а ци је ка-
да се у њој ни је та ко по на шао.

Иако беч ки ђак, упу тио је мно го пу та јет ке кри ти ке Аустро-
Угар ској због по ли ти ке ко ју је во ди ла пре ма Ср би ма и Ср би ји, а 
на ро чи то по во дом анек си је Бо сне и Хер це го ви не. Сма трао је да 
је БиХ „кључ срп ског про бле ма“. У по себ ном тек сту на пи са ном 
по во дом анек си је био је из ри чит да се „срп ски про блем мо ра ре-
ши ти си лом“ (под ву као Д.С.). Обе срп ске др жа ви це мо ра ју се по-
гла ви то вој но и про свет но нај жи вље спре ма ти, одр жа ва ти на ци-
о нал ну енер ги ју у за во је ва ним де ло ви ма срп ског на ро да, и пр ву, 
иоле по вољ ну при ли ку упо тре би ти да рас пра вља ју срп ско пи та-
ње с Аустро-Угар ском“.13) Сма трао је да је од ред ба ма Бер лин ског 
уго во ра срп ска на ци ја план ски раз би је на у ви ше др жа ва, и да је 
тим уго во ром она до ве де на у вр ло не по во љан ге о по ли тич ки и еко-
ном ски по ло жај уз Швај цар ску је ди не европ ске др жа ве без мо ра, 
уз то укље ште не из ме ђу два не при ја тељ ска цар ства, а ту те шко ћу 
је са мо већ ма уве ћа вао њен ге о граф ски по ло жај зе мље ко ја ле жи 
„на глав ној ко му ни ка ци ји ко ја из сред ње Евро пе во ди Со лу ну“,14) 

13) Јо ван Цви јић, Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ско пи та ње, Са бра на де ла, књ. 3, СА-
НУ, 1987, Бе о град, стр. 228.

14) Јо ван Цви јић, Бал кан ски рат и Ср би ја, Са бра на де ла, књ. 9, СА НУ, 1987, Бе о град, стр. 
253.
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по ло жај ко ји јој, ка ко је Цви јић с пра вом утвр дио, стал но на ме ће 
не же ље не ра то ве, ка ко у про шло сти, та ко и у бу дућ но сти. Цви јић 
је отво ре но за сту пао те зу да је Аустро-Угар ска оку пи ра ла Бо сну 
и Хер це го ви ну без ика квог исто риј ског или „на род но сног“ пра ва, 
бу ду ћи да је Бо сна и Хер це го ви на „зе мља чи сто срп ског ста нов ни-
штва“,15) и да у исто ри ји ни кад ни је при па да ла Аустри ји, већ би ла 
са мо стал на срп ска др жа ва ско ро осам ве ко ва. Исто та ко, твр дио 
је у сво јим ра до ви ма пи са ним и за ино стра ну, а не са мо за до ма-
ћу чи та лач ку пу бли ку,16) да Ср би ја ни је би ла та ко ја је же ле ла рат 
1912. го ди не, већ да се спре ма ла за ње га са мо за то што је уви ђа ла 
да ће јој би ти уско ро на мет нут. Цви јић је сма трао да ни Бу гар ска 
ни Грч ка, као ни Цр на Го ра ни су же ле ле тај рат. По ње му је Тур-
ска би ла та ко ја је при пре ма ла рат „ско ро стал ним рат ним ста њем 
на гра ни ци, очај ним по ло жа јем на ших су на род ни ка у Тур ској“17) 
и стал ним смет ња ма екс пор ту срп ских ро ба пре ко тур ске те ри то-
ри је, и што је нај ва жни је, ње на вој ска је упа ла у Ср би ју и су сед не 
зе мље без об ја ве ра та. Цви јић се ни је ли био да ди рект но оп ту жи и 
ве ли ке си ле као су крив це за из би ја ње Пр вог бал кан ског ра та бу ду ћи 
да се це лих 30 го ди на ни су по ста ра ле да из вр ше сво је оба ве зе из 
Бер лин ског уго во ра по ко ји ма је тре ба ло да Тур ску на те ра ју на ре-
фор ме ко ји ма би се бар до не кле за шти ти ла људ ска пра ва ма њи на у 
Тур ској.18) При ка зао је све по ку ша је до ви ја ња срп ске и дру гих вла-
да да се уми ло сти ве Тур ска или ве ли ке си ле, по чев од до дво ра ва ња 
Ср би је Тур ској (по са ве ту ве ли ких си ла), па све до ства ра ња Са ве-
за бал кан ских др жа ва ко ји је по ну дио Тур ској ре ше ње про бле ма 
ма њи на ства ра њем ауто ном них обла сти уз га ран ци је за хри шћан-
ско ста нов ни штво у тим обла сти ма. До след но свом уче њу о кул-
тур ним, као у крај њем ци ви ли за циј ским по ја се ви ма на Бал ка ну, 
Цви јић схва та Бал кан као ши ро ку ге о по ли тич ку гра ни цу из ме ђу 
Ис то ка и За па да, а ти ме и гра ни цу из ме ђу ци ви ли за ци ја у ко ји ма 
до ми ни ра ју вр ло су прот ста вље не ре ли ги је – ислам и хри шћан ство. 
Оту да Цви јић сма тра ја ло вим на де За па да у пре но ше ње за пад них 
де мо крат ских ин сти ту ци ја у по ли тич ки си стем Тур ске: „Тур ска је 
вер ска др жа ва, др жа ва Ко ра на, и у оним обла сти ма где жи ве из ме-
ша ни Му сли ма ни и Хри шћа ни, као и у Европ ској Тур ској, не мо же 
би ти јед на ко сти и чо ве чан ских пра ва за Хри шћа не. Устав ту не по-

15) Исто.

16) Нпр. чла нак Бал кан ски рат и Ср би ја Цви јић је на пи сао за ен гле ски ча со пис „Re wi ew of 
Re vi ews“, св. но вем бар/1912.

17) Исти чла нак.

18) Исто.
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ма же“,19) ве ли Цви јић у свом на сто ја њу да об ја сни да ни је у пи та њу 
срп ско-тур ски ет нич ки су коб, већ су коб ци ви ли за ци ја.

Та кав ка кав је био, у пр вом ре ду објек тив ни на уч ник, па тек 
он да у лип се тов ском сми слу „по ли тич ки чо век“, Цви јић ни је та јио 
ни то да и Ср би ја ите ка ко има сво је рат не ин те ре се, и за ла гао се да 
их као пот пу но оправ да не и оства ри уко ли ко до би је рат. При том 
Цви јић ни ма ло ни је крио сум њу да би се мо гло де си ти да и на кон 
рат них успе ха Ср би је „јед на ве ли ка си ла“ по ни шти срп ске рат не 
ре зул та те, што се де ли мич но и оства ри ло.

Рат ни циљ Ср би је по Цви ји ћу је пре све га вра ћа ње про сто ра 
Ста ре Ср би је у др жав но кри ло Ср би је, про сто ра у ко ји „спа да Но-
во па зар ски Сан џак (или зе мљи ште од ју жне бо сан ске гра ни це до 
Ми тро ви це), Ко со во По ље са При шти ном, Ме то хи ја са ва ро ши ма 
Пећ и При зрен; на по слет ку не ке обла сти ју жно од Шар-пла ни не. 
Ју жна гра ни ца Ста ре Ср би је, или упра во гра ни ца ко ја де ли сфе ре 
срп ских и бу гар ских ин те ре са, од ре ђе на је спо ра зу мом из ме ђу Ср-
би је и Бу гар ске. Ста ра Ср би ја из ла зи уза ним по ја сом на Ја дран ско 
мо ре око Ска дра, Ље ша и Дра ча“.20)

Раз ло зи за при па ја ње Ста ре Ср би је ма тич ној др жа ви ни су 
по ње му тек исто риј ске при ро де, ма да и о њи ма Цви јић оп шир но 
го во ри као о јед ном од ва жних ар гу ме на та. Мно го ва жни ји раз лог 
је пер ма нент но и је зи во на си ље ко је спро во де Ар ба на си над Ср-
би ма и уоп ште хри шћан ским жи вљем уз бла го слов тур ске вла сти. 
Цви јић за ла же сав свој на уч ни ауто ри тет и труд од два на ест го ди-
на ис тра жи ва ња те обла сти да би уве рио свет да је ста ње у Ста рој 
Ср би ји по сте пе ну анар хи је и ко ли чи ни и ра зно вр сно сти на си ља 
„је дин стве но у све ту“.21) Ње гов из ве штај о том ста њу упу ћен ино-
стра ној јав но сти је исто вре ме но и дра ма ти чан апел: „Вла сти не ма 
или је не моћ на. Жи ве из ме ша но две вр сте ста нов ни штва раз не ве-
ре, и ме ђу њи ма ни су ре гу ли са ни ни ка кви људ ски од но си и не ма 
ни ка квих нор ми. Јед но су Му ха ме дан ци, на ро чи то Ар ба на си, сви 
на о ру жа ни, а дру го Ср би, ко ји ма је за бра ње но оруж је но си ти.“22) 
Цви јић је до у тан чи не из ло жио си стем на си ља по мо ћу ко га Ар-
ба на си исла ми зи ра ју, исе ља ва ју или ис тре бљу ју Ср бе и дру ге хри-
шћа не. До каз вер ске и кон фликт но-ци ви ли за циј ске ди мен зи је те 
срп ске тра ге ди је је упра во факт да на си ље над Ср би ма пре ста је 

19) Исто.

20) Јо ван Цви јић, Бал кан ски рат и Ср би ја, Са бра на де ла, књ. 9, СА НУ, 1987, Бе о град, стр. 
255.

21) Исто.

22) Исто.
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чим се исла ми зи ра ју и ар ба ни зи ра ју. Тек та ко за до во ља ва ју и ор-
га ни за то ра и из вр ши о ца на си ља. По Цви ји ћу, ве ћи на ар ба на шког 
ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји је срп ског по ре кла („у це лом 
Ко со ву не ма Ар на у ти на ко ји не зна и срп ски је зик, и ти су ве ћи ном 
срп ског по ре кла“23)) и за то на во ди број не на уч не до ка зе.24) Ре зул-
тат је по ни ште ње не са мо на ци о нал не све сти већ и де ла хри шћан-
ске европ ске ци ви ли за ци је, јер се ра ди и о ње ном уз ма ку пред на-
си љем ре пре зен та на та дру ге ци ви ли за ци је. Цви јић са пра вом још 
та да, као и Се мју ел Хан тинг тон да нас у свом де лу „Су коб ци ви-
ли за ци ја“ као нај ва жни ју од ли ку јед не ци ви ли за ци је не од ре ђу је 
ет нич ку већ вер ску при пад ност. За ње га је то су коб исла ма и хри-
шћан ства. До та да шњи ре зул тат тог су ко ба ни су са мо ужа сне пат ње 
хри шћа на под Му ха ме дан ци ма, већ и стал не ми гра ци је, као по ли-
тич ки усло вље на ме та ста зич ка кре та ња ста нов ни штва на Бал ка ну. 
На си ље, па тек он да бе да, опет углав ном про у зро ко ва на на си љем 
вла сти про у зро ко ва ле су по Цви ји ћу и та ла се ве ли ких ми гра ци ја 
и ми кро-ми гра ци је по ро дич но-за дру жног ка рак те ра. Бе жа ло се ка 
све ту хри шћан ства, без ика кве на ме ре да се, ка ко не ки твр де, угро-
зи Евро па еко ном ски и раз би је ет нич ки. На про тив, Ју жни Сло ве-
ни, у пр вом ре ду Ср би, су и на кон ми гра ци ја увек оста ја ли оно што 
су би ли – пр ви ци ви ли за циј ско-вој ни бе дем пред тур ском на је здом.

За ни мљи во је да Цви јић у по ме ну том члан ку ин ди рект но 
при зна је сво ју по ли тич ку уло гу у збли жа ва њу бу гар ског и срп ског 
кра ља при ли ком њи хо ве при род њач ке екс ур зи је на Ко па о ни ку 
1909. го ди не,25) ко ју на ши ис тра жи ва чи ма хом оце њу ју као не по ли-
тич ку, а и, уко ли ко пак на зи ру ње ну по ли тич ку ди мен зи ју, за то не 
на ла зе до ка зе, ко је им је, ето сам Цви јић пру жио у свом јав ном на-
пи су, до ду ше за ен гле ски ча со пис. Тим сво јим по ступ ком Цви јић је 
сна жно под у про на по ре срп ског ми ни стра спољ них по сло ва Ми ло-
ва на Ми ло ва но ви ћа да Бу гар ска и Ср би ја тај но скло пе са вез,26) што 
је ре зул ти ра ло ве ли ким рат ним успе хом по обе зе мље.

У ана ли зи мо гу ћег рат ног рас пле та Цви јић се ис ка зу је као 
вр стан по ли тич ки ана ли ти чар и прог но зер ка да стре пи од упли-
та ња ве ли ких си ла ко је ис кљу чи во сле де са мо сво је ин те ре се, а 
по себ но од Аустро-Угар ске. У свом пре да ва њу „О на ци о нал ном 
ра ду“ одр жа ном 1907. Цви јић је из нео тврд њу да Ср би ја има „ве о-

23) Исто, стр. 257.

24) Исто.

25) Исто, стр, 259.

26) Ви ди: Дра ган Си ме у но вић, „Ми ло ван Ми ло ва но вић – чо век ко ји је ство рио Бал кан ски 
са вез“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4, 2013, стр. 221-254.
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ма те жак, али ва жан ге о по ли тич ки по ло жај на пу ту не мач ког про-
ди ра ња на Ис ток, да тре ба тра жи ти осло нац код за пад них си ла, да 
се у на ци о нал ном ра ду ан га жу је на ша ин те ли ген ци ја, да се у уну-
тра шњој по ли ти ци из бег ну штет на стран ча ре ња“. Већ та да Цви јић 
по га ђа да ће „Аустро-Угар ска има ти про тив се бе не са мо Ср би ју и 
Цр ну Го ру... већ ве ро ват но и Ру си ју, и још ко ју од Ве ли ких Си ла“.27)

У Цви ји ће вим по ли тич ким ана ли за ма и рас пра ва ма до из ра-
жа ја не до ла зи са мо струч но зна ње, већ и по ли тич ка му дрост. Мир 
на Бал ка ну пред ста вља пр вен стве но као ин те рес Евро пе, а раз лог 
за ту тврд њу на ла зи у ис прав ној, и да нас по ли тич ки ва лид ној те-
зи да ста бил но под руч је пред ста вља нај бо ље тр жи ште за раз ви-
је не зе мље. Зна ју ћи шта Евро пу нај ви ше ин те ре су је на Бал ка ну 
про це њу је да ће ку пов на моћ „осло бо ђе ног бал кан ског се ља ка 7,5 
пу та би ти ве ћа“ не го што је по ро бље ног, па ће за „то ли ко би ти ве-
ћи би ти им порт ин ду стриј ских про из во да у ове обла сти“.28) Ти ме 
ве ле мај стор ски ства ра код стра на ца сна жан мо тив да да ју по др шку 
за при па ја ње Ста ре Ср би је срп ској но во ве ков ној др жав ној тво ре-
ви ни. Но, ва ља на гла си ти да Цви јић ни је те жио ма ни пу ла ци ји, већ 
да је истин ски био за ура ста ње Ср би је у Евро пу. Ње го ва про е вроп-
ска опре де ље ност ви ди се из ње го ве ви зи је бу ду ће срп ске др жа ве. 
Ње но ства ра ње би ће до би так за Евро пу јер, „је дан но ви део Евро пе 
отво ри ће се и по ста ће при сту па чан ра ду, оп штој утак ми ци и бо-
гат ству. За европ ску кул ту ру би ће за до би је на но ва област“.29) По 
ње му, Евро па ће про пу сти ти ту шан су ако до зво ли да се ство ри 
дис ба ланс прав де на Бал ка ну, а на ро чи то на ште ту срп ског на ро да, 
јер „ухап шен на род“ као што је срп ски не ми нов но те жи про ме ни 
сво га по ло жа ја, па и по це ну су ко ба са ве ли ким си ла ма.

Слич не ста во ве у ко рист оства ри ва ња срп ског на ци о нал ног 
ин те ре са Цви јић је за у зи мао и у то ку пр ве две го ди не Пр вог свет-
ског ра та. На уч но је оспо рио осва јач ку по ли ти ку Аустро-Угар ске 
по ка зу ју ћи да је она ана хро на, не за то што је им пе ри јал на, већ за то 
што за про дор на но ва тр жи шта ви ше ни су би ла нео п ход на прет-
ход на вој на осва ја ња. Дру ге раз ви је не зе мље су већ осва ја ле и по-
ко ра ва ле дру ге ин ве сти ци ја ма и уоп ште ка пи та лом, а не оруж јем. 
У пр вим го ди на ма Пр вог свет ског ра та Цви ји ће ве иде је „по ста ју и 
са став ни де ло ви срп ске по ли ти ке и њен зва нич ни рат ни про грам“. 
Би ле су то још увек го ди не у ко ји ма се по на шао по нај ви ше на ци-
о нал но. Ње го ве иде је су та да још увек под ло га рат ним ци ље ви ма 

27) Исто, стр. 261.

28) Исто.

29) Исто.
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Ср би је у по гле ду суд би не ју жних кра је ва, пре све га Ма ке до ни је. 
То ће иза зва ти у про ме ње ним рат ним окол но сти ма и ра зи ла же ња 
ССДП са Цви ји ће вим ста во ви ма.

Јо ван Цви јић се ни та да ни ка сни је ни је оба зи рао на Ту цо-
ви ће ве опа ске, о ко ји ма ни је ве ро ват но мно го ни знао. Ње му је у 
све ту прак тич не по ли ти ке нај ви ше сме та ла Па ши ће ва не ка рак тер-
ност у од но су са ин те лек ту ал ци ма, па и са њим са мим. То је био 
и основ ни раз лог за што је Цви јић пре ки нуо са рад њу са срп ском 
вла дом и по ву као се у Швај цар ску на кон ми си је у Со лу ну 1915. 
го ди не. Но ни та мо ни је пре ки дао свој ро до љу би ви ан га жман, ан-
га жу ју ћи се на ху ма ни тар ним по сло ви ма, ко ји су ипак би ли ис под 
ни воа оно га што је мо гао од се бе да ти на ро ду и др жа ви.

То је ујед но и вре ме ка да кли це ју го сло вен ске иде је у усло-
ви ма про ме не рат не сре ће до би ја ју и код ње га на ва жно сти, бар 
оно ли ко ко ли ко у срп ским зва нич ним по ли тич ким кру го ви ма.

За мах ју го сло вен ске иде је об у зео је Цви ји ћа на ро чи то у то ку 
по след ње две рат не и у пр вим по рат ним го ди на ма. Ти ме за по чи-
ње ју го сло вен ска фа за ње го вог по ли тич ког ан га жма на и по но во се 
ства ра ју усло ви да Цви јић при хва ти уло гу по ли тич ког по сред ни ка, 
про па ган ди сте др жав них иде ја и вла ди ног и ме ђу на род ног екс пер-
та од нај ве ћег зна ча ја.

Ју го сло вен ске иде је су на и ме код Цви ји ћа би ле при сут не већ 
ве о ма ра но, али ни ти су би ле че сте ни ти су би ле до ми нант не. Већ 
у ра ду о анек си ји Бо сне и Хер це го ви не сма тра да се у вре ме ну ко је 
до ла зи „на сло бод ним осно ва ма мо же ство ри ти ју го сло вен ска кул-
тур на и др жав на за јед ни ца“.30) Ар гу мент за ту тврд њу је на ла зио у 
чи ње ни ци да по сто је ши ро ко рас про стра не те жње Ју жних Сло ве-
на на „чи та вом ју го сло вен ском ком плек су од Тр ста до Со лу на“.31) 
Код ње га та да још увек до ми ни ра срп ска др жа во твор на иде ја, а 
ју го сло вен ство је тек па ра лел ни, ком пле мен тар ни про је кат про-
јек ту оства ре ња срп ског све на род ног и др жав ног је дин ства. Цви-
јић ће још ду го ства ра ње за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве ви де ти 
као мо гућ ност да се сви Ср би на ђу у за јед нич кој др жа ви, а тек у 
по след њим рат ним го ди на ма и као мо гућ ност да се пра вед но ре-
ши пи та ње су жи во та свих Ју жних Сло ве на. У то ку Пр вог свет ског 
ра та на пи сао је сту ди ју Је дин ство Ју го сло ве на, из ра дио уз по моћ 
са рад ни ка и кар те бу ду ће ју го сло вен ске те ри то ри је, али са свим у 
складy са рат ним ци ље ви ма сво је др жа ве по нај ви ше је то учи нио у 
про па ганд не свр хе. Та сту ди ја оди ше се ри о зном на уч ном ар гу мен-

30) Јо ван Цви јић, Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ско пи та ње, стр. 228.

31) Исто.
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та ци јом ка ко о ге о по ли тич кој це ло ви то сти ју го сло вен ског про сто-
ра, та ко и о ну жно сти ње го вог об је ди ња ва ња у јед ну др жа ву ко ја 
би на по кон омо гу ћи ла свим Ју жним Сло ве ни ма сло бо дан и ду го 
иш че ки ван по ли тич ки, кул тур ни и еко ном ски су жи вот. Цви ји ћев 
план ни је укљу чи вао Бу га ре за то што је он био ду бо ко раз о ча ран 
њи хо вим др жа њем у бал кан ским ра то ви ма. У том прав цу Цви јић 
из но си ра ци о нал ну кон ста та ци ју да су Бу га ри про пу сти ли сво ју 
исто риј ску шан су за збли же ње са Ср би ма, али уз огра ду да је мо гу 
по но во за до би ти на кон ду гог пе ри о да про то ка вре ме на и у слу ча-
ју евен ту ал не де мо кра ти за ци је бу гар ског дру штва. Сва ко њи хо во 
спа ја ње са Ју жним Сло ве ни ма сма трао је 1918. не са мо као „уто пи-
ју“ већ и као опа сност по но ву др жа ву у ко јој би Бу га ри би ли оно 
што су по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та по ње му не у мит но би ли 
– „је дан ма ли на род... ис пу њен мр жњом и за ви шћу“.32)

Крај ра та, по себ но 1919. и 1920. го ди на су вре ме ка да Цви јић 
на де лу до ка зу је сво је ју го сло вен ско опре де ље ње. Ан га жо ван као 
наш нај е ми нент ни ји екс перт за пи та ња гра ни ца, са истим се жа ром 
бо рио и за гра ни це хр ват ског и сло ве нач ког као и срп ског на ро да, 
као гра ни це њи хо ве бу ду ће за јед нич ке др жа ве. Кон фе рен ци ја ми ра 
у Па ри зу ко ја је врх ње го вог екс перт ско-по ли тич ког ан га жо ва ња 
је по твр ди ла не са мо вред ност ње го вог на уч ног ауто ри те та пред 
ко јим су се по ви но ва ли стра ни др жав ни ци, већ и ње го во искре-
но ју го сло вен ство. Исти успех ни је по но вио у свом на по ру да у 
свој ству пред сед ни ка ју го сло вен ске ко ми си је но вој др жа ви при са-
је ди ни Ко ру шку 1920. го ди не, јер је ису ви ше ве ро вао да ће се сло-
ве нач ки на род опре де ли ти на пле би сци ту за жи вот у Кра ље ви ни 
СХС, а не у Аустри ји. Ре зул тат тог пле би сци та је пр во раз о ча ре ње 
Јо ва на Цви ји ћа у ју го сло вен ство.

Ипак, не тач не су тврд ње да се Цви јић већ та да пот пу но окре-
нуо од ју го сло вен ства. И на кон што су по че ла пр ва ме ђу на ци о нал-
на тре ња, у пр вом ре ду из ме ђу Ср ба и Хр ва та, Цви јић је га јио уве-
ре ња да су у пи та њу тек про ла зне те шко ће на пу ту ка ста па њу у 
је дан на род. Тач но је прог но зи рао да ће те пре пир ке тра ја ти „још 
сто го ди на“, али ни је знао да ће се оне окон ча ти та ко стра шним 
ра то ви ма и ге но ци дом. Гре шио је кад ни је при да вао па жње вер-
ским раз ли ка ма ме ђу на ро ди ма ко ји су ушли у но ву др жа ву као 
бит но ли ми ти ра ју ћем фак то ру ства ра ња „ју го сло вен ске на ци је“, и 
што је ису ви ше др жао до за јед нич ког је зи ка као амал га ма и га ран-
та трај ног за јед ни штва. Но, та кво ње го во ми шље ње, укљу чив ши 
и за блу де, би ло је при ро дан део ње го вог нор ма тив но-он то ло шког 
при сту па по ли ти ци у ко ме је до ми ни рао прин цип „тре ба“, по ве-

32) Јо ван Цви јић, „Бе да у Ср би ји и на ша ве ра“, Го во ри и члан ци, књ. 2, с. 154.
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зан са ан тро по ло шким оп ти ми змом и уве ре њем у мо гућ ност спо ја 
ети ке и по ли ти ке.

Је ди но у ко га ни је ве ро вао до кра ја жи во та би ли су про фе си-
о нал ни по ли ти ча ри.

Ве о ма по пу ла ран у све у куп ној ју го сло вен ској јав но сти на-
кон ра та, че сто је био спо ми њан као мо гу ћи ми ни стар, па и пред-
сед ник вла де, па се у тек сту ко ји је об ја ви ла По ли ти ка у де цем бру 
1923. го ди не не са мо јав но огра дио од те мо гућ но сти, већ је и ве-
о ма тач но за па зио да је вре ме ње го ве по ли тич ке упо тре бљи во сти 
про шло. У оној ис тој ме ри у ко јој је био на кра ју ра та не за мен љив 
услед сво је на уч не струч но сти у ча су по вла че ња др жав них гра ни-
ца, он ни је био на кон ра та мно го упо тре бљив у кон стру и са њу уну-
тра шњег по ли тич ког уре ђе ња зе мље. За све по сто ји вре ме, за пи сао 
је му дри Со ло мон. Јо ван Цви јић је дао нај бо ље од се бе он да ка да је 
у по ли ти ци вре ме би ло од ре ђе но као ње го во.

У гра ђи по сто је тра го ви да је и сам мо нарх Алек сан дар Ка-
ра ђор ђе вић, ко ји је Цви ји ћу ина че био ве о ма склон, ка да му је др 
Иван Ри бар 1920. го ди не пред ло жио Цви ји ћа за пред сед ни ка, од-
ба цио та кву мо гућ ност.33) На про сто, краљ је био све стан да је Цви-
ји ће во вре ме прак тич не упо тре бљи во сти у по ли ти ци де фи ни тив но 
про шло, а то је кри те ри јум ко јим се нај че шће ру ко во де сви по ли-
ти ча ри у ре ла ци ја ма са на уч ни ци ма и уоп ште ин те лек ту ал ци ма.

Ни Цви јић ни је ме шао лич но при ја тељ ство са по ли тич ким 
убе ђе њи ма. Ње го ва не сум њи во ве ли ка при ват на бли скост са Алек-
сан дром, Ђор ђем и Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем (ко ји су чак по се ћи-
ва ли ње го ва јав на пре да ва ња), ни је га спре ча ва ла да јав но ис ка зу је 
сво ју опре де ље ност за со ци ја ли стич ке иде је. Не тач но је да је Цви-
јић ре као за се бе да је со ци ја ли ста тек пред крај сво га жи во та. Он 
је то чи нио јав но и ра ни је у ра зним при ли ка ма, на при мер упра во 
те 1920. ка да је у за гре бач ким „Но во сти ма“ од 11. апри ла  обра зло-
жио за што се не же ли при хва та ти ме ста пред сед ни ка вла де из ме ђу 
оста лог и ти ме, што је, ка ко сам ка же, „ду бо ко за га зио у со ци ја ли-
зам у ко ме ви ди је ди ни спас и из лаз из си ту а ци је по сле тра гич них 
до га ђа ја на ших“. Осим то га, осе тио је да про це си рас та ка ња фра-
гил ног ју го сло вен ског је дин ства до би ја ју на за ма ху услед по сто ја-
ња два фак то ра за ко је ни је на ла зио ре ше ње, сем да их „што ви ше 
убла жи мо“.34) То су по ње му две пре те ра но сти: „код Ср ба на ци-
о на ли зам, а код Хр ва та др жав но прав ни мен та ли тет“.35) У по ру ци 

33) Ви ди: Ни ко ла Ми лу ти но вић, „На пред на по ли тич ка кон цеп ци ја Јо ва на Цви ји ћа“, Но ви 
ле то пис Срп ског кул тур ног дру штва, Про свје та , За греб, бр. 4-5, 1972.

34) „По здрав проф. Ј. Цви ји ћа“, На род, Са ра је во, 18. сеп тем бар 1922.

35)  Исто.
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Кон гре су јав них рад ни ка одр жа ном у За гре бу 1922. Цви јић сма тра 
да је „нај ва жни је: да се Хр ва ти ста ве у по ло жај Ср ба и да раз у ме ју 
на ше до ско ра шње пат ње, гу бит ке и по жр тво ва ња, а Ср би да се ста-
ве у по ло жај Хр ва та и да раз у ме ју њи хо ва осе ћа ња, су рев њи во сти 
и осе тљи во сти“,36) чи ме на из глед ну ди ба ланс, али за пра во ста вља 
Ср бе и Хр ва те у две раз ли чи те по зи ци је – Ср бе у исто риј ско-жр-
тве ну, а Хр ва те у ло ше-ка рак тер ну.

Јо ван Цви јић је на ста вио да уче ству је у јав ном жи во ту но ве 
др жа ве, оно ли ко ко ли ко му је на ру ше но здра вље до пу шта ло, др-
же ћи јав на пре да ва ња ши ром зе мље и пи шу ћи члан ке ко ји су са-
др жа ва ли по ли тич ке по ру ке по пут оних о по тре би де цен тра ли за-
ци је др жа ве, ме ња ња име на др жа ве у име Ју го сла ви ја и сл. Ве о ма 
је во дио ра чу на о те шком по ло жа ју рад нич ке кла се и си ро ма шних 
се ља ка чи ји се број по ње му дра стич но уве ћао у но вој др жа ви. Со-
ци ја ли стич ке иде је се код ње га пре по зна ју не са мо у че стој бри зи 
за рад ни ке, не го и у мно го че му дру гом ве за ном за иде ју со ци јал не 
прав де, али и у ве ри у не ми нов ност ре во лу ци је ко ју је ис ка зао у 
ја ну а ру 1923. тврд њом да ће по ли тич ко зло „мо ра ти да иза зо ве ре-
во лу ци ју у зе мљи и да ће мно ги стра да ти“.37) У члан ку об ја вље ном 
у „По ли ти ци“ де цем бра 1923. Цви јић о сво јој жи вот ној по ли тич кој 
ори јен та ци ји де цид но ка же: „Ја сам по сво јим уве ре њи ма о еко-
ном ским и дру штве ним пи та њи ма и ра ни је при па дао ле ви ци оних 
ко ји има ју де мо крат ске по гле де (под ву као ДС), а са да по сле ових 
стра шних до га ђа ја оти шао сам још да ље пре ма со ци ја ли зму“. У 
том сми слу од мах и об ја шња ва ко ме је на ме ње на убу ду ће ње го ва 
по ли тич ка по др шка: „У по ли тич ком по гле ду ја же лим са мо по ма-
га ти рад оних но вих ге не ра ци ја ко је не ће си па ти но во ви но у ста ре 
ме хо ве“.

Ипак, уко ли ко би смо се мо ра ли опре де љи ва ти шта је пре 
све га на по ли тич ком пла ну био Јо ван Цви јић ди ле ме не би би ло. 
Сав ње гов рад и ско ро цео по ли тич ки ан га жман био је пре све га 
па три от ски, би ло срп ски, би ло ју го сло вен ски. Со ци ја ли зам је тек 
био ње гов ин те лек ту ал ни из бор ме ђу иде о ло ги ја ма ко ме ни је пру-
жао мно го при ли ка да за жи ви у ње го вом прак тич ном по ли тич ком 
ан га жма ну, без сум ње из мно го ра зно род них раз ло га.

Ње го ва рас пе тост из ме ђу на у ке и по ли ти ке над ко јом је че-
сто и сам ла мен ти рао би ла је при вид на. Уисти ну, био је ду хом увек 
ве ран на у ци, а ипак де лом по да тан по ли ти ци. Пр во из жи вот ног 
опре де ље ња, а дру го из па три от ског осе ћа ња.

36) Исто.

37) Днев ник Еми ла Цве ти ћа, Бе о град, Ар хив СА НУ, ру ко пис.
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У сво јим спи си ма пре ци зно је де фи ни сао мно штво по ли тич-
ких по ја ва: ти по ве по ли тич ког за јед ни штва, по себ но др жа ву, пој-
мо ве ет но са, на ро да и на ци је, по ли тич ког интерeса и мно го још 
че га дру гог, а, што је и да нас ва жно за на шу сре ди ну, ука зао је на 
ре ал но ве ли ке мо гућ но сти до сто јан стве ног и по на род ко ри сног 
не пар тиј ског ан га жо ва ња ин те лек ту а ла ца у по ли ти ци. Још је бит-
ни је то што је по твр дио ту мо гућ ност прак сом лич ног при ме ра.
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Dra gan Si me u no vic

THE CHA RAC TE RI STICS OF PO LITICAL 
THO UGHT OF JO VAN CVI JIC

Re su me
This con tri bu tion aims to shed so me light on, hit her to unex plo red 

wit hin sci en ti fic re se arch as an spe ci fic to pic, po li ti cal tho ught of gre-
at Ser bian ge o grap her and et hno lo gist Jo van Cvi jić (1865-1927), thro-
ugh analysis of his works and do cu ments, but al so his ac ti ons, which, 
in very spe ci fic so cial and po li ti cal cir cum stan ces in Ser bia du ring the 
first de ca de of 20th cen tury in di spu tably had cer tain po li ti cal di men sion. 
Pro no un cedly po li ti cal ac ti vity of Jo van Cvi jić con sists of his in ter na ti-
o nal en ga ge ment as an ex pert in the pro cess of esta blis hing the bor ders 
of newly for med King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes.

Using hi sto ri cal com pa ra ti ve met hod and con tent analysis the 
aut hor has de ter mi ned that Cvi jić’s po li ti cal tho ught can be la be led as 
de ve lo ping. This de ve lop ment can be di vi ded in se ve ral pha ses, star ting 
with the ti me of early in fa tu a tion with the ide as of so ci a lism and pa tri-
o tism, fol lo wed by the pha se of be nign na ti o na lism du ring the Bal kan 
Wars and first half of the First World War, then pha se of Yugo sla vism in 
the se cond half of that war, which la sted un til the end of his li fe, when 
he com ple tely tur ned to so ci a list ide als of his youth – which can, for 
that re a son, be de scri bed as a ti me of Cvi jić’s open advo ca ting for ide as 
of so ci a lism.

Jo van Cvi jić was very early ex po sed with pa tri o tic and so ci a list 
ide as. With the pa tri o tic ide as he was in stil led with by his fa mily, and 
with the so ci a list ide as in se con dary school, by his te ac hers. In the pe-
ri ods sin ce the an ne xa ti on of Bo snia and Her ze go vi na in 1908, thro ug-
ho ut the Bal kan Wars, and by the mid dle of First World War, Cvi jić’s 
po li ti cal tho ught was mostly na ti o na list, and af ter that Cvi jić starts to 
de fer to ide as of Yugo sla vism, be co ming soon one of its most vo cal 
advo ca tes. Alt ho ugh he in ve sted his gre at na me and enor mo us energy 
in to for ma tion of sta te union of Serbs, Cro ats and Slo ve nes, Jo van Cvi-
jić was al so among the first pro mo ters of Yugo sla vism who be ca me 
di sap po in ted in it. He re fu sed all po li ti cal fun cti ons, in clu ding the po-
si tion of pri me mi ni ster. Whi le re ma i ning clo se to the king and ot her 
mem bers of Ka ra đor đe vić dynasty, un til the end of his li fe he stayed 
loyal only to so ci a list ide as, even pu blicly cal ling for re vo lu tion.

The aut hor con clu des that Cvi jić’s po li ti cal tho ught and ac ti ons 
can be, from the o re ti cal po int of vi ew, con si de red as ci vi cally pro fi led 
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* Овај рад је примљен 20. но вем бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.

so ci a list po li ti cal en ga ge ment, be lon ging by the mo der nity of its con-
cept com ple tely to Cen tral Euro pean, and by the form of its ex pres si on 
equ ally to na ti o nally and su pra-na ti o nally mo ti va ted Ser bian po li ti cal 
tho ught of his ti me. By its ob jec ti ves and the di rec tion of ac ti ons, his 
po li ti cal tho ught and ac ti vity we re a mix tu re of ex pres si ve pa tri o tism 
and in tro ver ted sympathy for so ci a lism.
Key words: Pa tri o tism, So ci a lism, Na ti o na lism, Yugo sla vism, Old Ser bia
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Катарина В. Ђурђевић
Београд

ПОЛИТИЧКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ У 
ПЛАТОНОВИМ ДИЈАЛОЗИМА 

ДРЖАВА И ЗАКОНИ*

Сажетак
У овом ра ду по ку ша ће мо да по ка же мо ка ко је Пла то но-

во уче ње о нај бо љој (иде ал ној) др жа ви бит но од ре ђе но ње го вом 
он то ло ги јом. У пе ри о ду из ме ђу пи са ња Државеи ЗаконаПла тон 
раз ви ја Теоријуначела,а ова те о риј ска по зи ци ја усло вља ва прин-
ци пи јел ну про ме ну у раз у ме ва њу уре ђе ња др жа ве до ко је до ла зи у 
ди ја ло гу Закони, и на дру га чи ји од нос Пла то на пре ма де мо кра ти ји. 
За хва љу ју ћи пре све га ра до ви ма Хан са Кре ме ра (H. Krämer) уоч-
љи во је да Пла тон ре ви ди ра ра ну по ста ву те о ри је иде ја. При кла-
ња ју ћи се ста но ви шту да у ан тич ком епо хал ном скло пу пр ва фи-
ло зо фи ја пред ста вља осно ву за гно се о ло шка, етич ка и по ли тич ка 
уче ња, ов де смо на сто ја ли да у ди ја ло гу Закони ре флек ту је мо ову 
про ме ну, због ко је је по ме ну ти ди ја лог раз ли чит у од но су на ра ни је 
пи са ну Државу.
Кључ не ре чи: др жа ва, за ко ни, пра вич ност, вла да ри, јед но, мно штво, иде-

ја, ма те ри ја, ум, ну жност

1. ОН ТО ЛО ГИ ЈА И ПО ЛИ ТИ КА

Ста но ви ште да је Пла то но ва по ли ти ка, од но сно ње го во раз-
у ме ва ње др жа ве бит но од ре ђе но он то ло ги јом, су о ча ва се са при-
го во ри ма, ко ји ин си сти ра ју на то ме да је већ код Пла то на на де лу 
ја сна по де ла зна ња, ко ја ће по ста ти крај ње екс пли цит на код Ари-
сто те ла (у ње го вом раз лу чи ва њу те о рет ског, као зна ња ра ди зна ња, 

* Овај рад је скраћена и прерађена верзија дипломског рада аутора
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и прак тич ког, као зна ња ра ди де ло ва ња). Та ко Еуген Финк,1) бра-
не ћи из вор ност Пла то но ве по ли тич ке фи ло зо фи је, твр ди ка ко не 
сто ји те за да су Пла то но ва ети ка и по ли ти ка са свим у сен ци ње го ве 
он то ло ги је.

У ди ја ло гу Државник, ко ји је на пи сан у раз до бљу из ме ђу 
на стан ка Државе и пи са ња Закона, Пла тон раз лу чу је др жав нич ко 
зна ње од дру гих об ли ка зна ња. Стра нац, ко ји у при су ству Со кра та 
у ства ри во ди овај ди ја лог, сма тра да се др жав нич ко зна ње мо ра 
обе ле жи ти по себ ним пој мом „ко ји са мо ње му при па да“.2) Ме ђу-
тим, у овом ди ја ло гу не ма го во ра о по де ли на прак тич ка и те о-
рет ска зна ња, за то што по јам „прак тич ко“ ов де озна ча ва оно што 
Ари сто тел име ну је тер ми ном „по и е тич ко“. Прак тич но, др жав нич-
ко зна ње, пре ма Државнику, при па да те о ри ји. На осно ву то га, Пла-
тон у овом ди ја ло гу пот цр та ва ве зу из ме ђу фи ло зо фи је и по ли ти ке, 
на су прот пре те ћем со фи стич ком ба вље њу по ли ти ком. Пре ма то ме, 
иако се мо же мо сло жи ти са Фин ко вом тврд њом да је сва кој правој 
фи ло зо фи ји стра на на кнад на при ме њи вост по је ди них вр ста зна ња 
на дру га под руч ја, код Пла то на по ли ти ка ипак под ра зу ме ва те о рет-
ско зна ње, ко је не по сред но упу ћу је на свет иде ја, што у из ве сном 
сми слу при зна је и Финк, на на ве де ном ме сту. То, уоста лом, ни је 
осо бе ност са мо Пла то но вог уче ња; сле де ћи ин тер пре та ци ју Јо а ки-
ма Ри те ра, мо же мо ре ћи да се исто до га ђа и код Ари сто те ла.3)

У Пла то но вој Држави ја сно је по ка за на ве за из ме ђу фи ло зо-
фи је и по ли ти ке: фи ло зо фи тре ба да бу ду вла да ри, од но сно вла да-
ри тре ба да по ста ну фи ло зо фи, из раз ло га што је ди но фи ло зо фи ја 
га ран ту је зна ње о оно ме што је до бро; је ди но бла го да ре ћи фи ло-
зоф ском зна њу мо же се до спе ти до па ра диг ме, на осно ву ко је тре ба 
уре ди ти по ли тич ку за јед ни цу, ко ја „ни на ко ји дру ги на чин не би 
мо гла би ти срећ на, осим кад би је, угле да ју ћи се на бо жан ство, на-
цр та ли сли ка ри“.4)

Оно што Пла тон за ме ра по ли тич ким си сте ми ма ње го вог 
вре ме на је сте не у ви ђа ње истин ског узо ра, пре ма ко ме тре ба об-
ли ко ва ти др жа ву. Дру гим ре чи ма, сва др жав на уре ђе ња та да шње 

1) E. Fink: „Me taphysik der Er zi e hung“ у WeltverstandnisvonPlatoundAristoteles, Frank furt 
a. M. 1970, стр. 27-42.

2) Пла тон, Државник258 с, у Кратил,Теетет,Софист,Државник, Пла то, Бе о град, 2000. 
стр. 301, у да љем тек сту – „Nom.“

3) Јо а ким Ри тер, „На у ка о из во ру и сми слу те о ри је код Ари сто те ла“, у Метафизикаипо-
литика, ФПН, За греб, 1987. стр. 54.

4) Пла тон, Држава, 500 е, БИГЗ, Бе о град, 1983. стр. 192, у да љем тек сту – „Pol.“ Има ју-
ћи у ви ду уни вер зал ну па ги на ци ју Пла то но вих ди ја ло га, на да ље не ће мо на во ди ти број 
стра не из да ња Државе ко ји смо ко ри сти ли.
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Хе ла де, од ари сто кра ти је и оли гар хи је, до де мо кра ти је и ти ра ни је 
, не под ра зу ме ва ју да кр ма но ши др жа ве бу ду они ко ји су у ста њу 
да раз у ме ју са му су шти ну пра вич но сти, ко ја тре ба да бу де у те ме-
љу др жа ве. Дру гим ре чи ма, фи ло зо фи тре ба да бу ду кра ље ви, за то 
што су у ста њу да се еман ци пу ју од чул ног све та, и да при спе ју до 
аде кват ног уви ђа ња иде ја као истин ских би ћа – бла го да ре ћи че му 
ће би ти у ста њу да се аде кват но при бли же и са мој су шти ни (би ћу) 
пра вич но сти.

На кра ју ше сте књи ге Државе и у по то њој Але го ри ји пе ћи-
не, ко јом по чи ње сед ма књи га, Пла тон ће ука за ти на ступ ње ви тост 
зна ња, од нај ни жег, сли ко ви тог пред ста вља ња, пре ко ве ро ва ња у 
„чи ње ни це“ ко је са зна је мо на осно ву чу ла, до ма те ма ти ке и фи ло-
зо фи је, у ко ји ма се по сти же еман ци па ци ја од чул ног зна ња. Чул но 
зна ње окре ну то је ма те ри ји, ко ја је, он то ло шки по сма тра но, са мо 
сен ка иде ја. Зна ње ће би ти пот пу ни је уко ли ко је бли же иде ја ма. 
На то ука зу је оно „при ла го ђа ва ње ви да“ (ја чем све тлу), са ко јим се 
су о ча ва осло бо ђе ни за то че ник из Але го ри је пе ћи не, на свом сте-
пе на стом пу ту ка исти ни, све до упи ра ња по гле да ка Иде ји До бра. 
Сун це, ко је у але го ри ји пе ћи не пред ста вља Иде ју До бра, омо гу ћу-
је, ка ко то Пла тон ка же у ше стој књи зи Државе, да ства ри (иде је) 
бу ду не са мо ро ђе не, не го и ви ђе не: „Иде ју до бро га, да кле, тре ба 
да схва тиш као не што што пред ме ти ма ко ји се мо гу са зна ти да је 
исти ну и што ду ши ко ја са зна је да је спо соб ност са зна ва ња“5), ка же 
Со крат, су ге ри шу ћи да је и са ма спо соб ност са зна ња иде ја – он то-
ло шки уте ме ље на нај ви шом иде јом. Аде ква тан по ло жај, при спе ће 
у toposnoetes (ка ко се о све ту иде ја Пла тон из ра жа ва у ди ја ло гу 
Федар), до спе ва ње до ме ста са ко га се мо гу не по сред но по сма тра-
ти иде је, под ра зу ме ва истин ско зна ње. Исти на уто ли ко за ви си ка ко 
од нај ви ше иде је, те ме ља свих би ћа, та ко и од тач но сти по сма тра-
ња, а при спе ће до аде кват ног по ло жа ја за по сма тра ње иде ја прет-
по ста вља еман ци по ва ње од чул ног све та.

Овај гно се о ло шки ду а ли зам, пре ма ко ме је исти на ја сно раз-
ли ко ва на од мне ња (δόξα), од но сно ϑεωρία као ми са о но по сма-
тра ње, ве ро ва ња у све до чан ства чу ла, за сно ван је на он то ло шком 
ду а ли зму. Као што иде је уте ме љу ју истин ско зна ње, та ко мне ње 
по чи ва на ни жим он то ло шким ни во и ма, од го ва ра ју ћи ма те ри ји ко-
ја не по сто ји по се би (не го са мо бла го да ре ћи „уче шћу“ у иде ја ма), 
од но сно сли ко ви том пред ста вља њу (сен ка сен ке).6)

5) Pol. 508 е.

6) Pol.511 d и е.
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2. УМ И НУ ЖНОСТ:  

ОД ТЕ О РИЈЕ ИДЕЈА КА ТЕ О РИ ЈИ НА ЧЕ ЛА

Да се тра го ви оно га што се уоби ча је но на зи ва не пи са ним 
уче њем (ἂγραφα δόγματα), мо гу про на ћи у Пла то но вим ди ја ло зи-
ма по ка за ла је ре ви зи ја пр во бит них ста во ва та ко зва не ти бин ген ске 
шко ле ту ма че ња:7) за раз ли ку од ста но ви шта да је „не пи са но уче-
ње“ су штин ски дру га чи је од пи са ног, и да има пр вен ство у од но су 
на оно што до зна је мо из ди ја ло га, за хва љу ју ћи ста во ви ма „хај дел-
бер шке шко ле“ (пре све га Га да ме ру), ово је ста но ви ште убла же но 
– па се да нас ин тер пре та ци ји „те о ри је на че ла“ при сту па не са мо 
на осно ву Ари сто то те ло вих и дру гих све до чан ста ва о Пла то но вој 
не на пи са ној фи ло зо фи ји, не го у кон тек сту про ду бље ног чи та ња 
Пла то но вих ди ја ло га.8)

У том сми слу, „тра го ви“ те о ри је на че ла мо гу се про на ћи већ 
у ди ја ло гу Држава, где су при сут ни обри си пр вог на че ла, ко је ће 
Пла тон, пре ма све до чан ству из Метафизике, на зва ти – Јед но.9)

У за вр шном де лу ше сте књи ге Државе Пла тон Иде ју До бра 
од ре ђу је као ἐπεκεῖνα τῆς οὐσίας, „оно што је с оне стра не би ћа“: 
„...а са мо добро ни је су шти на, не го се по уз ви ше но сти и мо ћи уз-
ди же из над ње“.10)

Иако Иде ја До бра, очи глед но, уте ме љу је иде је, да ју ћи не са-
мо да бу ду ви ђе не, не го и да бу ду ро ђе не, у Државијош увек ни је 
ја сно оцр та но дру го на че ло, ко је Ари сто тел у Метафизици, на већ 
ци ти ра ном ме сту на зи ва великоимало, на гла ша ва ју ћи да је то на-
че ло „као твар“.11)

Има ју ћи у ви ду да те о ри ја на че ла, као ви ша те о рет ска по-
зи ци ја, би ва фор му ли са на, ве ро ват но, услед те шко ћа са ко ји ма се 
су о ча ва та ко зва на ра на по ста ва те о ри је иде ја, да би аде кват но био 

7) Ча слав Ко при ви ца, Идејеиначела, Из да вач ка књи жни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци – Но ви Сад, 2005. стр 320 и да ље: упо ре ди и И. Де ре тић, Логос,Платон,Ари-
стотел,на ве де но де ло, стр. 187.

8) Раз у ме се, и ова ква ин тер пре та ци ја се су о ча ва са од ре ђе ним про бле ми ма. Ари сто тел у 
свом освр ту на Те о ри ју на че ла, на при мер, го во ри оматематичкимстварима, од но сно 
„бро је ви ма“ ко је су, за раз ли ку од пи та го реј ског уче ња, „ми мо ства ри“, а о то ме не ма 
на зна ка у ди ја ло зи ма, усп. Меt. 987 b 30-35.

9) Ари сто тел, Метафизика 987 b 21, Li ber, Za greb, 1995. str. 23.

10) Pol. 509 b.

11) Су про тан став из ра жа ва Б. Ми ли са вље вић у тек сту „Пла то но во уче ње о на че ли ма“ (Фи-
лозофски годишњак 10, Ин сти тут за фи ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 1997. стр 5-28), ко ји „по де лу на два не јед на ка де ла“ ко ји раз гра ни ча ва ју ум но 
од ви дљи вог раз у ме као фи зич ки опис „дво ји не“.
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оцр тан раз вој ни лук, ко ји ре зул ти ра про ме ном Пла то но вог уче ња 
о Држави, ми ће мо ин тер пре ти ра ти ову про ме ну по ла зе ћи од хе-
но ло шког про бле ма, ко ји по себ но до ла зи до из ра жа ја у ди ја ло гу 
Парменид.

За себ но по сто ја ње иде ал них об ли ка ука зу је на то да иде је 
ни су не по сред но при сут не у ства ри ма, јер ако је сва ка иде ја једно, 
она не мо же да бу де де ље на на та кав на чин да је по је дан њен де лић 
ег зем плар но при су тан у ма те ри јал ном мно штву. Ова кав кон цепт 
био је у Пла то но во вре ме су о чен са мно штвом при го во ра: ка ко је 
мо гу ће да је иде ја јед на а ње ни при ме ри мно ги, од но сно ка ко то да 
иде ја уте ме љу је мно штво по је ди нач них ства ри, а да при том и да ље 
оста је „је дан об лик“. Уко ли ко су идeје једноизнадмноштва, уто-
ли ко тре ба об ја сни ти ка ко је мо гу ће да оне бу ду при сут не у мно-
штву по је ди нач них ства ри, а да при том одр же сво ју је ди нич ност.

Хе но ло шки про блем те о ри је иде ја, ме ђу тим, ис кр са ва у пу-
ној сна зи тек ка да се те шко ће од но са јед ног и мно штва пре не су у 
свет иде ја. Пи та ње – „ка ко то да је иде ја јед на а ње ни при ме ри мно-
ги“, та ко до би ја знат но ду бљи сми сао.12) Ви ше се не ра ди о то ме да 
се иде ја мул ти пли ку је у мно штву по је ди нач них ма те ри јал них ства-
ри, већ се, у хи је рар хи ји иде ја, по ста вља пи та ње ка ко то да иде ја-
по јам ши рег оби ма при су ству је у иде ја ма-пој мо ви ма ужег оби ма. 
Дру гим ре чи ма, ка ко је мо гу ће, на при мер, да иде ја бо је бу де при-
сут на у иде ји цр ве ног, иде ји зе ле ног, иде ји жу тог и иде ји пла вог, 
а да при том оста не јед на и це ло ви та. Раз у ме се, иде ја је при том 
су штин ски и да ље не ка једност, али она не мо же оп ста ти као је дан 
об лик, јер то под ра зу ме ва ње ну пу ну мо но лит ност, ко ја ис кљу чу је 
мо гућ ност при су ство ва ња у раз ли чи том по је ди нач ним ства ри ма. 
Са дру ге стра не, по ста вља се пи та ње по ве за но сти иде ја у це ли ну: 
уко ли ко је сва ка иде ја не ко за се бич но јед но, на ко ји на чин су иде је 
уоп ште по ве за не у јед ну це ли ну, од но сно, до след но из вор ном пар-
ме ни дов ском пи та њу, ка ко су иде је уоп ште об у хва ће не у би ће?13)

Ре ше ње про бле ма од но са јед ног и мно штва, од но сно уче-
ство ва ња јед не иде је у дру гим, ни жим иде ја ма, Пла тон по ку ша ва 
да ре ши на тра гу елеј ског раз ме ђа Јед ног као би ћа, и мно штва као 
оног што је са мо при вид но, што, пар ме ни дов ски ре че но, оста је на 
пу ту мне ња. Та ко се у ди ја ло гу Парменид, кроз де вет хи по те за, 
раз ма тра укр шта ње Јед ног и мно штва.

У пр вој хи по те зи Парменида по ла зи се од прет по став ке да 
Јед но по сто ји. Ово Јед но, ме ђу тим, раз ма тра се ти пич но пар ме ни-

12) Parm. 129 е – 130 а.

13) Ч. Ко при ви ца, Идејеиначела,Ibid. стр. 335.
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дов ски, у сми слу од ри ца ња од свих оних атри бу та ко ји мо гу да га 
до ве ду у ве зу са мно штвом. Ова не мо гућ ност пре ди ци ра ња се код 
Пла то на то ли ко ра ди ка ли зу је да се о јед ном не мо же ми сли ти, ни ти 
је о ње му мо гу ће го во ри ти, бу ду ћи да се сва ка ми сао, или го вор о 
Јед ном, по ка зу ју као при ро ци: ми сао о Јед ном, од но сно би ло ка кав 
је зич ки из раз, већ су, на и ме, не што дру го. Јед но из пр ве хи по те зе 
ди ја ло га Парменид, у том сми слу, оста је не са зна тљи во, и не из ре-
ци во.14)

У дру гој хи по те зи ди ја ло га Парменид по ла зи се од прет по-
став ке да Јед ном мо же мо при да ва ти све оне атри бу те ко је смо му 
од ре кли у прет ход ној хи по те зи. За раз ли ку од по сма тра ња у пр вој 
хи по те зи, где се Јед но са гле да ва у од но су пре ма са мом се би, оно 
је ов де по сма тра но у од но су пре ма би ћу. И као што је у пр вој хи-
по те зи увек ис кр са ва ла раз ли ка, та ко се у дру гој хи по те зи, из но-
ва, по ма ља по сто ја ност Јед ног, усред ове мно штве но сти. Јед но из 
дру ге хи по те зе ће, за то, уну тар се бе, би ти про тив реч но, као што је 
про тив ре чан и сам фи зи кал ни свет. Та ко се Јед но из дру ге хи по те зе 
ис по ста вља као Це ли на, од но сно као скупмноштва.

Па ра док са лан за кљу чак је да се, за раз ли ку од јед ног из пр ве 
хи по те зе, ово јед но мо же са зна ти (Parm. 155 c). Та ко се, по ка зу ју 
два аспек та јед ног: је ди нич но сти, Јед но из пр ве хи по те зе, раз ре-
ше но од свих мо гу ћих атри бу та, али за то не са зна тљи во, и Це ли на 
(јед ност), као скуп мно штва атри бу та, ко јој се, ме ђу тим, мо же при-
ре ћи атри бут опа жљи во сти и са зна тљи во сти.

Це ли на, ме ђу тим, ни је са зна тљи ва као Јед но, бу ду ћи да јој 
пот пу но из о ста је би ло ка кав једаноблик, јед на су шти на. Су прот-
ста вље ност Јед ног и Це ли не раз ре ша ва се, у ди ја ло гу Парменид, 
уво ђе њем тре ће, по моћ не хи по те зе. Бу ду ћи да је Јед но из пр ве хи-
по те зе ван вре ме но, јер би га атри бут вре ме ни то сти не у мит но по ка-
зао мно штве ним, а Це ли на из дру ге хи по те зе вре ме ни та, и са мим 
тим про тив реч на уну тар се бе, по сре до ва ње јед ног и мно штва, од-
но сно њи хо ва дијалектизација мо гу ћа је са мо пу тем „Тре нут ка“, 
ко ји пред ста вља спој ван вре ме не веч но сти и вре ме ни те про ла зно-
сти. Бла го да ре ћи овом трећемједном, јед но из пр ве хи по те зе мо же 
да бу де са зна то, сте пе на стим ус пи ња њем, од но сно уоп шта ва њем, 
по ла зе ћи из мно штва, од но сно Це ли не, док Це ли на из дру ге хи по-
те зе по ста је ор га ни зо ва на це ли на, од ре ђе на Це ли на, од но сно Це-
ли на ко ја је об у хва ће на јед ним об ли ком (Parm. 156 b – 157 а).

Јед но и мно штво на ла зе се, да кле, у не ка квом спле ту. Иде ја 
се по ка зу је, у јед ном сми слу као Јед но, а у дру гом сми слу као мно-

14) Parm. 142 а.
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штво. У не што ши рем кон тек сту, то зна чи да до ла зи до ди ја лек-
тич ког по сре до ва ња пар ме ни дов ских пу те ва, ста зе исти не, и ста зе 
мне ња смрт ни ка. Ме ђу тим, код Пла то на је ствар још дра ма тич ни ја. 
На и ме, мно штво не по сто ји са мо по се би, оно је, увек уте ме ље-
но, од но сно од ре ђе но једнимизнадмноштва. Ме ђу тим, уко ли ко је 
ово мно штво са да по ста ло би тан сег мент са зна тљи во сти Јед ног, то 
зна чи да и мно штво са да по се ду је не ка кву он то ло шку су шти ну, од-
но сно да је и мно штво не ка кво начело, исто као што је то и Јед но. 
Иде је су, пре ма то ме, Јед но за то што уче ству ју у На че лу Јед ног, а 
мно штво по то ме што уче ству ју у начелудвојине, од но сно „на че лу 
мно штва“, ре че но је зи ком ари сто те лов ске ин тер пре та ци је Пла то-
на. Ни же иде је об у хва ће не су ви шим, а из над нај ви ших иде ја по-
ста вља ју се по ме ну та два на че ла.

На го ве штај по ме ну те ди ја лек ти за ци је про на ла зи мо у Пла то-
но вом ди ја ло гу Софист, где се, на су прот елеј ском уче њу, по ка зу је 
ка ко ће мо Би ће, од но сно Јед но, на не ки на чин сма тра ти не по сто-
је ћим, а Не-би ће, од но сно мно штво, на не ки на чин по сто је ћим.15)

У ди ја ло гу Тимај, по сле уво да, у ко ме се украт ко су ми ра ре-
зул тат оно га што је по стиг ну то у прет ход ним раз го во ри ма (а што 
од го ва ра по зна том са др жа ју Државе), раз го вор се усме ра ва у дру-
гом прав цу, ко ји ре ви ди ра ра ни је Пла то но ве он то ло шке и гно се о-
ло шке ста во ве.

О на стан ку ко смо са у овом ди ја ло гу го во ри Ти мај, чи је нам 
је пи та го реј ско по ре кло ви ше пу та на зна че но. Још у увод ном де лу 
раз го во ра на пра вље на је ја сна по де ла на веч но би ће, ко је се мо же 
спо зна ти уз по моћ ло го са, и оно што по ста је, што се мо же са зна ти 
уз по моћ не ра зум ског, од но сно чул ног де ла ду ше. Ова ди хо то ми ја, 
на пр ви по глед у пот пу но сти сле ди „он то ло шку ди фе рен ци ју“ на 
иде је и ма те ри ју, и њи ма при па да ју ће ступ ње ве зна ња. И у Тимају 
се ја сно раз лу чу је ми шље ње, ко је уви ђа оно што је не про ме њи во, 
од ми та, ко ји оста је при чул ној про ме њи во сти. Из ме ђу ми шље ња и 
ми та ов де се, ме ђу тим, на ла зи фи зи ка, ко ја се ба ви ство ре ним, ма-
те ри јал ним ко смо сом (ко ји је на стао по узо ру на иде ал ни ко смос); 
она је име но ва на као „ве ро ват ни мит“,16) оно што се на ла зи из ме ђу 
исти не и ми та – не про мен љи вог и по сто ја ног са јед не, а про мен-
љи вог и не по сто ја ног, са дру ге стра не. Уво ђе ње овог по сре до ва ња, 
ко је од го ва ра трећемЈедном из ди ја ло га Парменид, на го ве шта ва 
про ме ну Пла то но ве он то ло шке по зи ци је, при че му ма те ри ја за до-

15) Пла тон, Софист, 241 d, u Protagora,Sofist, Na pri jed, Za greb, 1975. str. 149, у да љем тек-
сту „Soph.“.

16) Пла тон, Тимај,29 b и с; НИ РО Мла дост, Бе о град, 1981. стр. 68, у да љем тек сту „Tim.“.
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би ја знат но бо љи он то ло шки ста тус од оно га ко ји јој је до де љен у 
ди ја ло гу Државаи дру гим ди ја ло зи ма сред њег пе ри о да. Већ са ма 
по де ла на Де ло ума и Де ло ну жно сти ука зу је на уво ђе ње дру гог он-
то ло шког на че ла. Пре ма Хан су Кре ме ру,17) Пла то но ва Те о ри ја на-
че ла, ко ја чи ни око сни цу ње го вог „не пи са ног уче ња“, под ра зу ме ва 
ди ја лек ти за ци ју, пре пли та ње Иде ја и Ма те ри је, јед ног и мно штва, 
од но сно, ка ко то сто ји у ди ја ло гу Софист, Би ћа и Дру гог.18)

3. ОД ПРО СВЕ ЋЕ НОГ ДЕ СПО ТИЗМА 
ДО ВЛА ДА ВИ НЕ ЗА КО НА

За раз ли ку од ди ја ло га Држава, у ко ме Пла тон пре до ча ва да 
ће за ко ни би ти су ви шни, уко ли ко се у др жа ви до след но спро ве де 
παιδεία19), у ди ја ло гу Закони, је ди ном Пла то но вом де лу у ко ме не ма 
Со кра та, са мо др жа ва у ко јој је „за кон го спо дар упра вља ча“ мо же 
да ра чу на на ви тал ност, и оства ри ва ње „свих до ба ра ко је су бо го ви 
да ро ва ли др жа ва ма“.20)

О то ме да у др жав ној за јед ни ци тре ба да до ми ни ра ју за ко ни, 
а не по вла шће ни вла да ри, Пла тон у свом по след њем ве ли ком де лу 
го во ри на ви ше ме ста. За нас је ов де по себ но зна ча јан сег мент из 
IX књи ге, у ко ме, го во ре ћи о „кри вич ном за ко но дав ству“, Пла тон, 
из ме ђу оста лог, за ко не од ре ђу је као ме тод за пре вла да ва ње не са-
вр ше но сти људ ске при ро де. Не по сто ји ни ка ква га ран ци ја да ће 
вла дар др жа ве мо ћи да се еман ци пу је од појединачнихинтереса, 
од но сно он „не ће мо ћи да до кра ја жи ви та ко да оп ште до бро уна-
пре ђу је као глав ну ствар, а ко рист по је дин ца по сма тра као не што 
што је оп штем до бру под ре ђе но“.21) Дру гим ре чи ма, Пла тон сум-
ња да се до са да „ро дио чо век“, ко ји би по сво јим спо соб но сти ма 
мо гао да бу де са свим за шти ћен од то га да се, при мар но, ру ко во ди 
ин ди ви ду ал ним ин те ре си ма. Дру гим ре чи ма, мо гу ће је и да фило-
зофскаприрода, ру ко во ђе на зна њем, од сту пи од де ло ва ња у ци љу 
оп штег до бра, ко ме је „ко рист по је дин ца под ре ђе на“. Пла тон сум-

17) H. Krämer, “Die pla to nische Aka de mie und das Pro blem einer syste ma tischen In ter pre-
ta tion der Phi lo sop hie Pla tons”, u DasPlatonbild.ZehnBeitrage zumPlatonverstrandnis, 
Hildеshem 1969. стр. 198-231.

18) Пла тон, Софист, 259 а, у Протагора,Софист, На при јед, За греб, 1975. стр. 176: „Дру го 
уче ству је у би ћу и због тог уче шћа јест, али не оно у че му је био уче сник, не го не што 
дру го.“

19) Пла тон, Pol.425 b.

20) Пла тон, Закони, 715 d, пре вео А. Вил хар, БИГЗ, Бе о град, 1990. – у да љем тек сту „Nom.“.

21) Nom. 875 a-d.
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ња у по сто ја ност фи ло зоф ске при ро де, кон ста ту ју ћи да „ниг де ни је 
та ко, или је са мо у ма лој ме ри“. За то, уме сто вла да ви не по је ди на ца 
тре ба ус по ста ви ти до след ну вла да ви ну за ко на.

Оно што је у на ве де ном ме сту нај ин те ре сант ни је, је сте Пла-
то но во уве ре ње да не ма при ро де ко ја би до след но спро ве ла „по-
ли тич ко уме ће“, што се не сум њи во од но си и на фи ло зо фе, ко ји ма 
је, у Држави, упра во због спо соб но сти да као кр ма но ши по ли те ју 
усме ре пре ма пра вич но сти – до де ље но ме сто вла да ра. У опре ци 
пре ма они ма ко је не кра си ум ско ми шље ње, и ко ји су због то га 
скло ни не у ме ре но сти (што на по слет ку до во ди до нездраведржа-
ве, ко ја прох те ве сво јих гра ђа на ви ше не мо же да за до во љи, па за то 
кре ће у ра то ве), фи ло зо фи су у Држави по зна ва о ци правичности, 
по зна ва о ци мере, због че га их и тре ба по ста ви ти на ме сто вла да ра. 
За раз ли ку од при род не скло но сти ка не у ме ре но сти, ко ја ве ћи ну 
љу ди ве зу је за ма те ри јал на до бра, и од вла чи их од иде ја, фи ло зо фи 
су у Држави та ко чвр сто ве за ни за иде је као истин ска би ћа, да је 
по треб но под се ћа ти их да сво је те о рет ске уви де не по сред но ста ве 
у слу жбу об ли ко ва ња за јед ни це чи ји су кр ма но ши.22)

За раз ли ку од Државе, у ко јој је на пра вље на оштра и ја сна 
ди фе рен ци ја из ме ђу фи ло зоф ске при ро де, и оних ко ји ни су до стој-
ни да се ба ве фи ло зо фи јом, из ме ђу „све ти не ко ја сма тра да је за-
до вољ ство оно што је до бро“, и „бо љих љу ди ко ји ми сле да је до-
бра раз бо ри тост“,23) у Законима се дво стру ко од сту па од ове сли ке. 
Нај пре, као што смо ви де ли, фи ло зо фи ви ше ни су ван опа сно сти 
да бу ду оп сед ну ти мар ги нал ним ства ри ма. Са дру ге стра не, ка ко то 
при ме ћу је Кри сто фер Бо бо нич, у ЗаконимаПла тон при хва та те зу 
да су „ба рем не ки не фи ло зо фи спо соб ни да же ле вр ли ну ра ди ње 
са ме“, од но сно да „вред ну ју оп ште до бро“24) ви ше не го по је ди нач-
ну, ин ди ви ду ал ну бла го дат.

Вер нер Је гер ви ди кон ти ну и тет из ме ђу Државе и Закона: 
док је у пр вом ди ја ло гу Пла тон „про ду бљи вао увид“, у уве ре њу 
да ће то про ду бљи ва ње, де ло ва њем обра зо ва ног вла да ра, ути ца-
ти на це ло куп ну кул ту ру, и та ко на уре ђе ње др жа ве, у Законима 
је ви дљи ва на ме ра да се то фи ло зоф ско обра зо ва ње (об ли ко ва ње 
пре ма истин ским би ћи ма), са да угра ди у свет, и та га на ме ра пре-
тва ра „у про ме теј ског об ли ко ва те ља чо ве ка“. Ме ђу тим, та мо где 
Је гер ви ди кон ти ну и тет са Државом, у ко јој је оства рен онај пр ви 

22) Pol. 519 c-d.

23) Pol. 505 b.

24) Cri stop her Bo bo nich, Plato’sUtopiaRecast:hisLaterEthicsandPolitics, Ox ford Uni ver sity 
press, Ox ford 2002. s. 90.
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за да так (раз у ме ва ње иде а ла на нај бо љи мо гу ћи на чин), ми ви ди-
мо са свим дру га чи је усме ре ње. Обра зо ва ње „ира ци о нал них сна га 
ду ше“, што, пре ма Је ге ро вим ре чи ма, παιδεία у Законима тре ба да 
обез бе ди, пре ма на шем ми шље њу прет по ста вља пре вла да ва ње он-
то ло шке раз ли ке из ме ђу два све та, ко ја у Држави не мо гу да бу ду 
по ми ре на.

Пре ма Је ге ро вој ин тер пре та ци ји, Пла то на је у пр вом ре ду 
бри ну ла мо гућ ност по ве зи ва ња мо ћи и са зна ња. Са мо бо жан ска 
τὔχη, да кле сре ћан слу чај, од но сно бо жан ски усуд, мо же да усло ви 
да вла дар по ста не фи ло зоф.25) Ис ку ство из Си ра ку зе, ка ко до зна је-
мо из Пла то но вог Сед мог пи сма, са мо је учвр сти ло ово уве ре ње, 
па за то Пла тон, сма тра Је гер, у Законима ин си сти ра на то ме да је 
чо век тек бо жи ја играч ка. Бу ду ћи да Пла тон на чел но од ба цу је „ре-
во лу ци ју“ као по ли тич ко сред ство,26) а да по сле си ра ку шког раз о-
ча ре ња – пи сац Државеви ше ни је ве ро вао у мо гућ ност оства ре ња 
иде ал не др жа ве „мир ним“ пу тем, ја сно је из ког раз ло га Пла тон 
при сту па кон ци пи ра њу „дру ге нај бо ље др жа ве“. У том сми слу, 
сма тра Је гер, из ме ђу Државе и Закона ни је се од и гра ла ни ка ква 
прин ци пи јел на про ме на у Пла то но вом уче њу.

„От пор сре ди не“, о ко ме Пла тон го во ри још у Држави, ка да 
обра зла же ка кве све опа сно сти мо гу да по гре шно усме ре и по ква ре 
„фи ло зоф ску при ро ду“, ме ђу тим, ми мо же мо да раз у ме мо као не-
мо гућ ност по сре до ва ња све та истин ских би ћа и при ро де. Ако фи-
ло зоф ска при ро да ни је ва ља но „за са ђе на и ако се не га ји на пра вом 
тлу“, ка же Пла тон,27) из ро ди ће се у пра ву су прот ност, уко ли ко се у 
све не уме ша не ко бо жан ство.

Ове опа сно сти, укљу чу ју ћи и Пла то но во не по сред но ис ку-
ство са Ди о ни зи јем Ста ри јим и Ди о ни зи јем Мла ђим (то ком она 
три бо рав ка у Си ра ку зи), мо же мо, у ду ху Пла то но ве фи ло зо фи је, 
да са гле да мо и као „от пор ма те ри је“, као не мо гућ ност да се са вла-
да он то ло шки јаз, да се у ма те ри јал ном све ту уде ло ви иде ал др-
жа ве. У сва ком слу ча ју, те шко се мо же твр ди ти да ова он то ло шка 
скеп са ни је под у пр ла Пла то но ву сум њу у мо гућ ност не по сред не 
ре а ли за ци је иде ал не др жа ве.

Про ме на он то ло шке по зи ци је, усло вља ва да Пла тон у За-
конима за го ва ра да ле ко оп се жни ји прин цип обра зо ва ња, ко ји се, 
по ред оста лог, огле да и у обра зов ној уло зи та ко зва них пре ам бу ла 
за ко на. За раз ли ку од Државе у ко јој раз у ме ва ње су шти не за ко на 

25) Је гер, нав. стр. 523.

26) Је гер, нав. стр. 527.

27) Држава, 492 а, нав. стр. 183.
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оста је при ви ле ги ја вла да ра-фи ло зо фа, у Законима се зах те ва об ја-
шња ва ње сва ке за кон ске од ред бе.28)

Исти ни за во љу, Пла тон и у Држави при зна је да „сва ка ду ша 
те жи за до брим, и чи ни све да до ње га до ђе“,29) али има ду ша ко је 
ве о ма те шко пре не бре га ва ју „лич ни ин те рес“, и то баш из раз ло га 
што ни су у при ли ци да, раз ви ја ју ћи сум њу пре ма оно ме што им 
на пр ви по глед, из гле да из ве сно и при сту пач но (а то је он то ло шки 
не фун ди ра ни ма те ри јал ни свет, у ко ји они верују, осло ње ни на по-
дат ке до би је не пу тем чу ла), до сег ну ὁρϑότης, ко ји омо гу ћу је по-
сма тра ње. Кон цеп ци ја иде ал не др жа ве за њих оста је стра на и не-
про зир на, а фи ло зо фи ја као παιδεία, не до ступ на је и не до хва тљи ва 
за ве ћи ну жи те ља30) пр ве нај бо ље др жа ве.

По ме ну ти про блем по себ но до ла зи до из ра жа ја ка да се има у 
ви ду да Пла тон у Држави пре до ча ва два на чи на кон сти ту и са ња др-
жав не за јед ни це. Пр ви пут, ко ји је об ра ђен у дру гој књи зи, мо же мо 
да на зо ве мо „пут од о здо“. Овај „пут“ ка фор ми ра њу др жа ве Пла тон 
обра зла же дво сте пе но. Нај пре, у функ ци ји на став ка ди ја ло га ко ји 
по дроб ни је тре ба да ис пи та ре зул та те рас пра ве из ме ђу Со кра та и 
Тра си ма ха, Гла у кон из но си уве ре ње, по ко ме је пра вич ност под ре-
ђе на не пра вич ним ци ље ви ма: за ко ни во де по ре кло из кон вен ци ја 
и до го во ра да се не прав да ви ше не чи ни и не тр пи.31) Љу ди се, да-
кле, при кла ња ју прав ди ка да не мо гу да тр пе не прав ду, а ни по што 
због то га што је она за њих не ко до бро по се би. Ова „кон вен ци о на-
ли стич ка те за“ окон ча ва се ра ди ка ли за ци јом ста ва ко ји је у пр вој 
књи зи Државе бра нио Тра си мах: пра вич ност је са мо средство да 
се чо век спа се од не прав де дру гог (460 c и d). Бу ду ћи да су „ста-
во ви“ ко је је из нео Гла у кон из ве де ни из „јав ног мне ња“, Пла то нов 
Со крат, та ко ђе по ла зи „од о здо“: „Ми слим да др жа ва на ста је за то 
што сва ко од нас ни је сам се би до во љан, не го тра жи још мно го 
шта“32). Уме сто пре ци зи ра ња „он то ло шког окви ра“, Пла то нов Со-
крат прет по ста вља да се др жа ва кон сти ту и ше због то га што је чо-
век са мом се би не до вољ но би ће. Др жа ва је при том не ко „оп ште 
до бро“, услов да чо век пре ва зи ђе сво ја пар ти ку лар на огра ни че ња. 

28) Пла тон, Закони, 722 b, BIGZ, 1990. стр. 134.

29) Pol. 505 e.

30) Алек сан дар Ни ки то вић, „Фи ло зоф у Пла то но вој др жа ви“ у Филозофија и друштво 
XXI II (13), 2012, s. 388-406, стр. 395.

31) Pol. 359 а.

32) Pol. 369 b.
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По де ла ра да ов де је из вр ше на на осно ву афи ни те та љу ди ко ји се 
удру жу ју у др жав ну за јед ни цу.33)

Иако по де ла ра да у овој „при род ној др жа ви“34) асо ци ра на 
правично рас по ре ђи ва ње љу ди пре ма ста ле жи ма, у по ме ну тој за-
јед ни ци још не ма фи ло зо фа, чи ме се по ка зу је да за јед ни ца ни је 
об ли ко ва на на осно ву уви да у иде ју пра вич но сти. Из тог раз ло га не 
по сто ји ни ка ква га ран ци ја да ова ква др жа ва, ка ко бу ду ра сли прох-
те ви ње них жи те ља, на по слет ку не ће пре ко ра чи ти меру.35)

Не у спех „пу та од о здо“ по ста је очи гле дан ка да Со крат из ве де 
за кљу чак да ће „чу ва ри др жа ве“ мо ра ти да бу ду „обра зо ва ни“. Ово 
„обра зо ва ње“ раз ли ку је се од тра ди ци о нал ног, укљу чу ју ћи и кри-
ти ку по ет ско-мит ске тра ди ци је.

Као што се у Пла то но вој гно се о ло ги ји мо ра по сти ћи еман-
ци па ци ја од чул ног зна ња, упо ре до са по ступ ним ус пи ња њем ка 
истин ским би ћи ма, у др жа ви све же ље и на го ни пре ма ма те ри јал-
ном све ту и чул ним за до вољ стви ма тре ба да бу ду под ре ђе не ло-
го су, зна њу ко је по ти че из иде ја као истин ских би ћа. Бу ду ћи да 
ова кво уре ђе ње под ра зу ме ва већ го то ву па ра диг му, уче ње о анам-
не си су је нео п ход но, да би се по ме ну ти узор, као сво је вр сно апри-
ор но зна ње, уве ло „од о зго“.

Бу ду ћи да παιδεία из дру ге књи ге Државе под ра зу ме ва „пут 
од о зго“, а има ју ћи у ви ду да мно ги ста нов ни ци др жа ве не ће мо ћи, 
или не ће хте ти да при ме истин ско обра зо ва ње, оста је пи та ње на 
ко ји на чин је уоп ште мо гу ће кон сти ту и са ти иде ал ну др жа ву. У чи-
јим ру ка ма ће би ти си ла, ко ја тре ба да обез бе ди ње но кон сти ту и са-
ње? Исто та ко, има ју ћи у ви ду да фи ло зоф ске при ро де ни су скло не 
да се на ме ћу као во ђе, ка ква га ран ци ја по сто ји да ће си ла би ти 
во ђе на оп штим ин те ре сом, и да ће на ме сто вла да ра би ти до ве де ни 
истин ски фи ло зо фи, а не они ко ји се та ко пред ста вља ју?

У де ве тој књи зи Државе Пла тон екс пли цит но при зна је да 
не тре ба ра чу на ти са тим да је мо гу ће ва ља но обра зо ва ти ве ћи-
ну жи те ља иде ал не др жа ве. Бу ду ћи да та ква др жа ва тре ба да бу де 
об ли ко ва на пре ма „бо жан ском узо ру“, и да ће и са ми фи ло зо фи 
кра ље ви сле ди ти по ме ну ту па ра диг му, она се мо ра ус по ста ви ти и 
над они ма ко ји не ма ју спо соб но сти ко је би им по мо гле да је дра го-
вољ но сле де.36)

33) Pol. 370 с.

34) Алек сан дар Ни ки то вић, „Др жа ва, сло бо да, зна ње“ у Филозофијаидруштво, 3/2008. с. 
37-57, стр. 43.

35) Pol. 373 а.

36) Pol. 590 c – d.
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На су прот овом, Закони не прет по ста вља ју да при си ла усту-
па ме сто убе ђи ва њу. За ко ни не тре ба да бу ду кру те за бра не, ко је 
пред ви ђа ју санк ци је за њи хо во не по што ва ње, не го у њи ма тре ба 
да до ђу до из ра жа ја ра ци о нал на об ја шње ња, ка ко би они би ли „бо-
гом да но вођ ство раз бо ри то сти“.37)

Бе сми сле но је под јарм љи ва ти „спо ља шњим“ нор ма ма жи те-
ље др жа ве, ка да за кон, сам по се би, има вас пит ну уло гу, а сна га 
убе ђи ва ња је до стој ни ја по што ва ња од пу ке при си ле. За раз ли ку од 
Државе, у ко јој је, очи глед но, не ка вр ста при си ле нео п ход на, и то 
за ве ћи ну ње них гра ђа на, у Законима се за сту па уве ре ње да је ипак 
мо гу ће, убе ђи ва њем, по сти ћи при хва та ње „це ло куп не вр ли не“, од 
стра не оних ко ји ту др жа ву на ста њу ју.

Раз ли ку у од но су на Државу пот цр та ва Пла то но ва па ра ле ла 
са ле кар ском ве шти ном, од но сно раз ли ко ва ње ле ка ра за ро бо ве, и 
ле ка ра за сло бод не љу де. Док ле кар за ро бо ве ју ри од јед ног па-
ци јен та дру гом, „и као ти ра нин из да је про сте на ред бе“,38) ле кар за 
сло бод не, ко ји је и сам сло бо дан чо век, „раз го ва ра са бо ле сни ком 
и о све му рас пра вља као фи ло зоф“.39) Дру гим ре чи ма, сло бо дан 
ле кар са сло бод ним бо ле сни ком, рас пра вља као са „обра зо ва ним 
чо ве ком“, што зна чи да ле кар и бо ле сник раз го ва ра ју као фи ло-
зоф са фи ло зо фом. Ле кар за ро бо ве, ко ји ужур ба но ра ди, не да ју ћи 
ни јед ном од па ци је на та ни ка кво об ја шње ње, не го са мо „дик ти ра 
оно што му се по ње го вом ис ку ству чи ни по год ним“40) – иако га 
Пла тон по ре ди са ти ра ни ном, под се ћа и на вла да ра, ко ји по се ду је 
фи ло зоф ско обра зо ва ње – јер се и та кав вла дар, у обра ћа њу по да-
ни ци ма ко ји ни су у ста њу да ми сле фи ло зоф ски, оп хо ди на исто-
ве тан на чин. На су прот то ме, ле кар ко ји ле чи „сло бод не љу де“, не 
са мо да ће пру жи ти об ја шње ње бо ле сни ку о при ро ди бо ле сти, не го 
ће убе ђи ва њем по ку ша ти да сми ри бо ле сни ка, у на сто ја њу да га 
на тај на чин „вра ћа ју ћи му здра вље, пот пу но из ле чи“.41) Оно што 
је на овом ме сту по себ но ин те ре сант но је сте да у ме то ду ле че ња 
бо ле сних љу ди спа да и консултовање са мог па ци јен та и ње го вих 
при ја те ља, при ли ком утвр ђи ва ња ди јаг но зе. Ка да се ова ана ло ги ја 
пре не се на уре ђе ње др жа ве, то зна чи да су сви сло бод ни љу ди, од-
но сно сви гра ђа ни, ка дри да се укљу че у овај про цес обра зо ва ња, 
бла го да ре ћи че му се παιδεία о уре ђе њу др жа ве са да не од но си са мо 
на нај у жи слој фи ло зо фа.

37) Nom. 644 e.

38) Је гер (2002), стр. 218.

39) Nom. 857 d.

40) Закони, 720 а, нав. стр. 131-132.

41) Закони,721 d, нав., стр. 132.
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Из ло же на сли ка не су ге ри ше да Пла тон у Законима пот пу но 
на пу шта „пут од о зго“. Бо жан ски за кон је, као „узрок ре да“, ка ко то 
при ме ћу је и Бо бо нич, јед на од зна чај них те ма по зних Пла то но вих 
ди ја ло га.42) Ме ђу тим, ни нај бо љи за кон не мо же да до не се бла го-
ста ње, уко ли ко га не пра ти де лат ност оних ко ји тре ба да га при ме-
њу ју. Овај на го ве штај ари сто те лов ског фро не си са, као про ми шља-
ња о де ло ва њу у кон крет ној си ту а ци ји, не по сред на је по сле ди ца 
про жи ма ња „пу та од о здо“ и „пу та од о зго“: за кон је мр тво сло во 
уко ли ко ни је при хва ћен од стра не оних на ко је се од но си, уко ли ко 
они, сво јим де ло ва њем, не по стиг ну ње го во пу но оства ре ње.

Дру гим ре чи ма, уоч љи ва је про ме на Пла то но ве по ли тич ке 
фи ло зо фи је: као што ум де лу је об ли ку је ма те ри ју, та ко се παιδεία 
у дру гој нај бо љој др жа ви (о ко јој го во ре Закони) мо ра спу сти ти у 
ра но де тињ ство, а жи те љи др жа ве по сто ја ни је обра зо ва ти, ка ко би 
по ста ли ак тив ни уче сни ци по ли тич ког жи во та.

Про цес обра зо ва ња у Маг не зи ји под ра зу ме ва озбиљ но из-
у ча ва ње астро но ми је, а о овим зна њи ма тре ба да бу ду упо зна ти 
сви гра ђа ни. Астро ном ско зна ње је бли ско ма те ма ти ци, јер под ра-
зу ме ва опи се ге о ме триј ског кре та ња не бе ских те ла. И за то ће ма те-
ма ти ка би ти оба ве зан сег мент обра зо ва ња. Бо бо нич при ме ћу је да 
сту ди је ма те ма ти ке има ју функ ци ју да све гра ђа не упо зна ју са „бо-
жан ским ну жно сти ма“ (di vi ne ne ces si ti es),43) о ко ји ма се у Законима 
ка же: „Ту ну жност је имао пред очи ма онај ко ји је пр ви из ре као 
по сло ви цу: да се ни сам бог не бо ри про тив ну жног. То су на и ме 
бо жан ске не ми нов но сти.“44)

Као што ко смос уре ђу је Де ми јург, пре ма Уму и Ну жно сти, 
ко ји се ов де по ја вљу ју као на че ла, та ко др жав ник уре ђу је др жа ву 
пре ма за ко ни ма. По ре ђе ње за ко но дав ства са де ло ва њем Де ми јур га 
мо же се уочи ти и у Пла то но вом „ма те ма тич ком“ ин си сти ра њу на 
бро ју до ма ћин ста ва, бро ју чла но ва ве ћа – и дру гим ма те ма тич ким 
пре ци зно сти ма уре ђе ња Маг не зи је.

За раз ли ку од про све ће ног де спо ти зма фи ло зо фа кра ље ва, 
са да за ко ни има ју про све ти тељ ску функ ци ју. На осно ву то га, уме-
сто си ле, нео п ход не пре све га ра ди ус по ста вља ња пр ве нај бо ље 
др жа ве, са да се, за хва љу ју ћи убе ђи ва њу, обез бе ђу је да ле ко ши ри 
кон сен зус. Обра зло же ни за ко ни са да се раз у ме ва ју као за јед нич ки 
циљ, а лич на сре ћа и бла го ста ње до во де у ве зу са ус по ста вља њем 
бо жан ског и ум ског прин ци па.

42) Усп, Bo bo nich (2002). str. 95.

43) Усп. Bo bo nich (2002). str. 107-108.

44) Nom. 818 a, str. 244.
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За хва љу ју ћи ово ме, про ме њен је и Пла то нов од нос пре ма де-
мо кра ти ји. Иако се у Државини за је дан об лик др жав ног уре ђе ња 
не мо же ре ћи да по чи ва на ло го су, де мо кра ти ја пред ста вља уре ђе-
ње у ко ме не вла да ни ка ква мера. Од су ство би ло ка квих прин ци па, 
огле да се по ред оста лог у то ме што се де мо крат ска власт „би ра 
коц ком“.45)

За де мо крат ског чо ве ка све жуд ње има ју под јед на ку вред-
ност, и за то он те жи њи хо вом за до во ља ва њу. Из о ста нак ло го са чи-
ни да де мо крат ски чо век же ли чак и про тив реч не ства ри, не мо гав-
ши да за до во љи сво је по ри ве.46)

Свр ха пре ам бу ла је, као што смо ви де ли, ра ци о нал но убе ђи-
ва ње. За хва љу ју ћи то ме, гра ђа ни, ко ји су про шли сло жен си стем 
обра зо ва ња, би ва ју под стак ну ти на ра ци о нал но про су ђи ва ње. Дру-
гим ре чи ма, нај ши ри слој ста нов ни штва, уче ству ју ћи у јав ном жи-
во ту, до при но си бо љем раз у ме ва њу и пре ци зни јој при ме ни за ко на.

На да ље, за раз ли ку од по ре ђе ња де мо крат ског чо ве ка са тру-
том, ко ји пре пу штен чул ним за до вољ стви ма ни је у ста њу да се 
пре не и ус по ста ви би ло ка кав прин ци пи је лан од нос, од гра ђа на у 
за ко ни ма се оче ку је да бу ду ак тив ни: „од гра ђа на се пре оче ку је да 
ура де не што, не го да не што њи ма бу де ура ђе но, из ве сна ак тив ност 
је оно што се од њих тра жи“.47)

Пре ва зи ла же ње обра зло же ног он то ло шког ја за, као што смо 
ре кли, по тре бу је да Пла тон у Законима про цес обра зо ва ња по ме ри 
у нај ра ни је де тињ ство. Осим „струч ног обра зо ва ња“, тре ба не го-
ва ти и обра зо ва ње ко је ства ра те жњу да се по ста не са вр шен гра-
ђа нин. Пла тон не пру жа де та љан опис ова квог обра зо ва ња, али је 
ја сно да оно тре ба да оја ча са мо са вла да ва ње, од но сно уме ре ност. 
Ме ђу тим, уме ре ност ни је ов де схва ће на као при мар на вр ли на нај-
број ни јег ста ле жа из Државе. Ова уме ре ност (са мо са вла да ва ње) 
је вр ли на сва ког до брог гра ђа ни на. За раз ли ку од Државе у Зако-
нима је сви ма до ступ на при ват на сво ји на, сви тре ба да се же не и 
уда ју и ства ра ју по ро ди це, од но сно ви ше се не раз лу чу ју ста ле жи 
пре ма ква ли те ту ду ше, ње ним афи ни те ти ма пре ма иде ја ма или ма-
те ри ји. А из то га сле ди да је у жи жи Закона не из дво је ни, хи по ста-
зи ра ни иде ал др жав ног уре ђе ња, не го не по сред на др жав на за јед-
ни ца, у ко јој је ум су о чен са ма те ри јом, ко ја тре ба да бу де ва ља но 
об ли ко ва на. За то је, осим на де, стра ха и по уз да ња – про су ђи ва ње 
о то ме шта је бо ље (ко је ре зул ти ра за јед нич ким уве ре њем) – оно 

45) Pol, 557 a.

46) Pol. 561 с.

47) Bo bo nich, (2002) str. 109.



СПМброј4/2015,годинаXXII,свеска50. стр.33-51.

48

што сто ји у осно ви за ко на.48) За јед нич ко уве ре ње (дог ма) др жа ве не 
под ра зу ме ва не ку оп шту, про из вољ но из во је ва ну са гла сност, не го 
про на ла же ње пра ве ме ре, из ме ђу за до вољ ства и бо ла, при јат но сти 
и не при јат но сти – ко је за хва љу ју ћи про це су обра зо ва ња и убе ђи-
ва њу по ста је ствар ко ја се ра ци о нал но при хва та од стра не жи те ља 
др жа ве, јер се у за кон ској од ред би уоча ва њен ре гу ла тор ни ка рак-
тер; по жељ ност ње не при ме не тре ба да до не се за до вољ ство, од но-
сно при ме ном за ко на из бе га ва ју се не при јат ност и бол. Уто ли ко, 
за кон је по ма гач, он по ма же раз бо ри то сти ко ја је бла га и не на сил на 
да се др жи оно га што тре ба иза бра ти, ра ди оп штег бла го ста ња.49)

За ко но дав ство у Законима у том сми слу на ја вљу је Ари сто-
те ло ву Политику, у ко јој је су шти на му дрог упра вља ња др жа вом 
у про на ла же њу пра ве ме ре. Ме ша на вла да ви на, ком би но ва ње еле-
ме на та мо нар хи је и де мо кра ти је, пре ма Пла то ну тре ба да оси гу-
ра да се у др жа ви те жи ка ин те ре си ма „це ле вр ли не“, ка ко би се 
пре ва зи шло да ре жим бра ни ин те ре се до ми нант ног ста ле жа: „Ка-
да се рас плам са бор ба око вла сти, он да су по бед ни ци сву упра ву 
над др жа вом та ко ис кљу чи во се би при сво ји ли да по бе ђе ни ма ни су 
усту пи ли ни нај ма њи део вла сти (...) Ми са да ка же мо: то ни су пра-
ве др жа ве, ни ти су то за ко ни ко ји су уста но вље ни ра ди за јед нич ке 
ко ри сти др жа ве као це ли не.“50) Да кле, као што ди ја лог Тимај (од-
но сно они по зни Пла то но ви ди ја ло зи у ко ји ма се при сту па ди ја-
лек ти за ци ји Јед ног и мно штва, иде ја и ма те ри јал ног све та) отва-
ра пут ка сни јем Ари сто те ло вом по ме ра њу он то ло шке те жи не са 
иде ја-ро до ва на вр сте (све до бивства као „по след ње раз ли ке“ и 
не по сред не уде ло вље но сти), та ко Закони, на кри ли ма ре ви ди ра не 
Пла то но ве он то ло ги је – при пре ма ју Ари сто те ло ву Политику, ко ја 
зах те ва про на ла же ње врлине, као пра ве ме ре, из ме ђу две крај но-
сти.51)
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Ka ta ri na V. Djur dje vic

PO LI TI CAL CON CEPTS IN PLA TO’S 
DIALOGUES THE STA TE AND THE LAWS

Re su me
Do es Pla to in his la te di a lo gue aban don from the ideal of the best 

sta te or in TheLawsonly adjust this ideal to the exi sting cir cum stan ces 
(whe re as the con cept of the po lis from The State still re ma ins pa ra-
digm)? Ac cor ding to the cer tain in ter pre ters Pla to in TheLaws do es not 
le a ve the ideal of the best re gu la tion from TheStatedi a lo gue, but in his 
la te di a lo gue pre sents the se cond best sta te with re gard to the pa i de ia 
which can be re a li zed in the exi sting cir cum stan ces. On the con trary to 
this, ha ving in mind chan ges which has hap pe ned in Pla to’s phi lo sophy 
upon TheStateemer ged, it is pos si ble to de fend the ot her stand po int as 
well, ac cor ding to which the Pla to’s vi ews of the sta te re gu la tion are 
es sen ti ally mo di fied in TheLawsdi a lo gue.

The ma ti za ting the dif fe ren ce in Pla to’s con cept of the sta te in 
TheState and TheLawsdi a lo gu es in this work has been ma de an at-
tempt to show how the “re vi sing” of the at ti tu des on the polytea re gu la-
tion hap pe ned due to the chan ge of Pla to’s on to logy.

The ex pla i ning of this sta te ment in clu de: (1) that the dif fe ren ce 
bet we en TheStateand TheLawsdi a lo gu es is mo re tho ro ugh and de e-
per than it ap pe ars con si de ring Pla to’s ob ser va tion that in the lat ter di a-
lo gue it is abo ut „the se cond best sta te“; (2) that Pla to’s scho lar ship on 
the best (ideal) sta te is es sen ti ally de fi ned by its on to logy, and it is con-
fir med by Pla to’s di a lo gu es ma de bet we en TheStateand TheLaws;(3) 
on this ba sis in the work has been fo un ded the sta te ment that the chan-
ge of Pla to’s po li ti cal po si tion is a con se qu en ce of Prin ci pal The ory 
re-esta blis hing which re pla ces the early Pla to’s on to lo gi cal po stu la tes.

Owing to the se ri o us re se ar ches of Pla to’s “un writ ten doc tri nes”, 
i.e. the rebuild of Prin ci pal The ory, it is ob vi o us to day that in the ti me 
pe riod bet we en two Pla to’s trac ta tes, on which this work is abo ut, hap-
pe ned a chan ge in the on to lo gi cal pre mi ses of TheStateand TheLaws
aut hor. Le a ving of the so cal led “early ide as the ory po stu la te”, in deed, 
un der stood gra dual pro cess: and a step in TheStatehas been ma de to-
ward the one of the “prin ci pals” by set ting the idea of the good in the 
rank of what is “from the ot her si de of be ing”. Ho we ver, the im ma-
nent cri tics of ide as the ory is get ting ra di cal in the Parmenides,Sophist,
Statesmanand Timaeusdi a lo gu es, and the lat ter pro bably most ex pli-
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citly po ints out on dif fe rent Pla to’s on to lo gi cal po si tion. In tro duc tion 
of manyness in the world of ide as, which is hap pe ning in Parmenides
al ready, “con ca te na tion of be ing and non-be ing”, as the Sophist di a lo-
gue spe aks abo ut, is chan ging the re la ti on ship to what is ta ken away of 
stand-alo ne on to lo gi cal sta tus at early and ma tu re Pla to.

The abo ve men ti o ned as sump tion, which we tried to pro ve, adopt 
the stand po int de fen ded by many re se ar chers of Gre ek phi lo sophy 
(Fink, He i deg ger, Krämer, Volk mann-Schluk) that in the ove rall an ti-
que mind ex pe ri en ce the on to lo gi cal plan is pri mary, i.e. that the prac ti-
cal phi lo sophy is in the sha dow of “the first phi lo sophy”, and ba sed on 
it, the dif fe ren ce bet we en TheStateand TheLawscan be un der stood 
as well.
Key words: sta te, laws, equ ity, ru lers, phi lo sop hers, sta te, mo no, plu ral, idea, 

mat ter, mind, ne ces sity
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МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА МЕКЕ МОЋИ: 
НОВИ ПРИСТУП

Сажетак
Овај рад пред ла же но ви ме то до ло шки при ступ ме ре њу ко ли-

чи не ме ке мо ћи ко ју др жа ве има ју на рас по ла га њу. Аутор ис тра жу-
је по ре кло, са вре ме не об ли ке ма ни фе сто ва ња и пер спек ти ве ме ке 
мо ћи у би ла те рал ним ме ђу на род ним од но си ма. У ра ду се нај пре 
раз ма тра те о риј ска по за ди на кон цеп та ме ке мо ћи и тре нут но по-
сто је ћи ме то до ло шки при сту пи ње ном ме ре њу кроз де та љан пре-
глед са вре ме не ли те ра ту ре. Аутор раз ма тра нај по зна ти је ин дек се и 
ис тра жи ва ња и ис ти че њи хо ве пред но сти и не до стат ке, као и озби-
љан не до ста так прак тич не ко ри сно сти за кре а то ре по ли ти ке. Дру-
ги део ра да по све ћен об ја шње њу но вог при сту па, ко ји се за сни ва 
на ар гу мен ту да глав на ка рак те ри сти ка ме ке мо ћи ни је уни вер зал-
ност при ме не, већ ње на про мен љи вост. У прак си ово зна чи да не ки 
из во ри ме ке мо ћи ко ји су ко ри сни за Ру си ју у ње ним од но си ма са 
Бе ло ру си јом, или за САД у од но си ма са Мек си ком, мо жда не ће би-
ти под јед на ко ефи ка сни из ме ђу Ру си је и Укра ји не и САД и Ка на де. 
Сто га ис тра жи ва ње и ме ре ње ка па ци те та за при ме ну ме ке мо ћи 
јед не др жа ве тре ба спро во ди ти кроз сту ди је слу ча ја, по сма тра ју ћи 
спе ци фич не еле мен те ме ке мо ћи и њи хо ву кон крет ну при ме ну у 
би ла те рал ним од но си ма. Ова ква ис тра жи ва ња до но се ве ћу ко рист 
у по гле ду ко ри сних пред ло га по ли ти ка. За кључ ни део ра да по све-
ћен је по тен ци јал ној при ме ни овог ме то до ло шког при сту па кроз 
раз ма тра ње сту ди је слу ча ја ру ске ме ке мо ћи у Ср би ји.
Кључ не ре чи: ме ка моћ, ме ђу на род ни од но си, Џо зеф Нај, ме ре ње, ме то-

до ло ги ја, ис тра жи ва ње, Ру си ја, Ср би ја

Моћ је кључ ни кон цепт у ве ћи ни ме ђу људ ских од но са, 
укљу чу ју ћи ту и би знис и по ли ти ку, обра зо ва ње и спорт, очу ва ње 
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без бед но сти и вр ше ње зло чи на, па чак и при ја тељ ство и во ђе ње 
љу ба ви. То су све раз ли чи ти об ли ци мо ћи, са раз ли чи тим фор ма-
ма из ра жа ва ња, раз ли чи тим ци ље ви ма ко ји се же ле по сти ћи, као 
и раз ли чи тим су бјек ти ма ко ји их ко ри сте. Из тог раз ло га, ја сна и 
све о бу хват на де фи ни ци ја мо ћи „оста је кон тро верз но пи та ње“.1) 
Сви ови об ли ци мо ћи та ко ђе се раз ли ку ју и по сво јој нор ма тив ној 
и дру штве ној при хва тљи во сти. Та ко, док је, на при мер, ви ши ни во 
обра зо ва но сти и струч но сти на став ни ка у од но су на уче ни ке уни-
вер зал но при хва тљив из вор њи хо ве мо ћи да оце њу ју мла ђе ге не-
ра ци је, с дру ге стра не, фи зич ка над моћ си ло ва те ља над ње го вом 
жр твом не да је ле ги ти ми тет упо тре би ове мо ћи. Осим то га, по сто је 
многоброjне раз ли ке ме ђу су бјек ти ма ко ји ко ри сте моћ – то мо гу 
би ти по је дин ци и гру пе, ре ги о нал не вла сти и др жа ве, ма ла пред-
у зе ћа и мул ти на ци о нал не кор по ра ци је, над на ци о нал ни ен ти те ти 
и ме ђу на род не ор га ни за ци је, итд. Ко нач но, оно што је за јед нич-
ко за ве ћи ну об ли ка мо ћи је сте да је го то во не мо гу ће објек тив но 
и кван ти та тив но ме ри ти њи хо ву ко ли чи ну ко ју су бјек ти има ју на 
рас по ла га њу. Ка ко је Џо зеф С. Нај мла ђи, про фе сор са Уни вер зи те-
та Хар вард и бив ши члан ад ми ни стра ци је аме рич ког пред сед ни ка 
Џор џа Бу ша мла ђег, јед ном на пи сао: „[м]оћ је као љу бав: лак ше ју 
је осе ти ти, не го де фи ни са ти или ме ри ти.“2) Оно што је још ва жни-
је је да чак и ка да је то до не кле мо гу ће – као у слу ча је ви ма ка да је 
мо гу ће да кван ти фи ко ва ти све људ ство, оруж је, тен ко ве, ави о не и 
бро до ве у ци љу по ре ђе ња вој них мо ћи две ју др жа ва – успе шност 
при ме не ове мо ћи још увек је упит на. Дру гим ре чи ма, ре зул та ти 
упо тре бе би ло ког об ли ка мо ћи су рет ко – ако је то икад уоп ште 
слу чај – пот пу но пред ви дљи ви. На и ме, не по сто ји га ран ци ја да ће 
ве ћа вој на моћ по бе ди ти у ра ту; за то су по треб ни и мно ги дру ги 
об ли ци (над)мо ћи – так тич ка, да по ме не мо са мо јед ну. Ипак, чак и 
са да ле ко раз ви је ни јим так тич ким спо соб но сти ма, бо љим ру ко вод-
ством, об у че ни јим људ ством и, на рав но, ве ћом вој ном мо ћи, ни ти 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве од не ле по бе ду у ра ту у Ви јет на му, 
ни ти је Со вјет ски Са вез оства рио оно што је же лео у Ав га ни ста ну.

Овај крат ки увод об ја шња ва раз ли ке из ме ђу об ли ка мо ћи, ко-
ји, пак, од ре ђу ју од но се из ме ђу по је ди на ца, гру па и др жа ва. Та ко-
ђе, он ис ти че не ко ли ко ва жних те о риј ских кон це па та ко ји ће би ти 
од ве ли ке ко ри сти за овај рад. Пре све га, моћ се пре пли ће ле ги ти-

1) K.N. Waltz, “Re flec tion on The ory in In ter na ti o nal Po li tics: A Re spon se to My Cri tics”, in 
Neo re a lism and its Cri tics (edi ted by R. O. Ke o ha ne), Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 
1986, p. 333.

2) Jo seph S. Nye, Jr., “The Chan ging Na tu re of World Po wer”, Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, Vol. 
105, 2/1990, p. 177.
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ми те том или дру штве ним одо бра ва њем ње ног ко ри шће ња. Дру го, 
ефи ка сност и оства ри ва ње же ље них ис хо да ни ка да не мо же би ти 
га ран то ва на, без об зи ра ко ли ко ве ли ком се не ка моћ чи ни ла. Ко-
нач но, су бјек ти ко ји по се ду ју не ки об лик мо ћи мо гу се по сма тра ти 
на ви ше ни воа. За овај рад, нај ва жни ји је др жав ни ни во. Овај чла-
нак пра ти иде ју мо ћи као цен трал ног, али у исто вре ме и „јед ног 
од нај про бле ма тич ни јих [концепата] у по љу ме ђу на род них од но-
са.”3) По ред то га, овај рад се за сни ва на прет по став ци да је „[м]
еђународна по ли ти ка, као и сва ка по ли ти ка, бор ба за моћ.”4) Ка ко 
Ханс Мор ген тау на во ди, без об зи ра на ци ље ве спољ не по ли ти ке 
ко ји се има ју оства ри ти, „они увек под ра зу ме ва ју кон тро лу над по-
на ша њем дру гих кроз ути цај на њи хо ве умо ве.“5) Дру гим, Да ло-
вим, ре чи ма, „А има моћ над Б у ме ри у ко јој мо же да на те ра Б да 
ура ди не што што Б ина че не би ура ди ло.“6) Нај твр ди да „по сто је 
три основ на на чи на да се то ура ди: при ну да, пла ћа ње и при влач-
ност“.7) Ово раз ли ко ва ње омо гу ћи ло му је да одво ји оно што он на-
зи ва „твр дом“ мо ћи од та ко зва не „ме ке“ мо ћи. Док се пр ви об лик 
од но си на вој ну и еко ном ску моћ (или „штап и шар га ре пу“), дру ги 
се од но си на об ли ке мо ћи ко ји се про ја вљу ју кроз „при влач ност 
од ре ђе ног ак те ра и ње го ву спо соб ност да де фи ни ше по ли тич ки 
днев ни ред.“8) Кон цепт „ме ке мо ћи“ ће у овом ра ду би ти од цен-
трал ног зна ча ја.

1. ТЕ О РИ ЈА ИЗА МЕ КЕ МО ЋИ

Иако ре ла тив но нов, тер мин „ме ка моћ“ по ста је све по пу лар-
ни ји ка ко у дис кур си ма по ли тич ких на у ка и ме ђу на род них од но-
са та ко и у сва ко днев ном жи во ту и јав но сти. Пр ви пут се по ми ње 
1990. го ди не у Нај е вој књи зи „Bo und to Lead – The Chan ging Na tu re 

3) R. Gil pin, War and Chan ge in World Po li tics, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1981, 
p. 13.

4) H.J. Mor gent hau, Po li tics Among Na ti ons: The Strug gle for Po wer and Pe a ce, Al fred A. 
Knopf, New York, 1948, p. 13.

5) Исто, стр. 14

6)           Robert A. Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Science vol. 2, 3/1957, pp. 202–203.

7) Joseph S. Nye, Jr,                                                                               Get Smart, Internet, https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/
get-smart, 15/10/2015.

8) Geraldo Zahran, Leonardo Ramos, “From Hegemony to Soft Power: Implications of a Con-
ceptual Change”, in: Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contem-
porary Perspectives, (edited by Inderjeet Parmar and Michael Cox), Taylor&Francis, New 
York, 2010, p. 12.
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of Ame ri can Po wer“,9) али је нај по зна ти ја де фи ни ци ја овог пој ма да-
та тек 2004. го ди не, ка да је исти аутор на пи сао да је ме ка моћ спо-
соб ност да се ути че на по на ша ње дру гих ка ко би се до био же ље-
ни ис ход не по мо ћу си ле, при ну де или пла ћа ња, већ по сред ством 
при влач но сти.10) У још јед ном свом де лу, „The Fu tu re of Po wer“ из 
2011. го ди не, Нај пред ла же но ву, до пу ње ну де фи ни ци ју, на пи сав-
ши да је ме ка моћ „спо соб ност да се на дру ге ути че пу тем ко оп тив-
них ре сур са уоб ли ча ва ња днев ног ре да, убе ђи ва ња и под сти ца ња 
по зи тив не при влач но сти ка ко би се по сти гао жељ ни ис ход“.11) По-
ред ово га, Нај je дефинисаo три глав на из во ра ме ке мо ћи зе мље. То 
су: „ње на кул ту ра (у ме сти ма где је она при влач на за дру ге), ње не 
по ли тич ке вред но сти (ка да их се при др жа ва у зе мљи и ино стран-
ству), а ње не спољ не по ли ти ке (кад их дру ги ви де као ле ги тим не и 
ка да има ју мо рал ни ауто ри тет)“.12) Пре ци зни је, за На ја,

[к]ултура пред ста вља скуп вред но сти и прак си ко-
је ства ра ју зна че ње за дру штво. (...) Ка да кул ту ра јед не 
зе мље укљу чу је уни вер зал не вред но сти и ње не по ли ти ке 
про мо ви шу вред но сти и ин те ре се ко је дру ги де ле, по ве-
ћа ва се ве ро ват но ћа оства ри ва ња же ље них ре зул та та. (...) 
Шан се да ће пред ста вља ти из вор ме ке мо ћи су ма ње у 
слу ча ју не до стат ка уни вер зал них вред но сти и па ро хи јал-
не кул ту ре.13)

Зна чај уни вер зал ног ка рак те ра на ци о нал не кул ту ре та ко ђе је 
ис та као и Деј вид Шам боу у сво јој књи зи „Chi na Go es Glo bal: The 
Par tial Po wer”. Он пи ше да за ме ку моћ ни је ва жно оно што је је-
дин стве но, уни кат но у кул ту ри јед не зе мље, већ оно што је сте или 
мо же би ти уни вер зал но у њој.14) Он до да је да је „су шти на ме ке мо-
ћи по се до ва ти на ци о нал не атри бу те ко ји пре ва зи ла зе соп стве ну зе-
мљу и до па да ју се дру ги ма“.15) Дру га два из во ра ме ке мо ћи, по Нај-
е вом ми шље њу, су по ли тич ке вред но сти ко је се за сту па ју у зе мљи 
и ино стран ству, као и до след но и ле ги тим но по на ша ње на ме ђу на-

9) Joseph S. Nye, Jr., Bound to lead – The Changing Nature of American Power, Basic Books, New 
York, 1991, p. 32.

10) Joseph S. Nye, Jr., Soft power: the means to success in world politics, Public Affairs, New 
York, 2004, p. 5. 

11) Joseph S. Nye, Jr., The Future of Power, Public Affairs, New York, 2011, p. 13.

12) Joseph S. Nye, Jr., Soft power, p. 11.

13) Исто.

14)              David Shambaugh, China Goes Global – The Partial Power, Oxford University Press, New York, 
2013, p. 212.

15) Исто.
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род ној сце ни. Он твр ди да је по ли ти ка ра сне се гре га ци је не га тив но 
ути ца ла на имиџ САД ши ром све та, као што је то био слу чај и са 
ра том у Ира ку 2003. го ди не.16) С дру ге стра не, де мо крат ски ка рак-
тер аме рич ког дру штва, ме ђу на род на са рад ња у раз ли чи тим обла-
сти ма, про мо ви са ње људ ског до сто јан ства, пра ва и сло бо да љу ди 
ши ром све та – сви ови на по ри по зи тив но ути чу на аме рич ку ме ку 
моћ. Дру гим ре чи ма, по ли тич ке вред но сти и спољ не по ли ти ке мо-
гу по бољ ша ти, али и озбиљ но на шко ди ти ме кој мо ћи јед не зе мље.

Нај твр ди да ме ка моћ има не ко ли ко ва жних пред но сти у од-
но су на твр ду. Пре све га, мно го је јеф ти ни ја; ка да њо ме „мо же те 
на те ра ти дру ге да се ди ве ва шим иде а ли ма и да же ле исто што и 
ви, не мо ра те да по тро ши те то ли ко [новца] на упо тре бу шта па и 
шар га ре пе ка ко би сте их окре ну ли у же ље ном прав цу“, пи ше он и 
до да је да је „[з]авођење увек ефи ка сни је [курзив – Н.К.] од при ну-
де“.17) Шта ви ше, „за раз ли ку од твр де мо ћи, ко ју кон тро ли ше власт 
кроз сво је вој не и еко ном ске по ли ти ке, ме ка моћ је до ступ на сва-
ком ак те ру ко ји мо же да бу де при вла чан за дру ге“,18) што је чи ни 
до ступ ном и не др жав ним ак те ри ма. Ко нач но, ме ка моћ мо же из-
гле да ти мо рал но при хва тљи ви је од прет њи, при ну де или санк ци ја. 
Све ово је до ве ло до то га да је ме ка моћ озбиљ но „угро зи ла под ра-
зу ме ва ну до ми на ци ју твр де мо ћи у свет ској по ли ти ци“.19)

Вре ме ном је тер мин „ме ка моћ“ је ефек тив но да ље раз ви-
јан, али и оштро кри ти ко ван у књи га ма, члан ци ма, ис тра жи ва њи ма 
и ко мен та ри ма мно гих ауто ра.20) Глав ни про блем овог кон цеп та је 
ње го ва нео д ре ђе ност. Бу ду ћи да Нај твр ди да је ме ка моћ ути цај на 
дру ге по сред ством при влач но сти, при лич но је те шко да ти кон кре-

16) Joseph S. Nye, Jr., Soft power, pp. 14-15.

17) Исто, стр. x.

18)                                                                                                                 Janice Bially Mattern, “Why `Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the So-
ciolinguistic Construction of Attraction in World Politics”, Millennium - Journal of Interna-
tional Studies, vol. 33, 3/2005, p. 590.

19) Исто, стр. 589.

20) За различите теоријске погледе на природу меке моћи, видети: Joseph S. Nye, Jr., “The 
Changing Nature of World Power”, Political Science Quarterly, Vol. 105, 2/1990, pp. 177-
192; Joseph S. Nye, Jr., “Soft Power”, Foreign Policy, 80/1990, pp. 153-171; Janice Bially 
Mattern, “Why `Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic 
Construction of Attraction in World Politics,” Millennium - Journal of International Studies, 
vol 33, 3/2005, pp. 583-612; Alan Philps, “Interview with Joseph Nye”, The World Today, 
2013, pp. 32-34. За критике, видети: Todd Hall, “An Unclear Attraction: A Critical Examina-
tion of Soft Power as an Analytical Category,” The Chinese Journal of International Politics 
vol. 3, 2/2010, pp. 189–211; Steven Lukes, “Power and the battle for hearts and minds: on the 
bluntness of soft power”, in: Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. 
Williams), Routledge, London, 2007, pp. 83-98; Richard Ned Lebow, “The power of persua-
sion”, in: Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, 
London, 2007, pp. 120-140.
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тан, све о бу хва тан од го вор на пи та ње о са др жа ју овог пој ма. Пер-
цеп ци ја атрак тив но сти је су бјек тив на, те би сто га не што што је 
при влач но за јед ну осо бу, мо гло исто вре ме но би ти од бој но за дру-
гу. Осим то га, при влач ност је те сно по ве за на са уку си ма, те исто 
по на ша ње или вред но сти ко је јед на осо ба сма тра при хва тљи вим 
на би ло ко ји на чин – мо рал но, по ли тич ки, дру штве но – и сто га их 
до жи вља ва као еле мент ме ког ути ца ја, мо же би ти пот пу но не при-
хва тљи во за не ког дру гог. Из тог раз ло га ве о ма је те шко, ако не и 
не мо гу ће, од ре ди ти осно ве оно га што чи ни при влач ним јед ну кул-
ту ру, по ли тич ку вред ност или спољ ну по ли ти ку. Ово та ко ђе има 
зна чај не по сле ди це по кре и ра ње по ли ти ке (енгл. po licy-ma king), 
по го то ву на др жав ном ни воу. Не мо гућ ност пре ци зног од ре ђи ва ња 
шта при влач ност под ра зу ме ва зна чи да кре а то ри по ли ти ке (енгл. 
po licy-ma kers) тре ба да бу ду ве о ма све сни свих ре ги о нал них, па 
чак и на ци о нал них раз ли ка из ме ђу зе ма ља уко ли ко же ле да има ју 
ути ца ја на њих. Све ово чи ни про цес кре и ра ња по ли ти ке у обла сти 
ме ке мо ћи из у зет но те шким за дат ком и из и ску је ве ли ке на по ре ка-
ко би био успе шно ре а ли зо ван.

Дру ги про блем, у те сној ве зи са прет ход ним, је сте шта чи ни 
са др жај ме ке мо ћи. Чи ни се да је овај кон цепт ве о ма ши ро ко де фи-
ни сан, та ко да прак тич но све што по тен ци јал но има спо соб ност да 
об ли ку је пре фе рен ци је дру гих без из ри чи те при ну де је сте еле мент 
ме ке мо ћи не ке зе мље. То је чак до не кле по твр дио и сам Нај тврд-
ња ма да чак и еко ном ски и вој ни ре сур си мо гу про из во ди ти ка ко 
твр ду, та ко и ме ку моћ.21) Ова иде ја пред ста вља озби љан про блем 
по кон цепт ме ке мо ћи по не ко ли ко раз ли чи тих осно ва. Пре све га, 
гра ни ца из ме ђу ме ког и твр дог ути ца ја на осно ву прет ход но по ме-
ну та два из во ра је не ја сна. По ред то га, пер цеп ци ја истих про це са 
од стра не раз ли чи тих ак те ра мо же во ди ти ка по ве ћа њу ме ког ути-
ца ја с јед не стра не, и ње го вом исто вре ме ном сма ње њу с дру ге. На 
при мер, аме рич ки рат про тив те ро ри зма је ре зул ти рао по ве ћа њем 
аме рич ке ме ке мо ћи у ве ћи ни за пад ног све та, док је у исто вре-
ме про из вео не га тив не по сле ди це по њи хо ву при влач ност у не ким 
пре те жно ислам ским зе мља ма.

Тре ћи ва жан део кон цеп та ме ке мо ћи ко ји је че сто кри ти ко-
ван је сте то што, ка ко пи ше Сти вен Лукс, „Нај не при да је ни ка кав 
зна чај раз ли ка ма из ме ђу раз ли чи тих на чи на на ко је ме ка моћ мо же 
да ко оп ти ра, при ву че и за ве де оне ко ји су ње ном ути ца ју под врг ну-
ти, из ме ђу раз ли чи тих на чи на на ко је се мо же по сти ћи њи хов при-

21) Joseph S. Nye, Jr., “Notes for soft-power research agenda”, in: Power in World Politics (ed-
ited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 2007, p. 168.
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ста нак“.22) Дру гим ре чи ма, ко ли ко је за и ста ова моћ „ме ка“? Лукс 
твр ди да је:

„Спо соб ност да се об ли ку ју пре фе рен ци је дру гих“ 
за бри ња ва ју ће не ја сна фра за ко ја не пра ви раз ли ку из ме-
ђу оних узроч них про це са ко ји огра ни ча ва ју и по не кад 
под ри ва ју спо соб но сти по је ди на ца да су де и од лу чу ју за 
се бе и оних за ко је су та кве спо соб но сти нео п ход не, ко је 
их олак ша ва ју и про ши ру ју. (...) Ка да ана ли зи ра мо прак-
се и по ступ ке ко ји укљу чу ју „об ли ко ва ње пре фе рен ци ја“ 
или су бјек тив них ин те ре са, мо ра мо, у нај ма њу ру ку, пра-
ви ти раз ли ку из ме ђу оних ко ји, у на ве де ном сми слу, сла бе 
и оних ко ји сво јим ефек ти ма осна жу ју [човека].23)

Нај, ме ђу тим, ви ди ова кве кри ти ке као ре зул тат дру га чи јег 
при сту па: док је он фо ку си ран на аген те ути ца ја (енгл. agent-fo-
cu sed ap pro ach), Лукс се овим пи та њем ба ви с по зи ци је су бје ка та 
(енгл. su bject-ba sed ap pro ach).24) Сто га, док се из пер спек ти ве су-
бјек та ин док три на ци ја и „сла бље ње“ мо гу по сма тра ти као мо рал-
но не при хва тљи ви, из пер спек ти ве аген та ути ца ја ова кви по ступ ци 
и да ље се мо гу свр ста ти под Нај е ву де фи ни ци ју ме ке мо ћи. Осим 
то га, Нај ни ка да пи сао о ме кој мо ћи као о нор ма тив ном кон цеп ту. 
Он у не ко ли ко на вра та ис ти че да су чак и те ро ри стич ки ли де ри, 
по пут Оса ме бин Ла де на, или дик та то ри по пут Хи тле ра, Ста љи-
на и Мао Це тун га има ли на рас по ла га њу огром ну ко ли чи ну ме ке 
мо ћи, ко ју, на жа лост, го то во ни кад ни су ко ри сти ли у нор ма тив но 
при хва тљи ве свр хе.25)

Нај ев кон цепт ме ке мо ћи та ко ђе је кри ти ко ван за на ме та ње 
вред но сти дру гим дру штви ма. Џе нис Би а ли Ма терн је „раз о ча ра-
на“ што „Нај не ка же ни шта о то ме за што су уни вер зал не вред но-
сти ‘пра ве’ ни ти ка ко је те вред но сти мо гу ће по сти ћи“.26) Ри чард 
Нед Ли боу је још оштри ји у сво јим кри ти ка ма, по го то ву ка да ис-
ти че да

Нај узи ма здра во за го то во да је аме рич ки на чин 
жи во та то ли ко при вла чан, чак хип но ти шу ћи, а гло бал на 
јав на до бра ко ја он на вод но пру жа то ли ко ко ри сна да сви 

22) Steven Lukes, “Power and the battle for hearts and minds: on the bluntness of soft power”, in: 
Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 
2007, pp. 91-92.

23) Исто, стр. 95.

24) Joseph S. Nye, Jr., “Notes for soft-power research agenda”, p. 163.

25)  Исто, стр. 168.

26)  Janice Bially Mattern, “Why `Soft Power’ Isn’t So Soft”, p. 588.
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оста ли тре ба да сле де пут Ва шинг то на. По пут мно гих ли-
бе ра ла, он тре ти ра ин те ре се и иден ти тет као објек тив не, 
не спор не и да те.27)

Ме ђу тим, Нај по но во од ба цу је ове кри ти ке, твр де ћи да ње го-
ва на ме ра ни је би ла да про мо ви ше вред но сти аме рич ког дру штва 
као трај но до ми нант не и уни вер зал но при хва тљи ве, ни ти као не-
што што би све зе мље тре ба ло да раз ви ја ју.28) Он с пра вом ис ти че 
да се „при влач ност ка од ре ђе ним до ми нант ним иде ја ма у би ло ком 
до бу мо же тре ти ра ти као да тост, али ове иде је ни су ну жно уни вер-
зал не или не про ме њи ве“.29) Исто као што де мо кра ти ја ни је би ла 
до ми нант на иде ја у не ким прет ход ним епо ха ма, за раз ли ку од са-
вре ме не, мо жда то не ће би ти слу чај ни у бу дућ но сти. У свом од-
го во ру на Ли бо у о ве тврд ње, а ка ко би по твр дио да ни ка да ни је ни 
ве ро вао да је аме рич ка при влач ност веч на и да та, Нај оправ да но 
по на вља да по сто је и увек ће по сто ја ти „це ло ви све та и гру пе ко је 
аме рич ка кул ту ра, вред но сти и по ли ти ке ви ше од би ја ју не го што 
их при вла че“.30) На про тив, та при влач ност мо же би ти ума ње на ако 
се не до вољ но ра ди на ње ном очу ва њу, као што је био слу чај то ком 
по ме ну тог ра та у Ира ку.

2. МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРО БЛЕМ: 
КА КО МЕ РИ ТИ МЕ КУ МОЋ?

Нај ве ћи про блем у кон цеп ту ме ке мо ћи је сте то што ни Нај 
ни ти би ло ко ји дру ги аутор ни је дао би ло ка кво ме то до ло шко упут-
ство о то ме ка ко кван ти та тив но ме ри ти ко ли чи ну овог ре сур са ко-
јим не ка зе мља рас по ла же. По ред то га, ве о ма је те шко раз ли ко ва ти 
ка па ци те те и спо соб но сти за мек ути цај, с јед не стра не, и ре зул-
та те, успе шност и учин ко ви тост тог ути ца ја, с дру ге. Ка ко Лукс 
пи ше, „сâмо по се до ва ње или кон тро ла над сред стви ма мо ћи ни је 
исто што и би ти мо ћан“.31) Основ на раз ли ка ко ја ће би ти при ме-
ње на и у овом ра ду је сте да из во ри, спо соб но сти, или ка па ци те ти 
за ме ку моћ не под ра зу ме ва ју про ме ну у по на ша њу дру гих љу ди. 
Ка па ци те ти са мо го во ре о мо гу ћим сред стви ма, по сред ством ко јих 

27) Richard Ned Lebow, “The power of persuasion” in: Power in World Politics (edited by Felix 
Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 2007, p. 120.

28) Joseph S. Nye, Jr., “Notes for soft-power research agenda”, p. 163.

29) Исто.

30) Исто, стр. 164.

31) Steven Lukes, “Power and the battle for hearts and minds”, p. 84.
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се мо же оства ри ти мек ути цај, као и оним обла сти ма ме ке мо ћи 
ко је је нео п ход но до дат но раз ви ја ти. С дру ге стра не, ре зул та ти ука-
зу ју на по сле ди це ко ри шће ња ме ке мо ћи и у ве ли кој ме ри за ви се 
од спо соб но сти кре а то ра по ли ти ка да ко ри сте по тен ци јал ко ји им 
је на рас по ла га њу. Ме ђу тим, чи ни се да је ве о ма те шко го во ри ти о 
ди рект ној узроч но-по сле дич ној ве зи из ме ђу упо тре бе ме ке мо ћи и 
про ме не у по на ша њу. Сто га ће се овај рад кон цен три са ти са мо на 
ка па ци те ти ма за ме ку моћ, док пи та ње по сле ди ца мо же би ти пред-
мет бу ду ћег ис тра жи ва ња.

Због све га на ве де ног, у по сто је ћој ли те ра ту ри је би ло ве о-
ма ма ло по ку ша ја да се по стиг не објек тив ни је и пре ци зни је ме ре-
ње ме ке мо ћи. Сто га су се мно ги ауто ри за до во љи ли ис кљу чи во 
опи сним раз ма тра њем овог пи та ња,32) док је са мо не ко ли ци на њих 
спро ве ла ис тра жи ва ње о то ме ка ко ме ка моћ ути че на од но се ме ђу 
зе мља ма.33) Та ко, Ге ун Ли је, пи шу ћи о ме кој мо ћи Ју жне Ко ре-
је, утвр дио два глав на из во ра ње не ме ке мо ћи: „ко реј ско ис ку ство 
успе шне мо дер ни за ци је и де мо кра ти за ци је у ве о ма крат ком вре-
мен ском пе ри о ду; и та ко зва не ‘ко реј ске та ла се’34) у мно гим де ло ви-
ма ис точ не Ази је“.35) Ме ђу тим, иако аутор да је оп ште ко мен та ре о 
ова два из во ра, он их не раз ма тра у кон тек сту би ла те рал них од но са 
са би ло ко јом зе мљом, што би мо гло да по твр ди да ли ова сред ства 
пред ста вља ју ши ре при ме њив из вор ме ке мо ћи. С дру ге стра не, 
Ума Пу ру шо та ман је пи са ла о де се ти на ма из во ра ин диј ске ме ке 
мо ћи.36) Ме ђу тим, би ло би мно го ко ри сни је за кре а то ре по ли ти ке 
да се упо зна ју са ужим при ка зом овог ста ња, ка ко би би ли у мо-

32) Ово је случај са неким радовима о мекој моћи САД: Inderjeet Parmar, Michael Cox, Eds., 
Soft Power and U. S. Fo re ign Po licy – The o re ti cal, Hi sto ri cal and Con tem po rary Per spec ti ves, 
Ro u tled ge, Lon don, 2010; Ки не: Da vid Sham ba ugh, Chi na Go es Glo bal – The Par tial Po wer, 
Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2013; Jos hua Kur lant zick, Charm Of fen si ve – How Chi na’s 
Soft Po wer is Tran sfor ming the World, Yale Uni ver sity Press, New Ha ven, Con nec ti cut, 2008; 
Ју жне Ко ре је: Geun Lee, “A the ory of soft po wer and Ko rea’s soft po wer stra tegy”, The Ko rean 
Jo ur nal of De fen se Analysis, Vol. 21, 2/2009, pp. 205-218; Ин ди је: Uma Pu rus hot ha man, “Shif-
ting Per cep ti ons of Po wer: Soft Po wer and In dia’s Fo re ign Po licy,” Jo ur nal of Pe a ce Stu di es, vol. 
17, 2&3/2010, n. pag.; Тур ске: Ta rik Ogu zlu, “Soft Po wer in Tur kish Fo re ign Po licy,” Austra lian 
Jo ur nal of In ter na ti o nal Af fa irs, vol. 61, 1/2007, pp. 81-97; итд.

33) Ви де ти, на при мер:                                                                                                                          Utpal Vyas, Soft Power in Japan-China Relations: State, Sub-State and 
Non-State Relations, Routledge, Abingdon, Oxon, 2010.

34) Корејски талас (енгл. Korean Wave) је неологизам којим се описује растућа популарност 
корејске културе у Азији, западном делу Европе и Сједињеним Америчким Државама, 
а за коју су највише заслужне корејске серије и корејска поп музика, чији је вероватно 
најпознатији представник Сај (енгл. Psy), аутор најгледанијег видео клипа на сајту 
Јутјуб (енгл. YouTube).

35) Geun Lee, “A theory of soft power and Korea’s soft power strategy”, The Korean Journal of De-
fense Analysis, Vol. 21, 2/2009, p. 213.

36) Uma Purushothaman, “Shifting Perceptions of Power: Soft Power and India’s Foreign Policy,” 
Journal of Peace Studies, vol. 17, 2&3/2010, n. pag.
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гућ но сти да раз ви ја ју од ре ђе не аспек те ових „ре сур са“. Осим то га, 
вр ло је ве ро ват но да раз ли чи ти из во ри ме ке мо ћи мо гу и тре ба да 
бу ду при ме ње ни у раз ли чи тој ме ри у раз ли чи тим зе мља ма, те би 
ова кав при ступ био и ко ри сни ји. Ова ко не што је по ку ша но у књи-
зи о упо тре би ме ке мо ћи у од но си ма из ме ђу Ки не и Ја па на, ко ју је 
на пи сао Ут пал Ви ас. У њој, аутор раз ма тра три сту ди је слу ча ја о 
упо тре би ја пан ске вла сти у Ки ни, од ко јих је сва ка по сма тра на на 
раз ли чи тим ни во и ма ак те ра: др жав ном (Фон да ци ја Ја пан), суб-др-
жав ном (град Ко бе) и не др жав ном (Удру же ње ја пан ско-ки не ског 
при ја тељ ства).37) Ме ђу тим, Ви ас се не ба ви по ре клом ја пан ске ме ке 
мо ћи у Ки ни, ни ти би ло ко јим дру гим ње ним из во ром, по пут кул-
ту ре и по ли тич ких вред но сти.

Би ло је – иако ве о ма ма ло – и не ко ли ко по ку ша ја да се до-
не кле кван ти фи ку ју из во ри ме ке мо ћи раз ли чи тих др жа ва. Ме ђу 
нај ак тив ни је ауто ре на овом по љу спа да Џо на тан Мек Кло ри, ко ји 
се у че ти ри на вра та ба вио од ре ђи ва њем ко ли чи не ме ке мо ћи ко-
је др жа ве има ју на рас по ла га њу. У сво јим ин дек си ма, об ја вље ним 
под на сло вом „The New Per su a ders“,38) он је про ши рио кон цепт ме-
ке мо ћи, де фи ни шу ћи пет сту бо ва ме ке мо ћи – Еко но ми ја/ино ва-
ци је, кул ту ра, власт, ди пло ма ти ја и обра зо ва ње – и ко ри сте ћи 50 
ин ди ка то ра за њи хо во ме ре ње.39) Шта ви ше, Мек Кло ри је на чи нио 
још је дан по ку шај ка кван ти фи ко ва њу ме ке моћ у свом нај но ви јем 
ра ду, ком би ну ју ћи су бјек тив не и објек тив не ин ди ка то ре ме ке мо ћи 
у гло бал ну ли сту од 50 зе ма ља из свих де ло ва све та.40) Иако је Нај 
у свом пред го во ру за овај рад на пи сао да је овај ин декс „нај ја сни-
ја сли ка гло бал не ме ке мо ћи до са да“,41) ни је дан од ових ин дек са 
ни је ши ро ко при хва ћен од стра не на уч ни ка и кре а то ра по ли ти ке. 
Иако не ки од њих при зна ју по зи тив не стра не овог ме то до ло шког 
при сту па, чак је и Мек Кло ри све стан ње го ве огра ни че но сти. Он 
на во ди да „су бјек тив на при ро да ме ке мо ћи чи ни по ре ђе ње ме ђу 
зе мља ма те шким“.42) Дру го, Мек Кло ри сма тра да би ла те рал ни ка-

37) Видети: Utpal Vyas, Soft Power in Japan-China Relations.

38) Jonathan McClory, “The New Persuaders: An International Ranking of Soft Power,” Institute 
for Government 7 2010; Jonathan McClory, “The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking 
of Soft Power,” Institute for Government 1, 2011; Jonathan McClory, “The New Persuaders 
III: A 2012 Global Ranking of Soft Power,” Institute for Government 1, 2012.

39) McClory, “The New Persuaders III”, pp. 5-7.

40) Jonathan McClory, The Soft Power 30 - A Global Ranking of Soft Power, Portland, New York, 
2015.

41) Joseph S. Nye, Jr., “Foreword,” in: The Soft Power 30 - A Global Ranking of Soft Power, 
(edited by Jonathan McClory), Portland, New York, 2015, p. 7.

42) McClory, “The New Persuaders III”, p. 10.
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рак тер ме ке мо ћи не мо же би ти у пот пу но сти из ме рен ком па ра тив-
ним ин дек сом, ко ји та ко ђе „не мо же да ‘при ме ти’ до га ђа је ко ји се у 
ре ал ном вре ме ну ве о ма бр зо од ви ја ју“.43) Шта ви ше, ови ин дек си су 
кри ти ко ва ни и због не до стат ка по је ди них еле ме на та ме ког ути ца ја, 
као што су лич но сти,44) због ме ша ња из во ра и ре зул та та при ме не 
ме ке мо ћи,45) и због бес ко ри сно сти за кре а то ре по ли ти ке.46) Да кле, 
по сто је ка ко ме то до ло шке (сред ства за ме ре ње ме ке мо ћи) и ем пи-
риј ске (раз ма тра ње из во ра ме ке мо ћи у са вре ме ним би ла те рал ним 
од но си ма) „ру пе“ у ли те ра ту ри о овој те ми. Сто га би ис тра жи ва ње 
по ре кла, са вре ме них об ли ка ма ни фе сто ва ња и пер спек ти ва ме ке 
мо ћи у би ла те рал ним ме ђу на род ним од но си ма био ва жан до при-
нос по сто је ћем на уч ном фон ду. То је глав на те ма ко јом се ба ве на-
ред ни ре до ви.

3. НО ВИ ПРИ СТУП

Овај рад пред ла же но ви при ступ ме ре њу ме ке мо ћи. Основ на 
иде ја овог члан ка је сте да је уме сто при сту па ко ји је углав ном – ако 
не и увек – ко ри шћен у по сто је ћој ли те ра ту ри, а ко ји се за сни ва на 
ме ре њу ме ке мо ћи са ста но ви шта аген та ко ји је ко ри сти, нео п ход-
но раз ви ја ти дру га чи ји и ујед но је ди ни мо гу ћи на чин објек тив ног 
ме ре ња ко ли чи не ме ке мо ћи ко ју од ре ђе на зе мља има на рас по-
ла га њу. Овај ме то до ло шки при ступ је сте ис тра жи ва ње са ста но-
ви шта су бјек та (енгл. su bject-ba sed re se arch) на ко ји се ме ка моћ 
про јек ту је. Глав ни ар гу мент у при лог ово ме је сте тај да основ на 
ка рак те ри сти ка ме ке мо ћи ни је уни вер зал ност при ме не, већ ње на 
про мен љи вост. У прак си то зна чи да не ки еле мен ти ме ке мо ћи ко ји 
су ко ри сни за, ре ци мо, Ру си ју у ње ним од но си ма са Бе ло ру си јом, 
или за САД у од но си ма са Мек си ком, мо жда не ће би ти под јед на ко 
ефи ка сни из ме ђу Ру си је и Укра ји не и САД и Ка на де. Осим то га, ве-
о ма је мо гу ће да би ве ћи на ме то до ло шких при сту па ко ји су до са да 
раз ви је ни по ка за ли да лич но сти по пут Адол фа Хи тле ра или Јо зе фа 
Ста љи на, или ор га ни за ци је као Ал-Ка и да или Ислам ска Др жа ва 
има ју из у зет но ма лу ме ку моћ. Ме ђу тим, у не ким де ло ви ма све та 

43) Исто.

44) Mflash16, New Persuaders: Is it a functional index? [blog], Internet, https://publicdiplomats.
wordpress.com/2012/10/25/new-persuaders-is-it-a-functional-index/, 3/10/2015.

45) Judit Trunkos, What is Soft Power Capability and How Does It Impact Foreign Policy?, Insti-
tute for Cultural Diplomacy, Columbia, South Carolina, 2013.

46) Marcrambeau, Not persuaded [blog], Internet, https://publicdiplomats.wordpress.
com/2012/10/24/not-persuaded/, 3/10/2015.
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сви они су би ли – или су још увек – ве о ма при влач ни за од ре ђе не 
гру пе љу ди. Ово је, из ме ђу оста лог, глав ни не до ста так ме то до ло-
шких при сту па раз ви је них до да нас. Да кле, по ре кло, ка па ци те те и 
мо гућ но сти при ме не ме ке мо ћи јед не зе мље тре ба ис тра жи ва ти и 
ме ри ти од слу ча ја до слу ча ја, по сма тра ју ћи спе ци фич не еле мен те 
ме ке мо ћи и њи хо ву кон крет ну при ме ну у би ла те рал ним од но си ма.

Ко је еле мен те ме ке мо ћи ста нов ни штво не ке зе мље сма тра 
ва жним? Ка ко ме ри ти кул ту ро ло шку слич ност из ме ђу два дру штва 
или при влач ност јед ног од њих за чла но ве дру гог? Ко је по ли тич ке 
вред но сти су при влач не? Ка ква спољ на по ли ти ка се мо же сма тра-
ти „до бром“? Ни на јед но од ових пи та ња од го во ри не мо гу би ти 
уни вер зал ни. Оно што је при влач но за Ма ке дон це мо же би ти да ле-
ко ма ње атрак тив но за Бу га ре, иако два на ро да има ју – ма кар у не ку 
ру ку – ма ње или ви ше слич не кул ту ре.47) Ка ко би се мо гле да ти би-
ло ка кве пре по ру ке по ли ти ке (енгл. po licy re com men da ti ons), до но-
си о ци од лу ка мо ра ју сто га зна ти од го вор на кључ но пи та ње: шта 
је оно што ста нов ни штво не ке зе мље сма тра ва жним. Нај бо љи 
на чин на ко ји се на ово пи та ње мо же од го во ри ти је сте ис тра жи-
ва ње јав ног мње ња ме ђу ста нов ни ци ма зе мље за ко ју је, ре ци мо, 
до но си лац од лу ке за ин те ре со ван. Ово ис пи ти ва ње јав ног мње ња 
мо ра об у хва ти ти сва три из во ра ме ке мо ћи, у сми слу у ком их је 
де фи ни сао Нај. Сва ки од ових из во ра мо же се да ље по де ли ти на 
за себ не под-еле мен те, те би се пи та ња у нај бо љем слу ча ју ти ца ла 
сва ког од њих. Дру гим ре чи ма, упит ник би тре ба ло да са др жи пи-
та ња о ва жно сти сва ког по је ди нач ног еле мен та ме ке мо ћи у про це-
су фор ми ра ња ми шље ња не ке по пу ла ци је о дру гим зе мља ма.

У ове еле мен те спа да ју, из ме ђу оста лих, до ступ ност и упо-
зна тост са по пу лар ном кул ту ром јед не зе мље у дру гој, њи хо ви 
исто риј ски од но си, је зич ка и ре ли гиј ска слич ност, при влач ност 
јед не зе мље за ту ри сте, ими гран те и ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу 
из дру ге, слич но сти из ме ђу оп ште при хва ће них вред но сти у две зе-
мље, итд. Ова кав на чин ис тра жи ва ња ме ке мо ћи да ље им пли ци ра 
и ве ће мо гућ но сти за ко ри сне пре по ру ке по ли ти ке.

На осно ву до би је них од го во ра на ово пр во и ујед но нај ва-
жни је пи та ње о то ме шта је ва жно, као и на осно ву већ по сто је ћих 
ин ди ка то ра не ких еле ме на та ме ке мо ћи, др жа ве мо гу објек тив ни је 
про це ни ти сво је спо соб но сти за ме ки ути цај. На при мер, уко ли-
ко би љу ди у Шпа ни ји сма тра ли ду ге исто риј ске од но се из ме ђу 

47) Иако се овакве тврдње могу чинити неприкладним и, наравно, дискутабилним, постоји 
веома велики број сличности између две нације у културолошком смислу. Између оста-
лог, припадници ова два народа причају веома сличним језиком, већина њих је Право-
славне вероисповести, а такође су историјски веома често били упућени једни на друге, 
те је њихов развој у веома блиској спрези.
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Пор ту га ла и њи хо ве зе мље ва жним, по то ња др жа ва мо же ра ди ти 
на про мо ци ји ова квог исто риј ског дис кур са, ка ко би ство ри ла бо-
ље прет по став ке за ути цај на др жа вља не Шпа ни је. С дру ге стра не, 
ако би хр ват ски др жа вља ни сма тра ли ва жним де мо крат ски ка рак-
тер не ке зе мље, у слу ча ју да же ли има ти ви ше ме ке мо ћи у овој 
зе мљи Иран би тре ба ло да по бољ ша сво ју по зи ци ју на ле стви ци 
Фри дом Ха у са (Fre e dom Ho u se). У слу ча ју да Ле тон ци сма тра ју 
ва жним спорт ске успе хе, он да би број олим пиј ских ме да ља ко је 
је Ује ди ње но Кра љев ство осво ји ло био со ли дан по ка за тељ ме ких 
ка па ци те та ове зе мље у Ле то ни ји. Ко ри сте ћи исти обра зац, за ве-
ћи ну из во ра ме ке мо ћи мо же се на ћи већ по сто је ћи ин ди ка тор ко ји 
би се по том ко ри стио за про це ну мо гућ но сти за ко ри шће ње ове 
вр сте ути ца ја у од ре ђе ној зе мљи. Да кле, пи та ње о то ме шта је ва-
жно је пре суд но за од ре ђи ва ње по тен ци јал не осно ве ме ке мо ћи. 
Ком би на ци јом од го во ра на ово пи та ње и ко ре спон ди ра ју ћих, већ 
по сто је ћих ин ди ка то ра, та ко ђе је мо гу ће да ти пре ци зну оце ну ка-
па ци те та за при ме ну ме ке мо ћи би ло ко је по је ди нач не зе мље све та 
у дру гој. Та ко, уко ли ко би де мо крат ски ка рак тер др жа ве и дру штва 
био ва жан за Хр ва те, са ве ли ком си гур но шћу се мо же твр ди ти да 
САД има ви ше по тен ци ја ла за упо тре бу ме ке мо ћи у Хр ват ској не-
го Иран. С дру ге стра не, ако би др жа вља ни не ке зе мље га ји ли ви ше 
сим па ти ја пре ма ауто ри тар ним ли де ри ма, он да би Иран има ви ше 
по тен ци јал не ме ке мо ћи у овој обла сти од САД. Ме ђу тим, тек на-
кон ком би но ва ња свих од го во ра и њи хо вих од го ва ра ју ћих ин ди-
ка то ра би се мо гла до не ти ко нач на од лу ка о то ме ко је зе мља има 
нај ве ћи по тен ци јал за мек ути цај на др жа ву за ко ју је ис тра жи вач 
или до но си лац од лу ка за ин те ре со ван (али са мо на њу). То је раз лог 
за што је не мо гу ће ре ћи да би ло Иран, би ло САД има ве ће ка па ци-
те те за упо тре бу ме ке мо ћи уоп ште.

До дат ни на чин ко јим се мо же ис тра жи ва ти ме ка моћ је су 
ин тер вјуи са чла но ви ма по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них 
ели та. Уз гред, у не ким слу ча је ви ма ин тер вјуи мо гу да ти бо ља об-
ја шње ња си ту а ци је не го кван ти та тив не ме то де, по себ но ка да је у 
пи та њу раз ма тра ње ис хо да, то јест ре зул та та и ефе ка та при ме не 
ме ке мо ћи. На при мер, раз го во ри са по ли тич ким ли де ри ма од ре-
ђе не зе мље мо гу от кри ти под ути ца јем ко је др жа ве или по је дин ца 
из ино стран ства је до не та не ка ва жна спољ но по ли тич ка од лу ка, 
или на ко ји на чин и ко ли ко сна жно по на ша ње не ке стра не др жа ве 
ути че на уну тра шњу по ли ти ку. По ред то га, уко ли ко се ис тра жу ју 
тре нут ни на по ри од ре ђе не зе мље да по ве ћа сво ју ме ку моћ, ин тер-
вјуи са љу ди ма из др жав них аген ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја, 
чи ји глав ни циљ је сте упра во афир ма ци ја те зе мље, мо гу та ко ђе 
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пру жи ти дра го це ни увид. Ми шље ња ових љу ди, њи хо ви на ла зи 
и об ја шње ња стра те ги ја ко је се ко ри сте у ту свр ху мо гу ука за ти 
на по сто ја ње од ре ђе них под руч ја ме ке мо ћи на ко је се не обра ћа 
до вољ на па жња. Да кле, на осно ву ова два ти па ин тер вјуа ис тра-
жи вач би мо гао са зна ти ин фор ма ци је о ве о ма ва жним еле мен ти ма 
тре нут ног ста ња у при ме ни ме ке мо ћи јед не зе мље у дру гој. Пр-
во, мо гао би да пре по зна на ко је еле мен те ме ке мо ћи не ка др жа ва 
обра ћа нај ви ше па жње, што, опет, во ди ка за кључ ци ма о то ме шта 
та др жа ва ми сли да је ва жно ло кал ном ста нов ни штву. Дру го, на 
осно ву раз го во ра са ло кал ним ели та ма, ис тра жи вач би мо гао да 
те сти ра ис прав ност прет ход ног ми шље ња и да про це ни ко ли ко је 
за и ста успе шна при ме на ме ке мо ћи ино стра не зе мље. То зна чи да 
ис тра жи вач са ви со ком до зом си гур но сти мо же да про це ни од ко-
ри шће ња ко јих еле ме на та ме ке мо ћи се мо гу оче ки ва ти по зи тив ни 
ре зул та ти у зе мљи за ко ју је за ин те ре со ван. Опет, као и у прет ход-
ном слу ча ју, аутор ових ре до ва сма тра да ни ка ква ге не ра ли за ци ја 
ни је мо гу ћа, као и да се ка па ци те ти за при ме ну ме ке мо ћи ве ћег 
бро ја др жа ва не мо гу објек тив но ран ги ра ти на гло бал ном ни воу. 
Као што је ра ни је по ме ну то, ка ко би се до би ли зна чај ни ре зул та ти 
и ка ко би се мо гле пред ла га ти ко ри сне пре по ру ке по ли ти ке, нео п-
ход но је спро во ђе ње сту ди ја слу ча ја.

4. МО ГУ ЋА ПРИ МЕ НА НО ВЕ МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈЕ

По сто је мно ги јед но став ни при ме ри ко ји по ка зу ју да љу ди 
ни су увек ра ци о нал ни при про це ни атрак тив но сти дру гих зе ма ља. 
Ово ни је из не на ђу ју ће, има ју ћи у ви ду да је де фи ни ци ја ме ке мо ћи, 
за сно ва не на пој му при влач но сти, као што је ра ни је по ме ну то, че-
сто кри ти ко ва на због не до вољ не од ре ђе но сти овог тер ми на.

Ру си ја је тек осми нај ве ћи ин ве сти тор у Ср би ји у пе ри о ду 
2005-2012,48) док су ње не до на ци је срп ским не вла ди ним ор га ни за-
ци ја ма и вла ди ним кан це ла ри ја ма ме ђу нај ма њим од свих стра них 
парт не ра Ср би је.49) Ипак, Ру си ја се и да ље ме ђу гра ђа ни ма пер-
це пи ра као је дан од нај ве ћих до на то ра и нај ва жни јих еко ном ских 
парт не ра Ср би је.50) Шта ви ше, по ред не сум њи ве по др шке ко ју Ру-

48) FDI in figures, Internet, http://www.investinserbia.biz/ieis.php, 15/4/2014.

49) Information system for coordination of the development assistance to the Republic of Serbia, 
Isdacon | donation search, Internet, http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/Donation-
Search.aspx, 15/4/2014.

50) Ратко Фемић, Ко профитира из српско-руске љубави, Интернет, http://balkans.aljazeera.
net/vijesti/ko-profitira-iz-srpsko-ruske-ljubavi, 16/4/2014.
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си ја пру жа Ср би ји у ве зи са пи та њем Ко со ва, би ло је вр ло ма ло 
кон крет не по др шке Ср би ји у ге о по ли тич ким спо ро ви ма у пе ри о ду 
од 1990. до 2008. го ди не, ка да је Ко со во про гла си ло не за ви сност. 
Осим то га, Ру си ја се че сто де фи ни ше као или бе рал на де мо кра ти ја, 
али се и да ље ви ди као узор на ко ји би по ли тич ки си стем Ср би је 
тре ба ло да се угле да. На кра ју, ако пи та те љу де у Ср би ји ко ја је 
стра на др жа ва нај по пу лар ни ја, нај ве ро ват ни је ће те чу ти од го вор: 
Ру си ја.51) С дру ге стра не, ако их пи та те за што је то та ко, ве ћи на 
њих не бих зна ла од го вор.52) Ова чи ње ни ца је ве ро ват но и ве ће из-
не на ђе ње за ве ћи ну Ру са, ко ји че сто не зна ју мно го о Ср би ма и 
Ср би ји. По сле дич но, ово би мо гло да зна чи да љу ди у Ср би ји или 
ни су све сни прет ход но на ве де них чи ње ни ца, или их јед но став но 
не сма тра ју ва жним. Дру гим ре чи ма, то би мо гло да зна чи да по-
сто је не ки дру ги еле мен ти ме ке мо ћи Ру си је, ко ји чи не ову зе мљу 
то ли ко по пу лар ном у Ср би ји. Ис тра жи ва ње јав ног мње ња гра ђа на 
Ср би је би моглo од ре ди ове фак то ре.53)

Пр ва гру па пи та ња у упит ни ку ко ји би се ко ри стио у ис тра-
жи ва њу слу жи ла би за до би ја ње вред но сти за ви сне ва ри ја бле. Од 
уче сни ка би се тра жи ло да да ју оце ну свог ми шље ња о Ру си ји као 
свет ској си ли и ње ној уло зи у Ср би ји. Од го во ри би би ли ко ди ра ни 
на је да на е сто сте пе ној Ли кер то вој ска ли од 0 до 10, где би од го вор 
0 озна ча вао „ве о ма не по вољ но ми шље ње“, 5 – „не у трал но“, а 10 
– „ве о ма по вољ но ми шље ње“. На кон то га, ме ђу оним уче сни ци ма 
ко ји оце не сво је ми шље ње о Ру си ји као по зи тив но (да кле они чи ји 
би од го во ри на ска ли би ли из ме ђу 6 и 10), био би тра жен од го вор 
на кључ но ис тра жи вач ко пи та ње о то ме ко ји еле мен ти ме ке мо ћи 
нај ви ше до при но се по пу лар но сти Ру си је у Ср би ји. Сва пи та ња у 
овом упит ни ку би има ла исту фор му: „Ка ко (уба ци ти еле мент ме-
ке мо ћи) ути че на ва ше ми шље ње о Ру си ји?“ Про це на овог ауто ра 
је да је мо гу ће иден ти фи ко ва ти из ме ђу 20 и 30 еле ме на та ме ке мо-
ћи, ко ји по тен ци јал но ути чу на ми шље ње љу ди о би ло ко јој дру гој 
зе мљи. По ред то га, упит ник би тре ба ло да са др жи и пи та ње отво-
ре ног ти па, где би се ис пи та ни ци ма омо гу ћи ло да до да ју еле мент 
ме ке мо ћи, ко ји мо жда ни је био прет ход но за сту пљен у упит ни ку, а 
све ка ко би се сма њи ла мо гућ ност про пу шта ња ва жних ва ри ја бли 
о би ла те рал ним од но си ма из ме ђу зе ма ља. На при мер, ка да је реч 
о кул ту ри, љу ди би би ли пи та ни о зна ча ју лин гви стич ке и ре ли-

51) Бранко Радун, Зашто је Путин толико популаран у Србији, Интернет, http://srb.fondsk.
ru/news/2012/01/22/zashto-ie-putin-toliko-popularan-u-srbiii.html, 11/10/2015.

52) Исто.

53) Слична методологија се може користити и за оцену капацитета за примену меке моћи у 
билатералним односима било којих двеју држава.
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гиј ске слич но сти, ду гих исто риј ских од но са из ме ђу Ср би је и Ру-
си је, до ступ но сти и по пу лар но сти ру ске умет но сти (исто риј ске и 
са вре ме не) и на ци о нал не ку хи ње, о спорт ским ус пе си ма ру ских 
спор ти ста, итд. при ли ком од ре ђи ва ња њи хо вог ми шље ња. Дру го, 
ис пи та ни ци би да ва ли од го во ре на пи та ња о ути ца ју по ли тич ких 
вред но сти за сту пље них у Ру си ји. Ова пи та ња ба ви ла би се зна-
ча јем по ли тич ког си сте ма, за шти те људ ских пра ва де мо кра ти је и 
вла да ви не пра ва у Ру ској Фе де ра ци ји у про це су фор ми ра ња ми-
шље ња, као и тре нут но до ми нант не у Ру си ји иде о ло ги је уме ре ног 
кон зер ва ти ви зма, лич но сти Вла ди ми ра Пу ти на итд. На кра ју, пи та-
ња о ути ца ју ру ских спољ них по ли ти ка ти ца ла би се ру ских до на-
ци ја Ср би ји, ру ске по др шке овој зе мљи у ве зи са пи та њем Ко со ва, 
пер цеп ци је Ру си је као „ан ти-за пад не зе мље“, али и на чи на на ко ји 
Ру си ја тре ти ра дру ге зе мље на ме ђу на род ном пла ну у по след њих 
не ко ли ко го ди на.

Сви од го во ри на ова пи та ња би по но во би ла ко ди ра на на је-
да на е сто сте пе ној Ли кер то вој ска ли, где би 0 зна чи ло да „еле мент 
има ве о ма не га ти ван ути цај“, 5 – да „не ма ути ца ја“, и 10 – да „ути-
че ве о ма по зи тив но“. Мо дел ре гре си је по го дан за ко ри шће ње до-
би је них по да та ка или, као ал тер на ти ва, хи-ква драт тест би ли би 
ко ри шће ни да се про ве ри нул та хи по те за о јед на ком ути ца ју свих 
ва ри ја бли. Уко ли ко би она би ла опо врг ну та, ре гре си ја би по ка за ла 
у ко јој ме ри сва ка не за ви сна ва ри ја бла (еле мент ме ке мо ћи) ути че 
на за ви сну (ми шље ње о Ру си ји).54)

Спо зна ја ко ји еле мен ти има ју нај ја чи ути цај, а ко ји ства ра-
ју не га тив ну сли ку о Ру си ји би би ла ко ри сна на не ко ли ко ни воа. 
Пре све га, то би омо гу ћи ло да се до не кле об ја сни по ма ло ши зо-
фре на спољ на по ли ти ка Ср би је, зе мље ко ја је кан ди дат за члан ство 
у Европ ској уни ји, али и да ље одр жа ва из у зет но бли ске од но се са 
Ру си јом, по не кад и су прот но зва нич ној спољ ној по ли ти ци Уни је.55) 
Дру го, ова са зна ња би би ла ко ри сна за кре а то ре по ли ти ке не са-
мо у Ру си ји, већ и у дру гим зе мља ма све та, јер би би ло мо гу ће 
утвр ди ти ко је еле мен те ме ке мо ћи Ср би сма тра ју ва жним. На тај 
на чин, до но си о ци од лу ка би до би ли ин фор ма ци је о то ме на ко је 
аспек те ме ке мо ћи је по треб но нај ви ше се усред сре ди ти, а ко ји би 
би ли уза луд на по тро шња ре сур са. Осим то га, ова кво ис тра жи ва ње 

54) Поред овог квантитативног дела, како би се што боље објаснили добијени одговори 
и резултати статистичке анализе, интервјуи с различитим представницима српских 
и руских политичких, економских, друштвених, културних и академских елита и 
религијских лидера би такође били корисни.

55) Као што је то био случај са ненаметањем санкција Русији, или слањем српских војника 
на Параду победе 2015. године, иако је Европска унија саветовала Србију да то не чини.
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и ње го ви ре зул та ти мо гу да по ка жу због че га не ке зе мље, ко је у 
сво ју про мо ци ју у Ср би ји ула жу знат но ви ше нов ца (по пут САД, 
Фран цу ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је), по сти жу знат но ло ши је 
ре зул та те од Ру си је, ко ја тро ши да ле ко ма ње сред ста ва у ту свр ху. 
Ко нач но, ова кав на чин ис тра жи ва ња ме ке мо ћи би био ко ри стан и 
за по ли тич ке ели те у Ср би ји, бу ду ћи да би ње го ви ре зул та ти мо гли 
да по ка жу пра ве осно ве срп ско-ру ских од но са и ука жу на зна чај 
та ко зва ног „ис точ ног век то ра“ срп ске спољ не по ли ти ке, ко ји се че-
сто за не ма ру је у до ми нант но про е вроп ском јав ном дис кур су.

5. ЗА КЉУ ЧАК

Основ ни циљ овог ра да би ло је раз ви ја ње и об ја шња ва ње 
но вог при сту па ме ре њу ка па ци те та за упо тре бу ме ке мо ћи у ме-
ђу на род ним од но си ма. На рав но, као што је Мек Кло ри пра вил но 
при ме тио:

пи та ње ме ре ња ме ке мо ћи је са мо део ве ли ких де-
ба та о овој те ми. Огро ман број ис тра жи ва ња тек тре ба да 
бу де спро ве ден ка ко би се бо ље раз у ме ло у ко јој ме ри ме-
ка моћ по ма же ис пу ње њу же ље них ци ље ва; ка ко се мо гу 
оце њи ва ти стра те ги је при ме не ме ке мо ћи; и ка ко ус по-
ста ви ти узроч но-по сле дич не ве зе из ме ђу упо тре бе ме ке 
мо ћи и до би је них по ли ти ка.56)

Ипак, овај аутор сма тра да је ме ре ње ме ке мо ћи пр ви и нај-
ва жни ји ко рак ка од го во ри ма на ова пи та ња. Тек от кри ва њем ко ји 
еле мен ти ме ке мо ћи има ју по тен ци јал да ути чу на по на ша ње дру ге 
зе мље, кре а то ри по ли ти ка ће до би ти ја сну сли ку о то ме шта тре ба 
да се ура ди да по ја ча ова ква вр ста ути ца ја. Због то га овај рад твр ди 
да је ме ку моћ мо гу ће по сма тра ти и кван ти фи ко ва ти са мо на би ла-
те рал ној осно ви. Би ло ка кви по ку ша ји ге не ра ли за ци је и уни вер за-
ли за ци је осу ђе ни су на про паст.
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Ni ko la M. Ko so vic

MET HO DO LOGY OF ME A SU RING 
SOFT PO WER: A NEW AP PRO ACH

Re su me
This pa per sug gests a new met ho do lo gi cal ap pro ach to me a su-

ring the amo unt of soft po wer a co un try has at its dis po sal. This ap pro-
ach in ve sti ga tes the ori gins, con tem po rary ma ni fe sta ti ons and per spec-
ti ves of soft po wer in bi la te ral in ter na ti o nal re la ti ons. 

The ar tic le be gins with a tho ro ugh di scus sion abo ut the the o re ti-
cal bac kgro und be hind the con cept of soft po wer and cur rently exi sting 
met ho do lo gi cal ap pro ac hes to its me a su ring.  The aut hor sta tes that the 
term “soft po wer”, which is be co ming ever mo re po pu lar in po li ti cal sci-
en ce and in ter na ti o nal re la ti ons, was first men ti o ned in 1990 by Jo seph 
S. Nye, who la ter de fi ned it as the abi lity to in flu en ce the be ha vi or of 
ot hers to get the de si red out co mes not by using for ce, co er cion or pay-
ment, but thro ugh at trac ti ve ness. Nye al so de ter mi ned three main so-
ur ces of a co un try’s soft po wer: its cul tu re, po li ti cal va lu es and fo re ign 
po li ci es, but, as ar gued in this pa per, ne it her Nye nor any ot her aut hor 
has pro vi ded any met ho do lo gi cal in struc ti ons on how to qu an ti ta ti vely 
me a su re the amo unt of this re so ur ce a co un try has at its dis po sal, which 
is a ma jor draw back of this con cept. In or der to pro vi de evi den ce for 
this po int, the aut hor pro ce eds with an in-depth over vi ew of exi sting li-
te ra tu re, re flec ting on the most well-known in de xes and re se ar ches, and 
po in ting out to the ir strengths and we ak nes ses, as well as a se ri o us lack 
of prac ti cal use for po licy ma kers.

The next part of this ar tic le is de di ca ted to ex pla i ning and ar gu ing 
for a new met ho do lo gi cal ap pro ach to ob ser ving and qu an tifying soft 
po wer in in ter na ti o nal re la ti ons. The aut hor’s main ar gu ment is that the 
hal lmark of soft po wer is not uni for mity of ap pli ca tion, but its va ri a tion. 
In prac ti ce, this me ans that so me ele ments of soft po wer that are use ful 
for Rus sia in its re la ti ons with Be la rus, or for USA in Me xi co, might not 
be equ ally ef fec ti ve bet we en Rus sia and Ukra i ne and USA and Ca na da. 
The re fo re, the in ve sti ga tion and me a su re ment of so ur ces of one co un-
try’s soft po wer sho uld be con duc ted on a ca se-by-ca se ba sis by ob ser-
ving spe ci fic ele ments of soft po wer and the ir con cre te ap pli ca tion in 
bi la te ral re la ti ons. In ot her words, to be able to gi ve firmly gro un ded po-
licy re com men da ti ons, one ne eds to know the an swer to a key qu e sti on 
– what mat ters for mem bers of a par ti cu lar so ci ety. Ide ally, this can be 
ac hi e ved thro ugh con duc ting an opi nion poll among the ci ti zens of the 
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co un try of in te rest. This opi nion poll sho uld ad dress all three aspects of 
soft po wer, as de fi ned by Nye. Sin ce all of the se aspects can be furt her 
di vi ded in to se pa ra te sub-ele ments, the qu e sti ons sho uld ide ally ad dress 
all of them. The de pen dent va ri a ble in this re se arch wo uld be the pe o-
ple’s opi nion abo ut a cer tain co un try (whet her it is fa vo ra ble or un fa-
vo ra ble), whi le the in de pen dent ones wo uld con cern dif fe rent ele ments 
of soft po wer. De pen ding on the ob ta i ned da ta, met hods that co uld be 
used to analyze them wo uld be eit her an op ti mal re gres sion mo del, or a 
chi-squ a re test, which wo uld as sess the in flu en ce of dif fe rent soft po wer 
ele ments on de ter mi ning the opi nion abo ut ot her co un tri es. 

The fi nal part of the pa per is de di ca ted to the pos si ble ap pli ca tion 
of this met ho do logy in a ca se study of the Rus sian soft po wer ca pa bi li ti es 
in Ser bia. The aut hor pro vi des ar gu ments that Rus sia is the most po pu lar 
co un try among Ser bian ci ti zens, alt ho ugh due to many facts this might 
se em a bit odd. The re fo re, the ar gu ment go es, this ca se is an in te re sting 
one to re se arch sin ce this me ans that the re are ele ments of the Rus sian 
soft po wer that mat ter to Serbs mo re than what co uld be ex pec ted to ne-
ga ti vely in flu en ce the ima ge of Rus sia in this co un try. The aut hor then 
pro vi des a cle ar over vi ew of this re se arch and in struc ti ons abo ut what the 
struc tu re and the con tents of the qu e sti on na i re that co uld be used in this 
re se arch sho uld lo ok li ke in or der to an swer the key re se arch qu e sti on of 
why Rus sia is so po pu lar among the ci ti zens of Ser bia.
Key words: Soft po wer, In ter na ti o nal re la ti ons, Jo seph Nye, Me a su re ment, 

Met ho do logy, Re se arch, Rus sia, Ser bia

* Овај рад је примљен 20. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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Вишња Станчић
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ЛИБЕРАЛИЗАМ И КОНЗЕРВАТИВИЗАМ: 
ДВЕ АЛТЕРНАТИВНЕ ПОЛИТИЧКЕ 

ТЕОРИЈЕ МОДЕРНОГ ДОБА*

„Природа човјека је замршена, друштвени 
циљеви су од највеће могуће сложености, 
и стога нема једноставног уређења нити 
усмјерења власти које би одговарало човјековој 
природи или природи његових потреба.“

Едмунд Берк1)

Са же так
У овом ра ду аутор ће се ба ви ти упо ре ђи ва њем кон сти ту тив-

них иде ја ли бе ра ли зма и кон зер ва ти ви зма на ап стракт ном пла ну, 
ко ји пред ста вља ју по ли тич ке те о ри је мо дер ног до ба. С об зи ром на 
овај циљ ис тра жи ва ња, нај пре ће мо по ку ша ти да од ре ди мо иден-
ти тет са ме кон зер ва тив не ми сли. Сход но то ме, аутор ће из ло жи-
ти и ана ли зи ра ти три цен трал не док три не кон зер ва ти ви зма ко је се 
осла ња ју јед на на дру гу: тра ди ци о на ли зам, скеп ти ци зам и ор га-
ни ци зам. У дру гом де лу ра да аутор ће по ку ша ти да по ка же у че му 
се огле да ју кључ не раз ли ке из ме ђу ли бе рал ног и кон зер ва тив ног 
по гле да на свет. У том ци љу би ће пред ста вље на ме ли о ри стич ка 
фи ло зо фи ја исто ри је и спе ци фич на ли бе рал на кон цеп ци ја чо ве ка 
као про гре сив ног би ћа. Та ко ђе, би ће ре чи о схва та њу по ли ти ке као 
на у ке о вла да њу, од но сно о то ме да ли она тре ба да бу де за сно ва-
на на ис ку ству и тра ди ци ји или, пак, на ап стракт ним по ли тич ким 
прин ци пи ма и иде а ли ма. У том сми слу, по ли тич ке ин сти ту ци је мо-
гу да се по сма тра ју као ре зул тат ра ци о нал ног из бо ра, што пред ста-
вља ли бе рал но гле ди ште, или, пак, оне пред ста вља ју ре зул тат тра-

*  Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1) Едмунд Берк,Размишљања о француској револуцији, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 50.
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ди ци је и аку му ли ра ног исто риј ског ис ку ства јед ног на ро да, пре ма 
схва та њу кон зер ва ти ва ца. Нај зад, у по след њем де лу ра да, аутор ће 
по ку ша ти да по ка же ка ко од ре ђе не иде је кон зер ва ти ви зма мо гу да 
по слу же као ко рек ци ја из ве сних сла бо сти ли бе рал не те о ри је.
Кључ не ре чи: иден ти тет, ли бе ра ли зам, по ли тич ке ин сти ту ци је, кон зер-

ва ти ви зам, ра ци о на ли зам, уни вер за ли стич ка док три на, 
људ ска при ро да, скеп ти ци зам

Иако ли бе ра ли зам, као ин те лек ту ал на тра ди ци ја ко ја се ја вља 
у пост тра ди ци о нал ном дру штву Евро пе, пред ста вља до ми нант ну 
по ли тич ку те о ри ју мо дер ног до ба, не мо же мо да се не сло жи мо са 
за па жа њем ис так ну тог ен гле ског фи ло зо фа Џо на Гре ја (John Gray) 
о то ме да сам ли бе ра ли зам, ка ко он ис ти че: „...Ни кад ни је био без 
озбиљ них ду хов них и по ли тич ких ри ва ла. На свој на чин и кон-
зер ва ти ви зам и со ци ја ли зам, исто та ко, ни су би ли ма ње по ку ша ји 
од го во ра на иза зо ве мо дер но сти чи ји се ко ре ни мо гу от кри ти још 
у кри зи Ен гле ске XVII ве ка, али до чи је је кри ста ли за ци је до шло 
у де фи ни тив ној тра ди ци ји ми сли и прак се са мо по сле Фран цу ске 
ре во лу ци је.“2) Да би се од ре ђе ни ин те лек ту ал ни или по ли тич ки по-
крет ду бље раз у мео, од но сно да би се од ре дио ње гов иден ти тет, 
по треб но је раз ма тра ти исто риј ски кон текст у ко ме је он на стао, 
као и ал тер на тив не кон цеп ци је чо ве ка и дру штва.

У том сми слу, кри ти ка кон зер ва ти ва ца ко ја се од но си на ли-
бе рал ни по глед на свет, као и од ре ђе не иде је са др жа не у тра ди-
ци ји кон зер ва тив не ми сли, и њом им пли ци ра не, мо гу да по слу же 
као „ко рек ци је ка рак те ри стич них ли бе рал них илу зи ја“,3) ука зу ју ћи 
на од ре ђе не не до стат ке ли бе рал не ми сли и ли бе рал ног дру штва. 
Да би се упо ре ди ле ли бе рал на и кон зер ва тив на иде о ло ги ја, од но-
сно уочи ле евен ту ал не слич но сти и раз ли ке, по треб но је нај пре 
од ре ди ти иден ти тет са ме кон зер ва тив не ми сли. За раз ли ку од ли-
бе рал не и со ци ја ли стич ке ми сли, кон зер ва ти ви стич ка док три на се 
не од ли ку је си сте ма тич но шћу. Об ја шње ње ова квог ка рак те ра кон-
зер ва тив не ми сли де ли мич но ле жи у чи ње ни ци да се кон зер ва ти-
ви зам нај пре раз вио као ре ак ци ја на од ре ђе ни исто риј ски до га ђај, 
од но сно пред ста вља иде о ло шки од го вор на иза зо ве Фран цу ске ре-
во лу ци је, фи ло зо фи је про све ти тељ ства и кон струк ти ви стич ког ра-
ци о на ли зма, ко ји пред ста вља ју те о риј ску осно ву са ме ре во лу ци је. 
„То ком де це ни ја на кон ре во лу ци је по јам „де сни ца“ је био си но ним 
за кон зер ва тив не по ли тич ке сна ге ко је у ма њој или ве ћој ме ри те-
же очу ва њу или по врат ку ста рог пред ре во лу ци о нар ног по рет ка уз 

2) Џон Греј, Ли бе ра ли зам,ЦИД, Под го ри ца, 1999,стр. 109.

3) Ibi dem, стр. 110.
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од ре ђе не при ви ле ги је ко је иду уз то. Дру гим ре чи ма, оне су го то во 
без из у зет ка у том пе ри о ду би ле при ста ли це мо нар хиј ског об ли ка 
вла да ви не.“4)

По треб но је на гла си ти да, иако по сто је од ре ђе на за јед нич ка 
свој ства, уче ња кон зер ва ти ва ца ка рак те ри шу и по себ на на ци о нал-
на обе леж ја, ко ја пред ста вља ју по сле ди цу спе ци фич ног исто риј-
ског на сле ђа.5) У овом ра ду аутор се не ће ба ви ти уче њи ма по је ди-
нач них ауто ра, ко ја од ли ку је бо га та исто риј ска ра зно вр сност, као 
ни по ли тич ком прак сом кон зер ва тив них др жав ни ка или по ли тич-
ким про гра ми ма кон зер ва тив них пар ти ја. Исто риј ско ис ку ство нам 
по ка зу је да у по ли тич кој прак си те шко да мо же мо да на ђе мо чи сте 
мо де ле по ли тич ког, еко ном ског и дру штве ног уре ђе ња. Сто га ће 
аутор на сто ја ти да пре те жно на ап стракт ном пла ну упо ре ди кон-
сти ту тив не иде је ли бе рал ног и кон зер ва тив ног уче ња.

Три цен трал не док три не кон зер ва тив не ми сли ко је су ме ђу-
соб но по ве за не, од но сно ко је се осла ња ју јед на на дру гу је су: тра-
ди ци о на ли зам, скеп ти ци зам и ор га ни ци зам.6) Tрадиционализам се 
од но си на про ти вље ње кон зер ва ти ви зма сва кој вр сти по ли тич ких, 
дру штве них, еко ном ских и кул тур них про ме на.7) След стве но то ме, 
кон зер ва тив ци ис ти чу зна чај по што ва ња тра ди ци о нал них по ли-
тич ких и дру штве них ин сти ту ци ја и вред но сти, ко је пред ста вља ју 
ре зул тат аку му ли ра ног исто риј ског ис ку ства. У том сми слу, они се 
про ти ве ве ли ким и из не над ним про ме на ма по ли тич ког и дру штве-
ног уре ђе ња. По њи хо вом убе ђе њу, ре во лу ци је пред ста вља ју по ку-
шај су штин ског пре о кре та на чи на жи во та јед ног на ро да, и у том 
сми слу оне пред ста вља ју рас кид са исто риј ским на сле ђем јед не 
на ци је, ко ја на тај на чин гу би свој иден ти тет.

До дат ни ар гу мент кон зер ва ти ва ца про тив ре во лу ци ја са сто ји 
се у то ме да се ре пер ку си је та ко ве ли ких про ме на, нај пре на пла ну 
по ли тич ких ин сти ту ци ја, не мо гу пред ви де ти. Ре во лу ци је или не 
успе ва ју да у пот пу но сти по стиг ну пла ни ра не по сле ди це, или до-
во де до ефе ка та су прот них у од но су на оче ки ва не. Исто риј ски при-
мер ко ји, по ми шље њу кон зер ва ти ва ца, пот кре пљу је ова кав став 
је сте упра во Фран цу ска ре во лу ци ја, од но сно ње на фа за ја ко бин-

4) Ду шан Гу ја ни чић, „На ци о нал ни фронт Фран цу ске- ра сту ћа сна га европ ске де сни це“, 
По ли тич ка ре ви ја, 1/2015, стр. 190.

5) Љу бо мир Та дић, По ли ти ко ло шки лек си кон, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе-
о град, 1996, стр. 104.

6) A Com pa nion to con tem po rary po li ti cal phi lo sophy, Edi ted by Ro bert E. Go o din and Phi lip 
Pet tit, Blac kwell Pu blis hing, USA Mal den, 2004, p. 253.

7) Со ци о ло шки реч ник, при ре ди ли Аљо ша Ми ми ца, Ма ри ја Бог да но вић, За вод за уџ бе ни-
ке, Бе о град, 2007, стр. 258.
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ског те ро ра 1793-1794, као и пр ва (1799) и дру га (1851) бо на пар ти-
стич ка дик та ту ра, ко је су усле ди ле на кон ре во лу ци ја 1789. и 1848. 
Кон зер ва ти ви зам до пу шта са мо по сте пе не, од но сно кон ти ну и ра-
не про ме не, ве ру ју ћи у ор ган ски раз вој дру штва. Та ко ђе до пу шта 
про ме не у по ли тич кој сфе ри, са мо уко ли ко оне пред ста вља ју ре-
зул тат про ме на окол но сти ко је ни су по ли тич ке, по пут по ве ћа ња 
бро ја ста нов ни ка и слич но.

Те за кон зер ва ти ви зма о по тре би кон ти ну и те та дру штве ног и 
по ли тич ког уре ђе ња, тра ди ци о нал них дру штве них од но са и вред-
но сти раз ли ку је се од ли бе рал не кон цеп ци је људ ске при ро де и 
исто ри је. На и ме, мо же мо го во ри ти о за ви сно сти ли бе ра ли зма од 
спе ци фич не кон цеп ци је чо ве ка и исто ри је; ли бе рал но уче ње са др-
жи ме ли о ри стич ку фи ло зо фи ју исто ри је, од но сно по сма тра чо ве-
ка као про гре сив но би ће. Ис ти че се мо гућ ност про гре са, од но сно 
уса вр ша ва ња и по бољ ша ња по ли тич ких ин сти ту ци ја, као и оп штег 
на прет ка чо ве чан ства ко ри шће њем кри тич ког ра зу ма, тј. пу тем ра-
ци о нал ног пла ни ра ња. У том сми слу ли бе ра ли зам је сте ак ти ви-
стич ка фи ло зо фи ја par ex cel len ce.

Скеп ти ци зам пред ста вља још јед ну од цен трал них док три на 
кон зер ва тив не ми сли, а огле да се у не по ве ре њу пре ма ап стракт ној 
по ли тич кој те о ри ји, од но сно пре ма ра ци о на ли зму у по ли ти ци, на-
су прот тра ди ци ја ма ли бе ра ли зма и Про све ти тељ ства. Ова кав став 
из ра жен је у пре гнат ној фор му ла ци ји јед ног од нај и стак ну ти јих те-
о ре ти ча ра кон зер ва ти ви зма Ед мун да Бер ка (Ed mund Bur ke): „Као 
и сва ка дру га екс пе ри мен тал на на у ка, она о из град њи др жа ве, о 
ње ном об на вља њу или пре у ре ђе њу, не мо же се за сно ва ти a pri o-
ri.“8) Берк да ље ис ти че ка ко је на у ка о вла да њу по сво јој при ро ди 
прак тич на, од но сно да се ба зи ра на ис ку ству, и то не ис ку ству јед-
ног по је дин ца, не го чи та вог ни за на ра шта ја, ко је пред ста вља ви-
ше ве ков ну тра ди ци ју јед ног на ро да. Да кле, ка да је реч о на у ци о 
вла да њу, на су прот ап стракт ним си сте ми ма ли бе рал ног уче ња, кон-
зер ва тив ци ис ти чу ис ку ство и ве шти ну, од но сно по ли тич ку пру-
ден ци ју. По ли тич ка му дрост оте ло тво ре на је у тра ди ци о нал ним, 
ета бли ра ним дру штве ним и по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. На гла ша-
ва ју ћи уло гу ира ци о нал ног у чо ве ко вом де ло ва њу и од лу чи ва њу, 
кон зер ва тив ци ис ти чу да, као што ни је мо гу ћа на у ка о при ја тељ-
ству, та ко не ма ни на у ке о по ли ти ци. Ап стракт на те о ри ја мо гу ћа је 
у при род ним на у ка ма, не и ху ма ни стич ким.

На су прот ли бе рал ном уче њу ко је про пи су је од ре ђе не по ли-
тич ке иде а ле и ци ље ве са тен ден ци јом да има ју уни вер зал но ва-

8)  Ед мунд Берк, Раз ми шља ња о фран цу ској ре во лу ци ји, op. cit., стр. 50.
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же ње, по пут при род них, од но сно људ ских пра ва, кон зер ва ти ви зам 
оста је при ста ву да не по сто је по ли тич ки прин ци пи ко ји би би ли 
уни вер зал но при ме њи ви. Сле де ће ре чи Ед мун да Бер ка илу стру ју 
став кон зер ва ти ва ца о то ме да не по сто ји, ни ти је мо гу ће да по сто-
ји уни вер зал на по ли тич ка па на це ја: „...Ка ко се сло бо де и огра ни-
че ња ми је ња ју с вре ме ном и окол но сти ма и до пу шта ју бес ко нач не 
мо ди фи ка ци је, не мо гу се уре ди ти ни ка квим ап стракт ним пра ви-
лом, и ни шта лу ђе не го рас пра вља ти о њи ма на тај на чин.“9) Берк 
твр ди да власт ни је фор ми ра на на осно ву при род них пра ва, ко ја 
су, ка ко да ље ис ти че, мо жда ме та фи зич ки тач на, али мо рал но и 
по ли тич ки по гре шна. У том сми слу, не мо же се, пре ма ње го вом 
ми шље њу, го во ри ти о ап стракт ним људ ским пра ви ма: „У огром-
ној и сло же ној ма си људ ских стра сти и ин те ре са, по чет на пра ва 
чо вје ка под ли је жу та ко раз ли чи тим пре ла ма њи ма и од сту па њи ма 
да по ста је бе сми сле но го во ри ти о њи ма као да је и да ље на дје лу 
јед но став ност њи хо вог из вор ног смје ра.“10)

Ова кав став у су прот но сти је са уче њем о при род ним пра-
ви ма, ко је пред ста вља јед ну стру ју ли бе ра ли зма, а чи ји је нај и-
стак ну ти ји пред став ник Џон Лок (John Loc ke). Пре ма овом уче њу, 
чо век по се ду је по при ро ди од ре ђе на ин ди ви ду ал на пра ва: пра во 
на жи вот, сло бо ду и сво ји ну, ко ја има ју уни вер зал но ва же ње. Са-
мим тим што су за сно ва на на људ ској при ро ди, она не за ви се од 
спе ци фич ног прав ног по рет ка, по ли тич ке или мо рал не за јед ни це, 
не го има ју при мат у од но су на би ло ко ју по ли тич ку ин сти ту ци ју, 
па их та ко мо же мо сма тра ти пред у го вор ним. Да кле, по зи ва њем на 
из вор но ста ње сло бо де и јед на ко сти, ова стру ја ли бе ра ли зма ну-
ди јед ну спе ци фич ну кон цеп ци ју уни вер зал не људ ске при ро де, на 
осно ву ко је се оправ да ва ус по ста вља ње гра ни ца вла сти.

Ге не рал но го во ре ћи, кон зер ва ти ви зам по сма тра чо ве ка као 
пре ира ци о нал но, не го ра ци о нал но би ће, на су прот ан тро по ло шком 
оп ти ми зму ли бе ра ла, ко ји чо ве ка ви де као ра ци о нал но би ће скло но 
уса вр ша ва њу пу тем кри тич ког ра зу ма. Ан тро по ло шки пе си ми зам 
кон зер ва тив не кон цеп ци је чо ве ка са др жан је у сле де ћем ста ву: „Чо-
век је по при ро ди гре шан, што је по сле ди ца пр во бит ног гре ха, и не 
мо же се ра ци о нал ним ме ра ма уса вр ша ва ти.“11) Ова кво ви ђе ње чо-
ве ка пред ста вља јед но од ди стинк тив них обе леж ја кон зер ва тив не 
ми сли и, са мим тим, јед ну од кључ них раз ли ка у од но су на ли бе-
рал ни по глед на свет.

9)  Ibi dem, стр. 49.

10)  Ibi dem, стр. 50.

11) На ве де но пре ма: Со ци о ло шки реч ник, при ре ди ли Аљо ша Ми ми ца, Ма ри ја Бог да но вић, 
op. cit., стр. 259.
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За раз ли ку од ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма, ко ји та ко ђе пред-
ста вља ју по ли тич ке те о ри је мо дер ног до ба, кон зер ва ти ви зам ни је-
дан циљ не прет по ста вља уна пред као ак си о мат ски. У том сми слу, 
кон зер ва тив на ми сао се про ти ви сва кој вр сти уто пи је, ко ја пред-
ста вља све о бу хват ну тран сфор ма ци ју дру штва. Док со ци ја ли зам 
у јед на ко сти ви ди нај ви шу по ли тич ку вред ност, за ли бе ра ли зам 
ин ди ви ду ал на сло бо да пред ста вља ин трин сич ну вред ност, од но-
сно вр хов ну вред ност ко ју тре ба прет по ста ви ти свим дру гим вред-
но сти ма.12) Кон зер ва ти ви зам де ли са ли бе ра ли змом уве ре ње да 
по сто је по ли тич ке вред но сти, али ис ти че и њи хо ву не сво дљи ву 
плу рал ност. Још је дан од раз ло га за што не тре ба уна пред, од но сно 
те о риј ски про кла мо ва ти је дин стве ни циљ ко ји од ре ђе ни по ли тич-
ки по ре дак тре ба да сле ди, је сте то што су, по ми шље њу кон зер ва-
ти ва ца, по ли тич ке вред но сти аморф не и нео д ре ђе не. По је ди нач не 
сло бо де мо гу до ћи у ме ђу соб ни су коб, а ка да је реч о јед на ко сти, 
увек мо же да се по ста ви пи та ње о то ме ко јој вр сти јед на ко сти тре-
ба те жи ти. Кон зер ва тив ци да ју пред ност сло бо ди у од но су на јед-
на кост, и, та ко ђе, ве ли ки зна чај при да ју без бед но сти, ка ко спо ља-
шњој, та ко и уну тра шњој.

На осно ву прет ход но из не тих оп сер ва ци ја мо же мо до не ти 
за кљу чак да кон зер ва тив но уче ње не за ви си од суп стан ци јал не те-
о ри је уни вер зал не људ ске при ро де. Став кон зер ва ти ва ца о то ме да 
не по сто ји, од но сно да не мо же да се од ре ди уни вер зал на људ ска 
при ро да им пли ци ра ор га ни ци стич ку кон цеп ци ју људ ске при ро де 
и дру штва, на су прот ин ди ви ду а ли стич кој фи ло зоф ској ан тро по-
ло ги ји ли бе ра ли зма. Тра ди ци о нал ном ор га ни ци стич ком ста но ви-
шту су прот ста вље на је ли бе рал на ин ди ви ду а ли стич ка кон цеп ци ја 
чо ве ка и дру штва. На су прот ин тер на ци о на ли стич кој ли бе рал ној 
иде о ло ги ји, од но сно ли бе рал ним пој мо ви ма ап стракт ног по је дин-
ца и чо ве чан ства уоп ште, у кон зер ва тив ном уче њу фи гу ри ра по јам 
на ци је. Чо век не мо же да се по сма тра ап стракт но, од но сно не за-
ви сно од дру штва ко ме при па да, јер људ ске по тре бе и ин те ре си 
ва ри ра ју у за ви сно сти од ме ста и исто риј ског кон тек ста. По је дин-
ци се не фор ми ра ју не за ви сно од дру штве них и по ли тич ких ин сти-
ту ци ја, од но сно не за ви сно од вре мен ског и про стор ног кон тек ста 
ко ме при па да ју. Ова кав став кон зер ва ти ва ца им пли ци ра и те зу о 
не по сто ја њу уни вер зал не људ ске при ро де. Сход но то ме, мо же мо 
за кљу чи ти да ор га ни ци стич ка док три на кон зер ва тив ног уче ња им-
пли ци ра ње го ву дру гу док три ну – скеп ти ци зам.

12) Јед на од нај ин спи ра тив ни јих, а, сва ка ко, и нај зна чај ни јих апо ло ги ја ин ди ви ду ал не сло-
бо де као ин трин сич не вред но сти ли бе ра ли зма је сте де ло Џо на Стјуартa Ми ла (John Stu-
art Mill) О сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988.
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Кон зер ва тив ци су кри ти ко ва ли иде о ло ге Фран цу ске ре во лу-
ци је упра во због њи хо вог ап стракт ног при сту па. Ова кав при ступ 
илу стро ван је у сле де ћим за па жа њи ма Алек си са де То кви ла (Ale xis 
de Toc qu e vil le): „Фран цу ска ре во лу ци ја је, у од но су на ово стра ни 
свет, по сту па ла на пот пу но исти на чин на ко ји вер ске ре во лу ци је 
по сту па ју с об зи ром на онај свет: гра ђа ни на је по сма тра ла на ап-
стракт ни на чин, из ван сви ју по је ди нач них дру шта ва, баш као што 
ре ли ги је по сма тра ју чо ве ка уоп ште, не за ви сно од по је ди не зе мље 
или до ба. Она ни је са мо тра жи ла од го вор на пи та ње ко је ли је по-
себ но пра во фран цу ског гра ђа ни на већ ко је су оп ште ду жно сти и 
пра ва љу ди у по ли тич ким ства ри ма.“13) Из истог раз ло га, кон зер ва-
тив ци се про ти ве Кан то вом (Im ma nuel Kant) ап стракт ном ли бе ра-
ли зму ко ји тран сцен ди ра на ци о нал не гра ни це.

Кон зер ва тив но уче ње, да кле, дру штво, од но сно др жа ву по-
сма тра као ор ган ску це ли ну, ис ти чу ћи ор ган ски раз вој дру штва. 
Сход но то ме, став ре во лу ци о на ра, по кре та Про све ти тељ ства и 
ли бе рал не тра ди ци је о то ме да се дру штво ства ра и ме ња по мо ћу 
ра зу ма, кон зер ва ти ви зам ви ди као по гре шан. За раз ли ку од ли бе-
рал ног при сту па ко ји ра ци о нал ни из бор ви ди као ге не ра то ра по-
ли тич ког по рет ка, за кон зер ва тив це др жа ва не пред ста вља уго вор 
из ме ђу по је ди на ца. Она је пре уго вор из ме ђу чи та вих на ра шта ја, 
од но сно пред ста вља је дин ство из ме ђу про шло сти, са да шњо сти и 
бу дућ но сти, од но сно из ме ђу оних ко ји су мр тви, оних ко ји су жи ви 
и оних ко ји ће се тек ро ди ти. Др жа ва, да кле, ни је ма ши на за за-
шти ту при род них пра ва и уна пре ђе ње ин ди ви ду ал них пар ти ку лар-
них ин те ре са. По је ди нац и ње го ва при ро да пред ста вља ју про из вод 
дру штва, од но сно кул тур но до стиг ну ће, што им пли ци ра да не мо-
же мо го во ри ти о ап стракт ном по је дин цу.

Ем пи риј ски ар гу мент ко ји кон зер ва тив ци на во де у при лог 
ор га ни ци стич ком ста но ви шту је сте то да сва ка на ци ја има је дин-
стве ни ка рак тер, и да, са мим тим, по сто ји не сво дљи ва раз ли чи тост 
на ци о нал них кул ту ра. Кон ти ну и тет тра ди ци о нал них ин сти ту ци ја, 
вред но сти, оби ча ја и кул ту ре чи не иден ти тет јед ног на ро да С об-
зи ром на то да ка рак тер на ци је, од но сно дру штва од ре ђу је при ро ду 
чла но ва тог дру штва, ни је мо гу ћа ап стракт на ге не ра ли за ци ја, већ 
са мо ком па ра тив ни при ступ. Ем пи риј ски до каз за то, ка ко на во де 
кон зер ва тив ци, пред ста вља чи ње ни ца да по ли тич ке ин сти ту ци је 
За па да не мо гу да се при ме не у свим др жа ва ма. Ка ко на во ди Џон 
Греј: „Мо дер ним кул ту ра ма ко је ни су по за пад ња че не или се ку ла-
ри зо ва не по тре бан је раз лог за усва ја ње ли бе рал них об ли ка кул ту-

13) Алек сис де То квил,Ста ри ре жим и ре во лу ци ја, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но-
ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1994, стр. 43.
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ре уко ли ко су – што је ве ро ват но – при вр же не сво јим соп стве ним 
на чи ни ма жи вље ња.“14) Ов де се мо же мо сло жи ти са оце ном кон зер-
ва ти ва ца о по гре шном ста ву ли бе ра ли зма и Про све ти тељ ства, по 
ко ме мо дер ни за ци ја и се ку ла ри за ци ја ну жно иду за јед но. При мер 
Ја па на нам по ка зу је да мо дер ни за ци ја не зна чи ну жно и усва ја ње 
ли бе рал не све тов не кул ту ре. Нај зад, по твр ду кон зер ва ти ви стич ке 
те зе о не сво дљи вој раз ли чи то сти на ци о нал них кул ту ра мо же мо 
на ћи у сле де ћем ста ву Џо на Гре ја: „...Схва та ње да је мо дер ни за ци-
ја ши ром пла не те са мо по на вља ње ње них по чет них за пад њач ких 
при ме ра је са мо по се би илу зи ја мо дер но сти и Про све ће но сти ко ју 
исто риј ско ис ку ство по след њег ве ка уоп ште не по твр ђу је.“15)

На по кон, раз ли ка из ме ђу ли бе рал ног и кон зер ва тив ног уче-
ња огле да се и у од но су на ду хов ну сло бо ду, од но сно мо рал ну ауто-
но ми ју. Док је ли бе ра ли зам ан ти па тер на ли стич ко уче ње par ex cel-
len ce,16) кон зер ва ти ви зам има од ре ђе но обе леж је па тер на ли зма. Он 
се огле да у од бра ни ре ли ги је као из во ра дру штве ног мо ра ла, од но-
сно у ста ву да је це ли на му дри ја од де ла, тј. да по ро ди ца, цр ква и 
др жа ва бо ље зна ју шта је до бро за по је дин ца од ње га са мог. Та ко ђе, 
кон зер ва тив ци по др жа ва ју по ве за ност др жа ве и цр кве, што је у су-
прот но сти са ла ич ком др жа вом ли бе ра ла.

***

На осно ву прет ход но из не тих ста во ва о од но су из ме ђу уче ња 
ли бе ра ли зма и кон зер ва ти ви зма, мо же мо за кљу чи ти да од ре ђе не 
кон сти ту тив не иде је кон зер ва ти ви зма мо гу да нам ука жу на уну-
тра шње гра ни це ли бе рал не ми сли, од но сно на од ре ђе не те шко ће 
са ко ји ма се она су сре ће, као и евен ту ал не на чи не да се оне пре ва-
зи ђу или убла же. Та ко ђе, оне нам ука зу ју и на нео п ход ност ко ри го-
ва ња од ре ђе них иде ја са др жа них у ли бе рал ној тра ди ци ји. На и ме, 
ка да је реч о све ту људ ских ства ри, мо же мо се сло жи ти са ста вом 
кон зер ва ти ва ца о од ре ђе ној уло зи ира ци о нал них фак то ра при ли-
ком чо ве ко вог де ло ва ња и од лу чи ва ња у по ли тич кој сфе ри, на су-
прот ра ци о нал ном из бо ру ли бе ра ла, ко ји, чи ни се, за не ма ру ју ову 
ди мен зи ју.

Као што се по ка за ло, кон зер ва ти ви зам не за ви си од суп стан-
ци јал не те о ри је уни вер зал не људ ске при ро де, на су прот ли бе рал-

14) Џон Греј, Ли бе ра ли зам,op. cit., стр. 131.

15) Ibi dem, стр. 131.

16) Јед ну од нај у пе ча тљи ви јих од бра на мо рал не ауто но ми је и ин ди ви ду а ли зма мо же мо на-
ћи у чу ве ном де лу: Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, 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.



Вишња Станчић Либерализам и конзервативизам: две алтернативне ...

83

ном уче њу ко је им пли ци ра спе ци фич ну кон цеп ци ју чо ве ка као 
про гре сив ног би ћа.17) У слу ча ју уче ња о при род ним пра ви ма (ко је 
пред ста вља јед ну од стру ја ли бе ра ли зма), чо век по се ду је по при-
ро ди од ре ђе на пра ва (пра во на жи вот, сло бо ду и сво ји ну) ко ја су, 
са мим тим, уни вер зал на и нео ту ђи ва. Те шко ћа ова квог при сту па 
огле да се у то ме што је сва ка те о ри ја о уни вер зал ној људ ској при-
ро ди ин хе рент но про из вољ на, бу ду ћи да ни је мо гу ће са си гур но-
шћу са ста ви ти ко нач ну и де фи ни тив ну ли сту спе ци фич них људ-
ских ка рак те ри сти ка.

Ве ро ват но јед на од нај плод ни јих кри ти ка кон зер ва ти ви зма 
упу ће на ли бе рал ном по гле ду на свет од но си се на ли бе рал ну иде-
ју про гре са. Ли бе рал ни и про све ти тељ ски ин те лек ту ал ни по крет 
де ле уве ре ње о вр хун ској вред но сти ра зу ма и на у ке, од но сно оп-
ти ми зам ко ји се огле да у ста ву да ће на пре дак про све ће но сти во-
ди ти оп штем на прет ку чо ве чан ства. Овај оп ти ми зам ба зи ран је на 
бе ко нов ском обе ћа њу да ће при ме на ра зу ма во ди ти ма те ри јал ном, 
кул тур ном и, нај зад, мо рал ном про гре су. Ме ђу тим, кон зер ва тив ци 
ис ти чу да раз вој зна ња и тех но ло ги је, као што мо же обез бе ди ти 
про грес и пред ста вља ти по зи тив ну вред ност, исто та ко мо же би ти 
зло у по тре бљен. Ов де се мо же мо сло жи ти са кон зер ва ти ви змом у 
ве зи са пре те ра но шћу ли бе рал них на да у људ ски ра зум. Исто та ко, 
мо же мо се сло жи ти и са оце ном Џо на Гре ја ко ја се од но си на ли-
бе рал ни ра ци о на ли зам и иде ју про гре са: „Ис ку ство XX ве ка по др-
жа ло је кон зер ва тив но не по ве ре ње у схва та ња ли бе ра ла XIX ве ка 
(схва та ња ко ја ни су де ли ли и шкот ски осни ва чи кла сич ног ли бе-
ра ли зма) пре ма ко ји ма се људ ска исто ри ја ма ни фе сту је као не пре-
ста на ли ни ја про гре са ко ји се са мо по не кад мо же за у ста ви ти или 
успо ри ти.“18)

Као што се мо же ви де ти на осно ву прет ход но из не тих ста-
во ва, јед на од кључ них раз ли ка из ме ђу уче ња ли бе ра ли зма и кон-
зер ва ти ви зма огле да се у уни вер за ли стич кој док три ни ли бе рал ног 
уче ња. Она пред ста вља те зу о мо рал ном је дин ству људ ских би ћа, 
ко ја им пли ци ра ире ле вант ност спе ци фич них кул тур них и исто риј-
ских фор ми. Да кле, уни вер зал но ва же ње ли бе рал них прин ци па за-
сно ва но је на њи хо вом ра зум ском по ре клу, у че му се огле да њи хо ва 
не за ви сност од спе ци фич них исто риј ских за јед ни ца и мо рал них и 
кул тур них тра ди ци ја. Ме ђу тим, упр кос про све ти тељ ском обе ћа њу 
да на пре дак зна ња во ди ти раз ре ше њу док три нар них кон фли ка та 

17) Де таљ ни је о ме ли о ри стич кој ди мен зи ји ли бе ра ли зма, од но сно о ње го вој за ви сно сти од 
спе ци фич не кон цеп ци је чо ве ка и исто ри је ви де ти у: Ви шња Стан чић, „Фи ло зоф ски те-
ме љи ли бе ра ли зма“, По ли тич ка ре ви ја, 1/2015, стр. 73-83.

18) Џон Греј, Ли бе ра ли зам,op. cit., стр. 114.
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и по сте пе ном уки да њу свих људ ских за ла, по пут не тр пе љи во сти, 
ра то ва и ти ра ни ја, чо ве чан ство је и да ље су о че но са плу ра ли змом 
све о бу хват них по ли тич ких, ре ли ги о зних и мо рал них док три на.19) 
Упр кос оп ти ми зму про све ти те ља и ли бе ра ла, ра зно вр сност по гле-
да на свет ко ја је из не дри ла ли бе рал ни по крет на по чет ку мо дер ног 
до ба и да ље по сто ји. С об зи ром да у овом исто риј ском тре нут ку и 
да ље мо же мо го во ри ти о по сто ја њу ра ци о нал но не са мер љи вих по-
гле да на свет, мо же мо раз у ме ти не по ве ре ње кон зер ва ти ва ца у уни-
вер за ли стич ку док три ну ли бе ра ла.
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То квил, Алек сис де, Ста ри ре жим и ре во лу ци ја, Из да вач ка књи жар ни ца Зо-

ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1994.
То квил, Алек сис де, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, 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.

19) О про бле му мо рал ног ра зи ла же ња, етич ког и кул тур ног плу ра ли зма и ре ла ти ви зма ви-
де ти де таљ ни је у: Ви шња Стан чић, „Про блем мо рал ног ра зи ла же ња – етич ки и кул тур-
ни ре ла ти ви зам“, Кул ту ра по ли са, год. IX (2012), бр. 19, стр. 51-61.
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Vi snja Stan cic

LI BE RA LISM AND CON SER VA TISM:  
TWO AL TER NA TI VE PO LI TI CAL 

THEORIES OF THE MO DERN EPOCH

Re su me
Li be ra lism and con ser va tism are one of the most im por tant, in-

flu en tial and in spi ring po li ti cal the o ri es of the mo dern epoch, in the 
post-tra di ti o nal so ci ety of Euro pe. Both of them are spe ci fic and op-
po sed ide o lo gi cal re ac ti ons to the cri sis of so cio-po li ti cal or der in En-
gland, fol lo wed by Glo ri o us Re vo lu tion in 1688 and French Re vo lu tion 
in 1789. The re fo re, it is of cru cial im por tan ce to com pa re and analyze 
con sti tu ti ve ide as of the se two ap pro ac hes, such as tra di ti o na lism, scep-
ti cism and or ga ni cism, which are the ele ments of con ser va tism, an dli-
be ral doc tri ne of uni ver sa lism, ra ti o na lism in the sphe re of po li tics, and 
spe ci fic un der stan ding of hu man be ing and hi story. On the ba sis of the 
pre vi o us re se arch, the aut hor shows that so me con ser va ti ve ide as can 
help us to un der stand bet ter spe ci fic we ak nes ses of li be ral the ory, re-
fer ring to the idea of con stant pro gress and me li o ri stic phi lo sophy of 
hi story, and the way they can be cor rec ted.
Key words: iden tity, li be ra lism, po li ti cal in sti tu ti ons, con ser va tism, ra ti o na-

lism, doc tri ne of uni ver sa lism, hu man na tu re, scep ti cism

* Овај рад је примљен 20. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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СРБИЈЕ

Сажетак
По јам на ци о нал ни ин те рес на ла зи се у сре ди шту ре а ли стич-

ких при сту па на у ке о ме ђу на род ним од но си ма и сту ди ја ма без бед-
но сти, а они ко ји се ба ве ње го вим про у ча ва њем по ла зе од прет по-
став ке да се овај по јам мо же ко ри сти ти на нај ма ње два на чи на. Као 
сред ство по ли тич ке ак ци је он да кад по ли ти ча ри, од но сно кре а то-
ри и ре а ли за то ри по ли тич ких од лу ка на сто је да сво јим од лу ка ма 
и ак ци ја ма „да ју“ ле ги ти ми тет, ис так ну њи хов зна чај и по диг ну 
их на врх по ли тич ких при о ри те та. Мо же се ко ри сти ти и као сред-
ство по ли тич ке ана ли зе, од но сно као ана ли тич ки кон цепт. Упра во 
ова кав на чин упо тре бе пој ма на ци о нал ни ин те рес и про ве ра ње го-
вог са знај ног по тен ци ја ла пред ста вља ју цен трал ну те му овог ра да. 
Мо дел Џо зе фа Френ ке ла и ма три ца До нал да Нек тер лај на пред ста-
вља ју не ке од нај че шће ко ри шће них мо де ла за про у ча ва ње на ци-
о нал них ин те ре са ве ли ких си ла у од но су на до га ђа је ко ји су за те 
си ле (би ли) од ви тал ног зна ча ја. У ра ду ће би ти раз ма тра не мо-
гућ но сти адап та ци је ових мо де ла за по тре бе ана ли зе на ци о нал них 
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, а та ко ђе ће би ти пре по ру че ни и кон-
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крет ни из во ри за чи ју ана ли зу би би ло аде кват но при ме ни ти ове 
при ла го ђе не ис тра жи вач ке мо де ле.
Кључ не ре чи: на ци о нал ни ин те рес, ана ли тич ки кон цепт, на ци о нал на 

без бед ност, Ре пу бли ка Ср би ја

1. ДО СА ДА ШЊА РАЗ МА ТРА ЊА  
ПОЈ МА НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕС

По јам на ци о нал ни ин те рес на ла зи се у сре ди шту ре а ли стич-
ких при сту па на у ке о ме ђу на род ним од но си ма и сту ди ја ма без бед-
но сти. Ре а ли сти (и не са мо они) овај по јам ко ри сте у об ја шње њу 
спољ них по ли ти ка др жа ва. Због то га на ци о нал ни ин те рес мо же 
има ти екс пли ка тив ни, али и пре дик тив ни до при нос у про у ча ва-
њу спољ не и без бед но сне по ли ти ке др жа ва. На ци о нал ни ин те рес 
се нај че шће од ре ђу је као плат фор ма на ко јој се гра де и спро во де 
спољ не по ли ти ке др жа ва, од но сно на ци о нал ни ин те рес пред ста-
вља оно што од ре ђе на др жа ва же ли да по стиг не или са чу ва у од но-
су на дру ге др жа ве.

Ин те лек ту ал но по ре кло овог пој ма мо же мо тра жи ти у ста-
но ви шти ма ста ро грч ких и ста ро рим ских фи ло зо фа, али се оно нај-
че шће ве зу је за ита ли јан ског те о ре ти ча ра и по ли тич ког са вет ни ка 
Ни ко ла Ма ки ја ве ли ја. На те ме љу Ма ки је ве ли је вог схва та ња по ли-
ти ке и ци ље ва по ли ти ке, ве шти не вла да ња и очу ва ња вла сти а ко-
је се нај че шће гру бо сво ди на фра зу „циљ оправ да ва сред ство“,1) 
мо гу ће је да ти бли же од ре ђе ње пој ма на ци о нал ни ин те рес. На ци-
о нал ни ин те рес по чи ва на прет по став ци да у по ли ти ци, тј. у про-
це су сти ца ња и очу ва ња мо ћи, не ма оба ве зу ју ћих прав них или мо-
рал них нор ми и да вла дар до сто јан тог име на нор мал но сле ди, или 
се оче ку је да сле ди, са мо соп стве не ин те ре се и ин те ре се др жав ног 
ен ти те та ко јим вла да.2)

1) Ори ги нал не Ма ки ја ве ли је ве ми сли из ко јих је из ву че на ова сим пли фи ко ва на мак си ма 
су: „Ако га де ло оп ту жу је, по треб но је да га ис ход оправ да ва, а ка да је до бар… увек ће 
га ис ход оправ да ва ти, јер са мо онај ко је на си лан не да по пра ви већ да по ква ри, за слу жу-
је пре кор“ (Ни ко ло Ма ки ја ве ли, Рас пра ве о пр вој де ка ди Ти та Ли ви ја, Иза бра но де ло, 
књи га пр ва, Гло бус, За греб, 1985. стр. 170.), као и ми сао: „А ка да се оце њу ју по ступ ци 
свих љу ди, на ро чи то вла да ла ца… гле да се са мо на крај њи ис ход“ (Ни ко ло Ма ки ја ве ли, 
Вла да лац, Рад, Бе о град, 1999. стр. 61). О ра зли ци из ме ђу аутен тич не Ма ки ја ве ли је ве 
ми сли и „ма ки ја ве ли зма“ ви ше у: Вла ди мир Ај зен ха мер и Жељ ко Ива ниш, „Ма ки ја ве ли 
и ма ки ја ве ли зам – од раз у ис кри вље ном огле да лу“, Го ди шњак Фа кул те та без бед но-
сти, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2013. стр. 171-182.

2) Vo jin Di mi tri je vić, „Te ško će u de fi ni sa nju na ci o nal nog in te re sa Sr bi je“, У збор ни ку Sr bi ja je 
va žna: unu tra šnje re for me i evrop ske in te gra ci je (при ре ди ли Vol fgang Pe trič, Go ran Svi la-
no vić, Kri stof So li oz), Sa mi zdat B92, Be o grad, 2009. стр. 155.
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Ме ђу нај у ти цај ни јим пред став ни ци ма схва та ња по ко јем на-
ци о нал ни ин те рес пред ста вља глав ни пра вац де ло ва ња др жа ва у 
ме ђу на род ном си сте му је су аме рич ки те о ре ти ча ри ко ји су има ли 
при ли ку да кроз раз ли чи те фор мал не ан га жма не, нај че шће са вет-
нич ке, ути чу на прак тич ну по ли ти ку САД.3)

Уте ме љи вач ре ал по ли тич ке шко ле у ме ђу на род ним од но си-
ма, Ханс Мор ген тау, као кључ не пој мо ве у од но си ма из ме ђу др жа-
ва ис ти че моћ, бор бу и на ци о нал ни ин те рес ко ји од ре ђу је пра вац 
бор бе и ко ри шће ња мо ћи. Он сма тра да све др жа ве чи не оно што 
не из о став но мо ра ју да чи не – шти те свој фи зич ки, по ли тич ки и 
кул тур ни иден ти тет од ње го вог угро жа ва ња од стра не дру гих др-
жа ва.4)

По себ но је ва жно ис та ћи да на ци о нал ни ин те ре си ни су ап-
со лут не ка те го ри је, као и да на ци о нал ни ин те ре си ни су уни вер зал-
ни, од но сно исти за све др жа ве. Про јек ци ја на ци о нал них ин те ре са 
др жа ва за ви си од ви ше фак то ра. Та ко да сва ка спољ на по ли ти ка 
оства ру ју ћи се по стан дар ду на ци о нал ног ин те ре са мо ра ува жа ва-
ти фи зич ке, по ли тич ке, еко ном ске, кул тур не и сва ке дру ге ка рак те-
ри сти ке те др жа ве. Др жа ве ко је су ма ле у фи зич ком и не раз ви је не 
у еко ном ском сми слу нај че шће као свој на ци о нал ни ин те рес од ре-
ђу ју са мо фи зич ки оп ста нак и еко ном ски раз вој. С дру ге стра не, 
ве ли ке си ле се ни ка ко не огра ни ча ва ју са мо на оп ста нак, већ те же 
по рет ку у ко јем ће има ти мак си мал ну без бед ност и мак си мал ни 
ути цај на ме ђу на род ном пла ну, па у том сми слу и од ре ђу ју сво-
је на ци о нал не ин те ре се. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, као су пер-
си ла, мо гу на при мер па ље ње аме рич ке за ста ве 10-15.000 км од 
Ва шинг то на ока рак те ри са ти као угро жа ва ње аме рич ких на ци о нал-
них ин те ре са.

Да ље, као зна ча јан фак тор мо же се узе ти у об зир и „за до-
вољ ство“ др жа ве. Она др жа ва ко је је за до вољ на сво јим гра ни ца-
ма, сте пе ном еко ном ског ра ста и слич но, oна ће те жи ти очу ва њу 
по сто је ћег си сте ма у ме ђу на род ним од но си ма и у скла ду са тим 
про јек то ва ти свој на ци о нал ни ин те рес. Ре ви зи о ни стич ка спољ на 
по ли ти ка се нај че шће до во ди у ве зу са не за до вољ ством др жа ва 
ко ји ма не од го ва ра sta tus quo и ко је се ја вља ју као по тен ци јал ни 
ру ши о ци та квог си сте ма. У рас пра ви о на ци о нал ним ин те ре си ма 
Реј мон Арон ово не за до вољ ство да ље раш чла њу је на ци ље ве по-

3) У том сми слу би по себ но тре ба ло ис та ћи Мор ген та уа, Ке на на, Ки син џе ра, Бже жин ског, 
а у но ви је вре ме и Кон до ли зу Рајс.

4) Mor gent hau, Hans J., „Anot her Gre at De ba te: The Na ti o nal In te rest of the Uni ted Sta tes“, 
Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, Was hing ton, 
DC, No. 4/1952, p. 961.
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се до ва ња, ко ји се од но се на сти ца ње из ван гра ни ца, и ци ље ве сре-
ди не, ко ји се од но се на по бољ ша ње по сто је ћих усло ва у окви ру 
на ци о нал них гра ни ца.5)

Ре а ли сти се сла жу у по гле ду ци ље ва спољ не и без бед но сне 
по ли ти ке ко је др жа ве оства ру ју у ме ђу на род ном си сте му, а ко ји 
су го то во по пра ви лу усме ре ни ис кљу чи во на ин те ре се те др жа-
ве. Ипак, раз ли чи та ста но ви шта ре а ли ста по сто је у по гле ду на ци-
о нал ног ин те ре са, од но сно оно га шта би на ци о нал ним ин те ре сом 
пр вен стве но тре ба ло по сти ћи. Мор ген тау6) сма тра да је то моћ,7) за 
Вол ца је то без бед ност,8) док Ро берт Гил пин сма тра да су то моћ и 
бе не фи ти (ко ри сти).9)

Алек сан дар Џорџ и Ро берт О. Ко хејн у рас пра ви о пој му на-
ци о нал ног ин те ре са ис ти чу три еле мен та – фи зич ки оп ста нак, (по-
ли тич ку) ауто но ми ју и еко ном ско бла го ста ње, а ко је сим бо лич ки 
озна ча ва ју као „жи вот, ауто но ми ју и имо ви ну“.10) Фи зич ки оп ста-
нак нај јед но став ни је ре че но од но си се на нај оп шти је фи зич ке еле-
мен те др жа ве – ста нов ни штво и те ри то ри ју. Ме ђу тим ов де ни су 
бит ни по је дин ци, јер они сва ка ко мо гу би ти жр тво ва ни ра ди оства-
ри ва ња ових ци ље ва. Та ко ђе и део те ри то ри је мо же би ти жр тво ван, 
па се у рас пра ви о на ци о нал ном ин те ре су че сто ис ти че ка ко гу бит-
ком Ал за са и Ло ре на на кон Фран цу ско-пру ског ра та 1871. го ди не, 
Фран цу ска ни је пре ста ла да по сто ји, као ни њен на ци о нал ни ин те-

5) Raymond Aron, Pa ix et gu er re en tre les na ti ons, Cal man Levy, Pa ris, 1962, пре ма Ср ђан 
Сло вић, „Те о риј ски при сту пи Реј мо на Аро на и Хан са Мор ген та уа“, У збор ни ку: Ме ђу-
на род на без бед ност: те о риј ски при сту пи (при ре ди ли: Ми лан Ли по вац, Дра ган Жи во-
ји но вић), Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014. стр. 90.

6) Hans J. Mor gent hau, Po li tics Among Na ti ons: The Strug gle for Po wer and Pe a ce, Al fred A. 
Knopf, New York, 1948.

7) Мор ген тау је сма трао да на ци о нал ни ин те рес у се би са др жи зна че ње ко је је свој стве но 
са мо овом кон цеп ту, од но сно да из ван ми ни мал ног зах те ва оно под ра зу ме ва и чи та-
ву га му зна че ња ко ја су ло гич ки ком па ти бил на са овим ми ни мал ним зах те вом (Hans 
J. Mor gent hau, „Anot her Gre at De ba te: The Na ti o nal In te rest of the Uni ted Sta tes“, Ame ri-
can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, Was hing ton, DC, No. 
4/1952.). На овај на чин оста вље на је мо гућ ност да др жа ве у скла ду са сво јим по тре ба ма 
и мо гућ но сти ма утвр ђу ју сво је на ци о нал не ин те ре се, а о че му је већ би ло ре чи у тек сту.

8) Ke net Volc, Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke, Cen tar za ci vil no-voj ne od no se/Ale xan dria Press, 
Be o grad, 2008.

9) Ro bert Gil pin, War and Chan ge in World Po li tics, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1981.

10) Ale xan der L. Ge or ge and Ro bert O. Ke o ha ne, „The Con cept of Na ti o nal In te rests: Uses and 
Li mi ta ti ons“ у збор ни ку Pre si den tial De ci sion-ma king in Fo re ign Po licy (при ре дио Ale xan-
der L. Ge or ge), We stvi ew Press, Bo ul der, 1980, pp. 217-237.
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рес. Са дру ге стра не по сто је те о ре ти ча ри по пут Ке не та Вол ца ко ји 
на ци о нал ни ин те ре се сво де са мо на фи зич ки оп ста нак.11)

Ауто но ми ја пре ма Џор џу и Ко хеј ну под ра зу ме ва спо соб ност 
др жа ве, од но сно др жав ног апа ра та да упра вља соп стве ним ре-
сур си ма дру штве ним, при род ним и тех нич ким. Њи хо во схва та ње 
ауто но ми је у по ли тич ко-прав ном сми слу про из ла зи из су ве ре ни те-
та, и ис ти чу ка ко на ци о нал ни ин те рес ни је са мо оп ста нак, не го и 
очу ва ње соп стве не „сло бо де“. Ме ђу тим, Џорџ и Ко хејн пра ве од-
ре ђе ну ре зер ву у по гле ду мо гућ но сти оства ри ва ња ап со лут не сло-
бо де, ста но ви штем да очу ва ње ауто но ми је „за ви си од слу ча ја до 
слу ча ја“, од но сно од др жа ве до др жа ве.12) С дру ге стра не, еко ном-
ско бла го ста ње ве зу ју за еко ном ски раст са мо у по је ди ним сфе ра ма 
еко но ми је и ни ка ко на уштрб жи вот не сре ди не.

Овим три ма ди мен зи ја ма на ци о нал ног ин те ре са Алек сан дар 
Вент до да је и ди мен зи ју ко лек тив ног по што ва ња, ко је се од но си 
на по тре бу гру пе, од но сно на ци је (не ну жно схва ће не у ет нич ком 
сми слу) да се осе ћа до бро у ве зи са со бом, а због по што ва ња (или 
не по што ва ња, прим. аут.) ко је ужи ва у од но су на дру ге др жа ве 
или ста ту са ко ји има у ме ђу на род ној за јед ни ци.13) Кључ на став ка 
је да ли су ко лек тив не пред ста ве о се би по зи тив не или не. Вент 
ову ди мен зи ју пред ста вља кроз од нос Соп ства и Дру гог, од но сно 
пред ста ва о соп стве ном иден ти те ту и иден ти те ту дру гих, од но сно 
оно га ка ко ми ви ди мо се бе и дру ге. Он сма тра да не га тив но ви ђе-
ње се бе те жи да на ста не из опа же ног за не ма ри ва ња или по ни же ња 
дру гих др жа ва и као та кво мо же да по ста не уче ста ли је у ве о ма так-
ми чар ски на стро је ним ме ђу на род ним окру же њи ма.14) Ка пло виц у 
том сми слу ис ти че да од ре ђе не др жа ве/на ци је због не мо гућ но сти 
да ду го тр пе та кве не га тив не пред ста ве о се би, мо гу у же љи да ис-
пу не по тре бу за са мо по што ва њем, то на док на ди ти са мо по твр ђи ва-
њем и/или агре си јом пре ма Дру гом.15) Мо жда је нај бо љи при мер за 
то на ци стич ка Не мач ка пред по че так Дру гог свет ског ра та.

11) Ke net Volc, Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke, Cen tar za ci vil no-voj ne od no se/Ale xan dria Press, 
Be o grad, 2008.

12) Ale xan der L. Ge or ge and Ro bert O. Ke o ha ne, „The Con cept of Na ti o nal In te rests: Uses and 
Li mi ta ti ons“ у збор ни ку Pre si den tial De ci sion-ma king in Fo re ign Po licy (при ре дио Ale xan-
der L. Ge or ge), We stvi ew Press, Bo ul der, 1980, pp. 217-237.

13) Алек сан дар Вент, Дру штве на те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке, Фа кул тет по ли тич ких 
на у ка, Бе о град, 2014, стр. 205.

14) Исто.

15) Noel Ka plo witz, „Na ti o nal Self-Ima ges, Per cep tion of Ene mi es, and Con flict Stra te gi es: 
Psycho po li ti cal Di men si ons of In ter na ti o nal Re la ti ons“, Po li ti cal Psycho logy, In ter na ti o nal 
So ci ety of Po li ti cal Psycho logy, Co lum bus, No. 1/1990, pp. 39-82.
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По зи тив но ви ђе ње се бе мо же би ти по сле ди ца обо стра ног 
по што ва ња и са рад ње, па та ко фор мал но при зна ње су ве ре ни те-
та од стра не дру ге др жа ве зна чи јед нак ста тус у очи ма Дру гог.16) 
Вент је при пад ник со ци јал кон струк ти ви стич ке шко ле ме ђу на род-
них од но са, та ко да он у рас пра ву о на ци о нал ном ин те ре су уво ди 
иден ти тет, тј. ауто пер цеп ци ју и пер цеп ци ју дру гих (Дру гог). Ова 
ди мен зи ја на ци о нал ног ин те ре са је ве о ма ва жна, пр вен стве но за 
раз у ме ва ње од но са из ме ђу др жа ва ко је су ра ни је би ле у ме ђу соб-
ном су ко бу. За то ће у ана ли зи екс по зеа ман да та ра срп ских Вла да 
од 2011. го ди не по се бан на гла сак би ти ста вљен на де ло ве у ко ји ма 
се го во ри о од но си ма Ср би је и Дру гог, од но сно Ср би је и дру гих 
др жа ва „За пад ног Бал ка на“.17)

Има ју ћи у ви ду да на ци о нал ни ин те ре си пред ста вља ју спољ-
но по ли тич ку и без бед но сну плат фор му, ова кви его и стич ни ин те-
ре си др жа ва бар пре ма ста но ви шту по је ди них те о ре ти ча ра, чи не 
срж на ци о нал ног ин те ре са. Фред Сон дер ман та ко на при мер сма-
тра да на ци о нал ни ин те рес пред ста вља си но ним за „на ци о нал ни 
его и зам“.18)

На рав но да се ова ко ра ди кал на те за мо же оспо ра ва ти на 
број ним при ме ри ма ин ди ви ду ал ног или ко лек тив ног ан га жо ва ња 
др жа ва у по гле ду уна пре ђе ња ме ђу на род ног прав ног по рет ка, из-
град ње ме ђу на род них ин сти ту ци ја, од ри ца ња од де ла су ве ре ни те-
та и ис кљу чи ве на ци о нал не над ле жно сти у по је ди ним обла сти ма, 
а на ро чи то у по гле ду ме ђу на род не ху ма ни тар не по мо ћи, ми ров них 
ми си ја итд. Ипак, ме ђу ре а ли сти ма пре о вла да ва ста но ви ште да су 
на ци о нал ни ин те ре си из раз по тре бе да „др жа ве гле да ју се бе“, ка-
ко то сма тра Волц, и да са те по зи ци је на сту па ју у ме ђу на род ном 
си сте му.19)

Пре ма то ме, уко ли ко би ис тра жи ва чи ме ђу на род них од но са 
и сту ди ја без бед но сти има ли екс пли цит но са оп ште не на ци о нал не 
ин те ре се кон крет не др жа ве, мо гли би са ве ли ком из ве сно шћу да 
утвр де ин те ре се ко је та др жа ва на сто ји да оства ри, као и по ли ти ку 
ко ју ће пред у зи ма ти у од но су на дру ге др жа ве. Ана ли тич ки по тен-

16) Axel Hon neth, The Strug gle for Re cog ni tion, MIT Press, Cam brid ge, 1996. Пре ма: Алек-
сан дар Вент, Дру штве на те о ри ја ме ђу на род не по ли ти ке, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2014, стр. 205.

17) У пи та њу је „За пад ни Бал кан“ као по ли тич ки кон структ ко ји не по сто ји као ге о граф ски 
од ре ђен ре ги он.

18) Fred A. Son der mann, „The con cept of the na ti o nal in te rest“, Or bis: A Qu ar terly Jo ur nal of 
World Af fa irs, Fo re ign Po licy Re se arch In sti tu te, Phi la delp hia, No. 1/1977, p. 123.

19) Ke net Volc, Te o ri ja me đu na rod ne po li ti ke, Cen tar za ci vil no-voj ne od no se/Ale xan dria Press, 
Be o grad, 2008.
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ци јал овог кон цеп та ме ђу пр ви ма је ис та као Џејмс Ро зе нау, раз ли-
ку ју ћи два мо гу ћа ви да упо тре бе на ци о нал ног ин те ре са:

„Као ана ли тич ки алат, он се ко ри сти за опи си ва ње, об ја шње-
ње или оце ну из во ра или аде кват но сти спољ не по ли ти ке др жа ве. 
Као по ли тич ки ин стру мент он слу жи да оправ да, од ба ци или пред-
ло жи од ре ђе ну по ли ти ку. Оба на чи на упо тре бе су усме ре на на то 
шта је нај бо ље за на ци о нал но дру штво. Они де ле тен ден ци ју у раз-
гра ни ча ва њу на ме ње ног зна че ња оно га што је нај бо ље за др жа ву у 
ме ђу на род ним по сло ви ма. Ипак, осим оп штих раз ма тра ња, ова два 
на чи на упо тре бе пој ма има ју ма ло то га за јед нич ког.“20)

О то ме да ана ли за на ци о нал ног ин те ре са за про у ча ва ње 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке има не до ста та ка јер нам го во ри 
шта ће се оства ри ва ти у спољ ној и без бед но сној по ли ти ци, а не чи-
ме (ка ко) ће се то оства ри ва ти, Бур чил на гла ша ва сле де ће: „На ци о-
нал ни ин те рес ће на ста ви ти да по сто ји у по ли тич ком дис кур су из-
ме ђу др жа ва, јер има ва жну су бјек тив ну ко рист. Ипак, ис пи ти ва ње 
кон цеп та, бар на на чин на ко ји се то схва та у те о ри ји ме ђу на род них 
од но са, за др жа ва ре то рич ку и је зич ку функ ци ју и у мо дер ном до бу, 
али је ја сно да на ци о нал ном ин те ре су не до ста је су штин ски објек-
ти ван са др жај.“21) Иако Бур чил ис ти че нео д ре ђе ност на ци о нал ног 
ин те ре са као јед ну од кључ них ка рак те ри сти ка, зна чај ње го вог 
ста но ви шта је у ис ти ца њу мо би ли за циј ског по тен ци ја ла, од но сно 
„ре то рич ке функ ци је“ и проглашавањa не че га на ци о нал ним ин те-
ре сом.

На тра гу ове иде је се мо же кон ста то ва ти да упр кос сво јој ва-
жно сти, овај по јам ни је ни кад до кра ја до био сво је ко нач но и за вр-
шно зна че ње већ се при дру жио гру пи пој мо ва чи је зна че ње ве о ма 
за ви си ка ко од оно га о че му се при ча, та ко и од оно га ко ји нам ту 
при чу ту ма чи.22)

Раз лог за та ко не што мо жда мо же мо об ја сни ти кре та њем 
овог пој ма од ре то рич ког укра са у по ли тич ким обра ћа њи ма, па до 
ана ли тич ког кон цеп та у ака дем ским ис тра жи ва њи ма или ана ли за-
ма прак тич не по ли ти ке. Сло бо дан Ми ле тић у том сми слу ис ти че 
да је „кон цепт на ци о нал ног ин те ре са (…) ушао је у по ли тич ку те о-
ри ју тек по сле ду ге упо тре бе у по ли тич кој прак си (…) од но сно пре 

20) Ja mes N. Ro se nau, „Na ti o nal In te rest“, у збор ни ку: In ter na ti o nal Encyclo pa e dia of the So cial 
Sci en ces (при ре дио: Da vid L. Sills), Mac Mil lan, New York, 1968, стр. 34.

21) Scott. Bur chill, The Na ti o nal In te rest in In ter na ti o nal Re la ti ons The ory, Pal gra ve Mac mil lan, 
Ba sing sto ke, 2005, стр. 211.

22) Dra gan Ži vo ji no vić, (2013). „Raz u me va nje poj ma “na ci o nal ni in te res” u re a li stič kim te o ri ja-
ma“, у збор ни ку: Te o ri je me đu na rod nih od no sa: re a li zam (при ре дио: De jan Jo vić), Po li tič ka 
kul tu ra, Za greb, 2013, стр. 249.
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не го што је по стао ин стру мент по ли тич ке ана ли зе (…) био је ору ђе 
по ли тич ких бор би“.23)

На кра ју тре ба ис та ћи и ци ви ли за циј ске и иде о ло шке про-
ме не, раз вој ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них ин сти ту ци ја, 
тех нич ко-тех но ло шки про грес и нај ши ре гло ба ли за циј ске про це се 
ко ји су кон се квент но до при не ли и про ме ни на ци о нал них ин те ре са 
или бар на чи на на ко ји се ти ин те ре си мо гу оства ри ти. Оно што је 
би ло уоби ча је но и оп ште при хва ће но пре јед ног ве ка и ви ше, да нас 
ни је. Екс пан зи о ни стич ки ци ље ви, по зи ва ње на при род но или исто-
риј ско пра во ра ди „осло ба ђа ња“ на ро да или осва ја ња те ри то ри је 
дру гих (ме ђу на род но при зна тих) др жа ва да нас нај че шће (али не 
и увек) по вла чи и аде кват ну ре ак ци ју ме ђу на род не за јед ни це. Као 
при мер за ова кву тран сфор ма ци ју на ци о нал них ин те ре са, од но сно 
по ли тич ких плат фор ми, а ко ји су пре ви ше од сто пе де сет го ди на 
би ле ши ро ко при хва ће не нај че шће се на во де ко ло ни јал на осва ја ња 
и ус по ста вља ње ро бо вла снич ких од но са од стра не им пе ри јал них 
си ла, по себ но то ком 18. и 19. ве ка.

2. НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕС  
КАО АНА ЛИ ТИЧ КИ КОН ЦЕПТ

Про у ча ва ње на ци о нал ног ин те ре са им пли ци ра да се овај по-
јам мо же ко ри сти ти на нај ма ње два на чи на. Већ је ис так ну то да се 
на ци о нал ни ин те рес мо же ко ри сти као сред ство по ли тич ке ак ци је 
он да ка да по ли ти ча ри, од но сно кре а то ри и ре а ли за то ри по ли тич-
ких од лу ка на сто је да сво јим од лу ка ма и ак ци ја ма „да ју“ ле ги ти-
ми тет, ис так ну њи хов зна чај и по диг ну их на врх по ли тич ких при-
о ри те та. Са дру ге стра не, уко ли ко ова кав про цес по сма тра мо из 
по зи ци је ис тра жи ва ча, на ци о нал ни ин те рес је мо гу ће ко ри сти ти и 
као сред ство по ли тич ке ана ли зе, од но сно као ана ли тич ки кон цепт. 
Упра во ова кав на чин упо тре бе пој ма на ци о нал ни ин те рес и про ве-
ра ње го вог са знај ног по тен ци ја ла пред ста вља цен трал ну те му овог 
ра да.

Из пер спек ти ве ука зи ва ња на раз ли ку из ме ђу на ци о нал ног 
ин те ре са као сред ства за по ли тич ку ак ци ју и као сред ства за по-
ли тич ку ана ли зу, Џо зеф Френ кел у књи зи На ци о нал ни ин те рес 
пред ла же де фи ни са ње на ци о нал ног ин те ре са кроз три ни воа кла-

23) Ан дре ја Ми ле тић, На ци о нал ни ин те рес у аме рич кој те о ри ји (док тор ска ди сер та ци ја), 
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1977. Пре ма: Dra gan Si mić, Na u ka o bez bed no sti: 
sa vre me ni pri stu pi bez bed no sti, Slu žbe ni list SRJ, Be o grad, 2002, стр. 31.
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си фи ка ци је.24) Френ кел25) је пред ло жио по де лу у ко јој је на пра вио 
раз ли ку из ме ђу три на чи на упо тре бе на ци о нал ног ин те ре са:

1. Аспи ра циј ски ин те ре си: ду го роч ни, уко ре ње ни у исто-
ри ји и иде о ло ги ји, не ути чу на по ли ти ку, ре зул тат су по-
ли тич ке во ље су прот ста вље не уко ре ње но сти у де фи ни-
са не ка па ци те те за до сти за ње про кла мо ва ног ци ља;26)

2. Опе ра ци о нал ни ин те ре си: спе ци фич ни, мер љи ви, до-
сти жни и вре мен ски огра ни че ни;27)

3. Екс пла на тор ни/по ле мич ки: слу же за об ја шња ва ње, про-
це ну, ра ци о на ли за ци ју или кри ти ку по ли ти ке.28)

По де ла ко ју је пру жио Френ кел оста вља про стор за ана ли-
зу на ци о нал ног ин те ре са ма лих др жа ва. Френ кел сма тра да се на-
ци о нал ни ин те ре си та ко ђе ко ри сте у уну тра шњој по ли ти ци, и да 
су уну тра шња и спољ на по ли ти ка на ви ше ни воа ис пре пле та не, 
али да мо гу да се раз ли ку ју јед на од дру ге у ана ли зи на ци о нал-
них ин те ре са.29) Због то га би аспи ра циј ски ин те ре си под ра зу ме ва-
ли уза јам но деј ство ин те ре са ори јен ти са них ка спољ ној по ли ти ци 
и оних ко ји су усме ре ни на уну тра шњу по ли ти ку.30) У том слу ча ју 
би опе ра ци о нал ни ин те ре си ви ше би ли окре ну ти ка ме ђу на род ном 
окру же њу и због то га пре вас ход но ори јен ти са ни ка спољ ној по ли-
ти ци.31)

Сле де ће што је Френ кел по ну дио је би ло утвр ђи ва ње ди мен-
зи ја на ци о нал ног ин те ре са:32)

1. Кон текст: стра те гиј ски/вој ни, по ли тич ки/ди пло мат ски, 
еко ном ски ин те ре си;33)

24) Мла ден Ба ја гић и Ма ја Ру жић, (2014), „Кон цепт на ци о нал ног ин те ре са у те о ри ји ме ђу-
на род них од но са“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 1/2014, стр. 165.

25) Jo seph Fran kel, Na ti o nal In te rest, Pra e ger Pu blis hers, New York, 1970. Пре ма: Si mon Wil li-
ams, The Ro le of the Na ti o nal In te rest in the Na ti o nal Se cu rity De ba te (Dis ser ta tion), Royal 
Col le ge of De fen ce Stu di es, Lon don, 2012, стр. 28.

26) Fran kel, стр. 31.

27) Исто, стр. 31-38.

28) Исто, стр. 35.

29) Исто, стр. 38.

30) Исто, стр. 31-38.

31) Исто, стр. 38-41.

32) Jo seph Fran kel, Na ti o nal In te rest, Pra e ger Pu blis hers, New York, 1970, стр. 54-61. Пре ма: 
Si mon Wil li ams, The Ro le of the Na ti o nal In te rest in the Na ti o nal Se cu rity De ba te (Dis ser ta-
tion), Royal Col le ge of De fen ce Stu di es, Lon don, 2012, стр. 29.

33) Исто, стр. 54-61.
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2. Са ли јент ност: зна чај, ис так ну тост, хит ност и ин тен зи-
тет ин те ре са;34)

3. За хват: ге о по ли тич ки чи ни о ци, ка па ци те ти др жа ве за 
ак ци ју, во ља по ли тич ких ли де ра.35)

Френ кел је та ко ђе раз вио и ди мен зи је дру гог ре да ко је има ју 
уло гу об ли ко ва ња ди мен зи ја пр вог ре да.36) У пи та њу су про стор на 
и вре мен ска ди мен зи ја, и ди мен зи ја ви тал них ин те ре са.37)

Има ју ћи у ви ду ра зно вр сност при сту па и од су ство кон сен-
зу са у по ку ша ји ма од ре ђе ња на ци о нал ног ин те ре са, До налд Нек-
тер лајн38) по ну дио је јед но став ни ју де фи ни ци ју: „На ци о нал ни ин-
те рес озна ча ва пер це пи ра не по тре бе и же ље јед не су ве ре не др жа ве 
у од но су на дру ге су ве ре не др жа ве ко је чи не спољ но окру же ње“.39) 
Ов де Нек тер лајн пру жа не ко ли ко по ја шње ња. Кад је у пи та њу 
пер цеп ци ја (др жав них по тре ба), „она прет по ста вља да су од лу ке 
о то ме шта је на ци о нал ни ин те рес ре зул тат по ли тич ког про це са 
у ко јем до но си о ци од лу ка (по ли тич ки ли де ри) мо гу да има ју раз-
ли чи те по гле де на то шта је ин те рес, али да се на кра ју сво ди на 
за кљу чак о зна ча ју кон крет ног пи та ња“.40) Да ље, ње го во од ре ђе ње 
су ве ре них др жа ва од но си се на „пот пу но не за ви сне др жа ве, а не 
на ме ђу на род не ор га ни за ци је или за ви сне те ри то ри је, јер... од лу ке 
о упо тре би си ле, на ме та њу тр го вин ских санк ци ја или при сту па њу 
у са ве зе до но се са мо вла де су ве ре них др жа ва“.41) Де фи ни ци ја та-
ко ђе пра ви „ди стинк ци ју из ме ђу спољ ног и уну тра шњег окру же ња 
др жа ве, где се дру го на зи ва јав ним ин те ре сом“.42) 43) На кра ју, Нек-
тер лајн на гла ша ва да де фи ни ци ја „под ра зу ме ва да се го во ри о ин-
те ре си ма др жа ве-на ци је у свом то та ли те ту, а не о ин те ре си ма при-

34) Исто, стр. 61-67.

35) Исто, стр. 67-72.

36) Si mon Wil li ams, The Ro le of the Na ti o nal In te rest in the Na ti o nal Se cu rity De ba te (Dis ser ta-
tion), Royal Col le ge of De fen ce Stu di es, Lon don, 2012, стр. 29.

37) Fran kel, стр. 73-93.

38) Do nald E. Nu ec hter lein, „Na ti o nal In te rests and Fo re ign Po licy: A Con cep tual Fra me work for 
Analysis and De ci sion-Ma king“, Bri tish Jo ur nal of In ter na ti o nal Stu di es, Po li ti cal Stu di es 
As so ci a tion, Lon don, No. 3/1976, pp. 246-266.

39) Исто, стр. 247.

40) Исто.

41) Исто.

42) Исто.

43) Пр ви је ову раз ли ку на пра вио Бирд, ко ји је за јав ни ин те рес ре као да је усме рен на уну-
тра шња пи та ња др жа ве. Оп шир ни је у: Char les A. Be ard, The Idea of Na ti o nal In te rest: An 
Analyti cal Study in Ame ri can Fo re ign Po licy, Mac mil lan, New York, 1934.
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ват них гру па, би ро кра ти ја или по ли тич ких ор га ни за ци ја“.44)Ов де 
би тре ба ло ука за ти на по тен ци јал ну не ло гич ност обра зло же ња 
ових еле ме на та у од ре ђе њу на ци о нал ног ин те ре са. Пр ви и по след-
њи еле мент де фи ни ци је до не кле мо гу да бу ду у ко ли зи ји ако се 
во ди мо да тим при ме ром по ли тич ких ор га ни за ци ја као ис кљу че них 
чи ни ла ца де фи ни са ња на ци о нал них ин те ре са. По ли тич ке ор га ни-
за ци је као не из бе жни уче сни ци про це са до но ше ња по ли тич ких од-
лу ка на ни воу др жа ве скло не су су бјек тив ној пер цеп ци ји по тре ба 
др жа ве из раз ли чи тих раз ло га. Ово је по себ но еви дент но у сла бим 
и/или мла дим де мо кра ти ја ма у ко ји ма се ин те рес по ли тич ких пар-
ти ја че сто по и сто ве ћу је са на ци о нал ним ин те ре си ма. Сва ка ко да је 
и сам Нек тер лајн био све стан огра ни че ња ова ко од ре ђе ног на ци о-
нал ног ин те ре са, те је као пред став ник при сту па по ко јем на ци о-
нал ни ин те рес пред ста вља до бар ана ли тич ки кон цепт, по ну дио и 
два кри те ри ју ма за по де лу ин те ре са, а ко ји нам у овој ана ли зи мо гу 
би ти од ко ри сти.

Пре ма пр вом кри те ри ју му на ци о нал ни ин те ре си су по де ље-
ни на че ти ри основ не по тре бе или зах те ве ко ји чи не пот пор не сту-
бо ве спољ не по ли ти ке не ке др жа ве. Нек тер лајн их на зи ва основ-
ним на ци о нал ним ин те ре си ма, и на во ди сле де ће:45)

1. Од брам бе ни ин те ре си, ко ји ма се об у хва та „за шти та др-
жа ве и ње них гра ђа на од прет ње фи зич ким на си љем ко је 
би до шло од дру ге др жа ве и/или од спољ не прет ње по 
си стем вла сти“;46)

2. Еко ном ски ин те ре си, ко ји под ра зу ме ва ју „уна пре ђе ње 
еко ном ског бла го ста ња др жа ве у од но су са дру гим др-
жа ва ма“;47)

3. Ин те ре си свет ског по рет ка, „одр жа ње ме ђу на род ног 
по ли тич ког и еко ном ског си сте ма у ко јем се др жа ве мо-
гу осе ћа ти си гур но, и у ко јем ње ни гра ђа ни и при вре да 
мо гу нор мал но да функ ци о ни шу ван ње них гра ни ца“;48)

44) Исто.

45) Ре до след ни у ком слу ча ју не тре ба да од ре ђу је при о ри тет на ве де них ин те ре са, ма да, 
уко ли ко се по ста ви мо у пер спек ти ву не по сто ја ња ка па ци те та за од бра ну др жа ве, пре о-
ста ла три ин те ре са по ста ју не бит на (Nu ec hter lein, стр. 248), те би од брам бе ни ин те ре си 
би ли „пр ви ме ђу јед на ки ма“.

46) Исто, стр. 248.

47) Исто.

48)  Исто.
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4. Иде о ло шки ин те ре си, „за шти та и уна пре ђе ње вред но-
сти ко је гра ђа ни др жа ве де ле и за ко је ве ру ју да су уни-
вер зал но до бро“.49)

Дру ги кри те ри јум за по де лу на ци о нал них ин те ре са под ра зу-
ме ва раз ли ку на осно ву при ро де и ин тен зи те та од но са до но си ла ца 
од лу ка (по ли тич ких во ђа) пре ма од ре ђе ним ме ђу на род ним про бле-
ми ма (пи та њи ма), од но сно пре ма до га ђа ји ма у дру гим др жа ва ма:50)

1. Ег зи стен ци јал ни (кри тич ни);
2. Ви тал ни (опа сни);
3. Ва жни (озбиљ ни);
4. Мар ги нал ни (уз не ми ру ју ћи).

И Фран ке ло ва и Нек тер лај но ва ма три ца те сти ра не су на кон-
крет ним до га ђа ји ма ко ји су би ли од ве ли ког зна ча ја за су пер си ле 
и ве ли ке си ле то ком и не по сред но на кон за вр шет ка Хлад ног ра та, 
та ко да овај ана ли тич ки оквир у из вор ном об ли ку ни је у пот пу но-
сти при мен љив на ма ле др жа ве. По себ но је Нек тер лајн усме рен 
на ова кве до га ђа је, па је и сам те сти рао ма три цу на кон крет ним 
до га ђа ји ма од зна ча ја за спољ ну по ли ти ку ве ли ких си ла. Ма три ца 
је про ве ре на на при ме ри ма ре а го ва ња Ве ли ке Бри та ни је на Су ец ку 
кри зу 1956. го ди не, ре ак ци је СССР и САД то ком Ку бан ске кри зе 
1962. го ди не и ре ак ци је СССР на ми ни ра ње Ха и фонг лу ке у Ви-
јет на му 1972. го ди не. Нек тер лајн за тим из вла чи осам вред но сних 
фак то ра (va lue fac tors) ко ји ути чу на до но си о це од лу ка кад раз ми-
шља ју о до га ђа ји ма или про бле ми ма ко ји су од ви тал ног зна ча ја за 
њих. У пи та њу су: бли зи на опа сно сти, при ро да прет ње, еко ном-
ски улог, сен ти мен тал на ве за ност, тип вла сти, ути цај на рав но те жу 
сна га, на ци о нал ни пре стиж, став са ве зни ка и при ја те ља.51) Упра во 
ови вред но сни фак то ри мо гу се ко ри сти ти као ин ди ка то ри за ана-
ли зу на ци о нал них ин те ре са ма лих др жа ва, по себ но у кон тек сту 
кон крет них спољ но по ли тич ких до га ђа ја.

3. АНА ЛИ ЗА НА ЦИ О НАЛ НОГ 
ИНТЕРЕСА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ана ли за на ци о нал ног ин те ре са у срп ском је зи ку на ла же 
осврт и на се ман тич ку ди мен зи ју овог пој ма. Реч „na tion“ се у зе-
мља ма ен гле ског го вор ног под руч ја пре во ди нај че шће као др жа ва 
или збир ње них гра ђа на, док од го ва ра ју ћа срп ска реч „на ци ја“ под-

49) Исто.

50) Исто, стр. 248-249.

51) Исто, стр. 253-256.
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ра зу ме ва ис кљу чи во зна че ње ет нич ке гру пе на ви шем ступ њу раз-
во ја. Во јин Ди ми три је вић је у том сми слу ис ти цао да би „ис пра-
ван пре вод тер ми на „na ti o nal in te rest“ на срп ском гла сио др жав ни 
ин те рес, што је тер мин ко ји се вр ло рет ко ко ри сти у по ли тич ким 
из ла га њи ма у Ср би ји.52) 53) За то не би тре ба ло да из не на ђу је што у 
ко ло кви јал ним рас пра ва ма пр ва асо ци ја ци ја на овај по јам ни је ин-
те рес Ре пу бли ке Ср би је, не го ин те рес Ср ба као на ци је.54)

Уко ли ко при хва ти мо ре а ли стич ко ста но ви ште те о ре ти ча ра 
ме ђу на род них од но са по ко јем је на ци о нал ни ин те рес кључ ни по-
кре тач, али и де тер ми нан та по на ша ња др жа ва у од но су на дру ге 
др жа ве, он да про у ча ва ње на ци о нал ног ин те ре са мо же има ти и пре-
дик тив ни зна чај. Ипак, у овом ра ду ће мо на пра ви ти ко рак уна зад 
и на гла сак ста ви ти и на ак те ре и на чин на ко ји не ки ак те ри ус по-
ста вља ју или про мо ви шу од ре ђе ну иде ју или циљ као на ци о нал ни 
ин те рес.

Са др жај на ци о нал ног ин те ре са од ре ђен је и це ло куп ним 
кон тек стом у ко јем се оства ру је од ре ђе на спољ на и без бед но сна 
по ли ти ка. Тај кон текст об у хва та чи ни о це и из спољ ног и уну тра-
шњег окру же ња, ка ко по ли тич ке, еко ном ске и вој не, та ко и кул ту-
ро ло шке, исто риј ске и дру ге чи ни о це ко је опре де љу ју ће ути чу на 
мо гућ ност оства ри ва ња на ци о нал ног ин те ре са, а ко ји мо ра ју би ти 
из над ми ни мал них зах те ва (пу ког фи зич ког оп стан ка).

За то се услов но мо же кон ста то ва ти да на ци о нал ни ин те рес 
има два сег мен та, онај ко ји је ба зи чан и ко ји је ве ро ват но за јед нич-
ки за све др жа ве и под ра зу ме ва њен фи зич ки оп ста нак и ко ји чи-
ни је згро на ци о нал ног ин те ре са. На су прот то ме, по сто ји и сег мент 
на ци о нал ног ин те ре са ко ји је про ме њив, а чи ја је про мен љи вост 
по сле ди ца про ме не по тре ба и мо гућ но сти кон крет не др жа ве. Ова-
кво из во ђе ње на во ди на за кљу чак да је про мен љи ви сег мент на ци-
о нал ног ин те ре са под ло жни ји про ме на ма, као и да су те про ме не 
оче ки ва не и код ма лих др жа ва и код ве ли ких си ла и су пер си ле, 
с тим да раз ло зи ових про ме на код ма лих др жа ва и код ве ли ких 
и моћ них др жа ва има ју раз ли чи те из во ре. Оче ки ва но је да ма ле 
др жа ве про ме њи ви сег мент на ци о нал ног ин те ре са при ла го ђа ва ју 
про ме на ма у гло бал ном окру же њу (нпр. свет ска еко ном ска кри-
за, енер гет ска кри за итд.), а на ко је ма ле др жа ве има ју ми ни ма лан 

52) Vo jin Di mi tri je vić, „Te ško će u de fi ni sa nju na ci o nal nog in te re sa Sr bi je“, у збор ни ку Sr bi ja je 
va žna: unu tra šnje re for me i evrop ske in te gra ci je (при ре ди ли Vol fgang Pe trič, Go ran Svi la-
no vić, Kri stof So li oz), Sa mi zdat B92, Be o grad, 2009, стр. 157.

53) Сли чан про блем се ја вља и у оста лим сло вен ским је зи ци ма.

54) Ана ли за екс по зеа ман да та ра вла де по ка за ла је да по сто је при ме ри упо тре бе оба пој ма у 
истом кон тек сту.
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или ни ка кав ути цај. Док ве ли ке си ле и су пер си ла нај че шће мо гу 
иза зи ва ти и упра вља ти ова квим гло бал ним про ме на ма, јер има ју 
су пер и о ран ста тус у ме ђу на род ном си сте му. Због то га је, у слу ча-
ју ана ли зе на ци о нал ног ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, ве о ма ва жно 
од ре ди ти кључ не из во ре ко ји под сти чу про ме не у про мен љи ви јем 
сег мен ту на ци о нал ног ин те ре са. У том сми слу по треб но је ода-
бра ти и ана ли зи ра ти из во ре ко ји у до вољ ној ме ри пра те ди на ми ку 
спољ но по ли тич ке и без бед но сне ствар но сти и про ме не ко је на ста-
ју у том окру же њу, а ко је опет има ју зна ча јан ути цај на про мен љи-
ви ји сег мент на ци о нал них ин те ре са.

3.1. Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти

Мек на ма ра и Фиц џе ралд ста вља ју на гла сак на ја сно и не дво-
сми сле но ис ка зи ва ње на ци о нал них ин те ре са, и по њи ма „ко ли ко 
год то би ло те шко оства ри ти, у пи та њу је вре дан алат за раз ви-
ја ње по ли ти ке и про це ну ре ак ци је на уну тра шње и ме ђу на род не 
до га ђа је.“55) Сто га су „...на ци о нал ни ин те ре си не рас ки ди во ве за-
ни за на ци о нал ну без бед ност и по ли ти ку на ци о нал не без бед но-
сти.“56) Глав ни стра те гиј ски до ку мент Ре пу бли ке Ср би је, Стра те-
ги ја на ци о нал не без бед но сти, у по гла вљу На ци о нал ни ин те ре си 
у обла сти без бед но сти, у ши рем сми слу те ма ти зу је на ци о нал не 
ин те ре се. Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
пред ста вља „...нај ви ши стра те шки до ку мент чи јом ре а ли за ци јом 
се шти те на ци о нал ни ин те ре си Ре пу бли ке Ср би је од иза зо ва, ри-
зи ка и прет њи без бед но сти у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног 
жи во та“,57) од но сно, као што пи ше у уво ду са ме Стра те ги је, она 
је „...нај ва жни ји стра те шки до ку мент ко јим се утвр ђу ју осно ве по-
ли ти ке без бед но сти у за шти ти на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке 
Ср би је“.58) Због то га овај прав ни акт „...пред ста вља оба ве зу ју ћи 
пред ло жак као и скуп на че ла и упут ста ва ко јих се Вла да мо ра при-
др жа ва ти при утвр ђи ва њу и во ђе њу по ли ти ке Ср би је.“59)

У Стра те ги ји се кон ста ту је да на ци о нал ни ин те ре си Ре пу-
бли ке Ср би је пред ста вља ју „из раз ви тал них вред но сти и по тре ба 

55) W. D. Mac na ma ra, and Ann Fitz-Ge rald, „A Na ti o nal Se cu rity Fra me work for Ca na da“, Po-
licy Mat ters, In sti tu te for Re se arch on Pu blic Po licy, Mon treal, No. 10/2002, стр. 11.

56) Исто.

57) За кон о од бра ни, члан 4 тач ка 14, („Сл. гла сник РС.“, бр. 116/07, 88/09, 104/09).

58) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, („Сл. гла сник РС.“, бр. 88/09), 
стр. 1.

59) Mi ro slav Ha džić, Us kra će na bez bed nost, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2014, стр. 133.
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гра ђа на, на ро да и др жа ве“, као и да они „про из ла зе из нај ви ших 
вред но сти ко је су утвр ђе не Уста вом Ре пу бли ке Ср би је.“60)

Да ље, у Стра те ги ји пи ше да „Ре пу бли ка Ср би ја основ ним 
на ци о нал ним вред но сти ма сма тра, пре све га, не за ви сност, су ве-
ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, сло бо ду, јед на кост, из град њу 
и очу ва ње ми ра, вла да ви ну пра ва, де мо кра ти ју, со ци јал ну прав ду, 
људ ска пра ва и сло бо де, на ци о нал ну, ра сну и вер ску рав но прав-
ност и рав но прав ност по ло ва, не по вре ди вост имо ви не и очу ва ње 
жи вот не сре ди не“, а да се „на ци о нал не вред но сти шти те оства ри-
ва њем на ци о нал них ин те ре са.“61) Ова кво од ре ђи ва ње на ци о нал ног 
ин те ре са пре ко „на ци о нал них ви тал них“, од но сно нај ви ших вред-
но сти ко је су про пи са не Уста вом, до во ди у си ту а ци ју да се два не-
пре ци зно и оп ште по ста вље на пој ма ме ђу соб но, од но сно уза јам но 
од ре ђу ју, што умно го ме оте жа ва утвр ђи ва ње на ци о нал ног ин те ре са 
Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, ов де је оста вље но до вољ но про сто ра да 
се спро во ђе ње на ци о нал ног и ме ђу на род ног прав ног си сте ма вр-
ши од стра не по ли тич ке ели те ко ја је у да том тре нут ку на вла сти на 
на чин на ко ји то њој од го ва ра. И у да љем тек сту Стра те ги ја ула зи у 
по на вља ње без ја сног од го во ра, али ја сно упу ћу је на то да се на ци-
о нал ни ин те рес оства ру је пре ко си сте ма на ци о нал не без бед но сти: 
„На ци о нал ни ин те ре си 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.“62). Да кле, по сто ји ди рект на ве за 
из ме ђу на ци о нал ног ин те ре са и на ци о нал не без бед но сти, што је 
по себ но из ра же но у сле де ћем на во ду из Стра те ги је, у ко јем је ја-
сно да ће Ре пу бли ка Ср би ја у за шти ти на ци о нал них ин те ре са ко-
ри сти ти ка па ци те те и сред ства већ по ме ну тог си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти: „Сво јим на ци о нал ним ин те ре си ма Ре пу бли ка Ср би ја 
де фи ни ше основ не прет по став ке за за шти ту соп стве них на ци о нал-
них вред но сти, уз ува жа ва ње ин те ре са дру гих др жа ва у ре ги о ну 
и све ту. Ње но опре де ље ње је сте да раз ви ја и уна пре ђу је до бро су-
сед ске од но се, ак тив но уче ству је у за шти ти вред но сти ко је де ли 
са др жа ва ма укљу че ним у про цес европ ских ин те гра ци ја, ве ли ким 
си ла ма и дру гим др жа ва ма са вре ме ног све та, у скла ду са соп стве-
ним на ци о нал ним ин те ре си ма. Ре пу бли ка Ср би ја је од луч на да 

60) Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, („Сл. гла сник РС.“, бр. 88/09). 
, стр. 13.

61) Исто.

62) Исто.
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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.“63)

Ва жно је има ти у ви ду да се у Стра те ги ји 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 по ми њу на ви ше 
ме ста, али са мо у сми слу и на на чин да „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“ или да „пред ста вља ју основ не прет по став ке за за шти ту 
соп стве них на ци о нал них вред но сти“ или 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“, а да се при том у Стра те ги ји 
ниг де не да је пре ци зни је од ре ђе ње, а на ро чи то не опе ра ци о на ли за-
ци ја на ци о нал ног ин те ре са. За то ис тра жи ва ње на ци о нал ног ин те-
ре са тре ба да се фо ку си ра на ин ди ка то ре ко ји би би ли пре по зна ти 
у сле де ћа два сег мен та др жав не по ли ти ке, а ко ји су до вољ но ди-
на мич ни или ко ји чак пред ста вља ју ре ак ци је пр вен стве но по ли-
тич ке ели те на ре ле вант не про ме не/до га ђа је у спољ но по ли тич ком 
и без бед но сном окру же њу. Пред ло же ни из во ри за ана ли зу би пр-
вен стве но об у хва ти ли екс по зее ман да та ра сва ке вла де, а ко ји пред-
ста вља ју оп шту плат фор му пла ни ра не по ли ти ке и ци ље ве ко је та 
вла да пла ни ра да оства ри, као и зва нич на са оп ште ња пр вен стве но 
пред став ни ка из вр шне вла сти, а у ве зи са до га ђа ји ма ко ји пре ва зи-
ла зе ре дов не ме ђу др жав не (спољ но по ли тич ке) од но се то ком ман-
да та, а мо гу ути ца ти на про ме ну на ци о нал ног ин те ре са или на чи на 
ње го вог оства ри ва ња у од ре ђе ном сег мен ту.

С об зи ром на чи ње ни цу да је ва же ћа Стра те ги ја на ци о нал-
не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је пи са на 2008. го ди не, као и да је 
усво је на 2009. го ди не,64) а пр вен стве но што је је ди на стра те ги ја тог 
ти па до са да, она не мо же по слу жи ти за ис пи ти ва ње ди на ми ке про-
ме на на ци о нал ног ин те ре са у пе ри о ду од 2001. го ди не до да нас. 
Ипак Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти сва ка ко мо же по слу жи-
ти као смер ни ца и па ра ме тар за по ре ђе ње на ци о нал них ин те ре са 
пред ста вље них у екс по зе и ма ман да та ра вла де на кон 2009. го ди не.

3.2. Екс по зеи ман да та ра вла де

Ви ше је раз ло га за ана ли зу екс по зеа ман да та ра вла де, а ов де 
ће мо на ве сти са мо нај ва жни је: 1) екс по зеи пру жа ју ви ше са др жа ја 
за ана ли зу, 2) по кри ва ју ве ћи вре мен ски оквир, 3) по кри ва ју ви ше 

63)  Исто, стр. 14.

64)  Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је Стра те ги ју на ци о нал не без бед но сти 2.4.2009. го-
ди не, а На род на Скуп шти на 26.10.2009. го ди не. По се бан ку ри о зи тет је што Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је уоп ште ни је про пи са но ко ји др жав ни ор ган је над ле жан за усва ја ње 
Стра те ги је на ци о нал не без бед но сти (чла но ви 99 и 123).
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по ли тич ких ак те ра, од но сно до но си ла ца од лу ка ко ји опе ра ци о на-
ли зу ју по ли ти ку/по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти, мо гу чак са-
др жа ти и ман да та ро ве ко мен та ре по ли ти ке прет ход них вла да, 4) 
осе тљи вост екс по зеа на по ли тич ке про ме не и од нос по ли тич ких 
сна га је ве ћа не го код стра те гиј ских до ку ме на та, 5) екс по зеи да ју 
увид у кон крет не ре ги о нал не и гло бал не про бле ме у да том вре мен-
ском пе ри о ду.

Прет по став ку о ба зич но сти/уни вер зал но сти је згра на ци о-
нал ног ин те ре са тре ба при хва ти ти по сту ла тив но, док прет по став-
ка о ди на ми ци про мен љи вог сег мен та на ци о нал ног ин те ре са Ре пу-
бли ке Ср би је мо же би ти про ве ра ва на ана ли зом са др жа ја екс по зеа 
ман да та ра Вла де Ре пу бли ке Ср би је од 2001. го ди не до да нас (Зо-
ра на Ђин ђи ћа 2001, Зо ра на Жив ко ви ћа 2003, Во ји сла ва Ко шту ни-
це 2004. и 2007, Мир ка Цвет ко ви ћа 2008. и 2011, Иви це Да чи ћа 
2012. и 2013, и Алек сан дра Ву чи ћа 2014. го ди не). За ис пи ти ва ње 
на ци о нал ног/на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је у овом пе-
ри о ду мо же се ко ри сти ти при ла го ђе на вер зи ја Нек тер лај но ве ма-
три це (1970) у ко јој су укр ште ни основ ни ин те ре си и ин тен зи тет 
пер цеп ци је ових ин те ре са код до но си ла ца др жав них/по ли тич ких 
од лу ка. Про јек то ва ни ис тра жи вач ки мо дел под ра зу ме вао би и ана-
ли зу кон тек ста у ко јем се на ци о нал ни ин те рес по ми ње у сва ком од 
екс по зеа, а с по себ ним освр том на да те окол но сти (ме ђу на род не и 
уну тра шње). Нек тер лај но ва ма три ца та ко ђе под ра зу ме ва ис пи ти-
ва ње ин тен зи те та пер цеп ци је, а о че му се на осно ву ана ли зе екс по-
зеа мо же са мо по сред но за кљу чи ва ти.

Екс по зеи ман да та ра мо гу се по де ли ти на це ли не за да тих ци-
ље ва (усло ва за ис пу ње ње, иден ти фи ка ци је по сто је ћих про бле ма, 
про грам ских прин ци па итд.), ко ји се да ље мо гу по де ли ти у ка те го-
ри је трај них и про мен љи вих ин те ре са и ма пи ра ти по ин тен зи те ту 
њи хо ве пер цеп ци је. Циљ ана ли зе екс по зеа за да ти пе ри од био би 
тра же ње од го во ра на сле де ћа пи та ња:

1. Да ли је на ци о нал ни ин те рес Ре пу бли ке Ср би је не где са-
оп штен?

2. Да ли до но си о ци од лу ка зна ју шта је на ци о нал ни ин те-
рес?

3. Ка ко су до но си о ци од лу ка пре по зна ли на ци о нал ни ин-
те рес, на на чин на ко ји је он од ре ђен у на у ци о ме ђу на-
род ним од но си ма или на ши ри/ужи на чин?

4. Да ли је на ци о нал ни ин те рес про мен љив и ако је сте у 
ком сег мен ту?
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3.3. Зва нич на са оп ште ња ре ле вант них  

спољ но по ли тич ких и без бед но сних  
до га ђа ја (нај че шће до га ђа ја у ре ги о ну)

Вред но сни фак то ри Нек тер лај но ве ма три це65) би ли би аде-
кват ни ји за до га ђа је ка кве смо има ли у бли ској про шло сти или нас 
тек оче ку ју, а од ви ја ју се у нај бли жем окру же њу ко је би мо гло да 
се свр ста у сфе ру на ци о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је. У ре-
ги о ну „За пад ног Бал ка на“66) ова квих до га ђа ја је би ло ви ше у по-
след њих 15 го ди на, а ов де мо же мо да по ме не мо нај ско ри је ко ји су 
игра ли ве ли ку уло гу у по ста вља њу до но си ла ца од лу ка (нај ви ших 
пред став ни ка из вр шне вла сти) у Ре пу бли ци Ср би ји пре ма њи ма. 
Обе ле жа ва ње по чет ка Пр вог свет ског ра та 2014. го ди не обе ле жи-
ли су по ку ша ји спре ча ва ња ре ви зи о ни зма кри ви це за из би ја ње ра-
та; обе ле жа ва ње 20 го ди на зло чи на у Сре бре ни ци би ло је пра ће но 
спре ча ва њем усва ја ња ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти УН; обе-
ле жа ва ње 20 го ди на од за вр шет ка вој но-по ли циј ске ак ци је Олу ја 
и ет нич ког чи шће ња у Хр ват ској, ути ца њем на др жа ве са ве зни ке 
Хр ват ске да вој но не уче ству ју на па ра ди; обе ле жа ва ње 20 го ди на 
од зло чи на у Сре бре ни ци где се до го дио ин ци дент/атен тат на пре-
ми је ра Ву чи ћа. За тим осни ва ње су да за рат не зло чи не ко сов ских 
Ал ба на ца то ком ра та 1998. и 1999. го ди не, фор ми ра ње За јед ни це 
срп ских оп шти на и „из ба ци ва ње“ ћи ри ли це из Ву ко ва ра пред ста-
вља ју са мо не ке од ак ту ел них до га ђа ја на ко је ве ро ват но тек тре ба 
да усле де ре ак ци је у ре ги о ну. Та ко ђе, кра јем 2015. го ди не би ће обе-
ле же но 20 го ди на од пот пи си ва ња ми ров ног спо ра зу ма у Деј то ну, 
што мо же би ти при ли ка и за пре и спи ти ва ње овог до ку мен та, из ме-
ђу оста лог и, у све тлу на ја ве спро во ђе ња ре фе рен ду ма у Ре пу бли-
ци Срп ској, а што је сва ка ко ве о ма ва жно пи та ње од на ци о нал ног 
ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју. Кон крет ни из во ри за ана ли зу од но-
са до но си ла ца од лу ка пре ма овим до га ђа ји ма мо гу да бу ду зва нич-
не из ја ве и са оп ште ња пред сед ни ка, пред сед ни ка вла де, ми ни ста ра 
или ди пло мат ских пред став ни ка, ин ди рект на са оп ште ња по во дом 
кон крет них до га ђа ја, про тест не но те, де мар ши, би ла те рал не по се-
те и мул ти ла те рал ни са стан ци у зе мљи и ино стран ству, за јед нич ке 

65) До га ђа ји, у сми слу Нек тер лај но ве ма три це, су кон крет не хлад но ра тов ске кри зе у ко ји ма 
др жа ве нај кон крет ни је ис ка зу ју сво је на ци о нал не ин те ре се. У кон тек сту ана ли зе на ци-
о нал них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је ово се мо же од но си ти и на до га ђа је ко ји не мо ра ју 
да бу ду ока рак те ри са ни као кри зе, већ као до га ђа ји ко ји пре ва зи ла зе уоби ча је не од но се 
ме ђу др жа ва ма.

66) У пи та њу је „За пад ни Бал кан“ као по ли тич ки кон структ ко ји не по сто ји као ге о граф ски 
од ре ђен ре ги он.
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из ја ве са ова квих са ста на ка, обра ћа ња на за се да њи ма ме ђу на род-
них и ре ги о нал них ор га ни за ци ја итд.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Екс пли цит но и не дво сми сле но са оп шта ва ње на ци о нал них 
ин те ре са ни је че ста по ја ва за ма ле др жа ве, на су прот ди рект ном и 
ја сном по ста вља њу пре ма кон крет ним пи та њи ма ко је прак ти ку ју 
су пер си ле и ве ли ке си ле. Раз ло зи за ова кво ста ње су ра зно ли ки, а 
по себ но у др жа ва ма, ко је, као Ре пу бли ка Ср би ја, де ле на сле ђе про-
шло сти и ак ту ел ну по ли тич ку и еко ном ску ди на ми ку, али и без бед-
но сне про бле ме са ско ро свим зе мља ма из ди рект ног окру же ња. 
Зе мље „За пад ног Бал ка на“67) има ју исте или слич не спољ но по ли-
тич ке ци ље ве и то та ко ђе тре ба узе ти у об зир кад се ана ли зи ра ју 
на ци о нал ни ин те ре си. Не оства ру ју све др жа ве на ци о нал не ин-
те ре се под јед на ко бр зо и ква ли тет но, што код по је ди них мо же да 
иза зо ве при вре ме на од сту па ња од за цр та них ин те ре са и си ту а ци је 
у ко јој се че ка ју по вољ ни је окол но сти.

Чи ње ни ца је да се на ци о нал ни ин те ре си, из пер спек ти ве на-
уч них ис тра жи ва ча и прак ти ча ра са за па да, про у ча ва ју и ту ма че 
углав ном из угла ве ли ких си ла, што оста вља ис тра жи вач ке мо де-
ле ко ји ни су при ла го ђе ни про у ча ва њу на ци о нал них ин те ре са ма-
лих др жа ва. Због то га је од ве ли ке ва жно сти пре по зна ти по тен-
ци јал по сто је ћих мо де ла за ана ли зу и при ла го ди ти их окру же њу 
и окол но сти ма у ко ји ма те ма ле др жа ве по сто је и функ ци о ни шу. 
Та ко адап ти ра ни ис тра жи вач ки ала ти мо гу би ти из у зет но ко ри сни 
не са мо за об ја шња ва ње про ме на у до са да шњем од ре ђи ва њу на-
ци о нал них ин те ре са, већ и за по тен ци јал но пред ви ђа ње бу ду ћих 
спољ них и без бед но сних по ли ти ка из ме ђу ма лих др жа ва на ни воу 
ре ги о на, а ко је би би ле по сле ди ца (по ку ша ја) оства ри ва ња на ци о-
нал них ин те ре са сва ке др жа ве по на о соб.
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Mi lan Li po vac, Ivan R. Di mi tri je vic

NA TI O NAL IN TE REST AS ANALYTI CAL 
CON CEPT: PO TEN TIAL FOR ANALYSIS 

OF SER BIAN NA TI O NAL IN TE REST

Re su me
The con cept of na ti o nal in te rest is one of the cen tral no ti ons of 

the Re a list ap pro ach in In ter na ti o nal Re la ti ons the ory and Se cu rity Stu-
di es. The in tel lec tual ori gin of the con cept can be tra ced back to an ci ent 
Gre ek and Ro man phi lo sop hers, but is com monly ref fe red to me di e val 
Ita lian the o rist and po li ti cal advi ser Nic co lo Mac hi a vel li. So me of the 
most pro mi nent 20th cen tury the o rists po si ti o ning na ti o nal in te rest at the 
co re of in ter na ti o nal re la ti ons are Hans Mor gent hau, Ge or ge F. Ken nan, 
He nry Kis sin ger, Zbig ni ew Br ze zin ski, Ken neth Waltz, Ro bert Gil pin, 
Ale xan der L. Ge or ge, Ro bert O. Ke o ha ne, Ale xan der Wendt, so me of 
them with ex ten si ve ex pe ri en ce in the U.S. po li ti cal de ci sion-ma king 
pro cess. Na ti o nal in te rest re se ar chers pre su me that this con cept co uld 
be used in at le ast two ways. Firstly, as a me ans of po li ti cal ac tion when 
po li ti cal de ci sion-ma kers tend to “gi ve” the ir de ci si ons and ac ti ons a 
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le gi ti macy, hig hlight the ir im por tan ce and pla ce them on the top of the 
po li ti cal agen da. It co uld al so be used as a me ans of po li ti cal analysis, 
na mely as analyti cal con cept. This dis tin ction was in tro du ced by Ja mes 
Ro se nau, and was la ter ela bo ra ted by Scott Bur chill, who po in ted out 
its ret ho ri cal fun ction. The analyti cal po ten tial of na ti o nal in te rest, na-
mely the exa mi na ti on of its cog ni ti ve pos si bi li ti es is the cen tral the me 
of the pa per. For the pur po se of esta blis hing this po ten tial, aut hors ha ve 
cho sen to analyse two exi sting met ho do lo gi cal ap pro ac hes. Mo del de-
ve lo ped by Jo seph Fran kel and ma trix by Do nald E. Nu ec hter lein re pre-
sent so me of the most com monly used mo dels for the study of na ti o nal 
in te rests of gre at po wers in re la tion to the events of vi tal im por tan ce to 
tho se po wers. Fran kel pro po sed a clas si fi ca tion of the na ti o nal in te rest 
thro ugh di vi ding its use in to three ca te go ri es: aspi ra ti o nal, ope ra ti o nal, 
and ex pla na tory, and then he set out the first or der di men si ons of the 
na ti o nal in te rests: con tex tu al, sa li en ce, and sco pe. He al so in tro du ced 
the se cond or der di men si ons which ha ve to sha pe the first or der ones: 
spa ce, ti me, and vi tal in te rests. Nu ec hter lein, on the ot her hand, had the 
less com plex ap pro ach. He pro vi ded a sim ple de fi ni tion of na ti o nal in-
te rest, and ga ve two cri te ria for its di vi sion. The first one iden ti fied fo ur 
ba sic in te rests that mo ti va te sta tes: de fen ce, eco no mic, world or der, and 
ide o lo gi cal in te rests. The se cond one de fi ned its in ten sity: sur vi val, vi-
tal, ma jor, and pe rip he ral. He al so pro vi ded a set of eight va lue fac tors 
for easi er de ter mi na tion whet her the exa mi ned in te rest is vi tal or it is 
not: pro xi mity of the dan ger, na tu re of the thre at, eco no mic sta ke, sen-
ti men tal at tac hment, type of go vern ment, ef fect on ba lan ce of po wer, 
na ti o nal pre sti ge, at ti tu de of al li es and fri ends. The se met ho do lo gi es are 
cri ti cally exa mi ned in the pa per, and di scus sed from the per spec ti ve of 
small sta tes’ ap pli ca tion. The pa per con si ders the pos si bi li ti es of adap-
ta tion of the se mo dels for the pur po se of analysis of na ti o nal in te rest of 
the Re pu blic of Ser bia as an exam ple of a small sta te. It al so pro vi des 
re com men ded so ur ces of da ta for ap pli ca tion of the se adap ted mo dels, 
such as the Na ti o nal Se cu rity Stra tegy as the key do cu ment con ta i ning 
and dec la ring na ti o nal in te rests; ex posés of Pri me mi ni ster-de sig na tes 
as the sta te ments of stra te gic ori en ta ti ons of elec ted go vern ments to-
wards the na ti o nal and in ter na ti o nal is su es; of fi cial sta te ments co ming 
from re le vant po li ti cal de ci sion-ma kers on fo re ign and se cu rity po licy 
is su es.
Key words: na ti o nal in te rest, analyti cal con cept, na ti o nal se cu rity, the Re pu-

blic of Ser bia

* Овај рад је примљен 20. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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Сажетак
Срп ско пра во ни је на из ри чит на чин про пи са ло ка ква је 

прав на при ро да на след нич ке за јед ни це, услед че га по сто је раз ли-
чи та ста но ви шта у прав ној на у ци и суд ској прак си. Аутор ана ли-
зи ра раз ли чи те кон цеп ци је ко је су се раз ви ле у прав ним си сте ми-
ма европ ско-кон ти нен тал ног прав ног кру га и у срп ском пра ву и на 
осно ву те ана ли зе за кљу чу је да на след нич ка за јед ни ца у срп ском 
пра ву има прав ну при ро ду за јед ни це за јед нич ке ру ке и то од мо-
мен та оста ви о че ве смр ти па све део де о бе на след ства. Аутор та-
ко ђе сма тра да Гра ђан ски за ко ник, чи ји је рад ни текст пре дат на 
јав ну рас пра ву, тре ба да за др жи кон цепт за јед нич ке ру ке и пред ла-
же пре ци зи ра ње од ре ђе них за кон ских од ред би ка ко би се из бе гле 
за бу не ко је по сто је у те о ри ји и прак си.
Кључ не ре чи: де о ба за о став шти не, за јед ни ца за јед нич ке ру ке, за јед нич ка 

имо ви на, за јед нич ка сво ји на, на след нич ка за јед ни ца, са-
на след ни ци, сво ји на за јед нич ке ру ке, су сво ји на
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1. УВОД

На след нич ка за јед ни ца ја вља се он да ка да оста ви о ца на-
сле ди ви ше на след ни ка (уни вер зал них сук це со ра).1) За по сто ја ње 
на след нич ке за јед ни це ире ле ван тан је основ по зи ва ња на на сле-
ђе оста ви о че вих на след ни ка, та ко да је мо гу ћа на след нич ка за јед-
ни ца ко ју чи не за кон ски и те ста мен тар ни на след ни ци.2) Ин сти тут 
на след нич ке за јед ни це има ве ли ки те о риј ски и прак ти чан зна чај, 
јер су у прак си че шћи слу ча је ви у ко ји ма оста ви о ца на сле ђу је ви-
ше на след ни ка, на ро чи то у за кон ском на сле ђи ва њу.3) На чин на ко ји 
је на след нич ка за јед ни ца тре ти ра на у за ко но дав ној си сте ма ти ци, 
мо гао би да на ве де на дру га чи ји за кљу чак. За ко но да вац, при ли-
ком уре ђи ва ња прав ног по ло жа ја на след ни ка, по ла зи од то га да је 
пре ла зак за о став шти не на јед ног (ге не рал ног) на след ни ка ре до ван 
слу чај, а да је по себ на си ту а ци ја ка да оста ви о ца на сле ђу је ви ше 
на след ни ка (са на след ни ка). Ме ђу тим, ова кав при ступ за ко но дав ца 
ни је по сле ди ца не до вољ не за сту пље но сти на след нич ке за јед ни це 
у прак си, већ се прав да те жњом да се ја сно и си сте ма тич но на чин 
уре ди на след но прав на ма те ри ја.4)

Ва же ће срп ско пра во ни је де таљ но уре ди ло сва пи та ња ко-
ја се по ја вљу ју ка да иза оста ви о ца оста не ви ше на след ни ка.5) 
Услед то га у те о ри ји и прак си, као што ће мо у да љем тек сту из-
ло жи ти, већ ду же по сто је раз ли чи та схва та ња о прав ној при ро ди 

1) Ви ди уме сто свих: Chri stoph Ann, „Die Er ben ge me in schaft“, у збор ни ку: Hand buch des 
Er brechts (Hrsg: Ra i ner Ha u sman, Ger hard Ho hloch), Erich Schmidt Ver lag, Ber lin 2010, 
стр. 1400; Hel mut Ko ziol, Ru dolf Wel ser, Bürger lic hes Rechts, Manzsche Ver lag, Wi en 2007, 
Band II, стр. 579; Pe ter To ur, Ber nhard Schnyder, Jörg Schmid, Ale xan dra Ru mo-Jun go, Das 
Schwe i ze rische Zi vil ge set zbuch, Schult hess Ju ri stische Me dien AG, Zürich/Ba sel/Genf 2009, 
стр. 746; Де јан Ђур ђе вић, Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 
2010, стр. 341.

2) Ви ди: Wil helm Kre gel, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: Das Bürger lic he Ge set-
zbuch mit be son de rer Berüksic hti gung der Rechtsprеchung des Re ic hsge richts und des Bun-
des ge richtsho fes (be ar be i tet von Kurt Her bert Jo han nsen und Wil helm Kre gel), Wal ter de 
Gruyter, Ber lin/New York 1974, стр. 315.

3) У том сми слу, ви ди: Hans Brox, Er brecht, Carl Heymanns Ver lag, Köln/Ber lin/Bonn/Mün-
chen 2003, стр. 268; An dre as Hel drich, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: Münche-
ner Kom men tar zum Bürger lic hen Ge set zbuch – Band 9: Er brecht (Re dak te ur: Ger hard 
Schlic hting), Ver lag C. H. Beck, München 2004, стр. 536.

4) У том сми слу: Ul rich von Lübtow, Er brecht, Dun cker&Hum blot, Ber lin 1971, Band II, стр. 
795.

5) Нај бо љи ар гу мент за ову тврд њу пру жа по ре ђе ње ва же ћег За ко на о на сле ђи ва њу Ср би је 
(у да љем тек сту: ЗОН) и не мач ког Гра ђан ског за ко ни ка (Bürger lic hes Ge set zbuch, у да-
љем тек сту: BGB). ЗОН по све ћу је на след нич кој за јед ни ци са мо осам чла но ва (чл. 228.–
236. ЗОН), на су прот BGB, ко ји са др жи 31 па ра граф на ме њен ре гу ли са њу спе ци фич них 
од но са ко ји на ста ју ка да иза оста ви о ца оста не ви ше на след ни ка (§§ 2032. –2063. BGB).
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на след нич ке за јед ни це. Пре ма јед ном схва та њу са на след ни ци од 
тре нут ка оста ви о че ве смр ти до де о бе за о став шти не има ју прав ни 
по ло жај за јед ни ча ра, а при ста ли це дру гог схва та ња сма тра ју да је 
на след нич ка за јед ни ца су вла снич ка за јед ни ца, док пре ма тре ћем 
при сту пу на след нич ка за јед ни ца има дво стру ку прав ну при ро ду: 
од тре нут ка оста ви о че ве смр ти до прав но сна жно сти оста вин ског 
ре ше ња са на след ни ци су за јед ни ча ри, а с прав но сна жно шћу оста-
вин ског ре ше ња на след нич ка за јед ни ца се тран сфор ми ше у су вла-
снич ку за јед ни цу.6)

Овај рад на сто ји да пру жи ана ли зу раз ли чи тих кон цеп ци ја 
ко је су се раз ви ле у прав ним си сте ми ма европ ско-кон ти нен тал ног 
прав ног кру га и у срп ском пра ву и да на осно ву те ана ли зе од го-
во ри на сле де ћа пи та ња: 1° ка ква је прав на при ро да на след нич ке 
за јед ни це пре ма ва же ћем срп ском пра ву (de le ge la ta аспект) и 2° 
да ли је по треб но за др жа ти по сто је ће ре ше ње или је це лис ход ни је 
да се прав на при ро да на след нич ке за јед ни це уре ди на дру га чи ји 
на чин (de le ge fe ren da аспект).

2. НА СЛЕД НИЧ КА ЗА ЈЕД НИ ЦА У СИ СТЕ МИ МА 
ЕВРОП СКО-КОНТИНЕНТАЛ НОГ  

ПРАВ НОГ КРУ ГА

У др жа ва ма европ ско-кон ти нен тал ног прав ног кру га, ме ђу 
ко је се убра ја и Ре пу бли ка Ср би ја, на след нич ка за јед ни ца је кон ци-
пи ра на на два на чи на: као су вла снич ка за јед ни ца или као за јед ни ца 
за јед нич ке ру ке.7)

Кон цепт на след нич ке за јед ни це као су вла снич ке за јед ни це 
на стао је у кла сич ном рим ском пра ву, где је имо вин ска за јед ни-
ца са на след ни ка (co he re des) би ла по ста вље на као „чи ста имо вин-
ско прав на за јед ни ца ин ди ви ду а ли стич ког ти па“.8) Са на след ни ци 
су би ли су вла сни ци. Сва ки са на след ник је имао на след ни удео у 
сва кој ства ри из за о став шти не. На су прот са на след нич кој за јед ни-
ци ста рог рим ског пра ва (con sor ti um), у су вла снич кој на след нич кој 
за јед ни ци кла сич ног рим ског пра ва (co mu nio pro in di vi so) сва ки са-

6) За при каз раз ли чи тих схва та ња о прав ној при ро ди на след нич ке за јед ни це у срп ском 
пра ву, ви ди: На та ша Сто ја но вић, На след нич ка за јед ни ца, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те-
та у Ни шу, Ниш 2009, стр. 6 и да ље.

7) О прав ној при ро ди на след нич ке за јед ни це у европ ским прав ним по ре ци ма, ви ди: Car-
sten Tho mas Eben roth, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 1992, стр. 546 и да ље; He in-
rich Lan ge, Kurt Kuc hin ke, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 2001, стр. 1080 и да ље.

8) Ви ди: Max Ka ser, Das römische Pri va trecht, Abschnitt I, Ver lag C. H. Beck, München 1955, 
стр. 605.
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на след ник мо же са мо стал но (не за ви сно од оста лих са на след ни ка) 
рас по ла га ти сво јим уде лом, ка ко у це ло куп ној за о став шти ни, та ко 
и у по је ди ним ства ри ма из за о став шти не.9)

Од са вре ме них прав них по ре да ка, у аустриј ском је при хва-
ћен кон цепт на след нич ке за јед ни це као су вла снич ке за јед ни це. Да 
би се пра вил но раз у ме ла прав на при ро да на след нич ке за јед ни це у 
аустриј ском пра ву, тре ба има ти у ви ду да је прав ни по ло жај са на-
след ни ка у том прав ном си сте му де тер ми ни сан спе ци фич ним на-
чи ном пре ла ска за о став шти не са оста ви о ца на ње го ве на след ни ке. 
На су прот срп ском пра ву и пра ву мно гих европ ских др жа ва (нпр. 
Не мач ке, Фран цу ске, Швај цар ске) где за о став шти на по си ли за ко-
на пре ла зи на на след ни ка у тре нут ку оста ви о че ве смр ти (прин цип 
ip so iure на сле ђи ва ња), у аустриј ском пра ву на след ник сти че за-
о став шти ну уру че њем (Einant wor tung).10) Уру че ње је пре нос за о-
став шти не на на след ни ке ко ји се вр ши суд ском од лу ком.11) У мо-
мен ту оста ви о че ве смр ти на след ни ци не сти чу за о став шти ну већ 
су бјек тив но на след но пра во (su bjek ti ve Er brecht). Аустриј ски Оп-
шти гра ђан ски за ко ник12) у § 532. де фи ни ше су бјек тив но гра ђан ско 
пра во као „ис кљу чи во пра во да се узме у др жа ви ну“ це ло куп на за-
о став шти на или њен али квот ни део. Пре ма схва та њу аустриј ских 
прав ни ка, за о став шти на се сти че за сни ва њем др жа ви не.13) Дру гим 
ре чи ма, прав ни по ло жај оста ви о ца има оно ли це ко је је сте кло др-
жа ви ну на на след ству.14) Ка ко ни ко не мо же са мо вла сно сте ћи др-
жа ви ну на за о став шти ни, нео п ход но је да суд до не се од лу ку ко јом 
на след ни ци ма пре но си за о став шти ну у др жа ви ну (§ 797. ABGB). 
Та ква пре да ја оста вин ске ма се у др жа ви ну на след ни ка на осно ву 
суд ске од лу ке је сте, за пра во, уру че ње за о став шти не. Пре ла зак за о-
став шти не са оста ви о ца на на след ни ке у аустриј ском пра ву од ви ја 
се етап но, слич но као и пре нос својинe на осно ву уго во ра: су бјек-
тив но на след но пра во ко је на след ник сти че у мо мен ту оста ви о че ве 
смр ти пред ста вља iustus ti tu lus, док је уру че ње mo dus ac qu i ren di.15)

9) Ви ди: Ber told Eisner/Ma ri jan Hor vat, Rim sko pra vo, Na klad ni za vod Hr vat ske, Za greb 1948, 
стр. 517; M. Ka ser, стр. 605.

10) О си сте ми ма пре ла ска за о став шти не на на след ни ке, ви ди бли же са упу ћи ва њи ма: Д. 
Ђур ђе вић (2010), стр. 25-26.

11) О уру че њу за о став шти не, ви ди уме сто свих: H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 573-574.

12) All ge me i nes bürger lisches Ge set zbuch, у да љем тек сту: ABGB.

13) Ви ди: Wi en fri ed Kra lik, Er brecht, Manzsche Ver lag, Wi en 1983, стр. 321.

14) Ibid.

15) Ви ди: W. Kra lik, стр. 322.
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Док им се за о став шти на не уру чи, са на след ни ци су за јед-
нич ки има о ци су бјек тив ног на след ног пра ва.16) Као има лац пра ва 
и оба ве за из оста вин ске ма се фи гу ри ра тзв. ле же ћа за о став шти на 
(ru hen der Nac hlaβ) ко ја има свој ство прав ног ли ца.17) Све док им се 
за о став шти на не уру чи, са на след ни ци не ма ју ни ка ква пра ва на за-
о став шти ну, ни ти на ства ри и пра ва из за о став шти не.18) По што им 
се уру чи за о став шти на, они по ста ју ње ни су вла сни ци.19) Њи хов су-
вла снич ки удео про те же се на све ства ри и пра ва из за о став шти не. 
Са на след ни ци по ста ју су вла сни ци свих ства ри из оста вин ске ма се 
са уде ли ма ко ји од го ва ра ју њи хо вим на след ним кво та ма. Што се 
ти че по тра жи ва ња из оста вин ске ма се, пра ви се раз ли ка у по гле ду 
де љи вих и не де љи вих. Де љи ва по тра жи ва ња раз де љу ју се ме ђу са-
на след ни ци ма сра змер но њи хо вим на след ним кво та ма. У по гле ду 
не де љи вих по тра жи ва ња са на след ни ци по ста ју за јед нич ки по ве-
ри о ци, тј. по ве ри о ци за јед нич ке ру ке (Gesamthandgläubiger).20)

Кон цеп ци ја о на след нич кој за јед ни ци као за јед ни ци за јед-
нич ке ру ке (Ge samt hand sge me in schaft)21) раз ви је на је у не мач ком 
пра ву. Прин цип за јед нич ке ру ке ре дак то ри BGB пре у зе ли су из 
пру ског пра ва.22) До ду ше, Пр ва ко ми си ја за из ра ду BGB ста ја ла је 
на ста но ви шту да тре ба при хва ти ти пра ви ло из оп штег пра ва (Ge-
me i nes Recht), где је на след нич ка за јед ни ца би ла об ли ко ва на као 
су вла снич ка за јед ни ца (Bruc hte il ge me in schaft). На црт ко ји је из ра-
ди ла Пр ва ко ми си ја пред ви ђао је да сва ки са на след ник у мо мен ту 
оста ви о че ве смр ти сти че удео у сва ком пра ву из за о став шти не и да 
сход но то ме мо же сло бод но рас по ла га ти тим сво јим уде лом. Пр ва 
ко ми си ја се за ла га ла за та кво ре ше ње јер је сма тра ла да је оно ја-
сно и јед но став но.23) На су прот то ме, Оп ште зе маљ ско пра во Пру-
ске пред ви ђа ло је да са на след ни ци има ју су сво ји ну на за о став шти-
ни (Mi te i gen tum an der Erbschaft). По ла зе ћи од тог пра ви ла, пру ска 

16) Ви ди: Ge org Graf, Er brecht, Le xis Ne xis Ver lag, Wi en 2009, стр. 90; Franz Gschnit zer, Er-
brecht, Sprin ger Ver lag, Wi en 1964, стр. 66; H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 579.

17) О ле же ћој за о став шти ни, ви ди уме сто свих: H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 566.

18)  Упо ре ди: H. Ko ziol, R.Wel ser, Bd. II, стр. 579, ко ји ис ти чу да је „на след нич ка за јед ни ца, 
услед соп стве ног прав ног су бјек ти ви те та ле же ће за о став шти не, ре ла тив но бе зна чај на 
док се на след ни ци ма не уру чи на след ство.“

19) Ви ди: W. Kra lik, стр. 338.

20) Ви ди: G. Graf, стр. 90; F. Gschnit zer, стр. 66; H. Ko ziol, R. Wel ser, Bd. II, стр. 566.

21) Из раз „за јед нич ка ру ка“ (Ge samt hand) по ти че из ста рог не мач ког пра ва. Њи ме се озна-
ча ва да од ре ђе ни скуп прав них су бје ка та, као та кав, co ni un cta ma nu сти че, упра вља и 
рас по ла же од ре ђе ним до бри ма. Ви ди: U. von Lübtow, Bd. II, стр. 796.

22) Ви ди: C. T. Eben roth, стр. 475; U. von Lübtow, Bd. II, стр. 798.

23)  C. T. Eben roth, стр. 475; T. Kipp, H. Co ing, стр. 609; U. von Lübtow, Bd. II, стр. 798.
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суд ска прак са из гра ди ла је прав нич ку кон струк ци ју у ко јој са на-
след ни ци има ју су сво ји ну на за о став шти ни као це ли ни, али не ма ју 
су сво ји ну и на по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма-
се. След стве но то ме, са на след ник је мо гао рас по ла га ти са мо сво-
јим уде лом у оста вин ској ма си. Са на след ник је мо гао пу но ва жно 
рас по ла га ти по је ди ним пра вом из оста вин ске ма се са мо под од ло-
жним усло вом да му то до бро у це ли ни или де ли мич но при пад не 
на кон де о бе.24) Дру га ко ми си ја за из ра ду BGB, на кон кри ти ка ко ји-
ма је био из ло жен на црт Пр ве ко ми си је, при кло ни ла се кон струк-
ци ји ко ја је раз ви је на у пру ском пра ву. Нај ва жни ји раз лог ко ји је 
го во рио у при лог имо ви ни за јед нич ке ру ке огле дао се у за шти ти 
ин те ре са оста ви о че вих по ве ри ла ца. С јед не стра не, оста вин ска ма-
са оста је по себ на имо вин ско прав на це ли на ре зер ви са на за на ми-
ре ње оста ви о че вих по ве ри ла ца. Ако је за о став шти на прав но одво-
је на од по себ них имо ви на на след ни ка, њи хо ви лич ни по ве ри о ци 
(по ве ри о ци ко је су на след ни ци сте кли не за ви сно од на сле ђи ва ња) 
не мо гу да на пла те сво ја по тра жи ва ња из оста вин ске ма се све док 
се не из вр ши де о ба. С дру ге стра не, у ин те ре су по ве ри ла ца је и то 
што са на след ни ци не мо гу са мо стал но рас по ла га ти сво јим уде лом 
у по је ди ним пра ви ма из оста вин ске ма се и та ко им ума њи ти шан су 
да у пот пу но сти на пла те сво ја по тра жи ва ња.25)

BGB у § 2032, ко ји но си мар ги нал ни на слов „На след нич ка 
за јед ни ца“ (Er ben ge me in schaft), про пи су је да ако оста ви лац оста ви 
ви ше на след ни ка за о став шти на по ста је њи хо ва за јед нич ка имо ви-
на (ge me in scha ftlic hes Vermögen). Пре ма схва та њу не мач ких ауто-
ра,26) на след нич ка за јед ни ца је по сво јој прав ној при ро ди за јед ни-
ца за јед нич ке ру ке. За о став шти на на кон смр ти оста ви о ца пре ла зи 
на све са на след ни ке и по ста је њи хо ва имовинa за јед нич ке ру ке 
(Gesamthandsvermögen).27) По ред на след нич ке за јед ни це, BGB по-
зна је још два слу ча ја за јед ни це за јед нич ке ру ке. То су: ор та клук (§ 
718 BGB) и за јед нич ка имо ви на су пру жни ка (§ 1416 BGB).

24) За ре ше ња пру ског пра ва, са упу ћи ва њи ма на из во ре, ви ди: T. Kipp, H. Co ing, стр. 609; 
H. Lan ge, K. Kuc hin ke, стр. 1080.

25) Ви ди: Chri sti na Eberl-Bor ges, Die Er ba u se i nan der set zung, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck), 
Tübin gen 2000, стр. 44 и да ље; T. Kipp, H. Co ing, стр. 609; H. Lan ge, K. Kuc hin ke, стр. 
1083; U. von Lübtow, стр. 798 и да ље.

26) Ви ди: Knut Wer ner Lan ge, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, 2011, стр. 569; Di e ter Le i pold, 
Er brecht, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck), Tübin gen 2014, стр. 298 и да ље; Kar lhe inz Musche-
ler, Er brecht, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck), Tübin gen 2010, Band II, стр. 1994 и да ље; Dirk 
Ol zen, Er brecht, De Gruyter Recht, Ber lin 2009, стр. 336 и да ље; Mat hi as Schmo ec kel, Er-
brecht, No mos Ver lag sge sel schaft, Ba den-Ba den 2014, стр. 178.

27) По је ди ни ауто ри тер мин Gesamthandsvermögen пре во де као„скуп на имо ви на“. Ви ди: 
Ni ko la Ga vel la, „Za jed nič ko vla sni štvo“, у књи зи: Stvar no par vo (ред. N. Ga vel la), In for-
ma tor, Za greb 1998, стр. 524.
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Основ на ка рак те ри сти ка на след нич ке за јед ни це огле да се у 
то ме што за о став шти на на кон смр ти оста ви о ца оста је за себ на имо-
вин ско прав на це ли на, одво је на од по себ них имо ви на са на след ни-
ка (за јед ни ча ра).28) Ка да за о став шти ну на сле ђу је је дан на след ник 
(тзв. ге не рал ни на след ник), до ла зи до ње ног спа ја ња с по себ ном 
имо ви ном тог на след ни ка (con fu sio bo no rum). За о став шти на и по-
себ на имо ви на ге не рал ног на след ни ка сје ди њу ју се у јед ну имо-
ви ну чи ји је ти ту лар ге не рал ни на след ник, та ко да су су бјек тив на 
пра ва из за о став шти не и по себ не имо ви не ге не рал ног на след ни ка 
под врг ну та иден тич ном прав ном ре жи му упра вља ња и рас по ла га-
ња. Услед спа ја ња с по себ ном имо ви ном ге не рал ног на след ни ка, 
за о став шти на гу би свој ство за себ не имо вин ско прав не це ли не.29) 
На су прот то ме, ако за о став шти ну на сле ђу је ви ше на след ни ка, она 
до де о бе за др жа ва ка рак тер за себ не имо вин ско прав не це ли не и 
прав но се не спа ја с по себ ним имо ви на ма са на след ни ка. Тек ка да 
се из вр ши де о ба на след ства, оно што не ком са на след ни ку при пад-
не де о бом спа ја се с ње го вом по себ ном имо ви ном.30)

Та ка рак те ри сти ка на след нич ке за јед ни це мо же се илу стро-
ва ти ко крет ним при ме ри ма. Ако по сто је че ти ри са на след ни ка ко ја 
на сле ђу ју јед на ке де ло ве, а у са став за о став шти не ула зи по тра жи-
ва ње од 8.000 евра, на кон смр ти оста ви о ца не ће на сва ког са на-
след ни ка пре ћи по че твр ти на по тра жи ва ња (2.000 евра), као што је 
то слу чај у аустриј ском пра ву на кон уру че ња за о став шти не, већ то 
по тра жи ва ње пре ла зи на све са на след ни ке за јед но. И да ље по сто-
ји обли га ци о ни од нос у ко јем ду жник тре ба да ис пла ти је дан дуг 
од 8.000 евра. Раз ли ка је је ди но у то ме што се у по ве ри лач ком по-
ло жа ју у том обли га ци о ном од но су не на ла зи јед но фи зич ко ли це 
(оста ви лац), већ за јед ни ца ви ше има ла ца пра ва (са на след ни ци).31) 
Прин цип рим ског пра ва по ко јем се по тра жи ва ња по си ли за ко на 
де ле ме ђу са на след ни ци ма (no mi na sunt ip so iure di vi sa) не ва жи у 
си сте му у ко јем су са на след ни ци за јед ни ча ри.32)

28) Ви ди: Re i ner Frank, Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 2003, стр. 254; Wil fri ed Schlüter, 
Er brecht, Ver lag C. H. Beck, München 2000, стр. 234.

29) Бли же о то ме, ви ди: Man fred Har der, In ge Krop pen berg, Grundzüge des Er brechts, Luc hter-
hand Ver lag, Ne u wi ed und Krif tel 2002, стр. 144 и да ље. За о став шти на се не ће спо ји ти 
с по себ ном имо ви ном на след ни ка ако на след ник или оста ви о чев по ве ри лац под не се 
зах тев да се уве де упра ва или отво ри сте чај над за о став шти ном. У том слу ча ју се одва-
ја за о став шти на од по себ не имо ви не на след ни ка (se pa ra tio bo no rum). Ви ди §§ 1975. и 
1976. BGB.

30) Ви ди: K. W. Lan ge, стр. 574; K. Musche ler, Bd. II, стр. 1999; M. Schmo ec kel, стр. 178.

31) При мер на ве ден пре ма: D. Le i pold, стр. 299.

32) Ви ди: Olaf Wer ner, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: J. von Sta u din gers Kom men-
tar zum Bürger lic hen Ge set zbuch – Buch 5: Er brecht – Abschnitt 2: Rec htlic he Stel lung des 
Er ben (Re dak tor: Ger hard Ot te), Sel li er – de Gruyter, Ber lin 2002, стр. 533.
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Та ко ђе, ако се у за о став шти ни на ла зи не по крет ност, у тре-
нут ку оста ви о че ве смр ти са на след ни ци не по ста ју су вла сни ци те 
не по крет но сти. Пра во сво ји не на не по крет но сти не де ли се ме ђу 
са на след ни ци ма. Сви са на след ни ци су за јед нич ки соп стве ни ци не-
по крет но сти. У зе мљи шну књи гу се упи су ју име на са на след ни ка 
уз на по ме ну да се на ла зе у на след нич кој за јед ни ци, али се не на-
во де њи хо ви уде ли.33) Франк ис ти че да би на во ђе ње на след нич ких 
уде ла у зе мљи шној књи зи би ло не са мо из ли шно, већ би мо гло да 
до ве де тре ћа ли ца у за блу ду и да их на ве де на за кљу чак да је реч о 
су вла снич кој за јед ни ци.34)

По што за о став шти на на кон смр ти оста ви о ца оста је за себ на 
имо вин ско прав на це ли на, прав ни од но си ко ји су по сто ја ли из ме-
ђу оста ви о ца и по је ди ног са на след ни ка на ста вља ју да ег зи сти ра-
ју, али из ме ђу тог са на след ни ка и на след нич ке за јед ни це. На и ме, 
ка да иза оста ви о ца оста не ви ше на след ни ка, ње го вом смр ћу се не 
га се не ки прав ни од но си ко ји су по сто ја ли из ме ђу ње га и не ког од 
ње го вих на след ни ка.35) Дру гим ре чи ма, не до ла зи ни ти до пот пу-
не, ни ти до не ка кве „де ли мич не“ кон фу зи је или кон со ли да ци је. На 
при мер, ако су иза оста ви о ца оста ла три на след ни ка, ко ја на сле ђу-
ју јед на ке де ло ве, а је дан од њих је оста ви о цу за жи во та ду го вао 
3.000 евра, на кон оста ви о че ве смр ти тај на след ник је ду жан да на-
след нич кој за јед ни ци ис пла ти цео из нос ду га. Ту не на сту па „де ли-
мич на кон фу зи ја“, услед ко је би се уга си ла тре ћи на ду га, та ко да 
би са на след ник-ду жник био у оба ве зи да оста лим са на след ни ци ма 
ис пла ти 2.000 евра.36)

Има о ци пра ва и оба ве за из за о став шти не су сви са на след-
ни ци.37) Реч ју М. Хар де ра и И. Кро пен берг, „за о став шти на, као је-
дин стве на не по де ље на имо вин ско прав на це ли на при па да свим са-

33) Ви ди § 47 не мач ког Зе мљи шнок њи жног за ко на (Grund buc hord nung – GBO) из 1994. 
го ди не (Bun des ge set zblatt, Ja hr gang 1994, Teil I, стр. 1114 и да ље), ко ји про пи су је да 
при ли ком упи са јед ног пра ва за јед нич ки за ви ше ли ца, тре ба или да се на ве де ве ли чи на 
уде ла сва ког са о вла шће ни ка, или да се на зна чи прав ни од нос из ко јег про ис ти че њи хо ва 
прав на за јед ни ца.

34) Ви ди: R. Frank, стр. 255. Упо ре ди: Jo ac him Kunt ze, Hans He rr mann, Di e ter Eic kmann, Si-
e grun Er ber-Fal ler, Jörg Mun zig, Grund buc hrecht – Kom men tar, Wal ter de Gruyter, Ber lin/
New York 1999, стр. 785, ко ји ис ти чу да ка да се упи су је пра во ко је за јед нич ки при па да 
не ко ли ци ни су бје ка та, на че ло од ре ђе но сти зе мљи шнок њи жног пра ва зах те ва да се на-
ве де вр ста и са др жи на прав не за јед ни це по што пра во рас по ла га ња по је ди ног са о вла-
шће ни ка ни је на исти на чин уре ђе но у свим прав ним за јед ни ца ма.

35) Ви ди: H. Brox, стр. 270; C. T. Eben roth, стр. 478; W. Schlüter, стр. 235.

36) При мер на ве ден пре ма: W. Schlüter, стр. 235. Упо ре ди сли чан при мер на ве ден код: H. 
Brox, стр. 268 (Fall a) и стр. 270.

37) D. Le i pold, стр. 299; U. von Lübtow, стр. 795; W. Schlüter, стр. 234.
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на след ни ци ма за јед но.“38) Ме ђу не мач ким ауто ри ма је би ло спор но 
да ли на след нич ка за јед ни ца има прав ну спо соб ност.39) Не мач ки 
Са ве зни вр хов ни суд је стао на ста но ви ште да на след нич ка за јед-
ни ца не ма прав ну и стра нач ку спо соб ност.40) У обра зло же њу свог 
ста но ви шта Са ве зни вр хов ни суд ис ти че да при зна ва ње прав не 
спо соб но сти на след нич кој за јед ни ци ни је спо ји во са на чи ном на 
ко ји је она кон ци пи ра на у за ко но дав ству. На и ме, на су прот ор та клу-
ку,41) ко ји се осни ва уго во ром да слу жи оства ре њу трај них ци ље ва, 
на след нич ка за јед ни ца је при нуд на за јед ни ца (на ста је ex le ge) чи ја 
свр ха ни је да тра је, већ да омо гу ћи де о бу оста вин ске ма се. Та кво 
ста но ви ште је у скла ду са тра ди ци о нал ном кон цеп ци јом о за јед-
ни ци за јед нич ке ру ке, ко ја под ра зу ме ва да се од ре ђе на имо вин-
ско прав на це ли на ствар но прав но ве же за оства ре ње за јед нич ких 
ин те ре са ви ше ли ца, а да при том не мо ра да се фор ми ра по се бан 
прав ни су бјект.42) По је ди ни не мач ки ауто ри ис ти чу да за јед ни ца за-
јед нич ке ру ке пред ста вља „пре ла зни об лик“ ка прав ном ли цу.43)

Тре ће ва жно обе леж је на след нич ке за јед ни це у не мач ком 
пра ву ти че се при ро де на след нич ког уде ла. На и ме, ка да ви ше ли ца 
на сле ђу је за о став шти ну, она до би ја ју на след не де ло ве (на след не 
кво те) ко ји се од ре ђу ју раз лом ком. По ста вља се пи та ње у че му са-
на след ни ци има ју сво је уде ле. Да ли има ју уде ле у за о став шти ни 
као це ли ни или има ју уде ле и у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из 
оста вин ске ма се? У прав ној те о ри ји пре о вла да ва ста но ви ште да 

38) M. Har der, I. Krop pen berg, стр. 217.

39) Ве ћин ско ста но ви ште је да на след нич ка за јед ни ца не ма прав ну спо соб ност. У том сми-
слу: Pe ter Ul mer, „ Die Ge samt hand sge sellschaft – ein noch im mer un be kan ntes We sen?“, 
Ar chiv für die ci vi li stische Pra xis, Heft 2-3/1998, стр. 124 и да ље; Ur su la Tschic ho flos, 
„Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: BGB –Kom men tar (Hrsg: Hanns Prütting, Ger-
hard We gen, Gerd We in re ich), Luc hter hand, Köln 2009, стр. 2740; A. Hel drich, стр. 543-
544; O. Wer ner, стр. 544. За су прот но ста но ви ште ви ди: Bar ba ra Gru ne wald, „Die recht-
fähigkeit der Er ben ge me in schaft“, Ar chiv für die ci vi li stische Pra xis, Heft 3/1997, стр. 305 и 
да ље.

40) Ви ди одлукe не мач ког Са ве зног вр хов ног су да: BGH, 11. 9. 2002. – XII ZR 187/00, Ne ue 
Ju ri stische Woc henschrift, Heft 46/2002, стр.  3389; BGH, 17. 10. 2006. – VI II ZB 94/05, 
Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, Heft 51/2006, стр. 3715.

41) Ка да је реч о ор та клу ку, не мач ко пра во је на пу сти ло тра ди ци о нал ни кон цепт и при-
кло ни ло се мо дер ној те о ри ји за јед нич ке ру ке, пре ма ко јој је за јед нич кој ру ци при зна та 
прав на и стра нач ка спо соб ност. Ви ди од лу ку не мач ког Са ве зног вр хов ног су да: BGH, 
18. 2. 2002 – II ZR 331/00, Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, 16/2002, стр. 1207. О тра ди-
ци о нал ној и мо дер ној те о ри ји за јед нич ке ру ке код ор та клу ка, ви ди: Мир ја на Ра до вић, 
„Имо ви на ор та клу ка као имо ви на за јед нич ке ру ке“, у збор ни ку: Срп ски гра ђан ски за-
ко ник – 170 го ди на (ур. Ми ле на По ло јац, Зо ран Мир ко вић, Мар ко Ђур ђе вић), Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2014, стр. 284 и да ље.

42) Ви ди: H. Brox, стр. 269.

43) Ви ди: Wol fgang Brehm/Chri stian Ber ger, Sac hen recht, J.C.B. Mo hr (Paul Si e beck),Tübin gen 
2006, стр. 81.
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сва ки са на след ник има од ре ђе ни удео у за о став шти ни као за себ-
ној имо вин ско прав ној це ли ни, док у по је ди ној ства ри и пра ву из 
за о став шти не са на след ник, сам за се бе, не ма од ре ђен удео јер сва 
до бра из оста вин ске ма се при па да ју за јед нич ки свим са на след ни-
ци ма.44) На при мер, ако за о став шти ну, ко ју чи не ку ћа, стан, ауто-
мо бил и 10.000 евра, на сле де два оста ви о че ва си на на јед на ке де-
ло ве, сва ки од њих има удео од 1/2 у том ску пу пра ва, од но сно 
у за о став шти ни као за себ ној имо вин ско прав ној це ли ни. У ку ћи, 
ста ну итд. са на след ни ци не ма ју од ре ђе не уде ле, они су за јед нич-
ки соп стве ни ци тих ства ри.45) Пра ви ло по ко јем са на след ник не ма 
од ре ђен удео у по је ди ном пред ме ту из за о став шти не ва жи и он да 
ка да оста вин ску ма су чи ни са мо јед на ствар.46)

Прав ну по сле ди цу та кве кон струк ци је са же то опи су је Шме-
кел: „Сво ји на за јед нич ке ру ке зна чи, да сва ки са на след ник мо же, 
на осно ву § 2033. BGB, рас по ла га ти сво јим уде лом у за о став шти-
ни (на след ним де лом), а не и с по је ди ним до бри ма из за о став шти-
не.“47) За јед нич ка сво ји на ко ју са на след ни ци има ју на по је ди ним 
ства ри ма из за о став шти не по то ме се раз ли ку је од су вла снич ке за-
јед ни це. Док сва ки су вла сник мо же сло бод но рас по ла га ти сво јим 
су вла снич ким уде лом (§ 747. BGB), са на след ник ни ти мо же са мо-
стал но рас по ла га ти по је ди ном ствар ју из за о став шти не, ни ти у тој 
ства ри има од ре ђе ни сво јин ски удео ко јим би мо гао са мо стал но да 
рас по ла же.48) Тај кон цепт је до след но спро ве ден у § 859. ст. 2. не-
мач ког За ко ни ка о гра ђан ском суд ском по ступ ку (Zi vil pro zes sord-
nung), ко ји пред ви ђа да пред мет из вр ше ња мо же би ти удео са на-
след ни ка на за о став шти ни као це ли ни, али не и удео са на след ни ка 
у по је ди ном пред ме ту из оста вин ске ма се.

44) На овом ста но ви шту сто ји да нас вла да ју ћа те о ри ја не по де ље ног (со ли дар ног) са о вла-
шће ни штва. У ста ри јој прав ној књи жев но сти при мат је има ла те о ри ја по де ље ног са о-
вла шће ни штва, по ко јој са на след ник има удео у сва ком пра ву из за о став шти не с ко јим 
не мо же са мо стал но рас по ла га ти. Бли же о овим те о ри ја ма ви ди: Lutz Mic hal ski, BGB 
– Er brecht, C. F. Müller Ver lag, He i del berg 2001, стр. 334; C. Eberl-Bor ges, стр. 13-14; O. 
Wer ner, стр. 544 и да ље.

45) Код раз у ме ва ња при ро де на след нич ког уде ла за бу ну мо же да ство ри § 2033. ст. 2. BGB 
ко ји про пи су је да „са на след ник не мо же да рас по ла же сво јим уде лом у по је ди ним пред-
ме ти ма из за о став шти не“ („Über se i nen An teil an den ein zel nen Nachlassgegenständen 
kann ein Mi ter be nicht verfügen“) (Под ву као Д. Ђ.). За кри ти ку ове од ред бе, ви ди: R. 
Frank, стр. 255; D. Le i pold, стр. 300. Франк ис ти че да би за те о риј ско раз у ме ва ње на-
след нич ке за јед ни це би ло бо ље да за ко но да вац у § 2033. ст. 2. BGB ни је го во рио о уде лу 
са на след ни ка у по је ди ном пред ме ту из оста вин ске ма се, с ко јим не мо же рас по ла га ти, 
већ је тре ба ло да сто ји да та кав удео уоп ште не по сто ји и да сто га би ло ка кво рас по ла-
га ње уоп ште не до ла зи у об зир.

46) Ви ди: A. Hel drich, стр. 542.

47) Ви ди: M. Schmo ec kel, стр. 178.

48) Ви ди: R. Frank, стр. 254-255; C. T. Eben roth, стр. 476-477.
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Гер ман ски кон цепт имо ви не за јед нич ке ру ке сле дио је и 
швај цар ски за ко но да вац. Швај цар ски гра ђан ски за ко ник49) у чл. 
602. ст. 1. пред ви ђа да све док се не из вр ши де о ба на след ства из-
ме ђу са на след ни ка по сто ји „за јед ни ца свих пра ва и оба ве за за о-
став шти не“ (Ge me in schaft al ler Rec hte und Pflic hten der Erbschaft). 
Прав на на у ка ту ма чи ту од ред бу у сми слу да на след нич ка за јед ни-
ца пред ста вља за јед ни цу за јед нич ке ру ке и да су сто га са на след ни-
ци за јед ни ча ри на свим пред ме ти ма из оста вин ске ма се, од но сно 
за јед нич ки има о ци свих пра ва ко ја су оста ла иза оста ви о ца.50)

На след нич ка за јед ни ца у швај цар ском пра ву не ма прав ни 
су бјек ти ви тет.51) Осим то га, на след нич ка за јед ни ца, као та ква, не-
ма ни про це сну ле ги ти ма ци ју. Ка да тре ба во ди ти суд ски по сту пак 
по во дом не ког пра ва из оста вин ске ма се, пра во на во ђе ње спо ра 
при па да свим са на след ни ци ма као ну жним су пар ни ча ри ма. На 
при мер, ако оста ви о чев по ве ри лац тре ба суд ским пу тем да на пла-
ти не ко по тра жи ва ње ко је је имао пре ма оста ви о цу, као ту же ног не 
мо же да озна чи „на след нич ку за јед ни цу иза пок. Х“ или „оста вин-
ску ма су пок. Х“, већ мо ра по и ме ни це да на ве де све оста ви о че ве 
на след ни ке.52)

Спро во де ћи кон цепт за јед нич ке ру ке, швај цар ско пра во та-
ко ђе сто ји на ста но ви шту да са на след ник има удео у оста вин ској 
ма си као имо вин ско прав ној це ли ни, а не и у по је ди ном пред ме-
ту из за о став шти не.53) У скла ду с тим, са на след ник не мо же са-
мо стал но рас по ла га ти по је ди ним пред ме том из оста вин ске ма се, 
ни ти мо же рас по ла га ти уде лом у по је ди ном пред ме ту.54) Шта ви ше, 
швај цар ски ауто ри го во ре о на след нич ком уде лу као о скри ве ном 
(ла тент ном) уде лу јер је он ире ле ван тан док тра је на след нич ка за-
јед ни ца, а на зна ча ју до би ја тек у по ступ ку за де о бу.55)

49) Zi vil ge set zbuch, у да љем тек сту: ZGB.

50) Ви ди: Ar nold Escher, „Die Ge me in schaft vor der Te i lung“, у ко мен та ру за ко на: Kom men-
tar zum Schwe i ze rischen Zi vil ge set zbuch – Band III: Er brecht – Ab te i lung II: Der Erb gang, 
(Hrsg: E. Beck et al.), Buc hdruc ke rei Schul tess & Co, Zürich 1960, стр. 382-383; Pe ter Scha-
u fel ber ger, „Die Ge me in schaft vor der Te i lung“, у ко мен та ру за ко на: Ba sler Kom men tar zum 
Schwe i ze rischen Pri va trecht – Zi vil ge set zbuch II (Hrsg. H. Hon sell, N. P. Vogt, T. Ge i ser), 
Hel bing & Lic hten hahn, Ba sel/Genf/München 2003, стр. 670-671; P.To ur, B. Schnyder, J. 
Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 747 и да ље.

51) Ви ди: A. Escher, стр. 383.

52) Ви ди: P. Scha u fel ber ger, стр. 674; P.To ur, B. Schnyder, J. Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 748.

53) Ви ди: Pe ter Bre itschmid, Paul Eitel, Ro land Fank ha u ser, Tho mas Ge i ser, Ale xan dra Ru mo-
Jun go, Er brecht, Schult hess Ju ri stische Me dien, Zürich/Ba sel/Genf 2012, стр. 215.

54) Ви ди: A. Escher, стр. 383-384; P.To ur, B. Schnyder, J. Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 747.

55) Ви ди: Ale xan der Beck, Grun driss des schwe i ze rischen Er brechts, Ver lag Stämpfli, Bern 
1970, стр. 146; P.To ur, B. Schnyder, J. Schmid, A. Ru mo-Jun go, стр. 747.
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3. СРП СКО ПРА ВО

3.1. Схва та ња у те о ри ји и прак си
У срп ском пра ву је спор на прав на при ро да на след нич ке за-

јед ни це. Том спо ру до при не ла је и не до вољ но пре ци зна за кон ска 
ре гу ла ти ва, ко ја по ти че још из 1955. го ди не. На и ме, на су прот не-
мач ком BGB и швај цар ском ZGB где не дво сми сле но сто ји да за о-
став шти на пред ста вља за јед нич ку сво ји ну са на след ни ка, За кон о 
на сле ђи ва њу ФНРЈ, из 1955. го ди не,56) у чл. 148, ко ји но си мар-
ги нал ни на слов „На след нич ка за јед ни ца“ пред ви ђа да „до де о бе 
на след ства на след ни ци упра вља ју и рас по ла жу на след ством за јед-
нич ки“. Ту од ред бу је пре у зео ва же ћи За кон о на сле ђи ва њу Ср би-
је,57) као и Рад ни текст Гра ђан ског за ко ни ка ко ји је из ра ди ла Вла-
ди на Ко ми си ја.58)

У до ма ћој те о ри ји ис кри ста ли са ла су се три схва та ња. Пре-
ма јед ном схва та њу, са на след ни ци су за јед ни ча ри, пре ма дру гом, 
они има ју по ло жај су вла сни ка, док пре ма тре ћем схва та њу, на след-
нич ка за јед ни ца има дво стру ку прав ну при ро ду – до прав но сна-
жно сти оста вин ског ре ше ња са на след ни ци су за јед ни ча ри, а на кон 
то га има ју по ло жај су вла сни ка.

При ста ли це схва та ња да су са на след ни ци за јед ни ча ри сма-
тра ју да по је ди ни на след ник има пра во на на след ну кво ту као део 
це ло куп не оста вин ске ма се ко јим мо же рас по ла га ти у од ре ђе ним 
гра ни ца ма. Са на след ник не мо же рас по ла га ти уде лом у по је ди ној 
ства ри, од но сно пра ву из оста вин ске ма се јер та квог уде ла не ма.59) 
Та кво ста но ви ште би ло је уте ме ље но на за кон ском про пи су ко ји је 

56) „Слу жбе ни лист ФНР Ј“, бр. 20/1955, у да љем тек сту: СЗОН.

57) Ви ди чл. 229. ст. 1. За кон о на сле ђи ва њу Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/90, 
101/2003 – од лу ка УСРС и 6/2015), у да љем тек сту: ЗОН.

58) Ви ди чл. 2831. ст. 1. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је, Бе о град 2015.

59) Ви ди: Ni ko la Ga vel la, Prav ni po lo žaj na sljed ni ka, Zrin ski, Za greb/Ča ko vec 1983, стр. 71 i 
da lje; Ber told Eisner, „Ne ko li ko pi ta nja na sljed nog pra va i po stup ka u osta vin skim stva ri ma 
s ob zi rom na Za kon o nasljeđivanju“, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu, бр. 3-4/1955, 
стр. 188; Mi lan Kreč, Đu ro Pa vić, Ko men tar Za ko na o na slje đi va nju, Na rod ne no vi ne, Za-
greb 1964, стр. 513 и да ље; Ко ста Ме са ро вић, „За јед нич ка сво ји на“, Гла сник Адво кат-
ске ко мо ре Вој во ди не, бр. 3/1971, стр. 16 и да ље; Алој зиј Фин жгар, „На сле ђи ва ње“, у 
књи зи: Ен ци кло пе ди ја имо вин ског пра ва и пра ва удру же ног ра да (ур. О. Стан ко вић/С. 
Пе ро вић/М. Трај ко вић), Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град 1978, том II, стр. 365. За суд ску 
прак су ко ја сто ји на та квом ста но ви шту ви ди Ре ше ње Вр хов ног су да Сло ве ни је, Gs rev 
32/60, oд 27. 5. 1960: „Док не до ђе до ди о бе оста ви не на след ни ци не ма ју су вла снич ких 
ди је ло ва на по је ди ним ства ри ма, па се ни у Зе мљи шној књи зи не мо гу упи са ти у од ре-
ђе ним на сљед ним де ло ви ма.“ Ви ди и ре ше ње Вр хов ног су да Сло ве ни је, Gs rev 131/59, 
oд 4. 11. 1959. Од лу ке об ја вље не код: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 517.
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пред ви ђао да са на след ни ци до де о бе упра вља ју и рас по ла жу на-
след ством за јед нич ки.60) При ли ком укњи жбе, не упи су ју се уде ли 
са на след ни ка у по је ди ној не по крет но сти из за о став шти не, већ се 
на во де име на свих за јед ни ча ра уз за бе ле жбу да се ра ди о на след-
нич кој за јед ни ци.61)

На та ша Сто ја но вић и Ан дри ја Рас пор за сту па ју ста но ви ште 
да су са на след ни ци су вла сни ци, од но сно да је на след нич ка за јед-
ни ца је дан „за тво ре ни ји, ком плек сни ји вид су сво ји не“.62) Пре ма 
ми шље њу На та ше Сто ја но вић, то што са на след ни ци за јед нич ки 
упра вља ју и рас по ла жу за о став шти ном ни је до во љан ар гу мент за 
из во ђе ње за кључ ка да су они за јед ни ча ри. Сто ја но вић сма тра да 
за јед нич ко упра вља ње и рас по ла га ње ни је „са мо за шти ни знак за-
јед нич ке сво ји не“, јер и су вла сни ци за јед нич ки упра вља ју и рас-
по ла жу ства ру ко ју има ју у су сво ји ни.63) У раз ви ја њу сво је кон-
цеп ци је она кре ће од то га да у тре нут ку оста ви о че ве смр ти сва ки 
са на след ник сти че свој али квот ни део. Сто ја но вић да ље сма тра да 
том али квот ном де лу од го ва ра удео у сва ком од на сле ђе них пра ва 
из за о став шти не. По што је већ од мо мен та оста ви о че ве смр ти од-
ре ђен удео на след ни ка, Сто ја но вић из то га из во ди за кљу чак да су 
са на след ни ци су вла сни ци.64) Као до дат ни ар гу мент за сво ју тврд њу 
она ис ти че и то што у ре ше њу о на сле ђи ва њу мо ра би ти на ве де на 
ве ли чи на на след ног де ла сва ког са на след ни ка.65)

60) У том сми слу: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 513; Слав ко Мар ко вић, На след но пра во, Слу жбе ни 
лист СФРЈ, Бе о град 1981, стр. 325. N. Ga vel la (1983), стр. 71, по ла зи од то га да са на-
след ник има удео у оста вин ској ма си, а да су пра ва из за о став шти не за јед нич ка. Пра ва 
из оста вин ске ма се са на след ни ку при па да ју „тек по сред ством ње го вог су де ло ва ња у 
за јед ни ци“. Ако би са на след ник имао од ре ђе ни удео у по је ди ном пра ву из оста вин ске 
ма се он да би, пре ма Га ве ли ном схва та њу, ис кљу чио оста ле са на след ни ке из за јед нич-
ког упра вља ња и рас по ла га ња. Аlija Si jal džić, Na sljed no pra vo, Uni ver zi tet u Sa ra je vu, 
Sa ra je vo 1964, стр. 248 и B. Eisner, стр. 188, сма тра ју да за кљу чак о то ме да су са на след-
ни ци за јед ни ча ри не тре ба из во ди ти из од ред бе за ко на ко ја пред ви ђа да они за јед нич ки 
упра вља ју и рас по ла жу на след ством, већ из за кон ске од ред бе ко ја огра ни ча ва пра во 
са на след ни ка да рас по ла же сво јим на след ним де лом.

61) Бли же о то ме, ви ди: Đu ro Pa vić, „Evi den ti ra nje na sljed nič ke za jed ni ce u ze mlji šnim knji ga-
ma“, Ze mlji šna knji ga, бр. 7-9/1956, стр. 91-94. На та квом ста но ви шту ста јао је и бив ши 
Др жав ни се кре та ри јат за пра во суд ну упра ву НР Хр ват ске. Ви ди рас пис тог ор га на бр. 
Орг-3684/56 од 12. 12. 1956. го ди не, обај вље но у:  Ze mlji šna knji ga, бр. 7-9/1956, 121. 
На ве де но пре ма: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 516.

62) Н. Сто ја но вић, стр. 13; An dri ja Ras por, „O na sljed nič koj za jed ni ci“, Na ša za ko ni tost, br. 
4/1967, стр. 311 и да ље.

63) Н. Сто ја но вић, стр. 11.

64) Н. Сто ја но вић, стр. 13. На сли чан на чин раз ми шља и A. Ras por, стр. 314, ко ји по ла зи од 
то га да је за за јед нич ку сво ји ну ка рак те ри стич но „да ни је по ди је љен ни објект пра ва ни 
са мо пра во“ и да са том осо би ном за јед нич ке сво ји не ни је спо ји во то што на след ни ци 
има ју од ре ђе не на след не де ло ве.

65) Н. Сто ја но вић, стр. 13.
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У но ви је вре ме се све ве ћи број ауто ра при кла ња схва та њу 
по ко јем на след нич ка за јед ни ца има дво стру ку при ро ду.66) Они раз-
ли ку ју две ета пе. Пр ва ета па тра је од оста ви о че ве смр ти до прав-
но сна жно сти оста вин ског ре ше ња. У том пе ри о ду са на след ни ци 
има ју по ло жај за јед ни ча ра, јер њи хо ви уде ли у за о став шти ни ни су 
од ре ђе ни, већ са мо од ре ди ви. Пре ма ми шље њу при ста ли ца овог 
схва та ња тек у мо мен ту прав но сна жно сти оста вин ског ре ше ња од-
ре ђу је се удео са на след ни ка у за о став шти ни и они по ста ју су вла-
сни ци.67)

3.2. Ана ли за раз ли чи тих схва та ња

При ли ком ана ли зе раз ли чи тих кон цеп ци ја ко је су се ис кри-
ста ли са ле у срп ском пра ву, нео п ход но је раз мо ри ти да ли су све 
оне одр жи ве са ста но ви шта на след но прав не дог ма ти ке. Срп ско 
на след но пра во је уте ме ље но на на че ли ма уни вер зал не сук це си-
је и ip so iure на сле ђи ва ња.68) За о став шти на пре ла зи на на след ни ке 
по си ли за ко на у тре нут ку оста ви о че ве смр ти. До ду ше, у мо мен ту 
оста ви о че ве смр ти не мо же се по у зда но зна ти ко је по стао на след-
ник и ко ли ко из но си ње гов на след ни део. На след но прав не по сле-
ди це оста ви о че ве смр ти за ви се ка ко од окол но сти ко је су се до го-
ди ле за оста ви о че вог жи во та, а ко је у мо мен ту оста ви о че ве смр ти 
мо гу би ти не по зна те (нпр. да ли је оста ви лац са чи нио те ста мент, 
да ли оста ви лац има ван брач но де те), та ко и од окол но сти ко је ће 
се до го ди ти тек на кон оста ви о че ве смр ти (нпр. да ли ће се кан ди-
дат за на след ство од ре ћи на след ства,69) да ли ће се на сци ту рус ро-

66) У том сми слу: Оли вер Ан тић, На след но пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град 2008, стр. 348; Ми ли ца Бо сиљ чић, „За јед нич ка сво ји на“, у књи зи: Ен ци-
кло пе ди ја имо вин ског пра ва и пра ва удру же ног ра да (ред. О. Стан ко вић/С. Пе ро вић/М. 
Трај ко вић), Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град 1978, том III, стр. 842; Сло бо дан Свор цан, 
Ко мен тар За ко на о на сле ђи ва њу, Прав ни фа кул тет у Кра гу јев цу, Кра гу је вац 2004, стр. 
601-602. На том ста но ви шту сто ји и Обрен Стан ко вић, ко ји сма тра да су са на след ни ци 
за јед ни ча ри „од тре нут ка смр ти оста ви о ца до до но ше ња ре ше ња о на сле ђи ва њу, тј. до 
де о бе за о став шти не“. Ви ди: Обрен Стан ко вић/Ми о драг Ор лић, Ствар но пра во, Но мос, 
Бе о град 1996, стр. 171. Ви ди и од лу ку Вр хов ног су да БиХ, Гж 1692/66 од 13. 9. 1967, 
Na ša za ko ni tost, br. 6/1968, стр. 507. За кон о на сле ђи ва њу БиХ из 1980. у чл. 147. ст. 1. 
пред ви ђао је да на след нич ка за јед ни ца пре ста је прав но сна жно шћу ре ше ња о на сле ђи-
ва њу.

67) Ви ди: О. Ан тић, стр. 348. 

68) Ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 25 и да ље.

69) На след на из ја ва де лу је ex tunc. Ако кан ди дат за на след ни ка дâ по зитвну на след ну из ја ву 
сма тра се да је по стао на след ник у мо мен ту оста ви о че ве смр ти, а не у мо мен ту да ва-
ња на след не из ја ве. С дру ге стра не, ако се кан ди дат за на след ни ка од рек не на след ства, 
сма тра се да ни ка да ни је ни по стао на след ник (чл. 213. ст. 2. ЗОН). Свој ство на след ни ка 
у мо мен ту оста ви о че ве смр ти сти че не ко дру го ли це ко је се уме сто ње га по зи ва на на-
след ство. Бли же о то ме, са упу ћи ва њи ма, ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 321.
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ди ти жив70)). Све те окол но сти раз ма тра ју се у оста вин ском по ступ-
ку, ко ји се окон ча ва ка да суд до не се оста вин ско ре ше ње – суд ску 
од лу ку ко јом се утвр ђу ју на след но прав не по сле ди це оста ви о че ве 
смр ти. Оста вин ско ре ше ње има де кла ра тив ни ка рак тер.71) Њи ме 
се утвр ђу ју на след но прав на деј ства ко ја су се до го ди ла у мо мен ту 
оста ви о че ве смр ти. На при мер, ако у оста вин ском ре ше њу сто ји 
да су оста ви о ца на сле ди ла три на след ни ка и да је сва ки од њих 
до био по 1/3, ти ме је утвр ђе но да је у мо мен ту оста ви о че ве смр ти 
на три на след ни ка пре шла за о став шти на и да су њи хо ви уде ли у 
том тре нут ку из но си ли по 1/3. С на че лом ip so iure на сле ђи ва ња и 
с де кла ра тив ном при ро дом оста вин ског ре ше ња не спо ји ва је кон-
струк ци ја у ко јој се до прав но сна жно сти оста вин ског ре ше ња зна 
са мо ко су на след ни ци, а од прав но сна жно сти се зна и ко ли ки су 
њи хо ви уде ли. На след ни ци и њи хо ви на след ни де ло ви од ре ђу ју се 
исто вре ме но. Те две опе ра ци је не мо гу се одво ји ти јед на од дру ге. 
След стве но то ме, не при хва тљи ва је те о ри ја о дво стру кој при ро ди 
на след нич ке за јед ни це, јер је у су прот но сти ка ко с прин ци пом ip-
so iure на сле ђи ва ња, та ко и са пра ви лом о де кла ра тив ној при ро ди 
оста вин ског ре ше ња.

Оста је да се раз мо три да ли су у срп ском пра ву са на след-
ни ци за јед ни ча ри или су вла сни ци. Од го вор на то пи та ње мо же се 
тра жи ти или у сфе ри кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње су сво ји не и за-
јед нич ке имо ви не или на те ре ну прав них по сле ди ца ко је про из во-
де те две имо вин ско прав не за јед ни це.

3.2.1. Кри те ри јум за раз ли ко ва ње

Као што смо по ка за ли у прет ход ним из ла га њи ма основ ни 
кри те ри јум за раз ли ко ва ње из ме ђу су вла снич ке за јед ни це и за јед-
ни це за јед нич ке ру ке је сте по сто ја ње од ре ђе ног уде ла у ства ри ма 
и пра ви ма из оста вин ске ма се. Ако не ки прав ни по ре дак пред ви ђа 
да се са на след ни ков од ре ђе ни удео про те же на сва ко пра во из за о-
став шти не, он да је на след нич ка за јед ни ца кон ци пи ра на као су вла-
снич ка за јед ни ца. На су прот то ме, ако је пред ви ђе но да са на след-
ник има од ре ђен удео са мо у за о став шти ни као имо вин ско прав ној 
це ли ни, а да не ма од ре ђе ни удео у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма 
из за о став шти не, та ква на след нич ка за јед ни ца је за јед ни ца за јед-
нич ке ру ке.

70) Срп ско пра во сто ји на ста но ви шту да на сци ту рус у тре нут ку оста ви о че ве смр ти има 
прав ну спо соб ност под рас кид ним усло вом да се ро ди жив (чл. 3. ст. 2. ЗОН). За мр тво-
ро ђе но де те се узи ма као да ни ка да ни је ни по ста ло на след ник.

71) O де кла ра тив ној при ро ди оста вин ског ре ше ња, ви ди бли же са упу ћи ва њи ма: Д. Ђур ђе-
вић (2010), стр. 310-311.
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Пре ма на шем ми шље њу, основ ни раз лог не ра зу ме ва ња прав-
не при ро де на след нич ке за јед ни це у срп ском пра ву ле жи у то ме 
што по је ди ни срп ски ауто ри72) на на след нич ку за јед ни цу mu ta tis 
mu tan dis при ме њу ју пра ви ла ко ја уре ђу ју си ту а ци ју ка да ви ше ли-
ца има пра во сво ји не на ис тој ства ри. Ка да ви ше ли ца има пра-
во сво ји не на ис тој ства ри, та ква сво јин ска за јед ни ца мо же би ти 
ор га ни зо ва на као су сво ји на или за јед нич ка сво ји на. За за јед нич ку 
сво ји ну на ства ри ка рак те ри стич но је то што су уде ли за јед ни ча ра 
од ре ди ви, али ни су уна пред од ре ђе ни,73) та ко да ни је дан за јед ни-
чар не мо же рас по ла га ти сво јим уде лом. Ако се ствар на ла зи у су-
сво ји ни, сва ки су вла сник има од ре ђен иде а лан удео74) ко јим мо же 
са мо стал но рас по ла га ти.75) Ка да се пра ви ла о пра ву сво ји не ви ше 
ли ца на јед ној ства ри до слов но при ме не на на след нич ку за јед ни-
цу, до ла зи се до сле де ћег ре зул та та: ако уде ли са на след ни ка у за о-
став шти ни ни су од ре ђе ни, по сре ди је за јед нич ка имо ви на, а ако су 
уде ли са на след ни ка у за о став шти ни од ре ђе ни, он да је реч о су вла-
снич кој за јед ни ци.

Сма тра мо да та кав на чин ре зо но ва ња ни је ис пра ван. Кри те-
ри ју ми за раз ли ко ва ње за јед нич ке сво ји не и су сво ји не на по је ди ној 
ства ри не мо гу се до слов но при ме њи ва ти на раз ли ко ва ње за јед-
нич ке имо ви не и су вла снич ке за јед ни це. Не тре ба ни кад из гу би ти 
из ви да да су са на след ни ци има о ци за о став шти не – ску па свих на-
сле ђи ва њу по доб них пра ва ко ја су при па да ла оста ви о цу у тре нут-
ку ње го ве смр ти. Са на след ни ци се не на ла зе у прав ној за јед ни ци 
по во дом јед ног пра ва, већ се на ла зе у прав ној за јед ни ци по во дом 
ску па пра ва ко ји сти чу као це ли ну од свог оста ви о ца. На след нич ка 
за јед ни ца је прав на за јед ни ца не са мо у по гле ду јед не прав не ка те-
го ри је, већ је прав на за јед ни ца у по гле ду две ју прав них ка те го ри ја. 
Јед на ка те го ри ја у по гле ду ко је се са на след ни ци на ла зе у прав ној 
за јед ни ци је за о став шти на, као скуп на сле ђи ва њу по доб них пра ва 
ко ја су при па да ла оста ви о цу у тре нут ку ње го ве смр ти. Дру га прав-
на ка те го ри ја у по гле ду ко је на ста је прав на за јед ни ца ме ђу са на-

72) У том сми слу: О. Ан тић, стр. 348: „... сва ком са на след ни ку при па да од ре ђе ни иде ал ни 
део за о став шти не. Оту да њи хов прав ни по ло жај од го ва ра прав ном по ло жа ју су вла сни-
ка.“ Ви ди и: На та ша Сто ја но вић, „О упра вља њу и рас по ла га њу на след ством у на след-
нич кој за јед ни ци“, Прав ни жи вот, бр. 10/2001, стр. 175: „Да кле, још у вре ме de la tio 
he re di ta tis je из ве сно да сва ки од са на след ни ка има од го ва ра ју ћи удео у за о став шти ни 
чи ја ве ли чи на не мо ра би ти по зна та већ та да, ма да то нај че шће је сте, али ће се она 
на кнад но утвр ди ти ре ше њем о на сле ђи ва њу с деј ством ex tunc. Упра во због то га, има 
ви ше еле ме на та за тврд њу да је реч о јед ном ви ду су сво ји не а не о за јед нич кој сво ји ни.“

73) Ви ди чл. 18. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са.

74) Ви ди чл. 13. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но са.

75) Ви ди уме сто свих: О. Стан ко вић, М. Ор лић, стр. 161-162. 
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след ни ци ма је су ства ри (пра ва сво ји не) и пра ва (дру га имо вин ска 
пра ва) ко ја чи не за о став шти ну.

Уде ли са на след ни ка у за о став шти ни увек су од ре ђе ни, али 
то што су њи хо ви уде ли у за о став шти ни од ре ђе ни не зна чи per se 
да су са на след ни ци су вла сни ци. Упо ред но прав на ана ли за по ка зу је 
да су уде ли са на след ни ка у за о став шти ни од ре ђе ни и у си сте ми-
ма где су они за јед ни ча ри и у си сте ми ма где су су вла сни ци. Осим 
то га и у гра ђан ском ор та клу ку, ко ји не ма свој ство прав ног ли ца и 
ко ји се ква ли фи ку је као је дан од об ли ка за јед ни це за јед нич ке ру ке, 
сва ки ор так има удео у за јед нич кој имо ви ни, али не и у ства ри ма и 
пра ви ма из ко јих се та имо ви на са сто ји.76) Из тог раз ло га сма тра мо 
да то што су од ре ђе не на след не кво те у за о став шти ни и што се у 
оста вин ском ре ше њу на во ди ве ли чи на на след не кво те сва ког са на-
след ни ка не пред ста вља ва ља не ар гу мен те на осно ву ко јих би се 
мо гао из ве сти за кљу чак да су са на след ни ци су вла сни ци.77)

Од го вор на пи та ње да ли су са на след ни ци у не ком прав ном 
по рет ку за јед ни ча ри или су вла сни ци не за ви си од то га да ли они 
има ју од ре ђе не уде ле у за о став шти ни, јер, по при ро ди ства ри, та ко 
од ре ђе ни уде ли мо ра ју по сто ја ти. Ква ли фи ка ци ја на след нич ке за-
јед ни це за ви си од то га да ли са на след ни ци има ју од ре ђе не уде ле у 
ства ри ма и пра ви ма ко ја чи не оста вин ску ма су. У си сте ми ма где је 
на след нич ка за јед ни ца по ста вље на као су вла снич ка за јед ни ца, са-
на след ник има удео не са мо у за о став шти ни, већ и у сва ком пра ву 
из за о став шти не. Та мо где су са на след ни ци за јед ни ча ри, они има-
ју од ре ђе не уде ле са мо у за о став шти ни, док у ства ри ма и пра ви ма 
из за о став шти не не ма ју уде ле. Ства ри и пра ва из оста вин ске ма се 
при па да ју за јед нич ки свим са на след ни ци ма по сред ством њи хо вог 
уче шћа у имо вин ско прав ној за јед ни ци.78)

Ва же ћи про пи си Ре пу бли ке Ср би је не го во ре ни шта о то ме 
да ли са на след ни ци има ју од ре ђе не уде ле у ства ри ма и пра ви ма из 
за о став шти не. У сфе ри кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње су вла снич ке 

76) Бли же о то ме, са упу ћи ва њи ма на до ма ћу и ино стра ну ли те ра ту ру, ви ди: М. Ра до вић, 
стр. 282.

77) Упо ре ди: Ан дри ја Гамс, Брач но и по ро дич но имо вин ско пра во, На уч на књи га, Бе о град 
1966, стр. 30, ко ји по ре де ћи су сво ји ну и за јед нич ку сво ји ну, по ла зи од Гир кеа и кон-
ста ту је да: „бит на раз ли ка ни је у то ме што у сво ји ни за јед нич ке ру ке ни су уна пред од-
ре ђе ни уде ли, јер то ста ње по сто ји са мо код брач не за јед нич ке имо ви не, не нпр. и код 
са на след ни ка и у ор та клу ку где су уде ли сва ког чла на од ре ђе ни. Бит на је раз ли ка у то ме 
што се та сво ји на не ис цр пљу је зби ром уде ла за јед ни ча ра као код су сво ји не, не го по сто-
је це ло ви та сво јин ска пра ва (die ober ste Sac hhe rr schaft) ко ја при па да ју упра во за јед ни ци 
као це ли ни и та пра ва вр ши за јед ни ца као це ли на“.

78) Упо ре ди: W. Brehm, C. Ber ger, стр. 80: „За јед нич ка сво ји на је са став ни део јед не имо ви-
не, ко ја при па да свим са о вла шће ни ци ма за јед но. Овла шће ње на по је ди ном пред ме ту (из 
имо ви не) вр ши се по сред ством уче шћа у имо ви ни.“
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за јед ни це од за јед ни це за јед нич ке ру ке до ма ће пра во не да је ни ка-
кав на го ве штај на осно ву ко јег би се мо гло од го во ри ти на пи та ње 
да ли су са на след ни ци за јед ни ча ри или су вла сни ци. Због то га се 
до за кључ ка о прав ној при ро ди на след нич ке за јед ни це мо ра до ћи 
раз ма тра њем нор ми ко ји ма срп ско пра во уре ђу је прав не по сле ди це 
ње ног по сто ја ња.

3.2.2. Прав не по сле ди це

Основ на раз ли ка из ме ђу за јед ни це за јед нич ке ру ке и су вла-
снич ке за јед ни це огле да се у то ме што је су вла снич ка за јед ни ца ла-
ба ви ја, јер да је су вла сни ку ве ћу сло бо ду рас по ла га ња на сле ђе ном 
имо ви ном. У си сте ми ма где је на след нич ка за јед ни ца по ста вље на 
као су вла снич ка за јед ни ца, са на след ник мо же сло бод но рас по ла-
га ти ка ко сво јим уде лом у за о став шти ни, та ко и сво јим уде лом у 
по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма се. За јед ни цу за-
јед нич ке ру ке ка рак те ри ше чвр шћа ве за из ме ђу са на след ни ка и 
огра ни че на мо гућ ност са мо стал ног рас по ла га ња на сле ђе ном имо-
ви ном. Са на след ник – за јед ни чар мо же уз ве ћа или ма ња огра ни че-
ња рас по ла га ти уде лом у за о став шти ни, али за то не мо же рас по ла-
га ти сво јим уде лом у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не јер 
у ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма се не ма од ре ђе ни удео. Дру-
гим ре чи ма, ако прав ни по ре дак до зво ља ва са на след ни ку да оту ђи 
удео у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не, он да је та ква на-
след нич ка за јед ни ца кон ци пи ра на као су вла снич ка за јед ни ца, а ако 
са на след ник не мо же оту ђи ти удео у по је ди ној ства ри или дру гом 
пра ву из за о став шти не, са на след ни ци у та квом прав ном по рет ку 
има ју по ло жај за јед ни ча ра.

Мо же се осно ва но твр ди ти да је срп ски за ко но да вац за ми-
слио на след нич ку за јед ни цу као чвр шћу имо вин ско прав ну за јед-
ни цу у ко јој је огра ни че но пра во са на след ни ка да са мо стал но рас-
по ла же на сле ђе ном имо ви ном. У при лог том ста но ви шту ука за ли 
би смо на чл. 231. ст. 3. ЗОН, ко ји огра ни ча ва пра во са на след ни ка 
да са мо стал но рас по ла же сво јим на след ним де лом (удео у за о став-
шти ни): Уго вор на след ни ка о усту па њу на след ног де ла са оним ко 
ни је на след ник са мо оба ве зу је на след ни ка да, по из вр ше ној де о би, 
пре да свој део са у го ва ра чу, чи ме са у го ва рач до де о бе не до би ја ни-
ка кво дру го пра во. Ци ти ра на од ред ба за бра њу је са на след ни ку да 
тре ћем ли цу пре де о бе усту пи не са мо удео у за о став шти ни већ и 
удео у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не. У при лог та квом 
ту ма че њу мо гу се ис та ћи два ар гу мен та.

Пр во, ка да за ко но да вац ка же да „са у го ва рач до де о бе не до-
би ја ни ка кво дру го пра во“ то зна чи да са на след ни ков са у го вор ник 
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не мо же на осно ву уго во ра о усту па њу на след ног де ла да до би-
је ни ка кво пра во на за о став шти ни, па са мим тим ни на по је ди ној 
ства ри и пра ву из за о став шти не. Он мо же од са на след ни ка да зах-
те ва са мо „ре зул тат де о бе“79) – кон крет на до бра (ствар, пра во, удео 
на ства ри и пра ву, го тов но вац и сл.) ко ја су при па ла са на след ни ку 
на осно ву де о бе.

Дру го, ra tio le gis чл. 231. ст. 3. ЗОН је спре ча ва ње да љег ком-
пли ко ва ња од но са у на след нич кој за јед ни ци ко је би на ста ло ако би 
у њу на осно ву во ље јед ног од са на след ни ка мо гла да сту пе тре ћа 
ли ца.80) Од но си у на след нич кој за јед ни ци тек би се ком пли ко ва ли 
ако би са на след ник имао удео у по је ди ној ства ри из за о став шти не 
ко јим би мо гао сло бод но рас по ла га ти. На су прот рас по ла га њу уде-
лом у за о став шти ни, ко јем је по сле ди ца про ме на чла на на след нич-
ке за јед ни це, рас по ла га ње уде лом у по јед ној ства ри из оста вин ске 
ма се про ши ри ло би на след нич ку за јед ни цу и ство ри ло си ту а ци-
ју у ко јој на раз ли чи тим пред ме ти ма из оста вин ске ма се по сто-
је имо вин ско прав не за јед ни це раз ли чи тог са ста ва. На при мер, да 
јед на ствар из за о став шти не бу де у су сво ји ни свих са на след ни ка, 
да на дру гој ства ри по сто ји су вла снич ка за јед ни ца ко ју чи не је-
дан са на след ник и при ба ви лац дру гог са на след ни ка, а да не тре ћој 
ства ри су вла сни ци бу ду при ба ви лац пр вог са на след ни ка и дру ги 
са на след ник. След стве но то ме, мо же се за кљу чи ти да је на ме ра за-
ко но дав ца би ла да на след нич ку за јед ни цу по ста ви као за јед ни цу 
за јед нич ке ру ке, од но сно да са на след ни ци бу ду за јед ни ча ри.

У при лог ста но ви шту да са на след ни ци има ју по ло жај за-
јед ни ча ра го во ре и исто риј ско и циљ но ту ма че ње чл. 148. СЗОН. 
Осно ва за из ра ду СЗОН би ле су Те зе за пред про јект За ко на о на-
сле ђи ва њу из 1947. го ди не.81) Те за бр. 112. пред ви ђа да „до де о бе 
на след ни ци упра вља ју за о став шти ном и рас по ла жу њом за јед нич-
ки.“ Та од ред ба, уз не знат не стил ске (али не и са др жин ске из ме-
не!) на шла је сво је ме сто у СЗОН (чл. 148). Ми ха и ло Кон стан ти-
но вић, је дан од чла но ва Ко ми си је ко јој је би ло по ве ре но да са чи ни 
„Те зе“,82) по ја шња ва да са на след ни ци ни су су вла сни ци и да те за 

79) Ви ди: А. Фин жгар, стр. 366.

80) У том сми слу: О. Ан тић, стр. 349; С. Мар ко вић, стр. 328. 

81) „Те зе за пред про јект за ко на о на сле ђи ва њу“ са чи ни ла је Ко ми си ја ко ју је обра зо ва ло 
Ми ни стар ство пра во су ђа ФНРЈ, са за дат ком да фор му ли ше прин ци пе и од ред бе ко ји би 
тре ба ло да слу же као по ла зи ште за из ра ду На цр та за ко на о на сле ђи ва њу. Об ја вље не су 
у Ар хи ву за прав не и дру штве не не на у ке, бр. 3/1947, стр. 315 и да ље. О ра ду на из ра ди 
СЗОН, ви ди: Ni ko la Ga vel la, „Nasljednoprаvno ure đe nje kao in te gral ni deo prav nog po ret ka 
SFRJ“, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu, бр. 4/1985, стр. 382.

82) Ко ми си ју Ми ни стар ства пра во су ђа ФНРЈ, ко јој је по ве ре но да из ра ди „Те зе“ чи ни ли су: 
Ми ха и ло Кон стан ти но вић, Бо жи дар С. Мар ко вић, Ни ко ла Ср зен тић и Вла ди мир Ка лем-
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бр. 112. пред ви ђа имо вин ско прав ну за јед ни цу ко ја је сло же ни ја од 
обич не су сво јин ске за јед ни це.83) Обра зла жу ћи та кав при ступ уре-
ђе њу на след нич ке за јед ни це, Кон стан ти но вић ис ти че да су се: „Те-
зе од лу чи ле за сло же ни ју си ту а ци ју из раз ло га ефи ка сни је за шти те 
ка ко ин те ре са на след ни ка, та ко и ин те ре са оста ви о че вих по ве ри-
ла ца.“84) На исти на чин том пи та њу при ла зи и Бо жи дар С. Мар ко-
вић, ко ји је та ко ђе био члан свих ко ми си ја ко је су ра ди ле на из ра ди 
СЗОН. Мар ко вић за на след нич ку за јед ни цу ка же да пред ста вља 
„чвр шћу и сло же ни ју имо вин ску за јед ни цу“ од су сво ји не.85) У сво-
јим „Об ја шње њи ма“ СЗОН, ко ја су има ла ве ли ки ути цај на ју го-
сло вен ску прав ну на у ку и суд ску прак су,86) Мар ко вић ука зу је на то 
да „на след ни ци ни су обич ни су вла сни ци, и да по је ди ни на след ник 
ни је вла стан упра вља ти и рас по ла га ти сво јим иде ал ним на след ним 
де лом (што би ина че мо гао чи ни ти да је у пи та њу обич на су сво-
ји на)“. Об ја шња ва ју ћи раз ло ге због ко јих за ко но да вац не тре ти ра 
са на след ни ке као су вла сни ке, Мар ко вић на во ди да је на след нич ка 
за јед ни ца „мно го ја ча од су сво ји не и пру жа мно го ви ше га ран ти је 
и на след ни ци ма у њи хо вим ме ђу соб ним од но си ма, а и по ве ри о-
ци ма оста ви о че вим, не го обич но су вла сни штво“.87) Из из ло же ног 
не дво сми сле но про ис ти че да на ме ра за ко но дав ца ни је би ла да на-
след нич ку за јед ни цу по ста ви као су вла снич ку за јед ни цу. Твор ци 
чл. 148. СЗОН, ко ји је пре у зет и у ва же ћи ЗОН (чл. 229), на пу шта ју 
си стем аустриј ског пра ва,88) јер сма тра ју да обич на су вла снич ка за-
јед ни ца не до вољ но шти ти ка ко ин те ре се са на след ни ка у њи хо вим 
ме ђу соб ним од но си ма, та ко и ин те ре се оста ви о че вих по ве ри ла ца. 

бер. Аутор „Те за“ је за пра во Кон стан ти но вић, док су оста ли чла но ви Ко ми си је за слу-
жни за „из ве сне из ме не“, ко је су учи ње не пре об ја вљи ва ња. У ра ду на да љој ре дак ци ји 
тек ста СЗОН сук це сив но се сме њи ва ло не ко ли ко ко ми си ја раз ли чи тог са ста ва. Чла но ви 
свих тих ко ми си ја би ли су Ми ха и ло Кон стан ти но вић и Бо жи дар С. Мар ко вић. Бли же о 
то ме, ви ди: Бо жи дар С. Мар ко вић, За кон о на сле ђи ва њу са об ја шње њи ма и на по ме на ма, 
Из да ње Ар хи ва за прав не и дру штве не на у ке, Бе о град 1955, стр. 85-86.

83) Ви ди. Ми ха и ло Кон стан ти но вић, „Оп ште на по ме не уз Те зе за пред про јект за ко на о на-
сле ђи ва њу“, Ар хив за прав не и дру штве не не на у ке, бр. 3/1947, стр. 344.

84) Ibid.

85) Ви ди: Б. С. Мар ко вић, стр. 153.

86) У том сми слу, и: N. Ga vel la (1983), стр. 123.

87) Ви ди: Б. С. Мар ко вић, стр. 152-153.

88) Ре ше ње АBGB, по ко јем са на след ни ци има ју по ло жај су вла сни ка би ло је до ми нант но 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Два су раз ло га за то. Пр во, ABGB је не по сред но ва жио у 
ве ли ком де лу Кра ље ви не Ју го сла ви је (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Срем и ба нат ски сре зо ви 
Пан че во, Али бу нар и Бе ла Цр ква). Бли же о то ме, ви ди: M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 2-3. Дру-
го, Срп ски гра ђан ски за ко ник из 1844. го ди не, ко ји је ва жио на те ри то ри ји да на шње 
цен трал не Ср би је, Ко со ва и Ме то хи је и Ма ке до ни је, по узо ру на АBGB, кон ци пи рао је 
на след нич ку за јед ни цу као су вла снич ку за јед ни цу. Бли же о то ме ви ди: Ла зар Мар ко вић, 
На след но пра во, Штам па ри ја Дом, Бе о град 1930, стр. 375.
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Мо гло би се за кљу чи ти да су ре дак то ри СЗОН раз ми шља ли на сли-
чан на чин као и чла но ви Дру ге ко ми си је за из ра ду BGB.89) И они су 
ишли за тим да на след нич ка за јед ни ца бу де имо вин ска за јед ни ца 
у ко јој су са на след ни ци чвр шће по ве за ни и у ко јој је њи хо во пра-
во рас по ла га ња на след ним де лом огра ни че но. Иако су се твор ци 
СЗОН огра ни чи ли са мо на то да ка жу шта на след нич ка за јед ни ца 
ни је, про пу стив ши да се из ја сне шта је сте, имо вин ска за јед ни ца 
са на след ни ка ко ју су они пред ви де ли, а ко ја је чвр шћа од су сво ји-
не, не мо же би ти ни шта дру го до за јед ни ца за јед нич ке ру ке.

3.2.3. Ре зи ми ра ју ће раз ма тра ње

Срп ски за ко но да вац ниг де ни је из ри чи то опре де лио прав ну 
при ро ду на след нич ке за јед ни це, тј. ниг де ни је про пи сао ни да су 
са на след ни ци за јед ни ча ри, ни ти да су су вла сни ци. Осим то га, срп-
ски за ко но да вац ниг де ни је про пи сао ни да ли са на след ни ци има ју 
или не ма ју од ре ђе ни удео на ства ри ма и пра ви ма из за о став шти не, 
што је основ ни кри те ри јум за раз ли ко ва ње су вла снич ке за јед ни це 
од за јед ни це за јед нич ке ру ке. Ме ђу тим, из ва же ћег ЗОН-а Ср би је 
не сум њи во про ис ти че да са на след ник не мо же рас по ла га ти уде лом 
у по је ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не. Срп ски за ко но да вац је 
за на след нич ку за јед ни цу пред ви део прав ну по сле ди цу ко ја је ти-
пич на за за јед ни цу за јед нич ке ру ке, из че га про ис ти че за кљу чак да 
су у срп ском пра ву са на след ни ци за јед ни ча ри. Тај за кљу чак под-
у пи ре и исто риј ско ту ма че ње, тј. ана ли за до ступ них до ку ме на та о 
ра ду на до но ше њу СЗОН и ви ђе њи ма ње го вих ре дак то ра.

4. ПРАК ТИЧ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПРИ ХВА ТА ЊА 
КОН ЦЕП ЦИ ЈЕ О ЗА ЈЕД НИЧ КОЈ СВО ЈИ НИ

Ако би се при хва ти ла кон цеп ци ја о за јед нич кој сво ји ни, са-
на след ни ци би од тре нут ка оста ви о че ве смр ти па све до де о бе за-
о став шти не има ли прав ни по ло жај за јед ни ча ра, што про из во ди 
ви ше стру ке прав не по сле ди це. Осим то га што са на след ник не ма 
од ре ђен удео у ства ри ма из за о став шти не ко јим би мо гао са мо-
стал но рас по ла га ти, ка да по сто ји за јед ни ца за јед нич ке ру ке за о-
став шти на се прав но одва ја од по себ не имо ви не са на след ни ка. 
При хва та ње кон цеп ци је о за јед ни ци за јед нич ке ру ке зах те ва да се 
пре ци зи ра по јам де о бе за о став шти не, ко ји је спо ран, ка ко у до ма-
ћој те о ри ји, та ко и суд ској прак си. Та ко ђе, нео п ход но је раз мо три-
ти на чин на ко ји се вр ши упис пра ва за јед ни ча ра у јав не ре ги стре.

89) Ви ди го ре, фу сно та бр. 25.
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4.1. Одва ја ње за о став шти не  
од по себ них имо ви на са на след ни ка

Ка да оста ви о ца на сле ђу је је дан на след ник, за о став шти на се 
спа ја с ње го вом по себ ном имо ви ном у је дин стве ну имо ви ну под 
јед ним има о цем. Та ква по ја ва на зи ва се ме ша ње до ба ра (con fu sio 
bo no rum). По сле ди ца тог ме ша ња до ба ра је и од ре ђе на прав на ин-
тер ак ци ја пра ва и оба ве за ко ји су при па да ли оста ви о цу и пра ва и 
оба ве за ко ји су при па да ли на след ни ку. Као по сле ди ца те ин тер ак-
ци је мо же до ћи до кон фу зи је (га ше ње обли га ци је ко ја је по сто ја ла 
из ме ђу оста ви о ца и на след ни ка), кон со ли да ци је (спа ја ње пра ва и 
те ре та, тј. га ше ње ужег ствар ног пра ва ко је је оста ви лац имао на 
на след ни ко вој ства ри, од но сно ко је је на след ник имао на оста ви о-
че вој ства ри), као и до кон ва ли да ци је ака та ко је је на след ник нео-
вла шће но пред у зи мао у по гле ду оста ви о че ве имо ви не (нпр. ако је 
на след ник за жи во та оста ви о ца про дао не ку ње го ву ствар тре ћем 
ли цу, ку пац мо же да од би је на след ни ков ре и вин ди ка ци о ни зах тев 
по себ ним при го во ром – ex cep tio rei ven di tae et tra di tae).90)

С об зи ром на то да у си сте му за јед ни це за јед нич ке ру ке за-
о став шти на не по де ље но при па да свим са на след ни ци ма као јед-
ном ску пу има ла ца, за о став шти на се не спа ја с њи хо вим по себ ним 
имо ви на ма, већ на ста вља да ег зи сти ра као за себ на имо вин ско-
прав на це ли на (по себ на имо ви на).91) Дру гим ре чи ма, ка да оста ви о-
ца на сле ђу је ви ше на след ни ка, мо же се ре ћи да је за о став шти на ab 
ini tio и ex le ge одво је на од њи хо вих по себ них имо ви на (se pa ra tio 
bo no rum). У си ту а ци ји где иза оста ви о ца оста је је дан на след ник, 
se pa ra tio bo no rum на ста је на осно ву суд ске од лу ке ко ју мо гу зах-
те ва ти оста ви о че ви по ве ри о ци (чл. 225–227. ЗОН).92) Ка да по сто ји 
на след нич ка за јед ни ца, se pa ra tio bo no rum на сту па сам по се би, већ 
од мо мен та оста ви о че ве смр ти.

За о став шти на за др жа ва ка рак тер по себ не имо вин ско прав не 
це ли не, тј. оста је прав но одво је на од по себ них имо ви на са на след-
ни ка да би се у по гле ду ње ус по ста вио ре жим по себ ног упра вља ња 

90) Бли же о то ме са упу ћи ва њи ма, ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 329-330.

91) У том сми слу: N. Ga vel la (1983), стр. 71: „Pra va ko ja su na slje đi va njem pre šla na su na-
sljed ni ke ... su nji ho va za jed nič ka pra va. Usli jed to ga se ona ni ne mo gu ne po sred no spo ji ti s 
onim što pri pa da bi lo ko jem po je di nom su na sljed ni ku, jer bi to zna či lo is klju če nje svih osta-
lih.“ Упо ре ди: M. Schmo ec kel, стр. 178: „Као по сле ди ца на че ла уни вер зал не сук це си је 
про ис ти че да сви са на след ни ци има ју јед на ка овла шће ња на це ло куп ној за о став шти ни. 
Њи хо ва кво та до ла зи до из ра жа ја са мо при ли ком де о бе за о став шти не. Из тог раз ло га 
за о став шти на пред ста вља по себ ну имо ви ну, ко ја се тек на кон де о бе спа ја са при ват ним 
имо ви на ма са на след ни ка.“

92) О одва ја њу за о став шти не од по себ не имо ви не на след ни ка, бли же са упу ћи ва њи ма, ви-
ди: Ђур ђе вић (2010), стр. 334-336.
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и рас по ла га ња.93) Ства ри ма и пра ви ма из сво јих по себ них имо ви на 
са на след ни ци упра вља ју и рас по ла жу по сво јој сло бод ној во љи. 
Оста вин ском ма сом, као по себ ном имо вин ско прав ном це ли ном, 
са на след ни ци за јед нич ки упра вља њу и рас по ла жу. По себ ност ре-
жи ма упра вља ња за о став шти ном чи ни упра во то што су овла шће-
ња јед ног са на след ни ка у по гле ду свих ства ри и пра ва у оста вин-
ској ма си огра ни че на пра ви ма оста лих са на след ни ка.

То што је за о став шти на одво је на од по себ них имо ви на са-
на след ни ка, да ље про из во ди две зна чај не прав не по сле ди це. Пр ва 
се са сто ји у то ме што се не га се од ре ђе ни прав ни од но си ко ји су 
по сто ја ли из ме ђу оста ви о ца и са на след ни ка. Не на сту па ни кон фу-
зи ја, ни кон со ли да ци ја ни ти кон ва ли да ци ја.94) Прав ни од но си ко ји 
су по сто ја ли из ме ђу са на след ни ка и оста ви о ца на ста вља ју да ег зи-
сти ра ју из ме ђу са на след ни ка и на след нич ке за јед ни це. На при мер, 
ако је са на след ник ду го вао оста ви о цу 5000 евра, на кон оста ви о че-
ве смр ти ње гов дуг се не ће сма њи ти сра змер но ве ли чи ни ње го вог 
на след ног де ла. Тај са на след ник ће би ти у оба ве зи да на след нич-
кој за јед ни ци ис пла ти цео из нос ду га. Ако је то по тра жи ва ње би ло 
обез бе ђе но хи по те ком, хи по те ка на ста вља да ег зи сти ра у ко рист 
на след нич ке за јед ни це. Та ко ђе, ако је за жи во та оста ви о ца је дан од 
са на след ни ка нео вла шће но оту ђио оста ви о че ву ствар тре ћем ли цу, 
са на след ни ци мо гу да ту же куп ца и да зах те ва ју да се та ствар вра-
ти у оста вин ску ма су. По што је за о став шти на одво је на од по себ не 
имо ви не на след ни ка, ку пац не мо же да ис хо ду је од би ја ње ту жбе-
ног зах те ва пу тем ex cep tio rei ven di tae et tra di tae.

Дру га прав на по сле ди ца то га што је за о став шти на одво је на 
од по себ них имо ви на са на след ни ка је сте при ме на пра ви ла о ре ал-
ној су бро га ци ји. Су шти на ре ал не су бро га ци је огле да се у то ме што 
за о став шти ни као по себ ној имо ви ни при па да све оно што је до би-
је но као обе ште ће ње за уни ште но, оште ће но или од у зе то до бро из 
оста вин ске ма се, од но сно што је да то као на кна да (про тив чи нид ба) 
за до бро из оста вин ске ма се ко је је пре не то тре ћем ли цу.95) На при-
мер, ако тре ће ли це за па ли ауто мо бил ко ји је при па дао оста вин ској 
ма си, но вац ко ји то ли це ис пла ти на име на кна де ште те та ко ђе по-
ста је део оста вин ске ма се; ако се сви са на след ни ци спо ра зу ме ју да 

93) Упо ре ди: Вла ди мир Во ди не лић, Гра ђан ско пра во – Увод у гра ђан ско пра во и оп шти део 
гра ђан ског пра ва, Бе о град 2014, стр. 284.

94) Ви ди: H. Brox, стр. 270; M. Har der, I. Krop pen berg, стр. 220; K. W. Lan ge, стр. 574; D. 
Ol zen, стр. 337.

95) Бли же о то ме, ви ди: H. Brox, стр. 270-271. Мо гу ћа је и „лан ча на су бро га ци ја“. Ви ди: K. 
W. Lan ge, стр. 580. На при мер, ка да са на след ни ци од нов ца, ко ји су до би ли на име на-
кна де за уни ште ну ствар из за о став шти не ку пе дру гу ствар, та дру га ствар та ко ђе ула зи 
у за о став шти ну као по себ ну имо вин ско прав ну це ли ну.
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се про да ствар из за о став шти не ко ја је скло на ква ре њу, но вац до би-
јен про да јом по ста је део оста вин ске ма се. Циљ пра ви ла о ре ал ној 
су бро га ци ји је сте да са чу ва ју вред ност за о став шти не као по себ не 
имо ви не.96)

4.2. Де о ба за о став шти не

По што на след нич ка за јед ни ца тра је од мо мен та оста ви о че ве 
смр ти, па све до де о бе, по ста вља се пи та ње шта се сма тра де о бом. 
Да ли де о ба под ра зу ме ва пот пу но раз врг ну ће сва ке прав не за јед-
ни це из ме ђу са на след ни ка (нпр. фи зич ка или ци вил на де о ба) или 
је мо гу ће раз врг ну ти на след нич ку за јед ни цу та ко што би се она 
тран сфор ми са ла у су вла снич ку за јед ни цу.

То пи та ње је би ло пред мет број них кон тро вер зи у те о ри ји 
и суд ској прак си, чи ји је узрок не ра зу ме ва ње ин сти ту та за јед ни це 
за јед нич ке ру ке. У јед ном де лу суд ске прак се по сто ја ла је тен ден-
ци ја да се што пре ли кви ди ра на след нич ка за јед ни ца и да се тран-
сфор ми ше у су вла снич ку за јед ни цу. Као при мер та квог по сту па ња 
мо же се на ве сти јед на од лу ка Окру жног су да у За гре бу: „На сљед-
нич ка за јед ни ца пре ста је рас по дје лом оста вин ске имо ви не на на-
сљед ни ке рје ше њем о на сље ђи ва њу, па сто га не ма мје ста од ред-
би да по сто ји на сљед нич ка за јед ни ца и да се упи су је у Зе мљи шну 
књи гу.“97) У обра зло же њу сво је од лу ке, за гре бач ки Окру жни суд 
да ље ис ти че да на след нич ка за јед ни ца пре ста је ка да оста вин ски 
суд „рје ше њем о на сље ђи ва њу до ди је ли имо ви ну сва ком на сљед-
ни ку ма кар и у иде ал ном ди је лу“.98)

Дру га чи ји при ступ до шао је до из ра жа ја у од лу ци Вр хов-
ног су да НР Сло ве ни је: „Рје ше њем о на сље ђи ва њу по ври је ђе на је 
од ред ба чл. 148. став 1 ЗН, ако се тим рје ше њем у по гле ду оста-
вин ских не крет ни на од ре ђу је укњи жба пра ва вла сни штва у ко рист 
на сљед ни ка пре ма су вла снич ким ди је ло ви ма ко ји од го ва ра ју на-
сљед ном, од но сно ну жном ди је лу на сљед ни ка, а да прет ход но ни је 
би ла про ве де на ди о ба на сљед ства.“99)

96) Ви ди: H. Brox, стр. 271; K. Musche ler, Bd. II, стр. 2011.

97) Rje še nje Okru žnog su da u Za gre bu, Gž 3315/70 od 15. 12. 1970 – Ja dran ko Cr nić, Za kon o 
na slje đi va nju, Za greb 1982, стр. 258-259.

98) На слич ном ста но ви шту сто ји и Вр хов ни суд Ср би је, Рев. 7169/89 од 16. 01. 2000, Из бор 
суд ске прак се, бр. 1/2001, стр. 34, ка да ка же да „на след ни ци до де о бе, од но сно окон ча ња 
оста вин ског по ступ ка (под ву као Д. Ђ.) за јед нич ки упра вља ју имо ви ном ко ја је пред мет 
оста ви не.“ Из ове од лу ке не дво сми сле но про ис ти че да Вр хов ни суд Ср би је ста вља знак 
јед на ко сти из ме ђу де о бе и окон ча ња оста вин ског по ступ ка.

99) Rje še nje Vr hov nog su da NR Slo ve ni je, Gs rev 131/59 od 4. 9. 1959 – M. Kreč, Đ. Pa vić, стр. 
517.
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Ана ли за тих од лу ка отва ра не ко ли ко спор них пи та ња ве за-
них за де о бу на след ства. Пр во спор но пи та ње ти че се ути ца ја ко ји 
до но ше ње оста вин ског ре ше ња има на на след нич ку за јед ни цу. Да 
ли се до но ше њем оста вин ског ре ше ња за јед ни ца за јед нич ке ру ке 
пре тва ра у су вла снич ку за јед ни цу? То пи та ње смо већ раз мо три ли 
у прет ход ним из ла га њи ма у окви ру кри ти ке те о ри је о дво стру кој 
при ро ди на след нич ке за јед ни це. Оста вин ско ре ше ње има де кла ра-
тив ни ка рак тер. Њи ме се утвр ђу ју на след но прав не по сле ди це ко је 
су на сту пи ле у мо мен ту оста ви о че ве смр ти. Ако је оста ви о ца на-
сле ди ло ви ше ли ца, они су по ста ли ње го ви на след ни ци са од ре ђе-
ним на след ним кво та ма већ у мо мен ту ње го ве смр ти, та ко да у том 
по гле ду оста вин ско ре ше ње не до во ди ни до ка квих про ме на.

Дру го пи та ње ти че се овла шће ња оста вин ског су да. Мо же 
ли у оста вин ском ре ше њу да сто ји да са на след ни ци у ства ри ма из 
оста вин ске ма се има ју уде ле ко ји од го ва ра ју њи хо вим на след ним 
кво та ма? Сма тра мо да на то пи та ње тре ба да ти не га ти ван од го-
вор, у скла ду с прав ним ста но ви штем ко је је до шло до из ра жа ја у 
ци ти ра ној од лу ци Вр хов ног су да НР Сло ве ни је.100) Под се ћа мо на 
то да је оста вин ско ре ше ње де кла ра тив ног ка рак те ра, јер се њи-
ме утвр ђу ју на след но прав не по сле ди це ко је су ex le ge на сту пи ле 
у мо мен ту оста ви о че ве смр ти. Ре жим на след нич ке за јед ни це као 
за јед ни це за јед нич ке ру ке на ста је у мо мен ту оста ви о че ве смр ти по 
си ли за ко на. Суд у оста вин ском ре ше њу мо же са мо да кон ста ту је 
ту окол ност. У из ре ци оста вин ског ре ше ња тре ба да сто ји шта чи-
ни за о став шти ну, ко су на след ни ци те за о став шти не и ко ли ке су 
на след не кво те на след ни ка у за о став шти ни као це ли ни.101) Суд ни-
је овла шћен да са мо вла сно у оста вин ском ре ше њу пред ви ди пре-
тва ра ње за јед ни це за јед нич ке ру ке у су вла снич ку за јед ни цу. Та ква 
од лу ка пред ста вља ла би уре ђе ње на чи на де о бе за о став шти не, што 
оста вин ски суд не мо же чи ни ти ако се о то ме ни су са гла си ли са на-
след ни ци.102)

100) У том сми слу, ви ди и: N. Ga vel la (1983), стр. 73, ко ји по др жа ва ци ти ра ну од лу ку Вр-
хов ног су да НР Сло ве ни је, док за дру га чи је ста но ви ште, из ра же но у ци ти ра ној од лу ци 
за гре бач ког Окру жног су да сма тра да „не ма ослон ца у За ко ну о на сље ђи ва њу, а не про-
из и ла зи ни из прав не при ро де на сљед нич ке за јед ни це.“

101) Ви ди чл. 122. ст. 2. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку (у да љем тек сту: ЗВП), где сто ји 
да ако има ви ше на след ни ка оста вин ско ре ше ње мо ра да са др жи „и део у ко ме уче ству-
ју у на сле ђу“. Из ра зом „на сле ђе“ за ко но да вац озна ча ва за о став шти ну као це ли ну, а не 
по је ди не ства ри и пра ва из оста вин ске ма се. 

102) Ви ди чл. 122. ст. 3. ЗВП: „Ако у по ступ ку за рас пра вља ње за о став шти не сви на след-
ни ци спо ра зум но пред ло же де о бу и на чин де о бе, суд ће овај спо ра зум уне ти у ре ше ње 
о на сле ђи ва њу.“
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Тре ће пи та ње ти че се мо гућ но сти са на след ни ка да сво јим 
спо ра зу мом на след нич ку за јед ни цу, као за јед ни цу за јед нич ке ру-
ке, тран сфор ми шу у су вла снич ку за јед ни цу. С об зи ром на то да 
са на след ни ци за јед нич ки упра вља ју и рас по ла жу на след ством (чл. 
229. ст. 1. ЗОН), не по сто ји прав на пре пре ка да они са чи не спо ра-
зум ко јим ће на след нич ку за јед ни цу тран сфор ми са ти у су вла снич-
ку за јед ни цу та ко што ће од ре ди ти уде ле у по је ди ним ства ри ма и 
пра ви ма. Та кав спо ра зум пред ста вља је дан вид де о бе имо ви не по 
екви ва лен ту. На при мер, два на след ни ка би мо гла да по де ле на-
след ство та ко што би се до го во ри ли да јед на гру па ства ри из оста-
вин ске ма се при пад не у ис кљу чи ву сво ји ну јед ном, а дру га гру па 
ства ри из за о став шти не да при пад не у ис кљу чи ву сво ји ну дру гом 
са на след ни ку. Исто та ко, са на след ни ци мо гу да се спо ра зу ме ју да 
на свим ства ри ма из за о став шти не ус по ста ве су вла снич ку за јед ни-
цу са уде ли ма ко ји би од го ва ра ли њи хо вим на след ним кво та ма.103) 
На кон спо ра зум ног од ре ђи ва ња уде ла са на след ни ка у по је ди ним 
ства ри ма из оста вин ске ма се, пре ста је прав ни ре жим на след нич ке 
за јед ни це. Са на след ни ци по ста ју су вла сни ци, ко ји сво јим уде ли ма 
у по је ди ним ства ри ма из оста вин ске ма се мо гу сло бод но рас по ла-
га ти.

Ако са на след ни ци не мо гу да се спо ра зу ме ју о на чи ну де о-
бе, де о ба се спро во ди на осно ву од лу ке ко ју до но си суд у ван пар-
нич ном по ступ ку за де о бу за јед нич ке имо ви не (чл. 148.-154. ЗВП). 
При ли ком вр ше ња суд ске де о бе, суд је ве зан пу но ва жним пра ви ли-
ма о де о би за о став шти не ко ја је оста ви лац пред ви део у те ста мен-
ту, а ако та квих пра ви ла не ма, он да се при ме њу ју дис по зи тив не 
за кон ске нор ме. По што ЗОН не са др жи та кве дис по зи тив не нор ме, 
док три на сто ји на ста но ви шту да се ана лог но при ме њу ју пра ви ла 
о де о би за јед нич ке ства ри: суд нај пре од ре ђу је уде ле са на след ни ка 
у сва кој ства ри из за о став шти не у скла ду с на след ном кво том (чи-
ме на след нич ку за јед ни цу тран сфор ми ше у су вла снич ку за јед ни-
цу), а за тим спро во ди фи зич ку де о бу, а уко ли ко фи зич ка де о ба ни је 
мо гу ћа, спро во ди се ци вил на де о ба.104) По себ на пра ви ла за де о бу 
за о став шти не пред ви ђе на су ка да је не ко од са на след ни ка жи вео и 
при вре ђи вао са оста ви о цем (чл. 232. ЗОН) и ка да се де ле пред ме ти 
до ма ћин ства (чл. 234. ЗОН).

103) У том сми слу ви ди Ре ше ње Са ве зног вр хов ног су да, Рев 2905/62 од 4. 10. 1962, Збир ка 
суд ских од лу ка, књи га VII, све ска III (1962.), одл. бр. 293: „Под де о бом на сле ђе не имо-
ви не у сми слу чл. 149. ЗН под ра зу ме ва се не са мо фи зич ка де о ба, већ исто та ко де о ба 
од ре ђи ва њем иде ал них де ло ва на след ни ка у од ре ђе ним ства ри ма (под ву као. Д. Ђ.), чи-
ме они по ста ју су вла сни ци.“

104) Ви ди: N. Ga vel la (1983), стр. 77.
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4.3. Упис пра ва са на след ни ка у јав не ре ги стре

То што су у оста вин ском ре ше њу на зна че ни уде ли са на след-
ни ка на за о став шти ни не зна чи да се у јав не ре ги стре мо гу упи си-
ва ти уде ли са на след ни ка у по је ди ним пра ви ма из за о став шти не. На 
по је ди ним пра ви ма из за о став шти не са на след ни ци се упи су ју као 
за јед ни ча ри. Ако у за о став шти ни има не по крет но сти, прав но сна-
жно оста вин ско ре ше ње (ко је не са др жи спо ра зум са на след ни ка о 
де о би за о став шти не) мо же би ти основ да се укњи жи за јед нич ка 
сво ји на са на след ни ка на не по крет но сти ма из за о став шти не, а не 
да се упи су ју као су вла сни ци са уде ли ма ко ји од го ва ра ју ве ли чи ни 
њи хо ве на след не кво те. На при мер, ако у за о став шти ни по сто је не-
по крет но сти, као вла сни ци се упи су ју сви са на след ни ци, а њи хов 
удео се не на зна ча ва.105)

5. DE LE GE FE REN DA АСПЕКТ

Ана ли за ва же ћих за кон ских нор ми и исто ри је њи хо вог на-
стан ка да ју ви ше осно ва за за кљу чак да у срп ском пра ву са на след-
ни ци има ју по ло жај за јед ни ча ра. Свој ство за јед ни ча ра са на след-
ни ци сти чу у мо мен ту оста ви о че ве смр ти и то оста ју све док се не 
из вр ши де о ба. Има ју ћи у ви ду да се уве ли ко ра ди на до но ше њу 
Гра ђан ског за ко ни ка, по треб но је раз мо три ти да ли ва же ће на след-
но прав не нор ме тре ба про ме ни ти. С тим у ве зи по ста вља ју се два 
пи та ња. Пр во пи та ње ти че се кон цеп та за ко ји тре ба да се опре де ли 
срп ски за ко но да вац. Да ли тре ба за др жа ти кон цепт по ко јем су са-
на след ни ци за јед ни ча ри или би би ло бо ље да се то про ме ни и да се 
на след нич ка за јед ни ца по ста ви као су вла снич ка за јед ни ца? Дру го 
пи та ње се од но си на по тре бу да се пре ци зи ра за кон ска ре гу ла ти ва. 
Ако се за ко но да вац опре де ли за то да за др жи си стем за јед нич ке 
имо ви не, по треб но раз мо три ти да ли има ме ста за евен ту ал не из-
ме не и до пу не нор ми ко ји ма се уре ђу је на след нич ка за јед ни ца ка ко 
би се из бе гле не до у ми це ко је по сто је у те о ри ји и прак си.

5.1. За јед ни ца за јед нич ке ру ке или су вла снич ка за јед ни ца

У на след нич кој за јед ни ци се пре пли ћу ка ко ин те ре си оста-
ви о че вих по ве ри ла ца, та ко и ин те ре си сва ког са на след ни ка.106) 

105) Ви ди чл. 76. ст. 4. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру.

106) Ви ди: H. Brox, стр. 269; Аna-Ma ria Sta ne scu, Die Ver wal tung des Nac hlas ses durch die 
Er ben ge me in schaft zwischen § 2038 und § 2040 BGB, Dis ser ta tion zur Er lan gung des Gra des 
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Због то га на след нич ку за јед ни цу тре ба по сма тра ти ка ко са аспек та 
са на след ни ка, та ко и са аспек та оста ви о че вих по ве ри ла ца.

5.1.1. Аспект са на след ни ка

Су вла снич ка за јед ни ца по го ду је са на след ни ци ма ко ји иду за 
тим да што бр же унов че сво ју на след ну кво ту или део те кво те. У 
су вла снич кој за јед ни ци сва ки са на след ник има удео у сва кој ства-
ри и пра ву из за о став шти не с ко јим мо же сло бод но рас по ла га ти, 
без по тре бе да за то тра жи са гла сност оста лих са на след ни ка. Ло ша 
стра на тог ре ше ња огле да се у то ме што се оста лим са на след ни-
ци ма, про тив њи хо ве во ље, на ме ће тре ће ли це као има лац од ре-
ђе них овла шће ња на по је ди ним пра ви ма из за о став шти не.107) На 
тај на чин, су вла снич ка за јед ни ца омо гу ћа ва сва ком са на след ни ку 
да оту ђе њем свог уде ла оте жа по ло жај оста лих.108) Ако је оста вин-
ска ма са је дин стве на имо вин ско прав на це ли на и ако сва пра ва из 
оста вин ске ма се за јед нич ки при па да ју свим на след ни ци ма, по сто-
ји ви ше мо гућ но сти да се са на след нич ка за јед ни ца раз врг не на 
еко ном ски це лис хо дан на чин. Раз врг ну ће на след нич ке за јед ни це 
би ће мно го те же и ком пли ко ва ни је ако у по је ди ним ства ри ма из 
оста вин ске ма се по сто је уде ли тре ћих ли ца.109) То мо же мо по ка за ти 
на кон крет ном при ме ру. Узми мо да за о став шти ну, из ме ђу оста лог, 
чи не три не по крет но сти и да по сто је три са на след ни ка с јед на ким 
на след ним кво та ма. Узми мо да ље да је сва ки од са на след ни ка оту-
ђио тре ћем ли цу свој су вла снич ки удео у не кој од не по крет но сти. 
Де о ба за о став шти не, у та квом слу ча ју, не би мо гла да бу де је дин-
стве на прав на опе ра ци ја, већ би у по гле ду сва ке не по крет но сти из 
за о став шти не мо рао да се спро во ди по се бан по сту пак за де о бу с 
раз ли чи тим уче ни ци ма.

У за јед ни ци за јед нич ке ру ке са на след ник не ма од ре ђен удео 
у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из оста вин ске ма се. Сто га он 
не мо же рас по ла га ти уде лом у по је ди ном до бру из за о став шти-
не. Са на след ник ко ји хо ће да унов чи свој на след ни део мо ра пр во 
да зах те ва раз врг ну ће (де о бу) на след нич ке за јед ни це. Тек по што 
се раз врг не на след нич ка за јед ни ца, са на след ник мо же сло бод но 
рас по ла га ти оним што му де о бом при пад не. За јед ни ца за јед нич ке 

eines Dok tors der Rec hte der Ju ri stischen Fakultät der Universität Aug sburg, Aug sburg 2013, 
стр. 5 и да ље.

107) Ви ди: Horst Bart ho lo meyczik, „Mer he it von Er ben“, у ко мен та ру за ко на: Hand kom men tar 
zum Bürger lic hen Ge set zbuch (Hrsg: Wal ter Er man), Aschen dorffsche Ver lag buc hhan dlung, 
Münster 1967, Band II, стр. 1336.

108) Ви ди: O. Wer ner, стр. 534; A. Hel drich, стр. 536.

109) Ви ди: H. Bart ho lo meyczik, стр.1336. 
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ру ке не да је мо гућ ност ни јед ном са на след ни ку да оте жа по ло жај 
оста лих та ко што ће тре ћем ли цу оту ђи ти удео у по је ди ном до бру 
из за о став шти не.110) У си сте ми ма где су са на след ни ци за јед ни ча ри, 
на след нич ка за јед ни ца је та ко ђе усме ре на на де о бу. Реч ју Брок са, 
она је „ро ђе на као ли кви да ци о на за јед ни ца“.111) Али, на су прот су-
вла снич кој за јед ни ци, чвр ста ве за ко ја по сто ји из ме ђу за јед ни ча ра 
пру жа га ран ти је да ће та де о ба би ти спро ве де на це лис ход но, уз 
ува жа ва ње ин те ре са свих са на след ни ка. У то ме је пре и мућ ство за-
јед ни це за јед нич ке ру ке у од но су на су вла снич ку за јед ни цу. С дру-
ге стра не, си стем за јед нич ке ру ке во ди ра чу на и о ин те ре си ма са-
на след ни ка ко ји же ли да што пре унов чи сво је на сле ђе. Пре све га, 
сва ки са на след ник мо же да зах те ва де о бу на след нич ке за јед ни це. 
Осим то га, сва ки са на след ник има мо гућ ност да уз на кна ду усту пи 
свој на след ни део дру гом са на след ни ку или тре ћем ли цу. Усту па ње 
на след ног де ла (тј. уде ла у оста вин ској ма си, а не уде ла у по је ди-
ној ства ри из оста вин ске ма се) тре ћем ли цу не ути че на оп ста нак 
оста вин ске ма се као за себ не имо вин ско прав не це ли не, не сма њу је 
ње ну вред ност ни ти ком пли ку је де о бу на след ства ти ме што раз ли-
чи та ли ца фи гу ри ра ју као има о ци уде ла у по је ди ним ста ври ма из 
за о став шти не.112)

Си стем за јед нич ке имо ви не пру жа ве ће га ран ти је за при ме-
ну уста но ве ура чу на ва ња по кло на и ле га та у за кон ски на след ни 
део (col la tio bo no rum). Су шти на те уста но ве огле да се у то ме што 
се при ли ком де о бе за о став шти не узи ма ју у об зир по кло ни и ле га ти 
ко је је не ки са на след ник до био од оста ви о ца (чл. 66. – 77. ЗОН). 
Col la tio bo no rum не иде за тим да ме ња ве ли чи ну за кон ских на-
след них кво та. Та уста но ва до во ди до то га да се за о став шти на не 
де ли пре ма за кон ским на след ним кво та ма, већ пре ма јед ном ко ри-
го ва ном кри те ри ју му ко ји узи ма у об зир по кло не и ле га те ко је је 
оста ви лац оста вио не ком од за кон ских на след ни ка.113) Срп ско пра-

110) Ви ди: W. Schlüter, стр. 234. Упо ре ди: А. Еscher, стр. 383, ко ји сма тра да је швај цар ски 
за ко но да вац, упр кос то ме што је за јед ни цу за јед нич ке ру ке те шко те о риј ски схва ти ти 
и об ја сни ти, учи нио пра ви из бор ти ме што је на след нич ку за јед ни цу кон ци пи рао по 
прин ци пу за јед нич ке ру ке. Овај аутор као нај ве ће пре и мућ ство прин ци па за јед нич ке 
ру ке на во ди то што по је ди ни са на след ник не мо же оту ђе њем уде ла у по је ди ној ства ри 
из за о став шти не на мет ну ти оста лим са на след ни ци ма „не же ље ног спо ља шњег уче сни-
ка“ у на след нич кој за јед ни ци.

111)  Ви ди: H. Brox, стр. 292.

112) Упо ре ди: W. Schlüter, стр. 234, ко ји ис ти че да се за бра ном рас по ла га ња уде лом на по-
је ди ним ства ри ма из за о став шти не са на след ни ци шти те од си ту а ци је у ко јој у по гле ду 
по је ди них ства ри из за о став шти не мо ра ју да се де ле с раз ли чи тим тре ћим ли ци ма. У 
том сми слу ви ди и од лу ку не мач ког Са ве зног вр хов ног су да: BGH, 14. 10. 1968. – III ZR 
73/66, Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, Heft 3/1969, стр. 92.

113) Бли же о то ме, са упу ћи ва њи ма, ви ди: Д. Ђур ђе вић (2010), стр. 349 и да ље.
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во при хва та си стем иде ал не ко ла ци је114): са на след ни ку ко ји ни је 
до био по клон ис пла ћу је се из за о став шти не од го ва ра ју ћа сра змер-
на вред ност, па се по сле то га оста так оста вин ске ма се де ли пре ма 
ве ли чи ни на след них кво та (чл. 69. ст. 1. ЗОН). То се мо же илу стро-
ва ти кон крет ним при ме ром. Узми мо да оста ви лац има дво је де це и 
да је ста ри јем де те ту за жи во та учи нио по клон ко ји вре ди 100.000 
евра. Мла ђем де те ту се из за о став шти не да је вред ност 100.000 
евра, а оно што оста не у оста вин ској ма си де ли се ме ђу де цом на 
јед на ке де ло ве.115) Ако за о став шти ну чи ни ку ћа чи ја је вред ност 
150.000 евра, то би зна чи ло да при ли ком де о бе за о став шти не мла-
ђе де те на име ко ла ци је до би ја 2/3 ку ће, а да се пре о ста ла 1/3 де ли 
из ме ђу де це на јед на ке де ло ве, та ко да у крај њем ис хо ду мла ђе де-
те до би ја на су вла снич ки удео у ку ћи из за о став шти не ко ји из но си 
5/6, а ста ри јем де те ту би при па ла 1/6.

Ин сти тут ура чу на ва ња по кло на и ле га та ефи ка сни је се спро-
во ди ако је за о став шти на у ре жи му за јед нич ке имо ви не, тј. ако 
са на след ни ци не ма ју уде ле у по је ди ним ства ри ма и пра ви ма из 
оста вин ске ма се ко ји ма би мо гли сло бод но да рас по ла жу. Ако би у 
прет ход ном при ме ру на след нич ка за јед ни ца би ла кон ци пи ра на као 
су вла снич ка за јед ни ца, сва ко де те би у тре нут ку смр ти има ло по 
1/2 ку ће. Ста ри је де те би мо гло да оту ђи свој удео и да та ко спре чи 
при ме ну ко ла ци је. Мла ђем де те ту би ста ја ла на рас по ла га њу ту жба 
из нео сно ва ног обо га ће ња, али то ће му, као и у мно гим дру гим 
слу ча је ви ма ка да се уме сто ствар ног пра ва стек не по тра жи ва ње, 
пред ста вља ти сла бу уте ху.

5.1.2. Аспект оста ви о че вих по ве ри ла ца

Смрт оста ви о ца мо же се не по вољ но од ра зи ти на ње го ве по-
ве ри о це јер се, с јед не стра не, про тив њи хо ве во ље ме ња ду жник 
у обли га ци о ном од но су, а, с дру ге стра не, до би ја ју кон ку рен ци ју 
оли че ну у лич ним по ве ри о ци ма на след ни ка.116) Ако по сто ји ве-
ћи број на след ни ка, ве ћи је ри зик за оста ви о че ве по ве ри о це, јер 
је с ве ћим бро јем на след ни ка мо гућ и ве ћи број њи хо вих лич них 
по ве ри ла ца ко ји би мо гли да на пла те сво ја по тра жи ва ња из оста-
вин ске ма се. Због то га оста ви о че ви по ве ри о ци има ју ин те рес да се 
за о став шти на одр жи као је дин стве на „имо вин ска ба за“ за на ми-

114) Ibid.

115) Ако до бра ко ја је оста ви лац имао у тре нут ку смр ти ни су до вољ на да се на след ни ку 
ко ји зах те ва ко ла ци ју ис пла ти од го ва ра ју ћа вред ност, са на след ник ни је ду жан да вра ћа 
по клон или део по кло на (чл. 69. ЗОН).

116) О ути ца ју на сле ђи ва ња на по ло жај оста ви о че вих по ве ри ла ца, ви ди: H. Brox, стр. 374-
375; K. Musche ler, Bd. II, стр. 1804-1806.
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ре ње оста ви о че вих ду го ва. Њи ма је јед но став ни је да као ду жни ка 
има ју оста вин ску ма су (по себ ну имо вин ско прав ну це ли ну) не го 
ви ше ду жни ка ко ји су из ме ђу се бе раз де ли ли оста ви о че ву имо ви-
ну.117) До кле год за о став шти на оп ста је као имо вин ско прав на це ли-
на одво је на од по себ них имо ви на са на след ни ка, лич ни по ве ри о ци 
са на след ни ка не мо гу на ми ри ти сво је тра жби не из ства ри и пра ва 
ко ја при па да ју оста вин ској ма си.118) Осим то га, ни је дан са на след-
ник ни је вла стан да оту ђи удео у по је ди ном пра ву из за о став шти не 
(јер та кав удео не ма) и да на тај на чин ума њи вред ност оста вин-
ске ма се. За шти ти ин те ре са по ве ри ла ца по себ но по го ду је пра ви ло 
са др жа но у § 2046 BGB, ко је пред ви ђа да при ли ком де о бе мо ра ју 
пр во ис пла ти ти ду го ви оста вин ске ма се. То пра ви ло тре ба при хва-
ти ти и за срп ско пра во.

5.2. Пре ци зи ра ње за кон ске ре гу ла ти ве
По ла зе ћи од то га да ви ше ар гу ме на та го во ри у при лог то ме 

да се у срп ском пра ву за др жи ре ше ње по ко јем је на след нич ка за-
јед ни ца по ста вље на као за јед ни ца за јед нич ке ру ке, нео п ход но је 
из вр ши ти и од ре ђе на пре ци зи ра ња у за кон ској ре гу ла ти ви ка ко би 
се из бе гле за бу не ко је по сто је у те о ри ји и суд ској прак си.

Пре све га, нео п ход но је да за ко но да вац екс пли цит но опре-
де ли прав ну при ро ду на след нич ке за јед ни це. То се мо же учи ни ти 
по узо ру на § 2032. BGB, где је про пи са но да је за о став шти на за-
јед нич ка сво ји на свих са на след ни ка. У скла ду с тим тре ба ло би 
пре фор му ли са ти чл. 229. ст. 1. ва же ћег ЗОН, од но сно чл. 2831. ст. 
1. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка, та ко да та од ред ба гла си: „До 
де о бе за о став шти на је за јед нич ка имо ви на на след ни ка ко јом они 
за јед нич ки упра вља ју и рас по ла жу.“

Да би се у прак тич ној при ме ни пра ва пред у пре ди ла сва ка 
за бу на, нео п ход но је уре ди ти овла шће ња ко ја са на след ни ци има ју 
у по гле ду ства ри и пра ва из за о став шти не. И ов де би као узор мо-
гло да по слу жи од го ва ра ју ће пра ви ло не мач ког пра ва, кон крет но 
§ 2033. ст. 2. BGB, али мо ди фи ко ва но у скла ду с кри ти ка ма ко је 
том пра ви лу упу ти ла не мач ка прав на на у ка.119) Пред ла же мо да се у 
чл. 2833. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка пред ви ди но ви став 4. 
ко ји би гла сио: „До де о бе на след ства на след ник не ма удео у по је-
ди ној ства ри и пра ву из за о став шти не ко јим би мо гао са мо стал но 
да рас по ла же.“

117) У том сми слу, ви ди: А. Hel drich, стр. 536; U. von Lübtow, Bd. II, стр. 799; L. Mic hal ski, 
стр. 333.

118) Ви ди: H. Lan ge, K. Kuc hin ke, стр. 1086.

119) Ви ди го ре фу сно та бр. 45.
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Да би се пре ци зи ра ло шта се сма тра де о бом за о став шти не, 
иза чл. 2833. Рад ног тек ста Гра ђан ског за ко ни ка по треб но је пред-
ви де ти но ви члан ко ји би уре дио на чин де о бе и ко јим би се за шти-
ти ли оста ви о че ви по ве ри о ци. Тај но ви члан би гла сио: „Пре де о бе 
за о став шти не ис пла ћу ју се оста ви о че ви ду го ви. Ако по сто је оста-
ви о че ве оба ве зе ко је ни су до спе ле или ко је су спор не, суд ће од ре-
ди ти при ме ре ну при вре ме ну ме ру за обез бе ђе ње ис пу ње ња оба ве-
зе (нпр. пре да ја ства ри из за о став шти не на чу ва ње по у зда ном ли цу, 
из два ја ње из но са ко ји је по тре бан за по кри ће оба ве зе и ње го во по-
ла га ње на чу ва ње у су ду или код јав ног бе ле жни ка). Суд ће од лу-
чи ти да се де о ба из вр ши у скла ду са оста ви о че вом по след њом во-
љом. Ако оста ви лац ни је пред ви део на чин де о бе, а са на след ни ци 
не по стиг ну спо ра зум о де о би за о став шти не, суд ће од лу чи ти да се 
у ко рист сва ког на след ни ка у сва кој ства ри из за о став шти не уста-
но ви су вла снич ки удео ко ји од го ва ра ве ли чи ни ње го вог на след ног 
де ла, осим ако за по је ди не слу ча је ве за кон не пред ви ђа дру га чи је.“

6. ЗА КЉУ ЧАК

Иако ва же ће срп ско пра во пра во ни је на екс пли ци тан на чин 
уре ди ло прав ну при ро ду на след нич ке за јед ни це, ана ли за нор ми ко-
је уре ђу ју прав не по сле ди це по сто ја ња на след нич ке за јед ни це, као 
и исто риј ско ту ма че ње, упу ћу ју на не сум њив за кљу чак да је реч о 
за јед нич кој имо ви ни, од но сно за јед ни ци за јед нич ке ру ке. Основ на 
ка рак те ри сти ка тог ре ше ња огле да се у то ме што на кон оста ви о че-
ве смр ти за о став шти на на ста вља да ег зи сти ра као имо вин ско прав-
на це ли на одво је на од по себ них имо ви на са на след ни ка. Са на сле-
ди ци има ју од ре ђен удео у за о став шти ни као по себ ној имо ви ни, 
ко јим мо гу под од ре ђе ним усло ви ма рас по ла га ти. У ства ри ма и 
пра ви ма из за о став шти не са на след ни ци не ма ју од ре ђен удео ко јим 
би мо гли да рас по ла жу.

По жељ но је да срп ско пра во оста не при вр же но том кон цеп-
ту. На след нич ку за јед ни цу као за јед ни цу за јед нич ке ру ке ка рак-
те ри ше чвр шћа ве за ме ђу са на след ни ци ма што у крај њој ли ни ји 
омо гу ћу је це лис ход ну де о бу на сле ђе не имо ви не. На след нич ка за-
јед ни ца као за јед ни ца за јед нич ке ру ке ува жа ва ин те ре се свих са на-
след ни ка и спре ча ва их да ума ње оста вин ску ма су оту ђе њем уде ла 
у по је ди ним ства ри ма из за о став шти не. Та кав си стем по го ду је и 
оста ви о че вим по ве ри о ци ма, јер за о став шти на оста је по себ на имо-
вин ско прав на це ли на ре зер ви са на за на ми ре ње њи хо вих по тра жи-
ва ња, ко ју са на след ни ци не мо гу са мо вла сно да ума ње бу ду ћи да 
у по је ди ним пред ме ти ма из за о став шти не не ма ју уде ле ко ји ма би 
мо гли са мо стал но да рас по ла жу.
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LE GAL NA TU RE OF THE COM MU NITY  
OF CO-HE IRS

Re su me
Le gal na tu re of the com mu nity of co-he irs is not ex pli citly de ter-

mi ned in Ser bian law. The re are va ri o us outlo oks on this mat ter, both 
in le gal the ory and in the prac ti ce of the co urts. This pa per pro vi des a 
com pa ra ti ve analysis of a num ber of dif fe rent con cep ti ons of le gal na-
tu re of the com mu nity of co-ha irs, that ha ve de ve lo ped in dif fe rent le gal 
systems of the Euro pean con ti nent, in clu ding Ser bia. The aut hor con-
clu des that the com mu nity of co-ha irs in Ser bian law sho uld be un der-
stood as the com mu nity of jo int ow ners (Ge samt hand sge me in schaft), 
from the mo ment of the de ce dent’s de ath un til the di vi sion of the esta te.

The aut hor al so be li e ves that the pro spec ti ve Ser bian Ci vil Co de, 
which has en te red the pu blic de ba te, sho uld em bra ce the con cept of the 
com mu nity of co-ha irs as the com mu nity of jo int ow ners, and pro po ses 
a mo re pre ci se re gu la tion of this mat ter, in or der to eli mi na te the exi-
sting con fu sion that exists in the ory and prac ti ce.
Key words: di vi sion of the esta te, com mu nity of jo int ow ners (Ge samt hand-

sge me in schaft), jo int pro perty as sets (Gesamthandsvermögen), 
jo int pro perty, com mu nity of co-he irs, co-he irs, co-ow ner ship 
(Mi te i gen tum)
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Правни факултет, Универзитет у Београду

О ДИСКРЕПАНЦИ ИЗМЕЂУ СТВАРНЕ 
И ПРОЦЕСНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 

КОД ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТУЖБИ

Сажетак
Пред мет ана ли зе у овом ра ду је пи та ње дис кре пан це из ме ђу 

ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је као ин сти ту та Гра ђан ског про це-
сног пра ва. Реч је о ста ром и укорењенoм ин сти ту ту на шег пар нич-
ног про це сног пра ва ко ји ис по ља ва спе ци фич но сти у по зи тив ном 
пра ву и то код ор га ни за ци о не ту жбе, за тим у по ступ ци ма са еле-
мен том ино стра но сти као и са аспек та пра ва на пра вич но су ђе ње 
из чл. 6 ст. 1 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма („ЕКЉП“). 
Циљ ра да је да иден ти фи ку је и ана ли зи ра те спе ци фич но сти пр-
вен стве но ко ри шће њем упо ред но прав ног ме то да. Ана ли зом стра-
ног пра ва бо ље упо зна је мо до ма ће пра во па се упо ред но прав ни 
ме тод ко ри сти ра ди бо ље анaлизе до ма ћег за ко но дав ства и суд ске 
прак се. Ана ли зом За ко на о рав но прав но сти по ло ва и За ко на о за-
бра ни дис кри ми на ци је, до ла зи се до за кључ ка да од ред бе ових за-
ко на ко ји ма је да та про це сна ле ги ти ма ци ја од ре ђе ним су бјек ти ма 
на под но ше ње ту жбе тре ба из ме ни ти или из бри са ти.
Kључне ре чи: дис кри ми на ци ја, про це сна ле ги ти ма ци ја, ствар на ле ги ти-

ма ци ја, ор га ни за ци о на ту жба, пра во на пра вич но су ђе ње, 
пар нич ни по ступ ци са еле мен том ино стра но сти
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1. УВОД

Пра во на прав ну за шти ту ужи ва онај ко ји сма тра да је ње го-
во пра во по вре ђе но. Том ли цу при па да пра ву на ту жбу.1) Мо дер ни 
по јам ту жбе у на шем пра ву од го ва ра не мач ком пој му Kla ge за ко ји 
се сма тра да је на стао од рим ског пој ма ac tio.2) Та ко је у рим ском 
пра ву ac tio би ла прав но сред ство ко је је мо гао да ко ри сти ту жи лац 
ка ко би у суд ском по ступ ку пред пре то ром оства рио при ват но прав-
не зах те ве ко је му прав ни по ре дак (при мар но ius ci vi le) при зна је.3) 
Та ко и у по зи тив ном срп ском пра ву, ли це ко је сма тра да му је су-
бјек тив но гра ђан ско прaво по вре ђе но има пра во да по кре не пар-
нич ни по сту пак ра ди за шти те свог пра ва. Прав ни ин сти тут ко јим 
је ре гу ли са но пра во на во ђе ње пар нич ног по ступ ка у сво је име се 
на зи ва про це сна ле ги ти ма ци ја (lo cus stan di), док од го вор на пи та-
ње да ли су пар нич не стран ке ујед но и уче сни ци ма те ри јал но прав-
ног од но са да је ин сти тут ствар не ле ги ти ма ци је.4)

Ствар на и про це сна ле ги ти ма ци ја се по пра ви лу по кла па ју. 
Ме ђу тим, до дис кре пан це из ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци-
је мо же до ћи на осно ву во ље стра на ка и на осно ву за ко на. По пра-
ви лу је раз дел на ли ни ја из ме ђу ствар но и про це сно ле ги ти ми са ног 
ја сно по ву че на. Ме ђу тим, има си ту а ци ја у ко ји ма дис кре пан ца из-
ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је ву че за со бом и не мо гућ-
ност раз гра ни че ња ствар но и про це сно ле ги ти ми са ног, тј. отва ра 
мо гућ ност раз ли чи тих ту ма че ња у прак си. Пред мет пр вог де ла 
овог ра да ће би ти: (i) ана ли за дис кре пан це из ме ђу ствар не и про-
це сне ле ги ти ма ци је на осно ву за ко на у срп ском пра ву, (ii) ди ле ме 
на ста ле у не мач ком пра ву по во дом ту ма че ња па ра гра фа 3. За ко на 
о ту жба ма на не чи ње ње,5) (iii) зна чај дис кре пан це из ме ђу ствар не 
и про це сне ле ги ти ма ци је по сма тран кроз од нос с пи та њем су бјек-
тив них гра ни ца прав но сна жно сти пре су де. У дру гом де лу би ће 
раз ма тра но пи та ње дис кре пан це из ме ђу ствар не и про це сне ле ги-
ти ма ци је у по ступ ци ма са еле мен том ино стра но сти. Тре ћи оде љак 

1) Ви ше о пој му пра ва на ту жбу: Алек сан дар Јак шић, Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра-
ви ма- ко мен тар, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2006, стр. 174-180.

2) Ми хај ло Ди ка, Пра во на ту жбу, док тор ска ди сер та ци ја, За греб, 1987, стр. 13.

3) Ibid., стр.15.

4) Алек сан дар Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2012, стр. 
221.

5) Aнализа ове од ред бе је при мен љи ва и у на шој на у ци има ју ћи у ви ду да ука зу је на по-
тен ци јал не про бле ме ко ји услед дис кре пан це из ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је 
мо гу да на ста ну.
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са гле да ва пред мет овог ра да са аспек та пра ва на пра вич но су ђе ње 
и кроз прак су Европ ског су да за људ ска пра ва („ЕСЉП“).

2. ДИС КРЕ ПАН ЦА НА ОСНО ВУ ЗА КО НА

До дис кре пан це из ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је 
мо же до ћи на осно ву за ко на и на осно ву прав ног по сла нпр. уко-
ли ко ту жи лац у то ку по ступ ка оту ђи пра во о ко ме је спор. Пред мет 
из у ча ва ња овог ра да би ће дис кре пан ца из ме ђу ствар не и про це сне 
ле ги ти ма ци је до ко је до ла зи на осно ву за ко на. На и ме, дис кре пан ца 
по сто ји у слу ча ју ка да за кон да је овла шће ње од ре ђе ним су бјек ти ма 
на по кре та ње пар нич ног по ступ ка о ту ђем пра ву.6) У на шем пра ву 
је да то овла шће ње од ре ђе ним др жав ним ор га ни ма и дру гим ли ци-
ма да по кре ну пар нич ни по сту пак о ту ђем пра ву. Та кво овла шће ње 
има ју јав ни ту жи лац по ту жби за утвр ђе ње не по сто ја ња бра ка (чл. 
211. По ро дич ног за ко на), по ту жби за по ни штај бра ка (чл. 212. По-
ро дич ног за ко на), јав ни ту жи лац и ор ган ста ра тељ ства по ту жби 
за за шти ту пра ва де те та (чл. 263. ст. 1. По ро дич ног за ко на). За-
ко ном о за бра ни дис кри ми на ци је („ЗЗД“), про це сна ле ги ти ма ци ја 
ни је да та са мо су бјек ти ма јав ног пра ва, већ и удру же њи ма, па та ко 
ту жбе из чла на 43. ст. 1. тач. 1, 2, 3. и тач. 5. тог за ко на (ор га ни за-
ци о на ту жба) мо же под не ти по ве ре ник и ор га ни за ци ја ко ја се ба ви 
за шти том људ ских пра ва, од но сно пра ва од ре ђе не гру пе ли ца. Да-
кле, за раз ли ку од тра ди ци о нал ног овла шће ња јав ног ту жи о ца да 
као стран ка во ди по сту пак о ту ђем пра ву, ЗЗД-ом је про пи са но да 
ову ту жбу мо же да под не се „ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том 
људ ских пра ва“. За кон не про пи су је ни ка кве до дат не кри те ри ју ме 
ко ји би ква ли фи ко ва ли та кву ор га ни за ци ју на под но ше ње ту жбе. 
Чла ном 43. За ко на о рав но прав но сти по ло ва („ЗРП“) ре гу ли са но 
је пи та ње овла шће ња на по кре та ње пар нич ног по ступ ка у слу ча ју 
дис кри ми на ци је ко јим су по вре ђе на пра ва ве ћег бро ја ли ца, па су 
у том слу ча ју на под но ше ње ту жбе овла шће на удру же ња чи ји су 
ци ље ви ве за ни за уна пре ђе ње рав но прав но сти по ло ва и син ди ка ти 
ако је дис кри ми на ци јом по вре ђен ве ћи број ли ца.

По ста вља се пи та ње од ре ђе ња ствар не и про це сне ле ги ти-
ма ци је код ова квог овла шће ња за ко лек тив ну за шти ту пу тем ор-
га ни за ци о не ту жбе. У упо ред ном пра ву је ово пи та ње мно го ви ше 
раз ма тра но не го у срп ском пра ву, а по себ но је ак тив ну ди ску си ју 

6) Алек сан дар Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2012, стр. 
222.
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под ста кло ту ма че ње од ред бе па ра гра фа 3. не мач ког За ко на о ту-
жба ма на не чи ње ње.

3. АНА ЛИ ЗА ПА РА ГРА ФА 3. НЕ МАЧ КОГ  
ЗА КО НА О ТУ ЖБА МА НА НЕ ЧИ ЊЕ ЊЕ

Не мач ки За кон о ту жба ма на не чи ње ње ре гу ли ше ор га ни за-
ци о ну ту жбу у обла сти за шти те пра ва по тро ша ча. За раз ма тра ње 
пи та ња про це сне и ствар не ле ги ти ма ци је код ор га ни за ци о не ту жбе 
без зна ча ја је у ко јој обла сти ма те ри јал ног пра ва се ту жба при ме-
њу је, па се за кључ ци не мач ких те о ре ти ча ра мо гу ко ри сти ти и ши-
ре, а њи хо ва ар гу мен та ци ја је од зна ча ја и у на шем пра ву. Нај пре 
се по ста ви ло пи та ње од ре ђи ва ња ствар не ле ги ти ма ци је. На и ме, 
ор га ни за ци о ном ту жбом, ко ја је пред ви ђе на овим за ко ном, шти-
те се ко лек тив на пра ва по тро ша ча. Та пра ва су у прав ној те о ри-
ји де фи ни са на као тран син ди ви ду ал на, а по себ но се на гла ша ва да 
не пред ста вља ју прост скуп пра ва по је ди на ца, већ да на ди ла зе тај 
скуп.7) Све то оте жа ва од ре ђе ње ствар но ле ги ти ми са ног ли ца па и 
раз гра ни че ње ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је код ове ор га ни за-
ци о не ту жбе. Ар гу мен та ци ја ко ја је да та у не мач кој те о ри ји при ли-
ком ту ма че ња овог чла на је при мен љи ва на де фи ни са ње про бле ма 
ко ји мо гу на ста ти он да ка да по сто ји дис кре пан ца из ме ђу ствар не и 
про це сне ле ги ти ма ци је.

Не мач ки За кон о ту жба ма на не чи ње ње у па ра гра фу 3. од ре-
ђу је да „пра ва де фи ни са на у 1. и 2. па ра гра фу овог за ко на при па да-
ју...“. На осно ву је зич ког ту ма че ња ове од ред бе вла да ју ћи део ак ту-
ел не прав не те о ри је и прак се за кљу чу је да удру же ња има ју ствар ну 
ле ги ти ма ци ју да под не су ту жбу за по ни штај не пра вич них од ред би 
оп штих усло ва по сло ва ња. Вр хов ни суд СР Не мач ке је у пре су ди 
до не тој 21.2.1990. го ди не на вео да је пра во удру же ња на под но ше-
ње ту жбе ма те ри јал но прав ног ка рак те ра. Вр хов ни суд СР Не мач ке 
се да ље по зи ва на то да до та да шња суд ска прак са не мач ких су до ва 
ка рак те ри ше пра во удру же ња на под но ше ње ту жбе као ма те ри јал-
но пра во.8) Ово ми шље ње ко је је из нео Вр хов ни суд СР Не мач ке је 
по твр ђе но од стра не прав не те о ри је и прак се. Не ки ауто ри, као што 

7) Ви ше о то ме: Бран ка Ба бо вић, „За шти та ко лек тив них ин те ре са по тро ша ча“, Ана ли ПФ 
2/2014,Прав ни фа кул тет, Бе о град, стр. 217-218.

8) Пре су да VII се на та Вр хов ног су да Не мач ке од 21.2.1990. ци ти ра но пре ма Chen guo 
Zhang, Kol lek ti ver Rechtschutz nach dem de utschen Un ter las sung skla ge ge setz, Cu vil li er, 
Göttingen, 2009, стр. 98.
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је Хен сен9), по твр ђу ју ово ста но ви ште ар гу мен та ци јом да удру-
же ња има ју ствар ну ле ги ти ма ци ју иако ни је реч о по вре ди пра ва 
и ин те ре са удру же ња, већ да је реч о по вре ди за штит ног објек та 
за ко на, по што је ствар на ле ги ти ма ци ја удру же њи ма да та у јав ном 
ин те ре су.10)

Ова кво схва та ње де ли и Хен кел11) ко ји ис ти че да се не га тив-
ни кон дем на тор ни зах тев на чи је су под но ше ње овла шће на удру-
же ња раз ли ку је од оста лих та квих зах те ва по то ме што се у овом 
слу ча ју не ра ди о за ди ра њу у соп стве ну сфе ру удру же ња, већ се 
прав ни ин те рес удру же ња са сто ји у то ме што је по вре ђе на сфе ра 
дру гих ли ца.12) Нпр. ако је реч о за шти ти пра ва по тро ша ча, они 
ни су у си ту а ци ји да са ми фор ми ра ју гру пу ко ја ће би ти но си лац 
ко лек тив них пра ва и ин те ре са, већ су са мо но си о ци од ре ђе не уло-
ге.13)

Ипак, с об зи ром на при ро ду по ступ ка, Гилс14) ис ти че да овла-
шће но удру же ње има про це сну ле ги ти ма ци ју по за ко ну и за сту па 
ин те ре се гру пе по тро ша ча ко јој као ко лек ти ву при па да ју од ре ђе на 
пра ва и ин те ре си.15) Да кле, по овом схва та њу, пра во или ин те рес 
при па да ко лек ти ву, а овла шће но удру же ње има про це сну ле ги ти-
ма ци ју по осно ву за ко на.

Пре ма Гил су, на ма те ри јал но прав ном ни воу реч је о ко лек-
тив ном пра ву или ин те ре су од ре ђе не гру пе чи ја су пра ва или ин те-
ре си по вре ђе ни од стра не ту же ног. На про це сном ни воу се, пре ма 
овом ауто ру, не утвр ђу је од ре ђе ност сва ког по је ди ног ли ца ко јем је 
по вре ђе но пра во или ин те рес, јер удру же ње не по сту па пред су дом 
на осно ву овла шће ња тих ли ца, већ на осно ву овла шће ња ко је му 
је за ко ном при зна то.

9) Неnsen, Ul mer/Brand ner/Hen sen, AGB Recht, Keln, Ot to Schmitd Ver lag, 2001, стр. 23, ци-
ти ра но пре ма Chen guo Zhang, Kol lek ti ver Rechtschutz nach dem de utschen Un ter las sung-
skla ge ge setz, Cu vil li er, Göttingen, 2009, стр 23.

10) Chen guo Zhang, Kol lek ti ver Rechtschutz nach dem de utschen Un ter las sung skla ge ge setz, Cu-
vil li er, Göttingen, 2009, стр. 98.

11) Wol fram Hen ckel, „Vor be u gen der Rechtschutz im Zi vil recht“, Ar chiv für die ci vi li stische 
Pra xis (AcP), Tübin gen, 174 (1974), стр. 137.

12) Chen guo Zhang, Kol lek ti ver Rechtschutz nach dem de utschen Un ter las sung skla ge ge setz, Cu-
vil li er, Göttingen, 2009, стр. 21.

13) Ibid., стр. 52.

14) Pe ter Gil les, „Pro zes srec htlic her Pro ble me von Ver bra uc her po li tischer Be de u tung bei den ne-
uen Ver bra uc her ver band skla gen im de utschen Zi vil recht“, Ze itschrift für Zi vil pro zess 98, Carl 
Heymans Ver lag, Köln, стр. 1.

15) Ibid., стр. 1-10.
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С об зи ром на при ро ду ко лек тив них пра ва и ин те ре са гра-
ђа на, као тран син ди ви ду ал них пра ва, бли жи смо да при хва ти мо 
ста но ви ште Гил са ко ји у овом слу ча ју и уоб ли ча ва дис кре пан цу 
из ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је у ин сти ту те по зи тив ног 
пар нич ног про це сног пра ва.

4. ЗНА ЧАЈ ДИС КРЕ ПАН ЦЕ ИЗ МЕ ЂУ  
СТВАР НЕ И ПРО ЦЕ СНЕ ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈЕ

Зна чај дис кре пан це из ме ђу ствар не и про це сне ле ги тим ци-
је је у то ме да пре су да не де лу је са мо пре ма про це сно ле ги ти ми-
са ном ко ји во ди пар ни цу у сво је име о ту ђем пра ву, већ и пре ма 
ствар но ле ги ти ми са ном на ко га је нпр. пре не то пра во или ствар 
ко је је пред мет ту жбе16) нпр. ка да је сте кло ствар или пра во то ком 
пар ни це.17) Ово је је дан од из у зе та ка од пра ви ла да пре су да де лу-
је in ter par tes. Из у зе ци од пра ви ла да пра во сна жна пре су да де лу је 
in ter par tes су са др жа ни у од ред би чла на 360. став 2. ЗППа пре ма 
ко јој пра во сна жна пре су да де лу је пре ма тре ћим ли ци ма због: (i) 
при ро де спор ног пра ва или прав ног од но са, (ii) при ро де пра ва или 
прав ног од но са ко ји по сто ји пре ма тре ћим ли ци ма, (iii) ка да је то 
за ко ном из ри чи то пред ви ђе но. Уко ли ко би се ове од ред бе ЗППа 
сход но при ме њи ва ле на по сту пак у ан ти ди скри ми на тор ним пар-
ни ца ма у ко ји ма је по вре ђе но пра во ве ћег кру га ли ца или уоп ште-
но у би ло ко јем по ступ ку по ор га ни за ци о ној ту жби, по ста вља ју се 
сле де ћа пи та ња:

1) Ко су стран ке у по ступ ку, пре ма оп штем ре жи му у ко јем 
пре су да де лу је in ter par tes?

2) Да ли у слу ча ју од би ја ју ће пре су де у по ступ ку ко је је 
по кре ну ло јед но овла шће но ли це, ту жбу мо же под не ти 
не ко дру го ли це?

3) Да ли има раз ло га за за кон ско про ши ре ње су бјек тив них 
гра ни ца пра во сна жно сти?

Од го вор на пр во пи та ње ни је јед но став но про на ћи. На и ме, 
на стра ни ту жи о ца у по ступ ку по ор га ни за ци о ној ту жби уче ству је 
ли це ко је у скла ду са за ко ном има про це сну ле ги ти ма ци ју да за сту-
па ко лек тив не ин те ре се гра ђа на.

Уко ли ко суд на ђе да је ту жбе ни зах тев осно ван, он ће би ти 
осно ван пре ма но си о ци ма ко лек тив ног ин те ре са. Има ју ћи у ви ду 

16) Алек са дар Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град, Прав ни фа кул тет, 2012, стр. 
531-532.

17) Ibid., стр. 224.
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при ро ду ту жбе ног зах те ва у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, од но сно чи-
ње ни цу да је реч о не га тив ним кон дем на тор ним зах те ви ма, зна чај 
овог пи та ња је ма ли у слу ча ју ка да је ту жбе ни зах тев усво јен. Ме-
ђу тим, уко ли ко суд од би је ту жбе ни зах тев по ста вља се пи та ње да 
ли дру ги овла шће ни су бјект или по је ди нац чи је је пра во по вре ђе но 
мо же под не ти но ви ту жбе ни зах тев.

На ово се на до ве зу је и дру го пи та ње. Од го вор је уско ве-
зан за пи та ње ли ти спен ден ци је. Има ју ћи у ви ду да ви ше су бје ка та 
мо же по кре ну ти по сту пак по ор га ни за ци о ној ту жби, по ста вља се 
пи та ње шта се де ша ва уко ли ко они то и учи не.

С об зи ром да је при ро да зах те ва та ква да се по сту пак мо же 
ре ши ти са мо на исти на чин пре ма свим су бјек ти ма јер је ко лек тив-
ни ин те рес је дан, по ста вља се пи та ње у че му је свр ха во ђе ња ви ше 
по сту па ка о истом. Да ли би то до ве ло са мо до зло у по тре бе про це-
сних овла шће ња где би ту жи о ци во ди ли ви ше спо ро ва све док не ки 
од њих не успе?18) Да ли би та ква ре гу ла ти ва су штин ски мо гла да 
до ве де ту же ног у си ту а ци ју да му бу де по вре ђе но пра во на рав но-
прав ност у ко ри шће њу про це сних сред ста ва?

Ор га ни за ци о на ту жба се, као и по пу лар на ту жба19) под но си 
не за ви сно од во ље оста лих по тен ци јал них ту жи ла ца, од но сно не-
за ви сно од во ље има ла ца ко лек тив ног ин те ре са. По пу лар ну ту жбу 
под но си по је ди нац, а ор га ни за ци о ну ту жбу под но си удру же ње, 
њи хов са вез или дру га ор га ни за ци ја. Док би код по пу лар не ту жбе с 
пра вом мо гло да се ар гу мен ту је, да то што је по је ди нац во дио спор 
мо же би ти на ште ту оста лих по тен ци јал них ту жи ла ца уко ли ко је 
то чи нио ло ше20), код ор га ни за ци о не ту жбе би иста ова ар гу мен та-
ци ја мо гла да ва жи са мо са ве ли ком ре зер вом. На и ме, по сту пак по 
ор га ни за ци о ној ту жби по кре ћу су бјек ти ко ји су „про фе си о на ли зо-
ва ни“ у тој обла сти и ко ји су мо ра ли да ис пу не од ре ђе не за кон ске 
усло ве да би сте кли овла шће ње на под но ше ње ту жбе за за шти ту 
ко лек тив них пра ва и ин те ре са, па је уто ли ко сум ња у пра вил но во-
ђе ње по ступ ка ма ња.

Тре ће пи та ње би би ло да ли има раз ло га за про ши ре ње су-
бјек тив них гра ни ца пра во сна жно сти пре су де до не те у по ступ ку за 
за шти ту ко лек тив них пра ва и ин те ре са.

Уко ли ко се у по ступ ку по ор га ни за ци о ној ту жби до не се пре-
су да пре ма јед ном ту же ном тр гов цу ко јом би би ла за бра ње на од-

18) Та ко код по пу лар не ту жбе: Ве сна Ра кић-Во ди не лић, „Еко ло шка ту жба (члан 156. За ко на 
о обли га ци о ним од но си ма)“ у Прав ни жи вот, 4-5/89, Те мат ски број За кон о обли га ци о-
ним од но си ма, Удру же ње прав ни ка Ју го сла ви је, Бе о град, 1989, стр. 882.

19) Ibid., стр. 883.

20) Ibid.
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ре ђе на не пра вич на од ред ба у по тро шач ком уго во ру, по ста вља се 
пи та ње ка кво би мо гло би ти деј ство те пре су де у евен ту ал ном по-
ступ ку пре ма дру гом ту же ном тр гов цу ко ји ко ри сти иден тич ну од-
ред бу.

На и ме, у по ступ ку по ор га ни за ци о ној ту жби се вр ши ап-
стракт на кон тро ла. При ме ра ра ди, циљ са ме ту жбе био би да се из-
вр ши кон тро ла оп штих усло ва по сло ва ња од но сно по сту па ња ту-
жи ла ца. Део те кон тро ле вр ши се у пар нич ном по ступ ку, на чи је су 
по кре та ње овла шће на удру же ња. Има ју ћи то у ви ду, тре ба ло би да 
по ни штај не ке од ред бе оп штих усло ва по сло ва ња ва жи у свим по-
ступ ци ма у ко ји ма се ја вља та од ред ба, а не са мо у по ступ ку у ко ме 
је до не та. Са мо на тај на чин би био оства рен циљ суд ске за шти те.21)

Та ко је у Не мач кој, при ли ком пи са ња За ко на о ту жба ма на 
не чи ње ње, по кре ну та рас пра ва око то га да ли за ко ном тре ба пред-
ви де ти да ту жбе ни зах тев у овом слу ча ју бу де утвр ђу ју ћи или оба-
ве зу ју ћи. Уко ли ко би из ре ка пре су де би ла утвр ђу ју ћа он да би био 
ство рен пред у слов да се лак ше фак тич ки про ши ре су бјек тив не 
гра ни це пра во сна жно сти пре су де до не те у том по ступ ку. Уко ли ко 
би из ре ка би ла кон дем на тор на, он да би био оба ве зан тач но од ре ђе-
ни ту же ни, па би пре су да де ло ва ла са мо пре ма ње му, а не и пре ма 
дру гим ли ци ма, нпр. дру гим тр гов ци ма ко ји вр ше ту исту не по-
ште ну прак су.22)

У Пољ ској23) је за ко ном пред ви ђе но про ши ре ње су бјек тив-
них гра ни ца пра во сна жно сти пре су де у по ступ ку ко ји је во ђен за 
за шти ту ко лек тив них пра ва и ин те ре са. На и ме, уко ли ко је ту жба 
под не та са зах те вом за по ни штај од ред бе оп штих усло ва по сло ва-
ња ко јом се кр ше пра ва по тро ша ча, суд вр ши ап стракт ну кон тро лу 
те од ред бе. У слу ча ју да је пра во сна жном пре су дом од ред ба обри-
са на, она се упи су је у по се бан јав ни ре ги стар осно ван по себ но за 
ту свр ху. Пре ма из ри чи тој за кон ској ре гу ла ци ји ова ква пре су да де-
лу је er ga om nes.24) Да кле, уко ли ко не ко ли це бу де да ље ко ри сти-
ло ова кву од ред бу у дру гим уго во ри ма сма тра ће се да кр ши пра ва 
по тро ша ча.

21) Chen guo Zhang, Kol lek ti ver Rechtschutz nach dem de utschen Un ter las sung skla ge ge setz, Cu-
vil li er, Göttingen, 2009, стр. 33.

22) Ibid., стр.55.

23) Ma rek Sa fjan, Lu kasz Gorywo da, Ag ni es zka Jan szuk, „Ta king the Col lec ti ve In te rests of 
Con su mer Se ri o usly: a vi ew from Po land“, Ca fag gi Fa bri zio, Mic klitz Hans-W, New Fron-
ti ers of Con su mer Pro tec tion, The In ter play Bet we en Pri va te and Pu blic En for ce ment, Ant-
werp, In ter sen tia 2009, стр. 171-206.

24) Ibid., стр. 184.
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5. АН ТИ ДИ СКРИ МИ НА ТОР СКО  

ЗА КО НО ДАВ СТВО

Про бле ми ко ји на ста ју дис кре пан цом из ме ђу ствар не и про-
це сне ле ги ти ма ци је по сто је и у срп ском пра ву нпр. код при ме не на-
ве де них од ред би ЗРП и ЗЗД. ЗРП пра ви раз ли ку из ме ђу си ту а ци је у 
ко јој дис кри ми ни са но ли це да је са гла сност за по кре та ње по ступ ка 
и си ту а ци је у ко јој овла шће ни су бјек ти по кре ћу по сту пак без об-
зи ра на би ло ка кво оба ве ште ње дис кри ми ни са них ли ца. ЗЗД у чла-
ну 46. пред ви ђа да ор га ни за ци о ну ту жбу мо же под не ти по ве ре ник 
за за шти ту рав но прав но сти и ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том 
људ ских пра ва, од но сно пра ва од ре ђе не гру пе ли ца. У дру гом ста-
ву истог чла на, на ве де но да ако се дис кри ми на тор но по сту па ње 
од но си ис кљу чи во на од ре ђе но ли це, по ве ре ник за за шти ту рав-
но прав но сти и ор га ни за ци ја ко ја се ба ви за шти том људ ских пра ва, 
од но сно пра ва од ре ђе не гру пе ли ца мо же под не ти ту жбу са мо уз 
при ста нак ли ца (дат у пи сме ном об ли ку) на ко га се од но си дис кри-
ми на тор ско по сту па ње, уко ли ко се од но си на од ре ђе но ли це.

Да кле, оба срп ска ан ти ди скри ми на тор на за ко на пра ве раз ли-
ку из ме ђу си ту а ци је у ко јој ни је ин ди ви ду а ли зи ран ствар но ле ги ти-
ми са ни и си ту а ци је у ко јој је то тач но од ре ђе но ли це дис кри ми ни-
са но. Има ју ћи у ви ду да је ту жбе ни зах тев упра вљен у оба слу ча ја 
пре ма истом ту же ном, по ста вља се пи та ње да ли по сто ји раз ли ка 
у деј ству пре су де пре ма ту жи лач кој стра ни има ју ћи у ви ду две ал-
тер на ти ве на ве де не у ан ти ди скри ми на ци о ном за ко но дав ству. На-
ме ће се за кљу чак да тре ба нај пре од ре ди ти ствар но ле ги ти ми са ног 
код ових ту жби. Ипак, по ста вља се пи та ње ка ко се ин сти тут ствар-
не ле ги ти ма ци је укла па са овим вр ста ма ту жби има ју ћи у ви ду да 
се у по ступ ку у ко ме се шти те ко лек тив на пра ва и ин те ре си вр ши 
ап стракт на кон тро ла. При ме ра ра ди, у обла сти пра ва по тро ша ча, 
циљ са ме ту жбе би био да се из вр ши кон тро ла оп штих усло ва по-
сло ва ња од но сно по сту па ња ту жи ла ца. Део те кон тро ле вр ши се у 
пар нич ном по ступ ку, на чи је су по кре та ње овла шће на удру же ња. 
Има ју ћи то у ви ду, тре ба ло би да по ни штај не ке од ред бе оп штих 
усло ва по сло ва ња ва жи у свим по ступ ци ма у ко ји ма се ја вља та 
од ред ба, а не са мо у по ступ ку у ко ме је до не та. Са мо на тај на чин 
би био оства рен циљ суд ске за шти те.25) По ста вља се пи та ње ка ко 
се ова кав циљ мо же по сти ћи у на шем пар нич ном про це сном пра ву 

25) Chen guo Zhang, Kol lek ti ver Rechtschutz nach dem de utschen Un ter las sung skla ge ge setz, Cu-
vil li er, Göttingen, 2009, стр. 33.
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и да ли је про ши ре ње су бјек тив них гра ни ца прав но сна жно сти пре-
су де пут за оства ре ње тог ци љa.

Спе ци фич ност овог по ступ ка је у то ме да су од ре ђе не ор-
га ни за ци је за ко ном овла шће не да под не су ту жбу о ту ђем пра ву, 
од но сно о пра ву свих ли ца ко ја су но си о ци ко лек тив ног пра ва и 
ин те ре са. Сми сао овог по ступ ка ни је за шти та пра ва чла но ва ор га-
ни за ци је или удру же ња, већ за шти та ко лек тив ног ин те ре са. Ко лек-
тив ни ин те ре си мо гу при па да ти и чла но ви ма овла шће них удру же-
ња, њи хо вих са ве за и дру гих ор га ни за ци ја, али и не мо ра ју.

На по кре та ње по ступ ка у ко ји ма се шти те ко лек тив ни ин-
те ре си не мо ра ју би ти овла шће на са мо удру же ња, већ и њи хо ви 
са ве зи, али и син ди ка ти, ом буд сман, ор га ни упра ве, итд. У упо ред-
ном пра ву је ши ро ка па ле та су бје ка та овла шће них на по кре та ње 
по ступ ка за за шти ту ко лек тив них ин те ре са. Овла шће ни су бјек ти 
су нај че шће удру же ња или су бјек ти јав ног пра ва.26)

Ти су бјек ти су овла шће ни на по кре та ње овог по ступ ка са мо 
ако ис пу не за ко ном про пи са не усло ве. Усло ви су ра зно ли ки, па се 
че сто као услов за сти ца ње овла шће ња тра жи да удру же ње бу де ор-
га ни зо ва но ду же вре ме, да има од ре ђе ни ми ни мал ни број чла но ва, 
као и да мо ра про ћи по сту пак ре ги стра ци је или до би ја ња до зво ле 
пред над ле жним ор га ном. У та квом по ступ ку се про ве ра ва за ко ни-
та устро је ност и пр вен стве но не за ви сност удру же ња.27)

Ка да је реч о јав ним те ли ма, тра жи се да бу ду не за ви сна, сло-
бод на и струч на, а уко ли ко је реч о ор га ни ма упра ве по не кад је 
услов да не вр ше ни ка кве дру ге по сло ве.28) ЗРП, као и ЗЗД не про-
пи су ју ни ка кве до дат не кри те ри ју ме.

У упо ред ном пра ву је дру га чи је. При ме ра ра ди у обла сти 
пра ва по тро ша ча на ни воу ЕУ се во ди ли ста „овла шће них ли ца“ 
из свих др жа ва чла ни ца. Чи ње ни ца да се на ла зе на ли сти омо гу ћа-
ва „овла шће ним ли ци ма“ да под но се ту жбе и у дру гим др жа ва ма 
чла ни ца ма, а не са мо у сво јој ма тич ној. Та ко се оства ру је за шти та 
од пре ко гра нич них по вре да. У Не мач кој су на под но ше ње ор га ни-
за ци о не ту жбе овла шће на са мо она удру же ња ко ја су ре ги стро ва-
на код над ле жног ор га на. Ре ги стра ци ја код над ле жног ор га на има 

26) Ви ше о овла шће њу на под но ше ње ор га ни за ци о не ту жбе у дру гим обла сти ма ма те ри јал-
ног пра ва ви ди у: Бран ка Ба бо вић, „За шти та ко лек тив них ин те ре са по тро ша ча“, Ана ли 
ПФ 2/2014, Бе о град, стр. 223-226.

27) Ha rald Koch, „Die Ver band skla ge in Euro pa“, Ze itschrift für Zi vil pro zess 98, Carl Heymans 
Ver lag, Köln, стр. 423, не за ви сност је из ри чи то зах те ва на и не ким ди рек ти ва ма ЕУ; Mic-
klitz Hans-W. у Ho wells Ger na it, Mic klitz Hans, Wil helm sson Tho mas, Euro pean Fa ir Tra-
ding Law, The Un fa ir Com mer cial Prac ti ces Di rec ti ve, Аshgate, Hampshi re, 2006, стр. 227.

28) Ibid., стр. 228.
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кон сти ту тив но деј ство тј. тек ре ги стра ци јом се удру же ње укљу чу је 
у ли сту овла шће них ли ца и ти ме сти че пра во на под но ше ње ту-
жбе.29) Ка ко у не мач ком, та ко и у аустриј ском пра ву се пра ви раз-
ли ка из ме ђу удру же ња ко ја се фи нан си ра ју из др жав них сред ста ва 
и оних ко ја се фи нан си ра ју на дру ге на чи не. У не мач ком пра ву ва-
жи прет по став ка да удру же ња по тро ша ча ко ја се фи нан си ра ју из 
др жав них сред ста ва ис пу ња ва ју тра же не усло ве.30) Ови кри те ри ју-
ми су по ста вље ни у слу ча ју про ве ре не за ви сно сти и озбиљ но сти 
удру же ња, те ра ди спре ча ва ња зло у по тре ба овла шће ња на за шти ту 
ко лек тив них пра ва и ин те ре са, ко ја не при па да ју удру же њу, али му 
је за ко но до вац по ве рио њи хо ву за шти ту.

Ми клиц31) је по ку шао да по ста ви ми ни мал не стан дар де ко је 
удру же ња мо ра ју да ис пу не да би мо гла да стек ну овла шће ње на 
под но ше ње ту жбе за за шти ту ко лек тив них пра ва и ин те ре са. Пре-
ма овом ауто ру, удру же ње мо ра има ти ста бил ну струк ту ру са стал-
ним ме стом оба вља ња де лат но сти, да бу де од ре ђе не ми ни мал не 
ве ли чи не, да бу де осно ва но на нео д ре ђе но вре ме, да му је ста ту том 
пред ви ђе на од ре ђе на де лат ност као и да је не за ви сно од тр го ва-
ца.32) Ис пу ње њем ових усло ва удру же ње би сте кло ле ги ти ми тет.

За ко но дав на ре ше ња упо ред ног пра ва и на ве де ни ста во ви 
прав не те о ри је на во де на за кљу чак да за ко но дав но ре ше ње срп ског 
ЗПДа и ЗР Па ни је пот пу но.

6. ДИС КРЕ ПАН ЦА ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НЕ  
И ПРО ЦЕ СНЕ ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈЕ  

У ПО СТУП ЦИ МА СА ЕЛЕМЕНТОМ 
ИНО СТРА НО СТИ

Ка ко јe пи та ње ствар не ле ги ти ма ци је пи та ње ма те ри јал ног 
пра ва, суд по при го во ру не до стат ка ствар не ле ги ти ма ци је од лу чу је 
по lex ca u sae. С дру ге стра не, про це сна ле ги ти ма ци ја пред ста вља 
пра во на во ђе ње спо ра и о њој суд од лу чу је по lex fo ri. По пра ви лу 
наш суд не ће при зна ти про це сну ле ги ти ма ци ју да ту стра ном су-
бјек ту по ње го вом пра ву. Та ко ђе, да ли је ор га ни за ци о на или дру-

29) El len B. Sha um burg, „Die ne ue Ver band skla ge“, Der Be tri eb, Düssel dorf, 2002, стр. 724.

30) Ha rald Koch, „Die Ver band skla ge in Euro pa“, Ze itschrift für Zi vil pro zess 98, Carl Heymans 
Ver lag, Köln, стр. 422.

31) Hans-W. Mic klitz у збор ни ку: Ho wells Ger na it, Mic klitz Hans W, Wil helm sson Tho mas, 
Euro pean Fa ir Tra ding Law, The Un fa ir Com mer cial Prac ti ces Di rec ti ve, Аshgate, Hampshi-
re, 2006, стр. 217-239.

32) Ibid., 228.



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 147-165.

158

га ту жба за ко лек тив ну за шти ту до пу ште на и под ко јим усло ви ма, 
од ре ђу је сва ко про це сно пра во.33) То не зна чи да су са мо до ма ћи 
прав ни су бјек ти овла шће ни на под но ше ње ту жбе, већ то мо гу би-
ти и стра ни су бјек ти уко ли ко ис пу ња ва ју усло ве до ма ћег пра ва.34)

По пра ви лу до ма ћи суд не при зна је про це сну ле ги ти ма ци ју 
да ту пре ма стра ном пра ву, осим уко ли ко ни су ис пу ње ни усло ви 
про пи са ни до ма ћим пра вом. Из у зе так од овог пра ви ла по сто ји у 
на шем пра ву, до ду ше не у пар нич ном не го у сте чај ном по ступ ку. 
На и ме, чла ном 184. За ко на о сте ча ју пред ви ђе но је да стра ни пред-
став ник мо же да под не се пред лог за по кре та ње сте чај ног по ступ ка 
ако су ис пу ње ни усло ви за по кре та ње тог по ступ ка у скла ду са За-
ко ном о сте ча ју. Да кле, ли це ко је је пре ма стра ном пра ву овла шће-
ни пред став ник има пра во не по сред ног по сту па ња пред срп ским 
сте чај ним су дом.

Слич не од ред бе по сто је у упо ред ном пра ву на ни воу др жа ва 
чла ни ца Европ ске уни је. Си ту а ци ја је прав но по ли тич ки дру га чи ја 
за то што је реч о уни ји др жа ва, док код нас (исти на у сте чај ном 
по ступ ку) ни ка квог огра ни че ња кру га др жа ва не ма. Ипак, сми сао 
при зна ња про це сне ле ги ти ма ци је сте че не у ино стран ству је раз ли-
чит у пар нич ном по ступ ку и у сте чај ном по ступ ку.

Та ко је пи та ње овла шће ња удру же ња на под но ше ње ор га ни-
за ци о не ту жбе у обла сти за шти те пра ва по тро ша ча у ЕУ ре ше но 
ди рек ти вом 98/27/ЕЗ. По осно ву те ди рек ти ве, др жа ве чла ни це су 
оба ве зне да до ста ве Европ ској ко ми си ји ли сту „овла шће них ли ца“. 
Европ ска ко ми си ја не ма овла шће ње да вр ши ре ги стра ци ју су бје-
ка та овла шће них на под но ше ње ту жбе, већ јој на ци о нал ни ор га ни 
до ста вља ју већ при пре мље не ли сте, за то што су др жа ве чла ни це 
европ ским пра вом овла шће не да про пи шу кри те ри ју ме за сти ца ње 
свој ства „овла шће них ли ца“.

Циљ фор ми ра ња ли сте на европ ском ни воу је да се обез бе ди 
признaње пра ва на под но ше ње ту жбе удру же њи ма и дру гим овла-
шће ним су бјек ти ма и у дру гим зе мља ма ЕУ, а не са мо у зе мљи из 
ко је је удру же ње.

Та ко, уко ли ко би при вред но дру штво из СР Не мач ке у Грч-
кој пре кр ши ло од ред бе о за шти ти пра ва по тро ша ча га ран то ва не 
ди рек ти ва ма ЕУ и им пле мен ти ра не у пра во др жа ва чла ни ца, он да 
би удру же ња по тро ша ча или дру ги овла шће ни су бјек ти из Грч ке 
мо гли у Не мач кој да под не су ту жбу про тив не мач ког при вред ног 
дру штва. Да кле, не ва жи пра ви ло да са мо не мач ка „овла шће на ли-

33)  Ha i mo Schack, In ter na ti o na les Zi vil ver fa hren srecht, C.H. Beck, Köln, 2014, стр. 237.

34)  Ibid., стр. 237-238.
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ца“ мо гу да шти те пра ва не мач ких по тро ша ча, већ то мо гу чи ни ти 
и овла шће ни су бјек ти из дру гих др жа ва.

По сто ја њем ли сте „овла шће них ли ца“ се убр за ва по сту пак у 
зе мља ма чла ни ца ма ЕУ, та ко што суд не ис пи ту је про це сну ле ги ти-
ма ци ју ка ко то чи ни по оп штим од ред ба ма За ко на о пар нич ном по-
ступ ку сво је зе мље, већ са мо про ве ра ва да ли је ту жи лац на ли сти 
ко ја се во ди код Европ ске ко ми си је или ни је.35) Да кле, удру же ња 
ни су оба ве зна да до ка зу ју прав ни ин те рес за по кре та ње ту жбе већ 
је до вољ но да су еви ден ти ра на на ли сти „овла шће них ли ца“.

Не ки ауто ри, као што је Кох, скре ћу па жњу да то не зна чи 
да суд ни је овла шћен да у слу ча ју сум ње ис пи та циљ осни ва ња 
по је ди них удру же ња. При том не мо ра ју сви су бјек ти ко ји су на 
на ци о нал ној ли сти би ти увр ште ни и у ли сту на европ ском ни воу. 
Уко ли ко су ре ги стро ва ни код на ци о нал ног ор га на они мо гу под но-
си ти ту жбе на на ци о нал ном ни воу.36)

Пи та ње при зна ња про це сне ле ги ти ма ци је срп ским удру же-
њи ма у ино стран ству, ка ко у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ, та ко и у оста-
лим др жа ва ма ће за ви си ти од на ци о нал них пра ва lex fo ri.

За ни мљи во је ре ше ње хр ват ског за ко но дав ца ко ји је на чи нио 
ко рак у ци љу при зна ва ња ле ги ти ма ци је хр ват ским удру же њи ма у 
зе мља ма чла ни ца ма ЕУ у обла сти за шти те по тро ша ча. Хр ват ским 
За ко ном о за шти ти по тро ша ча из 2003. го ди не им пле мен ти ра на је 
од ред ба чла на 4. ди рек ти ве 98/27/ЕЗ, те је пред ви ђе но да ће у слу-
ча ју да су по сту па њем од ре ђе ног тр гов ца са се ди штем у Ре пу бли-
ци Хр ват ској по вре ђе на пра ва по тро ша ча у не кој др жа ви чла ни ци 
ЕУ, на по кре та ње или ини ци ра ње по ступ ка за шти те ко лек тив них 
ин те ре са по тро ша ча пред те ли ма Ре пу бли ке Хр ват ске би ти овла-
шће на и она ли ца ко ја се по пра ву др жа ве чла ни це сма тра ју овла-
шће ни ма за по кре та ње по ступ ка за за шти ту ко лек тив них пра ва и 
ин те ре са по тро ша ча.37)

35)  Мар ко Ба ре тић, „Ин ди ви ду ал на и ко лек тив на за шти та по тро ша ча у хр ват ском пра ву“ у 
збор ни ку: Ре пу бли ка Хр ват ска на пу ту пре ма еуроп ском прав ном под руч ју (при ре ди ли: 
Ве сна То мље но вић, Еди та Чу ли но вић Херц, Влат ка Бу то рац Мал нар), Прав ни фа кул тет 
Све у чи ли шта у Ри је ци, Ри је ка 2009 стр. 267-270.

36)  Ra in hard Gre ger, „Ne ue Re ge lung für Ver band skla ge im Ver bra uc her schutz- und Wet tbe wer-
bsrecht“, Ne ue Ju ri stische Woc heschrift 34/2000, C.H. Beck, Köln, стр. 2460.

37)  Мар ко Ба ре тић, „Ин ди ви ду ал на и ко лек тив на за шти та по тро ша ча у хр ват ском пра ву“ у 
збор ни ку: Ре пу бли ка Хр ват ска на пу ту пре ма еуроп ском прав ном под руч ју (при ре ди ли: 
Ве сна То мље но вић, Еди та Чу ли но вић Херц, Влат ка Бу то рац Мал нар), Прав ни фа кул тет 
Све у чи ли шта у Ри је ци, Ри је ка 2009, стр. 270.
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7. ДИС КРЕ ПАН ЦА ИЗ МЕ ЂУ СТВАР НЕ  
И ПРО ЦЕ СНЕ ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈЕ  

И ПРА ВО НА ПРА ВИЧ НО СУ ЂЕ ЊЕ

Пра во на пра вич но су ђе ње је га ран то ва но чл. 6 ст. 1 ЕКЉП 
и чл. 32. Уста ва РС. Пра во на пра вич но су ђе ње од но сно пра во на 
ту жбу и пра во на кон тра дик то ран по сту пак мо ра ју би ти га ран то-
ва ни и у слу ча је ви ма ка да по сто ји дис кре пан ца из ме ђу ствар не и 
про це сне ле ги ти ма ци је. По пра ви лу, тре ће ли це у свој ству стран ке 
у по ступ ку мо же да во ди пар ни цу о ту ђем пра ву са мо из у зет но, па 
су слу ча је ви про це сне ле ги ти ма ци је за ко ном пред ви ђе ни као од-
сту па ње од ствар не ле ги ти ма ци је.38)

Пра во на ту жбу, иако се из ри чи то не спо ми ње у чл. 6 ст. 1 
ЕКЉП пред ста вља те мељ пра ва на пра вич но су ђе ње.39) Евен ту ал-
на огра ни че ња пра ва на ту жбу не би сме ла би ти та ква да осу је ћу ју 
са му су шти ну пра ва на ту жбу ни ти ће огра ни че ња би ти у скла ду 
са ЕКЉП ако не сле де ле ги ти ман циљ.40) Та ко се у прак си ЕСЉП 
ис кри ста ли сао став да је огра ни че ње ле ги тим но уко ли ко је реч о 
пар ни ца ма у ко ји ма је вред ност пред ме та спо ра не знат на.41) Сход-
но то ме мо гло би се, хи по те тич ки, по ста ви ти пи та ње оства ри ва ња 
пра ва на пра вич но су ђе ње у пар нич ном по ступ ку по зах те ву по 
ко ме би, због ње го ве ма ле вред но сти, по је ди нац тр пео огра ни че-
ње уко ли ко би са мо стал но под нео ту жбу, док то огра ни че ње не би 
по сто ја ло у слу ча ју ко лек тив ног под но ше ња ту жбе. Ка ко ова ква 
мо гућ ност не по сто ји у на шем пра ву, не ће мо је де таљ ни је раз ма-
тра ти.

У сва ком по ступ ку у ко ме по сто ји дис кре пан ца из ме ђу 
ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је, тре ба во ди ти ра чу на о то ме, да у 
слу ча ју дис кре пан це из ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је ли-
цу ко је је ствар но ле ги ти ми са но бу де омо гу ће но да за шти ти сво ја 
пра ва у по ступ ку пред су дом.

Јед но од осно ва пра ва на пра вич но су ђе ње је и пра во сва ке 
стран ке да се упо зна са са др жи ном спи са, по себ но на во ди ма су-

38) Бо ри во је По знић, Ко мен тар за ко на о пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2009, стр. 183.

39) Алек сан дар Јак шић, Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма-ко мен тар, Прав ни фа кул-
тет, Бе о град, 2006, стр. 174.

40) Ibid., стр. 176.

41) Ibid., стр. 177.
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прот не стра не, као и да од го во ри на њих.42) Ме ђу тим, по ста вља се 
пи та ње да ли су ти ту ла ри пра ва на пра вич но су ђе ње са мо она ли ца 
ко ја фор мал но уче ству ју у по ступ ку или су то и ли ца пре ма ко ји ма 
пре су да про из во ди деј ства. Став не мач ког Устав ног су да је да по је-
ди нац не тре ба да бу де са мо обје кат од лу ке су да, већ тре ба пре до-
но ше ња од лу ке да уче ству је у по ступ ку ка ко би мо гао да ути че на 
ток по ступ ка и од лу ку ко ја ће би ти до не та.43) Та ко ђе, оп ште при хва-
ће но ста но ви ште на у ке је да је за оства ри ва ње пра ва на пра вич но 
су ђе ње до вољ но да је су бјек ту пра ва пру же но пра во да уче ству је у 
по ступ ку и да се ко ри сти про це сним сред стви ма, а ни је нео п ход но 
да је он ту при ли ку ко ри стио.44)

По ред то га, пра во на при ступ су ду је осно ва за при ме ну 
оста лих га ран ци ја ко је се ти чу пра ва на пра вич но су ђе ње. Да кле, 
мо гло би се по ста ви ти пи та ње, да ли овла шће ње ко је је да то ан ти-
ди скри ми на ци о ним за ко но дав ством ко је не са др жи ни ка кве до дат-
не од ред бе ко је пра те по сту пак по ор га ни за ци о ној ту жби до во ди до 
про сте дис кре пан це из ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је ко ја 
угро жа ва пра во на пра вич но су ђе ње.

У прак си ЕСЉП-а се по ја ви ло пи та ње оства ри ва ња пра ва на 
пра вич но су ђе ње код про це сне ле ги ти ма ци је код ор га ни за ци о не 
ту жбе, од но сно у по ступ ци ма у ко ји ма сам но си лац пра ва не ма са-
зна ња о по кре та њу по ступ ка.

Та ко је од лу ком Wan den burg и оста ли про тив Не мач ке, 
ЕСЉП за у зео став да пра во на при ступ су ду ни је по вре ђе но ка да је 
ви ше не мач ких адво ка та под не ло пред став ку ЕСЉПу ис ти чу ћи да 
им је по вре ђе но пра во на при ступ су ду.45) ЕСЉП је по твр дио свој 
став да у по ступ ци ма у ко ји ма се ја вља пре ве ли ки број ли ца на јед-
ној стра ни ни је увек по треб но да сви уче ству ју, као што ни је увек 
ни нео п ход но да сва ко од тих ли ца во ди ин ди ви ду а лан по сту пак 
пред су дом.46)

42) Chri stoph Gra ben war ter, Europäische Men schen rechtskon ven tion, C.H.Beck, München, 
2008, стр. 342.

43) BVer fGE 107, 395 (409) ци ти ра но пре ма Ioan nis Mant zo u ra nis, Not wen di ge Stre it ge nos sen-
schaft, Mo hr Si e beck, Tübin gen,2013, стр. 54.

44) Алек сан дар Јак шић, Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма ко мен тар, Прав ни фа кул-
тет, Бе о град, стр.193.

45)  Ge org E. Ko dek, „Kol lek ti ver Rechtschutz ge gen Dis kri mi ni e rung“ у Pe ter Got twald, Euro-
päisches In sol ven zrecht- Kol lek ti ver Rechtschutz, Gi e se king Ver lag, Bi e le feld, стр. 258.

46) Axel Half me i er/Phi lip Wi ma la se na, „Rechtssta a tlic he An for de run gen an Opt-out-Sam mel-
ver fa hren: An ner ke nung ausländischer Ti tel und rechtspo li tischer Ge stal tungsspi el ra um“, Ju-
ri sten Ze i tung 13/2012, Mo hr Si e beck, Tübin gen, стр. 656.
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8. ЗА КЉУ ЧАК

Дис кре пан ца из ме ђу ствар не и про це сне ле ги ти ма ци је по-
сто ји са мо из у зет но, на осно ву за ко на или на осно ву прав ног по-
сла. Ка да за ко но да вац при зна је про це сну ле ги ти ма ци ју од ре ђе ним 
су бјек ти ма мо ра во ди ти ра чу на о то ме да пре ци зи ра ко ји су бјек ти 
су у пи та њу ка ко би оправ да ње за овла шће ње тих су бје ка та би-
ло про вер љи во. Срп ски за ко но да вац је у За ко ну о рав но прав но сти 
по ло ва и За ко ну о за бра ни дис кри ми на ци је про пу стио да по ста ви 
ја сне кри те ри ју ме за сти ца ње про це сне ле ги ти ма ци је на осно ву за-
ко на, као и да пре ци зи ра су бјек те ко ји су про це сно ле ги ти ми са ни.

По пра ви лу, про це сна ле ги ти ма ци ја у спо ро ви ма са еле мен-
том ино стра но сти се це ни по lex fo ri. Ме ђу тим, на осно ву ди рек-
ти ве ЕУ 98/27/ЕЗ зе мље чла ни це при зна ју про це сну ле ги ти ма ци ју 
да ту у дру гој др жа ви чла ни ци у обла сти пра ва по тро ша ча. Наш 
за ко но да вац ни је пре у зео то ре ше ње. С дру ге стра не, наш за ко но-
да вац је у сте чај ном по ступ ку про пи сао при зна ње про це сне ле ги-
ти ма ци је стра ног пра ва што је је ди ни слу чај при зна ња про це сне 
ле ги ти ма ци је сте че не на осно ву стра ног пра ва у по ступ ку пред на-
шим су дом.
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Прав ни из во ри
Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма из 1949. го-

ди не.
Ди рек ти ва 98/27/ЕЗ Eвропског пар ла мен та и са ве та од 16. фе бру а ра 1998. го-

ди не.
Не мач ки За кон о ту жба ма на не чи ње ње (Ge setz über Un ter las sung skla gen bei 

Ver bra uc her rechts- und an de ren Verstößen) од 26. но вем бра 2001. го ди не.
За кон о сте ча ју („Сл. Гла сник РС“ бр. 104/2009, 99/2011 др. за кон, 71/2012- 

од лу ка УС и 83/2014).
За кон о пар нич ном по ступ ку („Сл. Гла сник РС“ бр. 72/2011, 49/2013- од лу ка 

УС, 74/2013- од лу ка УС и 55/2014).
За кон о рав но прав но сти по ло ва („Сл. Гла сник РС“ бр. 104/2009).
За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Сл. Гла сник РС“ бр. 22/2009).
По ро дич ни за кон („Сл. Гла сник РС“ бр. 18/2005, 72/2011- др. за кон и 6/2015).

Bran ka I. Ba bo vic

ON DI SCRE PANCY BET WE EN SUBSTANTIVE 
LE GI TI MA TION AND LO CUS STANDI 

IN OR GA NI ZA TI O NAL CLA IMS

Re su me
Su bject of our analysis is di scre pancy bet we en sub stan ti ve le-

gi ti ma tion and lo cus stan di in ci vil pro ce du re. Both is su es are tra di ti-
o nally part of Ser bian ci vil pro ce du re. Ho we ver, par ti cu lar aspects of 
tho se is su es are dis played in the mo dern law when applying ru les on 
or ga ni za ti o nal cla im, in in ter na ti o nal li ti ga tion and from the aspect of 
right to the fa ir trial (Art.6 (1) EC HR). Aim of this pa per is to iden tify 
and analyze tho se par ti cu la ri ti es using com pa ra ti ve met hod. By analyz-
ing com pa ra ti ve law, we bet ter un der stand Ser bian law, easi er iden tify 
pro blems in le gi sla tion and ca se law. Ha ving in mind that Ser bian ci vil 
pro ce du re sha res its tra di tion with the Ger man law, our analysis star ted 
from the Ger man le gi sla tion and le gal doc tri ne. The pro blem of di scre-
pancy bet we en sub stan ti ve le gi ti ma tion and lo cus stan di was analyzed 
in Ger man le gal doc tri ne. The re sults of that analysis led us to the con-
clu sion that or ga ni za ti ons ha ve lo cus stan di and not the sub stan ti ve le-
gi ti ma tion when they are en ti tled to fi le or ga ni za ti o nal cla im. Furt her-
mo re, re sult of our re se arch is the con clu sion that the re are dif fi cul ti es 
to even iden tify per sons who ha ve sub stan ti ve le gi ti ma tion.

In the in ter na ti o nal li ti ga tion, lo cus stan di is de ter mi ned by lex 
fo ri. Ho we ver, bet we en the EU co un tri es lo cus stan di is so me ti mes re-
cog ni zed in one mem ber sta te when pro vi ded for in anot her. Ser bian 
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law do es not con tain pro vi si ons by which fo re ign lo cus stan di will be 
re cog ni zed in the li ti ga tion pro ce e dings in Ser bia. On the ot her hand, 
this is pos si ble in the ban kruptcy pro ce e dings, which is un der stan da ble 
ha ving in mind the aim of ban kruptcy pro ce e dings.

The analysis of the Ser bian le gi sla tion led us to the con clu sion 
that the Law on gen der equ a lity and Law on pro hi bi tion of di scri mi na-
tion con tain pro vi sion on lo cus stan di to fi le or ga ni za ti o nal cla im for 
which le gi sla ti ve chan ges are ne ces sary. By the way tho se pro vi si ons 
are draf ted, the pro tec tion of di scri mi na ted per sons and ef fec ti ve co ur se 
of li ti ga tion pro ce e dings co uld not be gu a ran teed.
Key words: di scri mi na tion, lo cus stan di, sub stan ti ve le gi ti ma tion, or ga ni za ti o-

nal cla im, right to the fa ir trial, in ter na ti o nal li ti ga tion

* Овај рад је примљен 22. ок то бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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Никола Д. Бодирога
Правни факултет, Универзитет у Београду

О РАВНОМЕРНОЈ РАСПОДЕЛИ 
КОМУНАЛНИХ ПРЕДМЕТА 
МЕЂУ ИЗВРШИТЕЉИМА

Сажетак
Уво ђе њем из вр ши те ља у наш прав ни си стем За ко ном о из-

вр ше њу и обез бе ђе њу из 2011. го ди не, зна ча јан део суд ских над ле-
жно сти у обла сти из вр шног по ступ ка пре у зе ла је но ва пра во суд на 
про фе си ја. На кон не што ви ше од три го ди не од по чет ка ра да пр вих 
из вр ши те ља (01. јун 2012. го ди не), па жња струч не и оп ште јав-
но сти, али и са мих из вр ши те ља је нај ви ше усме ре на на по сту па-
ње у пред ме ти ма за на пла ту по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не 
и слич не услу ге. У овим по ступ ци ма из вр ши те љи су ис кљу чи во 
над ле жни за од ре ђи ва ње и спро во ђе ње из вр ше ња, док је за суд ре-
зер ви са на кон тро ла у по во ду из ја вље ног при го во ра. Број ност ко-
му нал них пред ме та и из но си ду го ва ња су опре де ли ли до бар део 
прав ни ка да при сту пи из вр ши тељ ској про фе си ји. Оно што је вр ло 
бр зо иза зва ло спо ро ве је сте на чин рас по де ле ко му нал них пред ме-
та. На кон две го ди не при ме не за кон ских од ред би ко је су до зво ља-
ва ле сло бо ду из вр шном по ве ри о цу да сам од лу чи ком из вр ши те љу, 
из кру га оних ко ји су ме сно над ле жни, ће под не ти пред лог за из-
вр ше ње, кра јем 2014. го ди не усво је не су из ме не и до пу не За ко на 
о из вр ше њу и обез бе ђе њу којимa је уве ден прин цип рав но мер не 
рас по де ле ко му нал них пред ме та свим из вр ши те љи ма на чи јем 
под руч ју се на ла зи се ди ште или пре би ва ли ште из вр шног ду жни ка. 
Рав но мер на рас по де ла ко му нал них пред ме та је ну жно про из ве ла 
од ре ђе не по сле ди це на раз вој из вр ши тељ ске про фе си је, кон ку рен-
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ци ју ме ђу из вр ши те љи ма, али и на са му сто пу на пла те, од но сно 
ефи ка сност у ре а ли за ци ји ових по тра жи ва ња.
Кључ не ре чи: из вр ши те љи, по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и 

слич не услу ге, рав но мер на рас по де ла пред ме та, кон ку-
рен ци ја, ефи ка сност

1. ПО СТУ ПА ЊЕ ИЗ ВР ШИ ТЕ ЉА  
У КО МУ НАЛ НИМ ПРЕД МЕ ТИ МА  

ПРЕ УВО ЂЕ ЊА РАВ НО МЕР НЕ  
РАС ПО ДЕ ЛЕ

Још од са мог усва ја ња За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу1) 
па жњу јав но сти је при ву као по сту пак за на пла ту по тра жи ва ња за 
из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге. Овај по се бан по сту пак је до-
нео број не раз ли ке у од но су на оп шти ре жим из вр ше ња на осно ву 
ве ро до стој не ис пра ве − про це сни ре жим по ко јем се спро во ди ла 
на пла та по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге пре 
усва ја ња ЗИО.

У ци љу рас те ре ће ња су до ва2), за ко но да вац се опре де лио да 
ис кљу чи ву над ле жност за од ре ђи ва ње и спро во ђе ње из вр ше ња ра-
ди на пла те по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу-
ге при пад не из вр ши те љи ма3) но вој пра во суд ној про фе си ји ко ја је 
од ред ба ма ЗИО уве де на у наш прав ни си стем. Оста ле спе ци фич-
но сти овог по ступ ка4) за слу жу ју по себ ну па жњу, ме ђу тим, у кон-

1) За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу − ЗИО, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/2011, 99/2011 – др. 
за кон, 109/2013 − од лу ка УС, 55/2014 и 139/2014. У тре нут ку пре да је овог ра да (но-
вем бар 2015.го ди не) у скуп штин ској про це ду ри је Пред лог но вог За ко на о из вр ше њу и 
обез бе ђе њу. За кон ске од ред бе ко је су ре ле вант не за пред мет овог ра да, а ко је се од но се 
на рав но мер ну рас по де лу ко му нал них пред ме та ме ђу из вр ши те љи ма оста ју не из ме ње-
не. Ме ња се са мо ну ме ра ци ја чла но ва. Члан 252. још увек ва же ћег За ко на о из вр ше њу и 
обез бе ђе њу се ни у че му не раз ли ку је од чла на 393. Пред ло га но вог За ко на о из вр ше њу 
и обез бе ђе њу, што зна чи да све кри ти ке ко је се од но се на ва же ћи За кон о из вр ше њу и 
обез бе ђе њу мо гу да се при ме не и на но ви За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу чи је се усва-
ја ње уско ро оче ку је, а сту па ње на сна гу је пред ви ђе но за 01. јул 2016.го ди не. Пред лог 
но вог За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу је до сту пан на сај ту Скуптшти не Ср би је вид. 
http://www.par la ment.gov.rs/ак ти/за ко ни у про це ду ри/46.html, 03.11.2015.

2) Вид. Ар сен Ја нев ски, „De ju di ci a li za tion of En for ce ment Fun ction: Com pa ra ti ve Le gal 
Study“, Ci vil Law Fo rum for So uth East Euro pe, Col lec tion of Stu di es and analyses, Third 
Re gi o nal Con fe ren ce, Ti ra na 2013 , GIZ, Ско пље, 2014, стр. 401−409.

3) Ре ше њем Устав ног су да IУз-782/2012 до не тог 27. фе бру а ра 2014. го ди не од ба че на је 
ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти чл. 49 и чл. 251. до 256. ЗИО. Устав ни суд је оце нио да 
по ве ра ва њем над ле жно сти из вр ши те љи ма да од лу чу ју о пред ло гу за из вр ше ње у ко му-
нал ним пред ме ти ма ни је пре кр шен Устав.

4) Ви ше о спе ци фич но сти ма овог по ступ ка и раз ли ка ма у од но су на по сту пак из вр ше ња 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве вид. Алек сан дар Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, 
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тек сту те ме овог ра да, нај ви ше нас за ни ма ју за кон ске од ред бе о 
ме сној над ле жно сти. За ко но да вац је 2011. го ди не од сту пио од оп-
штих од ред би у по гле ду ме сне над ле жно сти. Пред лог за из вр ше ње 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не 
услу ге се, пре усва ја ња За ко на о из ме ни и до пу ни За ко на о из вр ше-
њу и обез бе ђе њу из 2014. го ди не5), под но сио из вр ши те љу на чи јем 
се под руч ју на ла зи се ди ште из вр шног по ве ри о ца. Оп ште пра ви ло 
на ко јем се за сни ва ме сна над ле жност у из вр шном по ступ ку по-
ла зи од пре би ва ли шта, од но сно се ди шта из вр шног ду жни ка. Про-
пи си ва њем ме сне над ле жно сти пре ма се ди шту из вр шног по ве ри-
о ца, нај ве ћи део по сла у ре а ли за ци ји по тра жи ва ња за из вр ше не 
ко му нал не и слич не услу ге при пао је пр вен стве но из вр ши те љи ма 
у Бе о гра ду и дру гим ве ћим гра до ви ма, јер се на том под руч ју кон-
цен три шу нај ве ћи и на тр жи шту нај за сту пље ни ји пру жа о ци ко му-
нал них и слич них услу га. Услед то га из вр ши тељ ске кан це ла ри је 
осно ва не у ма њим гра до ви ма ни су има ле мно го по сла ка да је реч о 
на пла ти ко му нал них и слич них по тра жи ва ња. Ство ре ни су усло ви 
за раз вој по је ди них из вр ши тељ ских кан це ла ри ја, али је тај раз вој 
те као не рав но мер но и не у јед на че но, ако се по сма тра те ри то ри ја 
Ре пу бли ке Ср би је као це ли на.6) Осим не у јед на че ног раз во ја по је-
ди них из вр ши тељ ских кан це ла ри ја по те ри то ри јал ном прин ци пу, 
по ста ви ло се пи та ње ко јим кри те ри ју ми ма се ру ко во де пред у зе-
ћа ко ја пру жа ју ко му нал не и слич не услу ге, ка да од лу чу ју ко јем 
из вр ши те љу (из кру га ме сно над ле жних из вр ши те ља) ће под не ти 
пред лог за из вр ше ње. Од су ство тих кри те ри ју ма је до ве ло до то-
га да по је ди не из вр ши тељ ске кан це ла ри је из ме ђу се бе де ле ско ро 
све ко му нал не пред ме те, што је ство ри ло јаз уну тар из вр ши тељ ске 
про фе си је и по ја ча ло за ла га ња за уво ђе њем ја сних кри те ри ју ма за 
рас по де лу ових пред ме та. То је усло ви ло из ме не За ко на о из вр ше-
њу и обез бе ђе њу ко ји ма је уве ден прин цип рав но мер не рас по де ле.

Цен тар за из да ва штво и ин фор ми са ње Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2013, стр. 827−831, Ран ко Ке ча, Гра ђан ско про це сно пра во, При руч ник за по-
ла га ње пра во суд ног ис пи та, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2014, стр. 605−608, Гор да на 
Стан ко вић, Вла ди мир Бо ра ни ја ше вић, Из вр шно про це сно пра во, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, 2012, стр. 241−247.

5) За кон о из ме ни и до пу ни За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу − ЗИД ЗИО 2014, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 139/2014.

6) Вид. Jos Uit de ha ag et al, Све о бу хват на ана ли за си сте ма из вр ше ња у Ср би ји, GIZ, Бе о-
град, 2014, стр.140−141.
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2. ШТА ЗНА ЧИ РАВ НО МЕР НА РАСПОДЕЛА 
КО МУ НАЛ НИХ ПРЕД МЕ ТА

Од ред ба ма ЗИД ЗИО 2014, уве де на је рав но мер на рас по де-
ла ко му нал них пред ме та. У обра зло же њу за кон ског пред ло га на-
ве де но је ка ко је ва же ћа за кон ска од ред ба по ко јој се пред лог за 
из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не 
и слич не услу ге под но сио из вр ши те љу пре ма се ди шту из вр шног 
по ве ри о ца иза зва ла ве ли ке про бле ме и зло у по тре бе у прак си јер су 
из вр шни по ве ри о ци у овим пред ме ти ма (ве ли ка ко му нал на пред-
у зе ћа) са ма би ра ла ко јем ће од ме сно над ле жних из вр ши те ља да 
под не су пред лог за из вр ше ње, што је до ве ло да то га да по је ди ни 
из вр ши те љи има ју ја ко ве ли ки број ко му нал них пред ме та, а дру ги 
за не мар љи во ма ли. Осим то га, пре ма ми шље њу пред ла га ча, по сто-
је ће ре ше ње, од но сно ве зи ва ње ме сне над ле жно сти из вр ши те ља за 
се ди ште из вр шног по ве ри о ца ни је би ло пра вич но ни ако се узме у 
об зир ре ги о нал ни кри те ри јум, јер нај ве ћи број јав них ко му нал них 
и дру гих пред у зе ћа ко ја пру жа ју ко му нал не и слич не услу ге има 
се ди ште у Бе о гра ду, док из вр шни ду жни ци има ју пре би ва ли шта и 
се ди шта на те ри то ри ји це ле Ср би је, па су, услед то га, би ли фа во-
ри зо ва ни из вр ши те љи ко ји се на ла зе у Бе о гра ду у од но су на из вр-
ши те ље из уну тра шњо сти.

Због на ве де них не до ста та ка ва же ћег за кон ског ре ше ња, 
пред ло же но је нај пре ве зи ва ње ме сне над ле жно сти за се ди ште или 
пре би ва ли ште из вр шног ду жни ка, што је у скла ду са оп штим пра-
ви ли ма о од ре ђи ва њу ме сне над ле жно сти у из вр шном по ступ ку. 
Дру га зна чај на но ви на је сте у то ме што је из вр шни по ве ри лац пре 
под но ше ња пред ло га за из вр ше ње ду жан да под не се зах тев за од-
ре ђи ва ње над ле жног из вр ши те ља Ко мо ри из вр ши те ља. Ко мо ра из-
вр ши те ља је ду жна да у ро ку од пет рад них да на од ре ди над ле жног 
из вр ши те ља, во де ћи ра чу на о рав но мер ној рас по де ли ко му нал них 
пред ме та и да о то ме оба ве сти из вр шног по ве ри о ца. Ко мо ра из вр-
ши те ља је до би ла у за да так да, уз прет ход ну при ба вље ну са гла-
сност Ми ни стар ства прав де, до не се под за кон ски акт ко јим ће бли-
же уре ди ти на ве де на пи та ња. На кон усва ја ња на ве де них из ме на, 
чл. 252 ЗИО ко јим је уре ђе но под но ше ње пред ло га за из вр ше ње на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве за на пла ту по тра жи ва ња за из вр ше не 
ко му нал не и слич не услу ге је до био дру га чи ју са др жи ну. Из вр шни 
по ве ри лац ду жан је да пре под но ше ња пред ло га за из вр ше ње на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве ра ди оства ре ња нов ча ног по тра жи-
ва ња по осно ву из вр ше них ко му нал них и слич них услу га зах те ва 
од Ко мо ре да од ре ди из вр ши те ља ко ме ће би ти под нет пред лог за 
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из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве (чл. 252, ст. 1. ЗИО). Ко-
мо ра је ду жна, да на зах тев из вр шног по ве ри о ца од го во ри у ро ку 
од пет да на од да на при је ма зах те ва, во де ћи ра чу на да се из вр ши-
те љи од ре ђу ју рав но мер но, пре ма азбуч ном ре ду њи хо вог упи са у 
Име ник из вр ши те ља, као и да је за по сту па ње по пред ло гу за из вр-
ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве из ста ва 1. овог чла на над-
ле жан ис кљу чи во из вр ши тељ на чи јем под руч ју из вр шни ду жник 
има пре би ва ли ште, бо ра ви ште или се ди ште (чл. 252, ст. 2. ЗИО). 
Ако Ко мо ра не од го во ри на зах тев из вр шног по ве ри о ца у ро ку од 
пет да на од да на при је ма зах те ва, из вр шни по ве ри лац од ре ђу је из-
вр ши те ља на чи јем под руч ју из вр шни ду жник има пре би ва ли ште, 
бо ра ви ште или се ди ште (чл. 252, ст. 3. ЗИО). Из вр ши тељ је ду жан 
да за кључ ком од ба ци пред лог за из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не 
ис пра ве из ста ва 1. овог чла на ако му из вр шни по ве ри лац уз пред-
лог за из вр ше ње не до ста ви од го вор Ко мо ре из ко га про из и ла зи да 
је за из вр ши те ља од ре ђен из вр ши тељ ко ме је пред лог под не сен, 
од но сно ако му не до ста ви до каз да Ко мо ра ни је од го во ри ла у про-
пи са ном ро ку, као и ако из вр шни по ве ри лац не до ста ви из вр ши те-
љу пи сме ни до каз да је пре под но ше ња пред ло га за из вр ше ње упу-
тио из вр шном ду жни ку опо ме ну да ис пу ни оба ве зу, пре по ру че ном 
по шиљ ком, на адре су из вр шног ду жни ка из чла на 29. овог за ко на 
(чл. 252, ст. 4 ЗИО). Оп шти акт ко јим се бли же уре ђу ју са др жи на и 
на чин под но ше ња зах те ва из вр шног по ве ри о ца Ко мо ри, са др жи на 
од го во ра Ко мо ре и на чин до ста вља ња од го во ра Ко мо ре из вр шном 
по ве ри о цу до но си Ко мо ра, по при ба вље ној са гла сно сти ми ни стра 
(чл. 252, ст. 5. ЗИО).

Скуп шти на Ко мо ре из вр ши те ља је 26.12.2014. го ди не до не-
ла Пра вил ник о са др жи ни и на чи ну под но ше ња зах те ва из вр шног 
по ве ри о ца Ко мо ри из вр ши те ља за од ре ђи ва ње над ле жног из вр-
ши те ља, са др жи ни од го во ра Ко мо ре из вр ши те ља и на чи ну до ста-
вља ња од го во ра Ко мо ре из вр ши те ља из вр шном по ве ри о цу (да ље: 
Пра вил ник). Пре под но ше ња пред ло га за из вр ше ње над ле жном 
из вр ши те љу, из вр шни по ве ри лац је у оба ве зи да Ко мо ри из вр ши-
те ља упу ти зах тев за од ре ђи ва ње из вр ши те ља ко ме ће би ти под нет 
пред лог за из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве (чл. 3, ст. 1 
Пра вил ни ка). Зах тев из ста ва 1. овог чла на се под но си у елек трон-
ској фор ми, у .xls фор ма ту на обра сцу 1 ко ји је од штам пан уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део (чл. 3, ст. 2. Пра вил ни ка). 
Обра зац 1 у оп штем де лу са др жи по дат ке по ве ри о ца и то: пун на-
зив, се ди ште, МБР, ПИБ (огра нак, по слов на је ди ни ца) као и уку-
пан број пред ло га за из вр ше ње по пред мет ном зах те ву (чл. 3, ст. 3. 
Пра вил ни ка). Обра зац 1 у по себ ном де лу са др жи: ре фе рент ни број, 
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да тум, ви си ну по тра жи ва ња, име, од но сно на зив ду жни ка, адре су, 
по штан ски број, ме сто, оп шти ну, на зна ку да ли се ра ди о прав ном 
ли цу, од но сно пред у зет ни ку или фи зич ком ли цу, као и МБР и ПИБ 
прав ног ли ца од но сно пред у зет ни ка (чл. 3, ст. 4. Пра вил ни ка).

Ко мо ра из вр ши те ља је ду жна да од го во ри на зах тев из вр-
шног по ве ри о ца у скла ду са За ко ном о из вр ше њу и обез бе ђе њу 
(чл. 4, ст. 1. Пра вил ни ка). Уко ли ко је број пред ло га за из вр ше ње 
на ве де них у зах те ву из вр шног по ве ри о ца ма њи од бро ја из вр ши-
те ља над ле жних за по сту па ње, од ре ђи ва ње из вр ши те ља по пр вом 
сле де ћем зах те ву из вр шног по ве ри о ца за по че ће од пр вог на ред ног 
из вр ши те ља упи са ног у Име ник из вр ши те ља по сле из вр ши те ља 
ко ји је по след њи од ре ђен (чл. 4, ст. 2. Пра вил ни ка). На кон од ре-
ђи ва ња из вр ши те ља, Ко мо ра из вр ши те ља ће о то ме оба ве сти ти 
из вр шног по ве ри о ца елек трон ским пу тем на обра сцу 2 ко ји је од-
штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део (чл. 5, ст. 
1. Пра вил ни ка). Обра зац са др жи све по дат ке из обра сца 1, као и 
ре ги стра ци о ни број пред ме та у Ко мо ри из вр ши те ља, име и пре зи-
ме из вр ши те ља, број ле ги ти ма ци је из вр ши те ља и да тум од ре ђи ва-
ња из вр ши те ља као и уку пан број пред ме та из вр шног по ве ри о ца 
за ко ји је од ре ђен (чл. 5, ст. 2. Пра вил ни ка). Ко мо ра из вр ши те ља 
обра зац 2 из ста ва 1. овог чла на до ста вља и из вр ши те љи ма ко ји 
су од ре ђе ни да по сту па ју по пред ло зи ма за из вр ше ње (чл. 5, ст. 3. 
Пра вил ни ка). На ин тер нет стра ни ци Ко мо ре из вр ши те ља, сви из-
вр ши те љи има ће при ступ по себ ном одељ ку где ће мо ћи да из вр ше 
увид у сва ки зах тев по ве ри о ца, као и од го вор Ко мо ре из вр ши те ља 
(чл. 5, ст. 4. Пра вил ни ка). У ро ку од три да на од да на при је ма пред-
ло га за из вр ше ње, од но сно у ро ку од осам да на од да на при је ма 
оба ве ште ња из чла на 5. овог Пра вил ни ка, из вр ши тељ оба ве шта ва 
Ко мо ру из вр ши те ља о при мље ним пред ло зи ма, од но сно о пред-
ло зи ма ко ји ни су под не ти, и то елек трон ским пу тем на обра сцу 3 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са ста ви део (чл. 
6, ст. 1. Пра вил ни ка). Из вр ши тељ ко ји је од ре ђен за по сту па ње, а 
ни је при мио пред ло ге за из вр ше ње, при ли ком пр вог на ред ног по-
ступ ка од ре ђи ва ња из вр ши те ља има ће пред ност, на тај на чин што 
ће пр во ње му би ти до де љен онај број пред ло га за из вр ше ње ко ји 
у прет ход ној рас по де ли ни је при мио, на кон че га ће се при сту пи ти 
од ре ђи ва њу из вр ши те ља по азбуч ном ре ду, у скла ду са За ко ном о 
из вр ше њу и обез бе ђе њу и чл. 4. овог Пра вил ни ка (чл. 6, ст. 4. Пра-
вил ни ка).

По сло ве по сту па ња по зах те ви ма из вр шних по ве ри ла ца и 
по сло ве пра ће ња од ре ђи ва ња из вр ши те ља оба вља струч на слу жба 
Ко мо ре из вр ши те ља, у скла ду са оп штим ак ти ма Ко мо ре из вр ши-
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те ља (чл. 7, ст 1. Пра вил ни ка). За уред но и ре дов но по сту па ње по 
зах те ви ма из вр шних по ве ри ла ца, као и за пра ће ње по ступ ка од ре-
ђи ва ња из вр ши те ља од го вор ни су пред сед ник Ко мо ре из вр ши те ља 
и Из вр шни од бор Ко мо ре из вр ши те ља (чл. 7, ст. 5. Пра вил ни ка).

3. РАВ НО МЕР НА РАС ПО ДЕ ЛА  
КАО ВИД ОГРА НИ ЧЕ ЊА ПРА ВА  

ИЗ ВР ШНИХ ПО ВЕ РИ ЛА ЦА

Нај пре се по ста вља пи та ње шта се под ра зу ме ва под ко му-
нал ним и слич ним услу га ма? На пр вом ме сту тре ба кон сул то ва-
ти За кон о ко му нал ним де лат но сти ма.7) Ко му нал не де лат но сти у 
сми слу овог за ко на су де лат но сти пру жа ња ко му нал них услу га од 
зна ча ја за оства ре ње жи вот них по тре ба фи зич ких и прав них ли ца 
код ко јих је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ду жна да ство ри усло ве 
за обез бе ђе ње од го ва ра ју ћег ква ли те та, оби ма, до ступ но сти и кон-
ти ну и те та, као и над зор над њи хо вим вр ше њем (чл. 2, ст 1. ЗКД). 
Ко му нал не де лат но сти су де лат но сти од оп штег ин те ре са (чл. 2, 
ст. 2. ЗКД). Ко му нал не де лат но сти су: 1) снаб де ва ње во дом за пи-
ће; 2) пре чи шћа ва ње и од во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да; 
3) про из вод ња и ди стри бу ци ја то плот не енер ги је; 4) упра вља ње 
ко му нал ним от па дом; 5) град ски и при град ски пре воз пут ни ка; 
6) упра вља ње гро бљи ма и по греб не услу ге; 7) упра вља ње јав ним 
пар ки ра ли шти ма; 8) обез бе ђи ва ње јав ног осве тље ња; 9) упра вља-
ње пи ја ца ма; 10) одр жа ва ње ули ца и пу те ва; 11) одр жа ва ње чи сто-
ће на по вр ши на ма јав не на ме не; 12) одр жа ва ње јав них зе ле них по-
вр ши на; 13) дим ни чар ске услу ге; 14) де лат ност зо о хи ги је не. (чл. 
2, ст. 3. ЗКД). Ко му нал не де лат но сти из ста ва 3. тач. 1) до 4) овог 
чла на су де лат но сти од оп штег еко ном ског ин те ре са у сми слу про-
пи са о за шти ти по тро ша ча (чл. 2. ст 4. ЗКД). Скуп шти на је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве мо же као ко му нал не од ре ди ти и дру ге де лат-
но сти од ло кал ног ин те ре са и про пи са ти усло ве њи хо вог оба вља-
ња, у скла ду са ста вом 1. овог чла на (чл. 2, ст 5. ЗКД).

„Слич не ко му нал не услу ге, би ле би оне ко је се у скла ду са 
ко му нал ним де лат но сти ма, вр ше у оп штем ин те ре су, тј. ин те ре су 
ши ре дру штве не за јед ни це, а ко ја се нај че шће по кла па са те ри то-
ри јом ло кал не са мо у пра ве (град, оп шти на). У том сми слу услу ге 
ис по ру ке елек трич не енер ги је, јав ног пре во за, те те ле фон ске услу-

7) За кон о ко му нал ним де лат но сти ма – ЗКД, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 88/11.
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ге спа да ју у ко му нал не услу ге, од но сно услу ге слич не ко му нал ним 
услу га ма“.8)

У обра зло же њу за кон ског пред ло га је на ве де но да се као 
пру жа о ци ко му нал них и слич них услу га ја вља ју јав на ко му нал на 
пред у зе ћа, од но сно да су јав на ко му нал на пред у зе ћа из вр шни по-
ве ри о ци у овом по себ ном из вр шном по ступ ку. Ме ђу тим, да би се 
пре ци зно од ре ди ло ко све има свој ство из вр шног по ве ри о ца нео-
п ход но је кон сул то ва ти за кон ске од ред бе. Ко му нал ну де лат ност 
мо гу оба вља ти јав но пред у зе ће, при вред но дру штво, пред у зет ник 
или дру ги при вред ни су бјект (чл. 5, ст. 1. ЗКД). Огра ни че ње по-
сто ји са мо код од ре ђе них ко му нал них де лат но сти. Ко му нал ну де-
лат ност из чл. 2, ст. 3, т. 1, ко му нал ну де лат ност из т. 5 у де лу ко ји 
об у хва та оба вља ње јав ног ли ниј ског пре во за пут ни ка тро леј бу си-
ма и ко му нал ну де лат ност из т. 6 у де лу ко ји об у хва та одр жа ва ње 
гро бља и обје ка та ко ји се на ла зе у скло пу гро бља (мр твач ни ца, ка-
пе ла и кре ма то ри јум), са хра њи ва ње и одр жа ва ње па сив них гро бља 
и спо мен обе леж ја мо гу оба вља ти ис кљу чи во јав на пред у зе ћа или 
при вред на дру штва у ко ји ма је ве ћин ски вла сник од нај ма ње 51% 
Ре пу бли ка Ср би ја или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (чл. 5, ст. 2. 
ЗКД). Услов да из вр шни по ве ри лац пру жа лац ко му нал них услу га 
бу де пред у зе ће у јав ној сво ји ни по сто ји са мо код ко му нал них де-
лат но сти на ве де них у чл. 5, ст. 2. ЗКД. Вр ши о ци свих дру гих ко-
му нал них услу га мо гу би ти и при ват на пред у зе ћа и пред у зет ни ци.

Ка да се са гле да ју на ве де не за кон ске од ред бе, про пи си ва ње 
рав но мер не рас по де ле у из вр шним пред ме ти ма за на пла ту ко му-
нал них и слич них услу га до би ја са свим дру гу ди мен зи ју. Оправ да-
но је на сто ја ње за ко но дав ца да спре чи зло у по тре бе у ко му нал ним 
пред у зе ћи ма у јав ној сво ји ни ти ме што се оне мо гу ћа ва ју до го во ри 
из ме ђу ди рек то ра јав них ко му нал них пред у зе ћа и по је ди них из вр-
ши те ља и ти ме вр ши кон тро ла рас по ла га ња сред стви ма у јав ној 
сво ји ни. По ста вља се пи та ње да ли се ти исти ар гу мен ти мо гу при-
ме ни ти код ко му нал них пред у зе ћа у при ват ној сво ји ни и пред у зет-
ни ка. Да ли се мо же пред у зет ни ку ко је оба вља де лат ност чи шће ња 
стам бе не згра де на те ри то ри ји гра да Бе о гра да на мет ну ти оба ве за 
да пред ло ге за из вр ше ње под но си пре ко Ко мо ре из вр ши те ља, а све 
у ци љу да би сва ки од ме сно над ле жних из вр ши те ља (из вр ши те-
ља на чи јем под руч ју из вр шни ду жник има пре би ва ли ште или се-
ди ште) до био исти број пред ме та. Код јав них пред у зе ћа пру жа ла-
ца ко му нал них услу га, та кво огра ни че ње је у функ ци ји су зби ја ња 
зло у по тре ба сред ста ва у јав ној сво ји ни, код при ват них пред у зе ћа 

8) При вред ни апе ла ци о ни суд, Два де се то са ве то ва ње су ди ја при вред них су до ва Ре пу бли ке 
Ср би је, Зла ти бор 2012, Из вр ше ње и обез бе ђе ње, пи та ње 136, стр. 186.
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и пред у зет ни ка та кво огра ни че ње не ма сво је оправ да ње. При ват-
но пред у зе ће, од но сно пред у зет ник ко ји оба вља ко му нал ну де лат-
ност ка да под но си пред лог за из вр ше ње на осно ву ве ро до стој не 
ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге би ра из вр ши те-
ља ру ко во де ћи се јед ним је ди ним кри те ри ју мом, а то је успе шност 
из вр ши те ља у бр зи ни на пла те на ве де них по тра жи ва ња. За кон ска 
оба ве за ко ја је на мет ну та при ват ним пред у зе ћи ма и пред у зет ни-
ци ма ко ја оба вља ју ко му нал не де лат но сти да све из вр шне пред ме-
те пре ко Ко мо ре из вр ши те ља рав но мер но де ле свим (и успе шним 
и не у спе шним) из вр ши те љи ма са мо ће иза зва ти сни жа ва ње сто пе 
на пла те на ве де них по тра жи ва ња и ти ме се не га тив но од ра зи ти на 
по сло ва ње при ват них пред у зе ћа и пред у зет ни ка пру жа ла ца ко му-
нал них услу га.

Са ма за шти та сред ста ва у јав ној сво ји ни је из ве де на на не-
до сле дан на чин и за сно ва на је на пар ци јал ном при сту пу. Ако је 
на ме ра за ко но дав ца би ла да се спре чи да јав на ко му нал на пред-
у зе ћа рас по де љу ју пред ме те од ре ђе ним из вр ши те љи ма, без прет-
ход но утвр ђе них ја сних кри те ри ју ма, он да се по ста вља пи та ње 
за што рав но мер на рас по де ла и ди стри бу ци ја пред ме та пре ко Ко-
мо ре из вр ши те ља ни је уве де на за све из вр шне пред ме те у ко ји ма 
се као из вр шни по ве ри о ци ја вља ју јав на пред у зе ћа, уме сто са мо 
за ко му нал не пред ме те. Зло у по тре бе јав них пред у зе ћа и њи хо вих 
сред ста ва пу тем до го во ра са од ре ђе ним из вр ши те љи ма су мо гу ће 
не са мо код ко му нал них пред ме та у ко ји ма се по сту пак по кре ће на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве за пру же не ко му нал не и слич не услу-
ге, већ и код дру гих из вр шних пред ме та где се као из вр шни по-
ве ри о ци по ја вљу ју јав на пред у зе ћа са мо се њи хо ва по тра жи ва ња 
до ка зу ју из вр шним ис пра ва ма или ве ро до стој ним ис пра ва ма ко је 
се не од но се на ко му нал не и слич не услу ге. Оба ве за рав но мер не 
рас по де ле пред ме та пре ко Ко мо ре из вр ши те ља се на те си ту а ци је 
не при ме њу је, па су зло у по тре бе мо гу ће ка да је реч о ди стри бу ци ји 
из вр шних пред ме та где се јав на пред у зе ћа по ја вљу ју као из вр шни 
по ве ри о ци из из вр шних ис пра ва или из ве ро до стој них ис пра ва ко је 
се не од но се на ко му нал не и слич не услу ге.

По ступ ком за на пла ту ових по тра жи ва ња су об у хва ће не не 
са мо ко му нал не не го и слич не услу ге. Ту спа да ју и услу ге фик сне, 
мо бил не те ле фо ни је, ка блов ске те ле ви зи је, ин тер не та, и сл. чи ји су 
пру жа о ци све че шће при ват на пред у зе ћа. Услов за оба вља ње ових 
услу га ни је да се пру жа лац услу ге на ла зи у јав ној сво ји ни. Ако се 
огра ни че ње у ви ду прин ци па рав но мер не рас по де ле и под но ше ња 
пред ло га за из вр ше ње пре ко Ко мо ре из вр ши те ља на ме ће при ват-
ним пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма, по ста вља се пи та ње ко ји је 
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циљ та квог огра ни че ња, од но сно шта се тим огра ни че њем же ли 
по сти ћи. Из обра зло же ња за кон ских из ме на ко ји ма је уве де на рав-
но мер на рас по де ла пред ме та пре ко Ко мо ре из вр ши те ља, мо же се 
за кљу чи ти да је за ко но да вац имао на уму рав но ме ран раз вој свих 
из вр ши тељ ских кан це ла ри ја. То би зна чи ло да је др жа ва пре у зе ла 
на се бе оба ве зу да се ста ра, да сви из вр ши те љи ко ји ина че по слу-
ју као пред у зет ни ци или ор тач ка дру штва, има ју при бли жно исте 
при хо де. При ват на пред у зе ћа ко ја пру жа ју ко му нал не и слич не 
услу ге тре ба да пред ло ге за из вр ше ње под но се и оним из вр ши те-
љи ма у чи ју су се не у спе шност и не е фи ка сност уве ри ли, а ка ко би 
омо гу ћи ли њи хо во не сме та но по сло ва ње. На тај на чин се пра во на 
имо ви ну из вр шног по ве ри о ца из чл. 1. Про то ко ла I уз Европ ску 
кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, од но-
сно чл. 58. Уста ва Ср би је под вр га ва јед ном огра ни че њу ко је је сте 
за сно ва но на за ко ну, али се по ста вља пи та ње да ли је циљ ко ји 
се же ли по сти ћи ле ги ти ман, од но сно у оп штем ин те ре су, и да ли 
на ве де но огра ни че ње мо же да за до во љи тест про пор ци о нал но сти 
ко ји зах те ва Европ ски суд за људ ска пра ва у сво јој прак си.9)

4. УТИ ЦАЈ РАВ НО МЕР НЕ РАС ПО ДЕ ЛЕ  
НА РАЗ ВОЈ ИЗ ВР ШИ ТЕЉ СКЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ

Као је дан од раз ло га за про пи си ва ње рав но мер не рас по де ле 
на ве де но је да су не ке из вр ши тељ ске кан це ла ри је до би ја ле ско ро 
све пред ме те за ре а ли за ци ју ко му нал них и слич них услу га, док су 
дру ге оста ле ус кра ће не за по сту па ње по овом сред ству из вр ше ња. 
Сто га је за ко но да вац на шао за сход но да ин тер ве ни ше и от кло ни 
уоче не не пра вил но сти.

Већ смо на по ме ну ли да из вр ши тељ оба вља де лат ност као 
пред у зет ник или као ор так у ор тач ком дру штву. Он ни је др жав ни 
слу жбе ник. Он по сту па по пред ло гу за из вр ше ње за ре а ли за ци ју 
по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге и спро во-
ди из вр ше ње на осно ву из вр шне и ве ро до стој не ис пра ве и у то ме 
кон ку ри ше дру гим име но ва ним из вр ши те љи ма. За кон ске из ме не 
ко ји ма је уве де на рав но мер на рас по де ла ове чи ње ни це пре ви ђа ју.

Ни је оба ве за др жа ве да раз ви ја из вр ши тељ ску про фе си ју ти-
ме што ће при мо ра ва ти пру жа о це ко му нал них и слич них услу га да 
пред ме те рав но мер но де ле свим ме сно над ле жним из вр ши те љи ма. 
Из вр ши те љи тре ба да се из бо ре за сво је по зи ци је у кон ку рен ци-
ји са дру гим из вр ши те љи ма. Под руч је бор бе ни су са мо из вр шни 

9) Вид. Дра го љуб По по вић, Европ ско пра во људ ских пра ва, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2012, стр. 410-412.
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пред ме ти за ре а ли за ци ју по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и 
слич не услу ге. По сто је и дру га сред ства из вр ше ња (осим из вр ше-
ња од лу ка у ве зи са по ро дич ним од но си ма и вра ћа ње рад ни ка на 
рад) у ко ји ма над ле жност из вр ши те ља за по сту па ње за ви си ис-
кљу чи во од во ље из вр шног по ве ри о ца, а из вр шни по ве ри лац ће 
се при ли ком из бо ра из вр ши те ља ру ко во ди ти пр вен стве но ње го вом 
успе шно шћу у ре а ли за ци ји по тра жи ва ња.10)

Усва ја ње прин ци па рав но мер не рас по де ле код ко му нал них 
пред ме та је по гре шно за то што из вр ши тељ ску про фе си ју ве зу је 
ис кљу чи во за на пла ту ко му нал них по тра жи ва ња. То ће де сти му-
ла тив но де ло ва ти на по сло ва ње из вр ши тељ ских кан це ла ри ја. Са да 
сва ка из вр ши тељ ска кан це ла ри ја зна да јој сле ду је од ре ђе ни број 
ко му нал них пред ме та без об зи ра на то ко ли ко је успе шна у ре а ли-
за ци ји. Све на ве де но ће не га тив но ути ца ти на раз вој кон ку рен ци је 
уну тар из вр ши тељ ске про фе си је, јер при лив пред ме та не ће за ви-
си ти од бр зи не и сто пе на пла те по тра жи ва ња.

Под се ћа мо да из вр шни по ве ри лац при ли ком под но ше ња 
пред ло га за из вр ше ње тре ба да пред уј ми тро шко ве по ступ ка. Из-
вр шни по ве ри лац је ду жан да пред уј ми тро шко ве по ступ ка у скла-
ду са за ко ном и про пи сом ко ји уре ђу је тро шко ве по ступ ка. До каз 
о упла ће ном пред уј му из вр шни по ве ри лац је ду жан да до ста ви 
уз пред лог за из вр ше ње. Суд, од но сно из вр ши тељ ће об у ста ви ти 
из вр ше ње ако из вр шни по ве ри лац не до ста ви до каз о упла ће ном 
пред уј му, осим ако је по за ко ну осло бо ђен или га је суд осло бо дио 
тро шко ва по ступ ка (чл. 34, ст. 1. ЗИО).

За при пре ма ње и во ђе ње пред ме та, до но ше ње за кључ ка за 
из вр ше ње у по ступ ку за на ми ре ње по тра жи ва ња по осно ву ко му-
нал них и слич них услу га и за до но ше ње за кључ ка о пред ло гу за 
спро во ђе ње из вр ше ња у про це њи вим пред ме ти ма, из вр ши те љу 
при па да на гра да пре ма вред но сти глав ног по тра жи ва ња: 1) до 250 
бо до ва вред но сти – 25 бо до ва; 2) пре ко 250 до 1.000 бо до ва вред-
но сти – 25 бо до ва, уве ћа но за 2% вред но сти; 3)  глав ног по тра-
жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 250 бо до ва; 4) пре ко 1.000 до 5.000 
бо до ва вред но сти – 45 бо до ва, уве ћа но за 1% вред но сти; 5) глав ног 
по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 1.000 бо до ва; 6) пре ко 5.000 до 
20.000 бо до ва вред но сти – 95 бо до ва, уве ћа но за 0,5% вред но сти 
глав ног по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 5.000 бо до ва; 7) пре-
ко 20.000 до 100.000 бо до ва вред но сти – 195 бо до ва, уве ћа но за 
0,2% вред но сти глав ног по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 20.000 
бо до ва; 8) пре ко 100.000 вред но сти бо до ва – 395 бо до ва, уве ћа-

10) Вид. Jos Uit de ha ag, Ci vil En for ce ment in the We stern Bal kans, Bal kans En for ce ment Re form 
Pro ject, Ти ра на, 2011, стр.24−25.
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но за 0,1% вред но сти глав ног по тра жи ва ња ко је пре ла зи из нос од 
100.000 бо до ва (чл. 7, ст. 1. Пра вил ни ка о та ри фи, на гра да ма и на-
кна да ма тро шко ва за рад из вр ши те ља).

Узи ма ју ћи у об зир за кон ске од ред бе и од ред бе Пра вил ни ка о 
та ри фи, на гра да ма и на кна да ма тро шко ва за рад из вр ши те ља, при-
ме на прин ци па рав но мер не рас по де ле ће до ве сти до то га да из вр-
ши те љи узму пред у јам од из вр шног по ве ри о ца, а он да не по сту-
па ју по пред ме ти ма, јер зна ју да им у сва ком слу ча ју сле ду је исти 
број ко му нал них пред ме та не за ви сно од то га ко ли ко се ан га жу ју у 
на пла ти по тра жи ва ња за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге.11) 
Ти ме ће се из вр ши те љи за пра во из јед на чи ти са суд ским из вр ши-
те љи ма ко ји су пла ће ни у фик сном из но су, а не у за ви сно сти од 
сто пе ре а ли за ци је по тра жи ва ња и ко ји су сто га не мо ти ви са ни да 
се ан га жу ју у спро во ђе њу из вр ше ња. Упра во та кав по ло жај суд-
ских из вр ши те ља је и био раз лог за уво ђе ње при ват них из вр ши те-
ља ор га ни зо ва них као пред у зет ни ка и ор тач ких дру шта ва чи је ће 
по сло ва ње за ви си ти од то га ко ли ко успе шно спро во де из вр ше ње. 
Прин цип рав но мер не рас по де ле ће у том сми слу угро зи ти раз вој 
из вр ши тељ ске про фе си је и кон ку рен ци ју из ме ђу из вр ши тељ ских 
кан це ла ри ја.

Зна ју ћи да им у сва ком слу ча ју сле ду је од ре ђе ни број ко му-
нал них пред ме та, из вр ши те љи не ће би ти под стак ну ти да се ан-
га жу ју у дру гим пред ме ти ма, пре све га код из вр ше ња на осно ву 
из вр шне ис пра ве. Ве зи ва ње из вр ши тељ ске про фе си је са мо за ко-
му нал не пред ме те чи је ре ша ва ње не укљу чу је раз ма тра ње сло же-
них чи ње нич них и прав них пи та ња не ће до при не ти струч ном уса-
вр ша ва њу из вр ши те ља.

 
5. УСПЕ ШНОСТ У НА ПЛА ТИ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА  
НА КОН УВО ЂЕ ЊА РАВ НО МЕР НЕ РАС ПО ДЕ ЛЕ

По себ но пи та ње пред ста вља ути цај уво ђе ња рав но мер не 
рас по де ле ко му нал них пред ме та на успе шност у ре а ли за ци ји ко-
му нал них и слич них по тра жи ва ња. „Те ле ком Ср би ја“ је је дан од 
нај ве ћих из вр шних по ве ри ла ца ка да је реч о овим пред ме ти ма. По-

11)  Дру га чи је ства ри сто је ка да је реч о јав ним бе ле жни ци ма − пра во суд ној про фе си ји ко ја 
је не дав но уве де на у наш прав ни си стем. У слу ча ју да јав ни бе ле жник ра ди на ште ту 
стра на ка, не по треб но оду го вла чи по сту пак или по сто је дру ги оправ да ни раз ло зи суд 
мо же јав ном бе ле жни ку од у зе ти по ве ре ни пред мет. Ви ше о од но су су да и јав ног бе-
ле жни ка вид. Де јан Ђур ђе вић, Јав но бе ле жнич ка де лат ност, До си је сту дио, Бе о град, 
2014, стр. 33−36.
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да ци ко ји су до ста вље ни за по тре бе овог ра да се од но се на пе ри од 
01.09.2013 − 31.12.2013. го ди не, пре ма ста њу на дан 01.09.2104. го-
ди не и на кон уво ђе ња рав но мер не рас по де ле, тј. пе ри од 01.01.2015 
− 30.04.2105. го ди не, а пре ма ста њу на дан 02.11.2015. го ди не. По-
да ци су по себ но при ку пља ни за при ват не и по слов не ко ри сни ке.

Сто па на пла те се по сма тра по себ но за глав ни дуг, пр ви тро-
шак, ка ма ту и уку пан из нос. Ка да је реч о при ват ним ко ри сни ци ма, 
пре уво ђе ња рав но мер не рас по де ле сто па на пла те глав ног ду га из-
но си ла је 23,32%, пр вог тро шка 34,56%, ка ма те 39,31%, а укуп но 
гле да но сто па на пла те је би ла 25,73%. На кон уво ђе ња рав но мер не 
рас по де ле, гле да но за пе ри од од пр ва че ти ри ме се ца 2015. го ди-
не сто па на пла те глав ног ду га из но си ла је 15,68%, пр вог тро шка 
28,01%, ка ма те 29,82%, а укуп но гле да но сто па на пла те је из но си-
ла 17,86%. То зна чи да је, ка да је реч о на пла ти по тра жи ва ња пре ма 
при ват ним ко ри сни ци ма, уво ђе ње рав но мер не рас по де ле ути ца ло 
на сма ње ње укуп не сто пе на пла те за 8%.

Исти тренд се при ме ћу је и ка да је реч о на пла ти по тра жи ва ња 
пре ма по слов ним ко ри сни ци ма. То ком истог ре фе рент ног пе ри о да 
01.09.2013 − 31.12.2013. го ди не, пре ма ста њу на дан 01.09.2014. 
го ди не сто па на пла те глав ног ду га из но си ла је 22,81%, пр вог тро-
шка 47,63%, ка ма те 28,66%, укуп но гле да но сто па на пла те из но си-
ла је 26,04%. То ком пр ва че ти ри ме се ца 2015. го ди не, пре ма ста њу 
на дан 02.11.2015. го ди не, сто па на пла те глав ног ду га из но си ла је 
20,17%, пр вог тро шка 33,68%, ка ма те 25,92%, укуп но гле да но сто-
па на пла те у ре фе рент ном пе ри о ду из но си ла је 21,17%. То зна чи да 
је, ка да је реч о на пла ти по тра жи ва ња пре ма по слов ним ко ри сни-
ци ма, сто па на пла те, на кон уво ђе ња рав но мер не рас по де ле па ла за 
5%.

По ред очи глед ног па да на пла те при ме ћу је се и уку пан раст 
тро шко ва по ступ ка пред из вр ши те љи ма, јер се из вр ши те љи за-
кључ ци ма обра ћа ју из вр шном по ве ри о цу тра же ћи на док на ду тро-
шко ва за пред у зе те по је ди не рад ње у по ступ ку, а ра ди се о тро-
шко ви ма чи ја на док на да пре уво ђе ња рав но мер не рас по де ле ни је 
тра же на. Све ово чи ни по сту пак ре а ли за ци је ко му нал них и слич-
них по тра жи ва ња не е фи ка сним, а услу ге из вр ши те ља не сра змер но 
ску пим у од но су на ре зул тат са мог по ступ ка.
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6. ИЗ И ГРА ВА ЊЕ ПРИН ЦИ ПА  
РАВ НО МЕР НЕ РАС ПО ДЕ ЛЕ

Већ је на по ме ну то да је уво ђе ње рав но мер не рас по де ле из-
вр шних пред ме та ко ји се од но се на по тра жи ва ња за из вр ше не ко-
му нал не и слич не услу ге за сно ва но на не до след ном и пар ци јал ном 
при сту пу. За шти ту имо ви не јав них пред у зе ћа је тре ба ло спро ве сти 
у свим из вр шним пред ме ти ма, да кле не са мо у оним где се свој-
ство из вр шног по ве ри о ца за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге 
до ка зу је ве ро до стој ном ис пра вом, већ и у оним где се по тра жи ва-
ња јав них пред у зе ћа до ка зу ју из вр шним ис пра ва ма. И у из вр шним 
пред ме ти ма у ко ји ма је по тра жи ва ње по ве ри о ца утвр ђе но из вр-
шном ис пра вом по сто ји бо ја зан од зло у по тре бе при ли ком из бо ра 
из вр ши те ља од стра не јав ног пред у зе ћа.

За ко но да вац пи та ње рас по де ле из вр шних пред ме та где су 
јав на пред у зе ћа из вр шни по ве ри о ци из из вр шних ис пра ва ни је 
уре дио и ти ме је отво рио про стор за зло у по тре бе. На осно ву ве ро-
до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге мо же се 
по кре ну ти не са мо из вр шни по сту пак на осно ву из вр шне ис пра ве, 
не го и пар нич ни по сту пак за из да ва ње плат ног на ло га у скла ду са 
од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку.12) Пред ност има из вр ше-
ње на осно ву ве ро до стој не ис пра ве.

Ако се ту жбе ни зах тев од но си на до спе ло по тра жи ва ње у 
нов цу, а то се по тра жи ва ње до ка зу је ве ро до стој ном ис пра вом при-
ло же ном ту жби у из вор ни ку или ове ре ном пре пи су, суд ће, под 
усло вом да је при ло жен и до каз о уру че ној опо ме ни за пла ћа ње 
до спе лог по тра жи ва ња, да из да на лог ту же ном да ис пу ни ту жбе ни 
зах тев (плат ни на лог). Као ве ро до стој не ис пра ве сма тра ју се на ро-
чи то: 1) јав не ис пра ве; 2) при ват не ис пра ве на ко ји ма је пот пис об-
ве зни ка ове рио ор ган над ле жан за ове ра ва ње; 3) ме ни це и че ко ви 
са про те стом и по врат ним ра чу ном ако су они по треб ни за за сни ва-
ње зах те ва; 4) из во ди из ове ре них по слов них књи га; 5) фак ту ре; 6) 
ис пра ве ко је по по себ ним про пи си ма има ју зна чај јав них ис пра ва 
(чл. 455, ст. 2. ЗПП). Плат ни на лог из да ће суд иако ту жи лац у ту-
жби ни је пред ло жио из да ва ње плат ног на ло га, а ис пу ње ни су сви 
усло ви за из да ва ње плат ног на ло га (чл. 455, ст. 3. ЗПП). Ако на 
осно ву ве ро до стој не ис пра ве мо же да се тра жи из вр ше ње у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је из вр ше ње и обез бе ђе ње, суд ће да из да 
плат ни на лог са мо ако ту жи лац учи ни ве ро ват ним по сто ја ње прав-
ног ин те ре са за из да ва ње плат ног на ло га. Ако ту жи лац не учи ни 

12) За кон о пар нич ном по ступ ку − ЗПП, Слу жбе ни гла сник РС, бр.72/2011, 49/2013−од лу ка 
УС, 74/2013, од лу ка УС, 55/2014.
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ве ро ват ним по сто ја ње прав ног ин те ре са за из да ва ње плат ног на-
ло га, суд ће ту жбу да од ба ци (чл. 455, ст. 4. ЗПП).

Јав но ко му нал но пред у зе ће, од но сно при вред но дру штво или 
пред у зет ник ко је вр ши ко му нал не услу ге и има свој ство из вр шног 
по ве ри о ца у овом по ступ ку, мо же, на осно ву ве ро до стој не ис пра ве 
(из во да из по слов них књи га за пру же не ко му нал не и слич не услу-
ге) да под не се пред лог за из вр ше ње из вр ши те љу ко јег од ре ди Ко-
мо ра из вр ши те ља, али мо же и да под не се ту жбу пар нич ном су ду са 
пред ло гом за из да ва ње плат ног на ло га. Да би пар нич ни суд из дао 
плат ни на лог јав но ко му нал но пред у зе ће од но си дру ги пру жа лац 
ко му нал них услу га тре ба да до ка же по сто ја ње по себ ног прав ног 
ин те ре са за из да ва ње плат ног на ло га. Тај прав ни ин те рес се мо-
же са сто ја ти у то ме што из вр шни ду жник не ма имо ви ну ко ја мо же 
би ти пред мет из вр ше ња, па би у слу ча ју да се под не се пред лог за 
из вр ше ње до шло до об у ста ве из вр ше ња (чл. 76, ст. 1, т. 6 ЗИО). У 
слу ча ју да не ма имо ви не из вр шног ду жни ка ко ја мо же би ти пред-
мет из вр ше ња из вр шни по ве ри лац има ин те рес да пар нич ни суд 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за пру же не ко му нал не и слич не 
услу ге из да плат ни на лог ко ји ће на кон што по ста не прав но сна жан 
и из вр шан би ти из вр шна ис пра ва. На осно ву те из вр шне ис пра-
ве из вр шни по ве ри лац мо же под не ти пред лог за из вр ше ње на кон 
што са зна да је из вр шни ду жник сте као имо ви ну ко ја мо же би ти 
пред мет из вр ше ња. Да ља по сле ди ца је сте то да јав но ко му нал но 
пред у зе ће, од но сно при вред но дру штво или пред у зет ник ко је пру-
жа ко му нал не услу ге при ли ком под но ше ња пред ло га за из вр ше ње 
на осно ву из вр шне ис пра ве не ће мо ра ти да се обра ћа Ко мо ри из вр-
ши те ља са зах те вом за од ре ђи ва ње над ле жног из вр ши те ља. То је 
на чин за из и гра ва ње прин ци па рав но мер не рас по де ле.

На кон што је на осно ву ве ро до стој не ис пра ве за пру же не 
ко му нал не и слич не услу ге пар нич ни суд из дао прав но сна жан и 
из вр шан плат ни на лог про тив из вр шног ду жни ка, из вр шни по ве-
ри лац је сте као из вр шну ис пра ву, па се из вр шни по сту пак по кре ће 
у скла ду са оп штим за кон ским од ред ба ма ко ји ма се уре ђу је из вр-
ше ње на осно ву из вр шне ис пра ве. При ли ком под но ше ња пред ло га 
за из вр ше ње на осно ву из вр шне ис пра ве не при ме њу ју се за кон ске 
од ред бе о рав но мер ној рас по де ли пред ме та пре ко Ко мо ре из вр ши-
те ља.
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7. ЗА КЉУ ЧАК

Уво ђе ње прин ци па рав но мер не рас по де ле ко му нал них пред-
ме та је про бле ма тич но из ви ше аспе ка та. За ко но да вац је на сто јао 
да спре чи зло у по тре бу сред ста ва јав них ко му нал них пред у зе ћа, 
па је про пи сао да се пред ме ти за на пла ту ко му нал них и слич них 
услу га рав но мер но рас по де љу ју пре ко Ко мо ре из вр ши те ља. При 
то ме, ис пу ште не су из ви да ре ле вант не за кон ске од ред бе пре ма ко-
ји ма пру жа о ци ко му нал них и слич них услу га мо гу би ти и при ват на 
пред у зе ћа и пред у зет ни ци. Њи ма за ко но да вац ни је смео да на мет-
не оба ве зу из бо ра из вр ши те ља пре ко Ко мо ре, јер се ар гу мент спре-
ча ва ња зло у по тре ба јав них сред ста ва ов де не мо же при ме ни ти. С 
дру ге стра не, по ста вља се пи та ње ко ли ко је би ла искре на на ме ра 
за ко но дав ца да спре чи зло у по тре бу сред ста ва јав них ко му нал них 
пред у зе ћа. Да је то би ла на ме ра, за ко но да вац је мо рао да прин-
цип рав но мер не рас по де ле спро ве де до след но у свим из вр шним 
пред ме ти ма (да кле и на осно ву из вр шне и на осно ву ве ро до стој не 
ис пра ве) где се као из вр шни по ве ри о ци ја вља ју јав на пред у зе ћа 
или јав на пред у зе ћа уоп ште. Та кав при ступ за ко но да вац ни је имао. 
Упра во због то га се прин цип рав но мер не рас по де ле ла ко мо же из-
и гра ти. Уме сто под но ше ња пред ло га за из вр ше ње на осно ву ве ро-
до стој не ис пра ве за из вр ше не ко му нал не и слич не услу ге, јав но ко-
му нал но пред у зе ће мо же под не ти ту жбу са пред ло гом за из да ва ње 
плат ног на ло га, ис хо до ва ти прав но сна жан и из вр шан плат ни на лог 
ко ји је из вр шна ис пра ва, а он да под не ти пред лог за из вр ше ње на 
осно ву из вр шне ис пра ве, за о би ла зе ћи ти ме и Ко мо ру из вр ши те ља 
и прин цип рав но мер не рас по де ле. Ути цај рав но мер не рас по де ле 
ко му нал них пред ме та на раз вој из вр ши тељ ске про фе си је је ра за ра-
ју ћи. Си гур ни да ће не за ви сно од то га ко ли ко су успе шни у на пла-
ти ових по тра жи ва ња из вр ши те љи увек има ти пра во на од ре ђе ни 
број пред ме та, би ће не за ин те ре со ва ни да се ан га жу ју у њи хо вој 
на пла ти. Ис тра жи ва ња ко ја су спро ве ла по је ди на пред у зе ћа пру жа-
о ци ко му нал них и слич них услу га, по ка за ла су, да су на кон уво ђе-
ња прин ци па рав но мер не рас по де ле из вр ши те љи по ста ли спо ри ји 
у на пла ти по тра жи ва ња, а њи хо ве услу ге ску пље.
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Ni ko la Bo di ro ga

ON EQU AL DI STRI BU TION OF UTI LITY  
CA SES BET WE EN EN FOR CE MENT AGENTS

Re su me
The en for ce ment agents be ca me ope ra ti o nal on Ju ne 01, 2012. 

They ha ve been de le ga ted sig ni fi cant po wers in en for ce ment pro ce du re. 
Among en for ce ment ca ses wit hin en for ce ment co urts the lar gest per-
cent we re tho se re la ted to the col lec tion of cla ims for uti li ti es and si mi-
lar ser vi ces. The in ten tion of le gi sla tor was that all the se ca ses sho uld 
be tran sfer red to en for ce ment agents. The en for ce ment agents be ca me 
ex clu si vely com pe tent for both or de ring and ca rrying out the en for ce-
ment for col lec tion of cla ims for uti li ti es and si mi lar ser vi ces. The se ca-
ses be ca me the main so ur ce of in co me for en for ce ment agents. Du ring 
first 2,5 years the en for ce ment cre di tors (com pa ni es pro vi ding uti li ti es 
and si mi lar ser vi ces) we re free to cho o se en for ce ments agents that wo-
uld be com pe tent for col lec tion of the ir cla ims.

In De cem ber 2014, Ser bian Par li a ment pas sed the Amend ments 
to the Law on En for ce ment and Se cu rity that ha ve chan ged the way of 
di stri bu tion of uti lity ca ses bet we en en for ce ment agents. The en for ce-
ment cre di tors in the se ca ses now ha ve to send the mo tion to the Cham-
ber of En for ce ment Agents and the Cham ber of En for ce ment Agents 
has com pe ten ce to di stri bu te uti lity ca ses bet we en en for ce ment agents 
equ ally among tho se en for ce ment agents that ha ve ter ri to rial ju ris dic-
tion over en for ce ment deb tor. The main goal for the se chan ges was to 
se cu re fa ir and equ al re gi o nal di stri bu tion of uti lity ca ses bet we en all 
en for ce ment agents and to pre vent abu ses wit hin pu blic com pa ni es pro-
vi ding uti li ti es and si mi lar ser vi ces.

The main fo cus of this pa per was the tac kle the ru les on equ al 
di stri bu tion of uti lity ca ses from se ve ral aspects. First of all, the le gi sla-
tor fa i led to ta ke in to ac co unt the re le vant pro vi si ons of Law on uti lity 
ser vi ces. Ac cor ding to the pro vi si ons of this Law uti lity ser vi ces can be 
pro vi ded not only pu blic com pa ni es, but al so by pri va te com pa ni es and 
en tre pre ne urs. In this way the prin ci ple of equ al di stri bu tion of uti lity 
ca ses for ces the pri va te com pa ni es and ot her pri va tely ow ned pro vi ders 
of uti li ti es to di stri bu te the ir ca ses to all en for ce ment agents equ ally, not 
ta king in to ac co unt the suc cess ra te of in di vi dual en for ce ment agents. 
The le gi sla tor can not put such li mi ta ti ons on pri va tely ow ned com pa ni-
es in or der to se cu re the equ al de ve lop ment of all en for ce ment agents. 
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If the prin ci ple of equ al di stri bu tion sho uld pro tect pu blic pro perty than 
this prin ci ple sho uld apply to all en for ce ment ca ses (not just uti lity ca-
ses) whe re pu blic com pa ni es ha ve the po si tion of en for ce ment cre di tor. 
The prin ci ple of equ al di stri bu tion do esn’t apply to ot her en for ce ment 
ca ses ba sed on en for ce ment ti tles and aut hen tic do cu ments and abu ses 
can still hap pen in the se ca ses. Furt her mo re, the pro vi si ons of equ al 
di stri bu tion of uti lity ca ses will ha ve ne ga ti ve im pact on pro fes si o nal 
de ve lop ment of en for ce ment agents. They now know that they ha ve the 
right to cer tain num ber of uti lity ca ses, re gar dless of the ir suc cess in 
col lec tion of cla ims. Ac cor ding to the sur vey con duc ted by so me com-
pa ni es pro vi ding uti li ti es and si mi lar ser vi ces, the ser vi ces of en for ce-
ment agents be ca me slo wer and much ex pen si ve, af ter the prin ci ple of 
equ al di stri bu tion has en te red in to for ce.
Key words: en for ce ment agents, cla ims for uti li ti es and si mi lar ser vi ces, equ al 

di stri bu tion, com pe ti tion, ef fi ci ency

* Овај рад је примљен 23. но вем бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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Милева С. Анђелковић
Правни факултет, Универзитет у Нишу

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОРЕСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
У САВРЕМЕНИМ КРИЗНИМ УСЛОВИМА

Сажетак
Пред мет ана ли зе у ра ду је су по на ша ња по ре ских об ве зни ка 

и ре ак ци је по ре ских вла сти у ви ду пред у зи ма ња раз ли чи тих ме ра 
ан ти е ва зив не по ли ти ке. Уна пре ђе ње по ре ске ди сци пли не на ла зи 
се у жи жи ин те ре со ва ња јав но сти, не са мо раз ли чи тих те о ре ти ча-
ра већ по ста је зна ча јан по ли тич ки при о ри тет, ка ко на ни воу на ци-
о нал них др жа ва та ко и на ме ђу на род ном пла ну. Циљ ра да је сте са-
гле да ва ње мо гућ но сти под сти ца ња до бро вољ ног пла ћа ња по ре за 
на осно ву до са да шњих те о риј ских и ем пи риј ских са зна ња. Кључ ну 
уло гу у про це су спре ча ва ња по ре ске не са гла сно сти и афир ми са ња 
по ре ске са гла сно сти не сум њи во има ју по ре ски ор га ни. Ства ра ње 
по зи тив не кли ме у по гле ду до бро вољ ног из вр ша ва ња по ре ских 
оба ве за зах те ва фор му ли са ње аде кват не ан ти е ва зив не стра те ги је 
са чи та вим ар се на лом пред ви ђе них пре вен тив них и ре пре сив них 
ме ра. Ефи ка сност ове стра те ги је усло вље на је и пре ци зним раз гра-
ни че њем и де фи ни са њем раз ли чи тих мо да ли те та по на ша ња по ре-
ских об ве зни ка, о че му се го во ри у пр вом де лу ра да. Да ље сле ди 
кра ћи при каз те о риј ских мо де ла об ја шње ња ре а го ва ња по ре ских 
об ве зни ка на по ре ске оба ве зе. Тре ћи део ра да са др жи са же ту ана-
ли зу нај ва жни јих пре вен тив них и ре пре сив них ме ра из ар се на ла 
дру штве не по ли ти ке уна пре ђе ња по ре ске ди сци пли не. У че твр том 
де лу ра да, аутор да је кра так пре глед ак тив но сти ко је се ин тен зив-
но пред у зи ма ју или пла ни ра ју са ци љем спре ча ва ња ме ђу на род них 
по ре ских пре ва ра. Тре ба има ти у ви ду да је по ре ска ева зи ја фе но-
мен ко ји као „сен ка“ пра ти по ре зе и да га због ње го вих штет них 
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дру штве них по сле ди ца, др жа ве мо ра ју др жа ти под кон тро лом, ко-
ли ко је то мо гу ће у да тим усло ви ма.
Кључ не ре чи: по ре ска ди сци пли на, по ре ска ева зи ја, по ре ски мо рал, ан-

ти е ва зив на по ли ти ка

1. ВА ЖНОСТ РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊА  
ПО ЈЕ ДИНИХ МО ДА ЛИ ТЕ ТА ПО РЕ СКЕ ЕВА ЗИ ЈЕ

Пла ти ти или не пла ти ти по рез ве ро ват но је јед на од нај ста-
ри јих ди ле ма са ко јом се су о ча ва људ ско дру штво. У осно ви овог 
из бо ра ле жи кон стант ни су коб из ме ђу лич ног и јав ног (фи скал-
ног) ин те ре са. Шта опре де љу је не ке об ве зни ке да ис по ља ва ју ве ћу 
скло ност ка ри зи ку да бу ду от кри ве ни и ка жње ни због не пла ћа ња 
по ре за и ка ко по ре ске вла сти тре ба да ре а гу ју у ци љу сма ње ња 
„по ре ског ја за“ (tax gap), пред ста вља ју ва жна по ре ско по ли тич ка 
пи та ња ко ја ће мо по ку ша ти да са гле да мо у ра ду ко ји сле ди.

Јед на од бит них по сле ди ца гло бал не еко ном ске кри зе је сте 
гу би так по ре ских при хо да на шта су, осим дру гих фак то ра, ути-
ца ле про ме не у по на ша њи ма по ре ских об ве зни ка.1) По гор ша ње 
по ре ске ди сци пли не ис по ље но кроз ве ћи или ма њи рас ко рак из-
ме ђу пла ни ра них и убра них при хо да по себ но је по го ди ло др жа ве 
где је пад БДП био ве ћи. Та кав тренд мо же и да по тра је има ју ћи у 
ви ду слаб опо ра вак при вре да. Не по вољ на фи нан сиј ска си ту а ци ја 
је под ста кла др жа ве да по ја ча ју на по ре у до ме ну спре ча ва ња по-
ре ских пре ва ра. Под сти ца ње до бро вољ ног из вр ша ва ња по ре ских 
оба ве за, у што ве ћем сте пе ну, је сте кон стан тан за да так на ци о нал-
них по ре ских ад ми ни стра ци ја. Ова тра ди ци о нал на по ре ска функ-
ци ја да нас је из ло же на број ним иза зо ви ма ко ји се ја вља ју по себ но 
у ве зи са функ ци о ни са њем са мих по ре ских си сте ма као и под ути-
ца јем са вре ме них еко ном ско-фи нан сиј ских и тех но ло шких про ме-
на. Ре ак ци је по ре ских об ве зни ка по ста ју по се бан пред мет па жње 
у упра вља њу по ре ским по сло ви ма у раз ви је ним др жа ва ма. „По ре-
ска авер зи ја“ би мо гла да по слу жи као ге ну сни по јам ко ји у нај ши-
рем сми слу об у хва та чи тав ра спон по на ша ња по ре ских об ве зни ка. 
По ла зе ћи од ем пи риј ских са зна ња да њи хо ва по сту па ња ни су јед-
но знач на, нео п ход но је, пре све га, да за ко но да вац тер ми но ло шки 
што је мо гу ће ја сни је де фи ни ше раз ли ко ва ње из ме ђу ра зно вр сних 
мо да ли те та из бе га ва ња по ре за, има ју ћи у ви ду сте пен њи хо ве дру-
штве не опа сно сти. За то аде кват но кон ци пи ра ње и ре а ли за ци ја 

1) John Bron do lo, „Col lec ting Ta xes Du ring an Eco no mic Cri sis: Chal len ges and Po licy Op ti-
ons“, IMF Staff Po si tion No te, Ju le 14, 2009, IMF, p. 5.
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ефи ка сне ан ти е ва зив не по ли ти ке, у ве ли кој ме ри, за ви се од по ста-
вља ња ја сних нор ма тив них гра ни ца из ме ђу при хва тљи вих, не при-
хва тљи вих и не ле гал них по на ша ња по ре ских об ве зни ка.2) Ис пра-
ван нор ма тив ни при ступ ути ца ће и на ода бир нај по год ни јих ме ра 
за њи хо во спре ча ва ње као и од го ва ра ју ће де ло ва ње по ре ских ор га-
на у су о ча ва њу са та квим од сту па њи ма од за кон ске оба ве зе из вр-
ша ва ња по ре ских оба ве за.

Раз ли ка из ме ђу за ко ни те и не за ко ни те по ре ске ева зи је је сте 
ле гал ност, од но сно не ле гал ност по на ша ња по ре ских об ве зни ка.3) 
То не би тре ба ло да пред ста вља по се бан про блем у прак си по ре-
ских ор га на и су до ва. Код по ре ске ута је об ве зник све сно и на мер-
но кр ши по ре ске про пи се са ци љем из бе га ва ња пла ћа ња по ре за. 
Ме ђу тим, те шко ће се ја вља ју ка да је по треб но про це ни ти ре ак ци је 
об ве зни ка ко ји се са мо фор мал но при др жа ва ју за ко на. Фи зич ка и 
прав на ли ца, као по ре ски об ве зни ци, сло бод ни су да ко ри сте све 
за ко ном до пу ште не мо гућ но сти ка ко би ума њи ли сво је по ре ске 
оба ве зе или из бе гли њи хо во пла ћа ње. Ра ди се о тзв. по ре ском пла-
ни ра њу што зна чи да ни ко ни је ду жан да пла ти ви ше по ре за не го 
што је на то ду жан по за ко ну.4) Ипак, по не кад је те шко про це ни-
ти да ли из вр ше на тран сак ци ја пред ста вља ве што во ђе ње по сло ва 
или је реч о зло у по тре би пра ва, по себ но ка да прав не кон струк ци је 
по ре ског об ве зни ка, са ци љем из бе га ва ња по ре ске оба ве зе, по ста-
ју то ли ко ве штач ке и на ме ште не да пре ла зе гра ни цу ко ја одва ја 
при хва тљи во од не при хва тљи вог по ре ског пла ни ра ња. Због нео-
д ре ђе но сти кон цеп та за ко ни те по ре ске ева зи је, а ра ди прав не си-
гур но сти об ве зни ка, нео п ход но је пра ви ти раз ли ко ва ње из ме ђу 
ле ги тим ног по ре ског пла ни ра ња или ми ни ми зи ра ња по ре за (tax 
plan ning, tax mi ni mi za tion) од не ле ги тим не за ко ни те по ре ске ева зи-
је (tax avo i dan ce, ag gres si ve tax plan ning).

По сто ји ши ро ко при хва ће но ста но ви ште са вре ме них за ко-
но да ва ца да сви об ли ци ума ње ња по ре ске спо соб но сти об ве зни ка 
не ће би ти ува же ни од стра не по ре ских ор га на, уко ли ко је об ве зник 
ис кљу чи во те жио или имао је ди ни мо тив да пред у зе том тран сак-
ци јом нео прав да но оства ри по ре ску по год ност или не пла ћа ње по-
ре за. И за ко но дав ци и су до ви по не ка да при зна ју да је те шко по ву ћи 
пре ци зну гра ни цу из ме ђу при хва тљи ве и не при хва тљи ве за ко ни те 

2) То зна чи да тра ди ци о нал на по де ла на за ко ни ту и не за ко ни ту по ре ску ева зи ју ни је до-
вољ на ни пот пу на јер ви ше не од го ва ра фи нан сиј ским ин те ре си ма др жа ва.

3) По треб но је ука за ти да се пој мо ви за ко ни та и не за ко ни та по ре ска ева зи ја че сто ко ри сте 
не пре ци зно ка ко у на ци о нал ним за ко но дав стви ма та ко и у ме ђу на род ној ре гу ла ти ви.

4) Чарлс Адамс, За до бро и зло: утје цај по ре за на кре та ње ци ви ли за ци је, Ин сти тут за јав-
не фи нан ци је, За греб, 2006, стр. 405.
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по ре ске ева зи је. Под усло вом да се ови ор га ни др же сло ва за ко-
на, од но сно до слов ног ту ма че ња по ре ских за ко на, не ка по на ша ња 
по ре ских об ве зни ка се не би мо гла спре ча ва ти јер се тран сак ци је 
за сни ва ју на прав но де фи ни са ним ка те го ри ја ма. Због то га се мо-
ра „гле да ти кроз“ упо тре бље не за кон ске из ра зе ка ко би се от кри-
ла пра ва во ља за ко но дав ца. Сми сао, од но сно циљ по ре ских за ко на 
је сте уби ра ње по ре ских при хо да и оства ре ње пра вич не рас по де ле 
по ре ског те ре та. Сто га је ја сан за кљу чак да уко ли ко се об ве зник 
кре ће уну тар гра ни ца по ре ског за ко на, а упо тре бље ним по ре ским 
кон струк ци ја ма по ку ша ва да сма њи по ре ску спо соб ност на ни во 
ко ји за ко но да вац ни је имао у ви ду, та кво по на ша ње ни је у скла ду 
са свр хом и ду хом за ко на. У су шти ни, ра ди се о зло у по тре би при-
ме не по ре ских нор ми.5)

Про бле ми ве за ни за што ја сни је пре ци зи ра ње до пу ште ног од 
не до пу ште ног по ре ског по на ша ња са ста но ви шта др жа ве по себ но 
су из ра же ни код опо ре зи ва ња кор по ра тив них по ре ских об ве зни-
ка. Они при бе га ва ју агре сив ном по ре ском пла ни ра њу, ко ри сте ћи 
пра зни не у по ре ским про пи си ма или раз ли ке у на ци о нал ним за-
ко но дав стви ма, пре ба цу ју ћи про фи те из ју рис дик ци ја где се ак-
тив но сти оба вља ју у ју рис дик ци је где су по ре зи ни ски.6) Ра ди се 
о ва жној ди мен зи ји по слов ног пла ни ра ња ко ја укљу чу је по зи ци ју 
ко ја је одр жи ва али мо же да има не же ље не и нео че ки ва не по ре ске 
по сле ди це. По ре ски ор га ни су увек су о че ни са ри зи ком да по ре-
ски за кон мо же би ти зло у по тре бљен ка ко би се по сти гли ре зул та ти 
су прот но на ме ра ма за ко но дав ца. То се де ша ва у ве зи са ту ма че-
њи ма по ре ских за ко на из пер спек ти ве по ре ских об ве зни ка на нај-
по вољ ни ји на чин. С дру ге стра не, за да так су до ва је да про ту ма че 
по ре ске за ко не та ко да њи хо ва ми шље ња од ра жа ва ју пра ву во љу 
за ко но дав ца ко ја и тре ба да бу де ре а ли зо ва на у сва ком кон крет ном 
по ре ском слу ча ју. Нај ек стрем ни ји вид по ре ске агре сив но сти пред-
ста вља tax shel ter, од но сно оства ри ва ње ар ти фи ци јел них по ре ских 
олак ши ца ко ри шће њем по год но сти у по ре ским оаза ма или прав-
них пра зни на та ко да че сто овим тран сак ци ја ма не до ста је по слов-
на свр ха.7) Ле гал ност ова квих ак тив но сти мо же би ти оспо ре на од 
стра не по ре ских ор га на за то што су на гра ни ци са не за ко ни тим по-
на ша њи ма, па су са дру штве ног ста но ви шта не при хва тљи ва јер су 

5) Ми ле ва Ан ђел ко вић, „За ко ни та не при хва тљи ва по ре ска ева зи ја-про бле ми де фи ни са ња 
и спре ча ва ња“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, 67/2014, стр. 82.

6) Tra de and De ve lop ment Re port, Re port by the sec re ta ri at of the Uni ted na ti ons Con fe ren ce on 
Tra de and De ve lop ment, Uni ted Na ti ons, New York and Ge ne va, 2014, p. 175.

7) Ger rit Li etz, „Tax Avo i dan ce vs. Tax Ag gres si ve ness: A Unifying Con cep tual Fra me work“, 
Wor king Pa per, Cur rent Draft: 12/2013, Mun ster School of Bus si ness and Eco no mics, In sti-
tu te of Ac co un ting and Ta xa ti on, pp. 10-11.
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у су прот но сти са пла ни ра ним ци ље ви ма по ре ских за ко на. Те шко ће 
по ве за не са пра вил ном про це ном ни јан си у по на ша њи ма по ре ских 
об ве зни ка ко ји се са мо фор мал но при др жа ва ју од ред би по ре ских 
за ко на, мо гу у прак си да ути чу на за у зи ма ње нео д го ва ра ју ћег при-
сту па њи хо вом спре ча ва њу.

2. ТЕ О РИЈ СКО МО ДЕ ЛИ РА ЊЕ ПОНАШАЊА 
ПО РЕ СКИХ ОБ ВЕ ЗНИ КА

По што ва ње по ре ских за ко на ни је са мо прав на већ и мо рал-
на оба ве за по ве за на са осе ћа њи ма со ли дар но сти и уза јам но сти у 
фи нан си ра њу јав них по тре ба. И по ред то га, по ре зи иза зи ва ју ви ше 
или ма ње не га тив них ре ак ци ја у свим дру штве ним си сте ми ма. То-
ком 70-тих го ди на 20. ве ка за по чи њу ин тен зив ни ја те о риј ска про-
у ча ва ња по на ша ња по ре ских об ве зни ка, нај пре, у окви ру еко ном-
ских на у ка. У стан дард ном еко ном ском мо де лу по ре ске ева зи је, 
об ве зник се са гле да ва као ра ци о нал на осо ба спо соб на да про це њу-
је тро шко ве и ко ри сти од не пла ћа ња по ре за. Еко ном ски те о ре ти ча-
ри су прет по ста вља ли да скло ност ка по ре ској не са гла сно сти за ви-
си од ви си не санк ци ја, ве ли чи не при хо да, ве ро ват но ће от кри ва ња 
и ви си не ка зни. То је ипак би ло по јед но ста вље но об ја шња ва ње 
ре ак ци ја по ре ских об ве зни ка бу ду ћи да ве ћи на уред но из ми ру је 
сво је по ре ске оба ве зе, не за ви сно од прет њи стро гим санк ци ја ма.8) 
Зна чи, по сто је не ке дру ге ва ри ја бле ко је мо ти ви шу об ве зни ке и 
опре де љу ју њи хо ву по ре ску са гла сност, од но сно по ре ску не са гла-
сност.9) Пси хо ло шки фак то ри ве за ни за лич ност об ве зни ка као и 
окол но сти у ко ји ма об ве зник жи ви и ра ди по ста ју све зна чај ни ји 
пред мет те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња. Ре зул та ти би хе-
ви о рал не еко но ми је10) и фи нан сиј ске пси хо ло ги је мо гу по мо ћи по-
ре ским вла сти ма у бо љем раз у ме ва њу по на ша ња по ре ских об ве-
зни ка. Пси хич ке дис по зи ци је по ре ских об ве зни ка пре ма пла ћа њу 
по ре за об у хва ће не су пој мом по ре ског мо ра ла.11) Да би се раз у ме ла 
од лу ка об ве зни ка да пла те или не пла те по рез, по треб но је у пр-
вом ре ду про ник ну ти у вр ло сло жен уну тра шњи свет до жи вља ва-

8) Ем пи риј ске сту ди је ни су по твр ди ле ја сну сли ку ко ју пру жа ју те о риј ске ана ли зе о то ме 
да стро жи је ка зне од вра ћа ју не са ве сне об ве зни ке од ка жњи вог по на ша ња.

9) Er zo F. P. Lut tmer, Mo ni ca Sing hal, „Tax Mo ra le“, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves, Vol. 
28, No. 4, 2014, p. 163.

10) Si mon Ja mes, „Be ha vi o u ral eco no mics and the risks of tax ad mi ni stra tion“, eJo ur nal of Tax 
Re se arch, Vol. 10, N. 2, Oc to ber 2012, p. 347.

11) По ре ски мо рал се уоби ча је но де фи ни ше као оп шти став по ре ског об ве зни ка пре ма из-
вр ша ва њу, од но сно не из вр ша ва њу по ре ске оба ве зе. Тај оп шти мо рал ни став нај бо ље се 
мо же про ве ри ти у схва та њи ма љу ди о тзв. по ре ским де лик ти ма.
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ња, вред но ва ња, угле да ња на дру ге у по ре ским си ту а ци ја ма, што 
све под сти че об ве зни ке на при хва та ње или од ба ци ва ње по ре ског 
те ре та.12) Ве ли ки зна чај ко ји се при да је уло зи по ре ског мо ра ла на 
по на ша ње об ве зни ка ути цао је на по је ди не ауто ре да раз ви ју по јам 
пси хо ло шког по ре ског уго во ра. То је но ви кон цепт ко ји иде да ље 
из ван тра ди ци о нал ног мо де ла од вра ћа ња и ко ји об ја шња ва по ре-
ски мо рал као сло же ну ре ла ци ју из ме ђу др жа ве (по ре ских ор га на) 
и об ве зни ка ус по ста вља њем пра вич не, уза јам не раз ме не стра на 
овог од но са.13) У оба вља њу по сло ва по ре ски слу жбе ни ци мо гу по-
сту па ти на два раз ли чи та на чи на пре ма об ве зни ци ма. Прет по ста-
вља се да уч тив и ко рек тан при ступ по др жа ва и ве ро ват но по ди же 
ни во по ре ског мо ра ла док ауто ри та ти ван (би ро крат ски) при ступ 
под ри ва по ре ски мо рал. Пси хо ло шке ре ак ци је по ре ских об ве зни ка 
по ја вљу ју се у ре ал ном жи во ту кроз одо бра ва ње или нео до бра ва ње 
по ре ске по ли ти ке. Че сто об ве зни ци до жи вља ва ју др жа ву као ап-
страк тан су бјект сма тра ју ћи при то ме да не пла ћа њем по ре за ни ко 
ни је кон крет но оште ћен и да то не пред ста вља не по ште но по сту-
па ње. За то би по ре ске вла сти, по ми шље њу пси хо ло шких ис тра-
жи ва ча, тре ба ло да по ре ске об ве зни ке из тра ди ци о нал не ан та го ни-
стич ке кли ме уве ду у кли му по ве ре ња, са рад ње и пру жа ња услу га, 
а са ци љем по ве ћа ња до бро вољ ног пла ћа ња по ре за.14)

На ло јал ност и по ште ње, од но сно на от пор и не при хва та ње 
по ре ских оба ве за мо гу да ути чу, у знат ној ме ри, схва та ња јав но сти 
из ра же на кроз од ре ђе не дру штве не нор ме, при ме ра ра ди, у не ким 
дру штве ним сре ди на ма по ре ски ута ји вач не на и ла зи на оштру осу-
ду јав но сти. По ред пси хо ло шког мо де ла по на ша ња по ре ских об ве-
зни ка, у са вре ме ној те о ри ји раз ви ја се и со ци о ло шки мо дел у ко ме 
се на гла ша ва уло га дру штве не нор ме уред ног ис пу ња ва ња по ре ских 
оба ве за. Уве ре ње об ве зни ка да оста ли чла но ви дру штва ко рект но 
пла ћа ју по ре зе под ста ћи ће и њих (ефек том угле да ња) на по ре ску 
ло јал ност, и обр ну то. Уко ли ко се ме ђу об ве зни ци ма ра ши ри схва-
та ње да вла да не же ли да от кри ва и ка жња ва по ре ске ута ји ва че, та-
кво за па жа ње мо же пру жи ти оправ да ње не са ве сним об ве зни ци ма 
за из вр ше ње по ре ске ева зи је. Не при ме њи ва ње или не до след ност у 

12) Ми ле ва Ан ђел ко вић, „Мо де ли ра ње по на ша ња по ре ских об ве зни ка у са вре ме ној те о ри-
ји“, у збор ни ку: Прав ни си стем и дру штве на кри за, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, Пр ва све ска, 2011. стр. 479.

13) Lars. P. Feld, Bru no S. Frey, „Tax Com pli an ce as the Re sult of a Psycho lo gi cal Tax Con tract: 
The Ro le of In cen ti ves and Re spon si ve Re gu la tion“, Law&Po licy, Vol. 29, No. 1, Ja nu ary 
2007, p. 103.

14) Kat ha ri na Gangl, Eva Hof man, Erich Kir chler, „Tax aut ho ri ti es′ in ter ac tion with tax payers: A 
con cep tion of com pli an ce in so cial di lem mas by po wer and trust“, New Ide as in Psycho logy, 
37 (2015), p. p. 19-20.
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при ме ни по ре ских санк ци ја ша ље сиг нал сва ком по је дин цу да се 
мо же не ка жње но по на ша ти и да је из бе га ва ње пла ћа ња по ре за у 
из ве сном сми слу дру штве но при хва тљи во. Не по сред на по сле ди ца 
та квих схва та ња ис по ља ва се у сла бље њу зна ча ја дру штве не нор ме 
са ве сног ис пу ња ва по ре ских оба ве за.

3. АР СЕ НАЛ МЕ РА ЗА ПО БОЉШАЊЕ 
ПО РЕ СКЕ ДИ СЦИ ПЛИ НЕ

По ре ски от пор об ве зни ка на ста је као ре зул тан та де ло ва ња 
ра зно вр сних фак то ра због че га ан ти е ва зив на по ли ти ка мо ра би ти 
усме ре на на сла бље ње њи хо вог деј ства. По сту па ње у скла ду са по-
ре ским про пи си ма од ра жа ва сте пен по ре ске ло јал но сти (мо ра ла) у 
да том дру штву. У прак си увек по сто ји „tax gap“ као раз ли ка из ме ђу 
пла ни ра ног и на пла ће ног из но са по ре за. Број ке о ве ли чи ни си ве 
еко но ми је у по је ди ним зе мља ма ре чи то го во ре о не ус кла ђе но сти 
нор ма тив ног и ствар ног по ре ског си сте ма. При бли жне про це не 
„по ре ског ја за“ пред ста вља ју ко ри сну по ла зну осно ву за кон ци пи-
ра ње од го ва ра ју ће стра те ги је спре ча ва ња по ре ске не ди сци пли не. 
Др жа ве од у век „то ле ри шу“ од ре ђе ни ни во не из вр ша ва ња по ре-
ских оба ве за што је очи гле дан по ка за тељ (не)оправ да но сти и (не)
при хва тљи во сти по ре ског си сте ма и по ли ти ке од стра не по ре ских 
об ве зни ка. У са вре ме ним кри зним усло ви ма по ре ске вла сти се по-
себ но ан га жу ју на ства ра њу по зи тив не (под сти цај не) кли ме у од но-
си ма са по ре ским об ве зни ци ма, ка ко би их мо ти ви са ли на по ре ску 
са рад њу, уз за др жа ва ње основ них ин стру ме на та тра ди ци о нал ног 
ан та го ни стич ког при сту па, као што су кон тро ле и санк ци је.15)

3.1. Пре вен тив не ме ре

Пре вен тив на ком по нен та ан ти е ва зив не по ли ти ке, у су шти-
ни, је усме ре на на ства ра ње под сти ца ја ка по ве ћа њу по ре ске са гла-
сно сти (до бро вољ ног пла ћа ња по ре за) раз во јем по ре ске кул ту ре 
и по ди за њем по ре ске све сти, кроз еду ко ва ње по ре ских об ве зни ка 
као и пер ма нент ном обу ком по ре ске ад ми ни стра ци је. Пре вен тив-
не ан ти е ва зив не ме ре тре ба да бу ду усме ре не на ми ни ми зи ра ње 

15) Раз ло зи за окре та ње ка пре вен ци ји по ре ске не ди сци пли не уме сто са мо от кри ва њу по-
ре ске не са гла сно сти је су, из ме ђу оста лог, пре по зна ва ње чи ње ни це да ве ћи на об ве зни ка 
же ли да пла ћа по ре зе и да је глав ни за да так по ре ских ор га на да им по мог ну у то ме; 
ди фе рен ци ра ње по ре ских об ве зни ка пре ма њи хо вим раз ли чи тим по тре ба ма; ме ња ње 
мо де ла ор га ни зо ва ња од вр сти по ре за ка ка те го ри ја ма по ре ских об ве зни ка; ве ћи на по-
ре ских ор га на да нас је под при ти ском да са ма ње ре сур са ура ди што ви ше. Нав. пре ма: 
Jef frey Owens, „BEPS: What′s in it for Tax Ad mi ni stra tion?“, Tax Tri bu ne IS SUE 31, 2014, p. 
16, In ter net, www.tax tri bu ne31.pdf, 20/07/2015.
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при ли ка за не пла ћа ње по ре за. У ли те ра ту ри се као та кве на во де: 
опо ре зи ва ње на из во ру, при ја ва тре ћег ли ца (нпр. фи нан сиј ских 
ин сти ту ци ја),16) по јед но ста вље ње по ре ске струк ту ре, по ште на по-
ре ска ад ми ни стра ци ја (сма ње ње дис кре ци је по ре ских слу жбе ни ка 
и ко руп ци је), до де љи ва ње по ре ског иден ти фи ка ци о ног бро ја свим 
по ре ским об ве зни ци ма, са рад ња по ре ских ад ми ни стра ци ја.17) Да-
нас се ја вља тренд у мно гим зе мља ма ко ји је ви ше усме рен на раз-
ви ја ње пре вен тив ног при сту па по ре ских ор га на у ра ду са об ве зни-
ци ма са ци љем ра ни јег спре ча ва ња по ре ских гре ша ка и про бле ма, 
што је по ве за но са бо љим раз у ме ва њем по на ша ња по ре ских об ве-
зни ка.18) У тра ди ци о нал но при нуд ни по ре ски од нос уно се се еле-
мен ти спо ра зу ме ва ња и ува жа ва ња по тре ба по ре ских об ве зни ка. 
Тре ба има ти у ви ду да се не ра ди о про ме ни прав них по зи ци ја не го 
о ја ча њу по ве ре ња стра на по ре ског од но са. Ге не рал на ори јен та ци-
ја ка тре ти ра њу об ве зни ка као кли је на та под ра зу ме ва ви ше отво-
ре но сти, ин фор ма ци ја и уза јам ног по што ва ња.19) Тран сфор ма ци ја 
по ре ског од но са у овом сме ру ни је ла ка али све ве ћи број зе ма ља 
раз ми шља или су уве ле не ке од на чи на ал тер на тив ног ре ша ва ња 
спо ро ва у по ре ско пра во.20) Би тан сег мент овог при сту па је сте кон-
цепт тзв. по бољ ша ног од но са (en han ced re la ti on ship). Глав на пред-
ност је сте ве ћа си гур ност и пред ви дљи вост по ре ских оба ве за што 
је да нас по себ но зна чај но у не из ве сном еко ном ском окру же њу.21) 
Овај но ви при ступ под ра зу ме ва од ре ђе ни сте пен све сне ко му ни ка-
ци је по ре ских ор га на и по ре ских об ве зни ка у сва кој фа зи про це са 
опо ре зи ва ња у по ку ша ју да се по стиг не до го вор, у окви ру за кон-
ских од ред би. При ме на ко о пе ра тив не са гла сно сти пред ста вља 
сло жен кон цепт ра да по ре ских ор га на ко ји со бом но си ве ли ке ри-

16) Cur rent Chal len ges in Re ve nue Mo bi li za tion: Im pro ving Tax Com pli an ce, Exe cu ti ve Sum-
mary, IMF, April 2015, p. 16. In ter net, www.imf.org/ex ter nal/np/pp/eng/2015/020215a.pdf. 
20/07/2015.

17) Ce dric Sand ford, „Why Tax Systems Dif fer: A Com pa ra ti ve Study of the Po li ti cal Eco nomy of 
Ta xa ti on“, FI SCAL PU BLI CA TION, 2000, pp. 148-150.

18) Ke ith Walsh, „Un der stan ding Tax payer Be ha vi o ur- New Op por tu ni ti es for the Tax Ad mi ni-
stra tion“, The Eco no mic and So cial Re vi ew, Vol. 43, No. 3, Autumn, 2012, p. 475.

19) Joel D. Aber bach, Tom Chri sten sen, „The Chal len ges of Mo der ni zing Tax Ad mi ni stra tion: 
Put ting Cu sto mers First in Co er ci ve Pu blic Or ga ni za ti ons“, Pu blic Po licy and Ad mi ni stra-
tion, 22 (2), 2007, p. 158, In ter net, http://ppa.sa ge pub.com/cgi/con tent/ab stract/22/2/155, 
04/11/2009.

20) Ви ше о то ме: Те ре за Ро гић Лу га рић, Не виа Чи чин-Ша ин, „Ал тер на тив но рје ша ва ње 
спо ро ва у по ре зном пра ву: уто пи ја или ре ше ње?“, Збор ник ПФЗ, 64 (3), 2014, стр. 349.

21) Jef frey Owens, „Tax Ad mi ni stra tors, Tax payers and The ir Advi sors: Can the Dyna mics of the 
Re la ti on ship Be Chan ged?“, Bul le tin for In ter na ti o nal Ta xa ti on, Sep tem ber 2012, p. 517.
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зи ке по на пла ту при хо да уко ли ко се не а де кват но упо тре би и за то 
би га тре ба ло па жљи во ко ри сти ти.22)

У ци љу ра ног от кри ва ња ше ма агре сив ног по ре ског пла ни ра-
ња је дан број др жа ва је, уз тра ди ци о нал не кон тро ле, увео и мо гућ-
ност до дат ног от кри ва ња пра во вре ме них и тач них ин фор ма ци ја 
од ко јих би ко ри сти има ли и по ре ски ор га ни и по ре ски об ве зни ци. 
По ре ске вла сти би ти ме по бољ ша ле упра вља ње по ре ским ри зи ци-
ма и сма њи ле ад ми ни стра тив не тро шко ве а на дру гој стра ни, по-
ре ски об ве зни ци би има ли ве ћу си гур ност у по гле ду из вр ша ва ња 
по ре ских оба ве за и сма ње ње тро шко ва пла ћа ња по ре за.23) За са да, 
ова мо гућ ност се од но си на ве ли ке по ре ске об ве зни ке (мул ти на ци-
о нал не ком па ни је) ко је би до ста вља њем до дат них ин фор ма ци ја о 
сво јим не из ве сним по ре ским по зи ци ја ма по ре ске ства ри ре ша ва ле 
бр зо, мир но, по ште но и ко нач но. Ова ква мо гућ ност, или по не где 
и оба ве за, ти че се и по ре ских са вет ни ка што мо же ути ца ти и на 
пре и спи ти ва ње њи хо ве тра ди ци о нал не уло ге у про це су по ре ског 
са ве то ва ња.

Ве ћи број по ре ских ад ми ни стра ци ја по себ ну па жњу по све-
ћу је про це су упра вља ња по ре ским ри зи ци ма као си стем ском на чи-
ну бор бе про тив по ре ских гу би та ка. Јед на од ме ра бор бе про тив 
ри зи ка је сте хо ри зон тал но пра ће ње (ho ri zon tal mo ni to ring) ве ли ких 
порeских об ве зни ка. Свр ха хо ри зон тал ног пра ће ња је сте да се уна-
пред пред ви де од сту па ња од при ме не по ре ских про пи са ка ко би се 
не у тра ли са ли мо гу ћи ри зи ци. На тај на чин же ли се да се под стак-
не са рад ња по ре ских ор га на са по ре ским об ве зни ци ма са ци љем 
по ве ћа ња до бро вољ ног пла ћа ња по ре за у ат мос фе ри пу ног по ве-
ре ња.24)

Про бле ми у ве зи са су прот ста вља њем не при хва тљи вој за ко-
ни тој ева зи ји под ста кли су од ре ђе ни број др жа ва да уве ду тзв. ан-
ти а бу зив но за ко но дав ство, оп ште или спе ци фич но. Оп ште ан ти а-
бу зив но за ко но дав ство (GA AR) мо же би ти сна жно ору ђе у ру ка ма 
по ре ских ор га на и су до ва ра ди спре ча ва ња пре те ра них по ре ских 

22) Ми ле ва Ан ђел ко вић, „Ути цај по ре ског мо ра ла на по што ва ње по ре ских про пи са“, Прав-
ни жи вот, Бе о град, 10/2012, стр. 938.

23) Ви де ти о то ме: OECD (2011) Tac kling Ag gres si ve Tax Plan ning thro ugh Im pro ved Tran spa-
rency and Di sclo su re, OECD Pu blis hing.

24) По след њих го ди на, Ср би ја усва ја Кор по ра тив ну стра те ги ју По ре ске упра ве што озна-
ча ва опре де ље ње за при хва та ње ОЕЦД стан дар да у по гле ду упра вља ња ри зи ци ма у до-
ме ну по ре ске са гла сно сти. Ју на 2015. го ди не Вла да РС усво ји ла је Про грам ре фор ме 
По ре ске упра ве па се мо же оче ки ва ти да ће ве ћа па жња би ти усме ре на на по бољ ша ње 
до бро вољ ног пла ћа ња по ре за има ју ћи у ви ду зах те ве за фи скал ном кон со ли да ци јом.
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зло у по тре ба.25) Основ на уло га овог за ко но дав ства је сте да пред ви-
ђа њем од ре ђе них па ра ме та ра пру жи за кон ски основ за раз ли ко ва-
ње при хва тљи вог од не при хва тљи вог по ре ског пла ни ра ња. Ти ме 
се по ре ски ор га ни овла шћу ју да уки ну или на дру ги на чин да ус-
кра те до би је не по ре ске по год но сти. Ово овла шће ње у мно гим за-
ко но дав стви ма под ра зу ме ва пра во по ре ских ор га на да ре кон стру и-
шу по ре ске аран жма не на осно ву утвр ђе не еко ном ске ре ал но сти и 
да опо ре зу ју та кву ре кон стру и са ну тран сак ци ју.26)

Као вид пре вен ци је ева зив ног по на ша ња по ре ских об ве зни-
ка не ке др жа ве су ко ри сти ле по ре ску ам не сти ју са ци љем по ве ћа-
ња при хо да у бу дућ но сти. Ис ку ства у ве зи са ње ним ко ри шће њем 
су раз ли чи та. Ефи ка сност ове ме ре за ви си од то га да ли и у ко јој 
ме ри опрост по ре ског ду га мо же под сти цај но де ло ва ти на от кри-
ве не по ре ске де лин квен те да из ме не не га ти ван став у по гле ду из-
вр ша ва ња бу ду ћих по ре ских оба ве за, од но сно ка кав ће би ти њен 
ути цај на по тен ци јал не по ре ске ута ји ва че. По ре ске ам не сти је мо гу 
да во де под ри ва њу оба ве зе по сту па ња у скла ду са по ре ским за ко-
ни ма, уко ли ко се че сто ко ри сте, што бес кру пу ло зне по ре ске об ве-
зни ке на во ди да че ка ју сле де ћи опрост по ре ског ду га ка ко би ис пу-
ни ли сво је по ре ске оба ве зе. Уоби ча је на је прак са да се опра шта ју 
део по ре ског ду га или ка зне за по ре ске де лик те.

Уна пре ђе ње по ре ске ди сци пли не др жа ве на сто је да оства ре 
уво ђе њем не ких ино ва ци ја у фи скал ној тех ни ци, као што су до ста-
вља ње об ве зни ци ма уна пред ис пу ње них по ре ских при ја ва, елек-
трон ско при ја вљи ва ње и пла ћа ње по ре за, за ме њи ва ње тј. укла-
ња ње го то вог нов ца из оп ти ца ја ра ди су зби ја ња си ве еко но ми је 
(ко ри шће њем раз ли чи тих елек трон ских кар ти ца).27)

3.2. Ре пре сив не ме ре

Ка да из о ста не пре вен тив на функ ци ја др жа ве на пла ну сма-
ње ња по ре ске не ди сци пли не, че шће се при бе га ва ре пре сив ним 
сред стви ма. У ме ре ка зне не по ре ске по ли ти ке спа да ју по ре ске кон-
тро ле, из ри ца ње санк ци ја за по ре ске де лик те, об ја вљи ва ње име на 

25) Ju dith Fre ed man, „De sig ning a Ge ne ral An ti-Abu se Ru le: Stri king a Ba lan ce“, Asia-Pa ci fic 
Tax Bul le tin, May/Ju ne 2014, p. 167.

26) Stje pan Ga džo, Ire na Kle men čić, „Ti me to stop avo i ding the tax avo i dan ce is sue in Cro a tia? A 
pro po sal ba sed on re cent de ve lop ments in the Euro pean Union“, Fi nan cial The ory and Prac-
ti ce, 38 (3), 2014, pp. 282-283.

27) Frank A. Co well, „Pro blems and Pro mi se of Smart Cards in Ta xa ti on“, Na ti o nal Tax Jo ur nal, 
Vol. LXI. No. 4, Part 2, De cem ber 2008, pp. 865-882, In ter net, www.nta net.org/NTJ/61/4/
ntj-v61n04p865-82-pro blems-pro mi se-smart-cards.pdf , 21/07/2015.
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по ре ских де лин кве на та, гу би так пра ва оба вља ња де лат но сти и вр-
ше ња од ре ђе них ак тив но сти, за те зне ка ма те. До бро ор га ни зо ва на 
и спро ве де на по ре ска кон тро ла би тан је услов ефи ка сног функ-
ци о ни са ња сва ког по ре ског си сте ма. По ре ска кон тро ла оства ру је 
тро стру ку функ ци ју: пре вен тив ну, ко рек тив ну и ре пре сив ну. У раз-
ви је ним по ре ским си сте ми ма, по ре ски ор га ни у ве ћој ме ри при ме-
њу ју си стем ски при ступ у ода би ру по ре ских об ве зни ка за кон тро-
лу, ка ко би се на од го ва ра ју ћи на чин ути ца ло на њи хо ву по ре ску 
ло јал ност. Овај при ступ је ба зи ран на ин фор ма ци ја ма о ри зи ци ма 
са ко ји ма се по ре ски ор га ни су сре ћу у на пла ти по ре за од по је ди-
них ка те го ри ја об ве зни ка.28) Све ве ћу ва жност до би ја ју и слу чај не 
кон тро ле по ре ских об ве зни ка што омо гу ћа ва по ре ским ор га ни ма 
бо љу се лек ци ју и ало ка ци ју ре сур са и иден ти фи ка ци ју про бле ма, у 
ра ним фа за ма, у ве зи са на пла том по ре за. По ре ска кон тро ла тре ба 
да бу де не за ви сна и про фе си о нал но оба вље на (без зло у по тре ба и 
ко руп тив ног по на ша ња). По са мој при ро ди ства ри, по ре ска кон-
тро ла иза зи ва раз ли чи те ре ак ци је по ре ских об ве зни ка. Пре ши ро-
ко по ста вље ни про гра ми по ре ске кон тро ле мо гу би ти схва ће ни од 
стра не по ре ских об ве зни ка као из раз не по ве ре ња по ре ских вла сти 
и иза зва ти њи хо во не за до вољ ство и ве ћу по ре ску не ди сци пли ну.

Ка жња ва ње по ре ских де ли ка та не ма за свр ху са мо да ка зни 
по ре ске ута ји ва че већ, мно го ва жни је, да по ша ље по ру ку (опо ме-
ну) свим по ре ским об ве зни ци ма да тре ба уред но да уред но из вр-
ша ва ју по ре ске оба ве зе уко ли ко не же ле се бе да из ло же број ним 
не при јат но сти ма са по ре ским вла сти ма. Уоби ча је не кри вич не 
санк ци је за по ре ску ева зи ју је су нов ча на ка зна и ка зна за тво ра, ко-
је се нај че шће из ри чу ку му ла тив но за нај те жа по ре ска кри вич на 
де ла. Ли ни ја раз гра ни че ња из ме ђу по ре ских пре кр ша ја и по ре ске 
ута је је сте ви си на ута је ног по ре за. У том све тлу, кри вич не ка зне 
има ју функ ци ју ка жња ва ња и за стра ши ва ња и за ви се од ин ди ви ду-
ал не кри ви це по ре ског ута ји ва ча. Су прот но то ме, ка зне за по ре ске 
пре кр ша је има ју функ ци ју да са чу ва ју по ре ски си стем у ма си го ди-
шњих број них по ре ских слу ча је ва по ве ћа ва ју ћи тро шко ве по ре ске 
не са гла сно сти по ре ских об ве зни ка.29) Јед на од глав них те шко ћа са 
ко ји ма се су о ча ва ју по ре ске вла сти у на сто ја њи ма да мак си ми зи ра-
ју по ре ску са гла сност, уз нај ни же мо гу ће тро шко ве, је сте иден ти-
фи ко ва ње оп ти мал ног ни воа и вр сти санк ци ја за из бе га ва ње пла-

28) Ма ри на Ди ми три је вић, „Од ред ни це ло јал но сти по ре ских об ве зни ка“, Прав ни жи вот, 
Бе о град, 11/2014, стр. 94.

29) Ro man Se er, An na Le na Wilms, „Sur char ges and Pe nal ti es in Tax Law“, Ge ne ral Re port, 
EATLP Con gress Ma i land, 28-30 May 2015, p. 29, In ter net, www.eatlp.org/uplo ads/pu-
blic/2015/Se er-Wilms_Ge ne ral%20re port2015.pdf., 20/07/2015.
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ћа ња по ре за. С јед не стра не, еко ном ски мо дел по ре ске са гла сно сти 
по чи ва на санк ци о ни са њу ра ди спре ча ва ња не по жељ них по ре ских 
по на ша ња, што мо же да во ди за кључ ку да ми ни мал не санк ци је за 
не пла ћа ње по ре за мо гу има ти за ре зул тат огра ни че ну по ре ску са-
гла сност по ре ских об ве зни ка. С дру ге стра не, по ре ски об ве зни ци 
мо гу ре а го ва ти не га тив но на пре ви ше оштре санк ци је за по ре ске 
пре кр ша је, гу бе ћи мо ти ва ци ју за до бро вољ но пла ћа ње по ре за у бу-
дућ но сти у си ту а ци ја ма ка да бу ду сма тра ли да при кри ва ње при хо-
да не ће би ти от кри ве но.30)

4. ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ У ДО МЕ НУ СПРЕ ЧА ВАЊА 
МЕ ЂУ НА РОД НИХ ПО РЕ СКИХ ПРЕ ВА РА

По ре ска ева зи ја, као не ми но ван пра ти лац по ре ских си сте-
ма, по се бан ин тен зи тет ис по ља ва у кри зним при ли ка ма ка кве ка-
рак те ри шу да на шња дру штва. Не до вољ ност бу џет ских сред ста ва 
при мо ра ва са вре ме не др жа ве да ве ћу па жњу по све те про бле му по-
ре ске не ди сци пли не у ши рим ван на ци о нал ним окви ри ма.31) Спре-
ча ва ње ме ђу на род них по ре ских пре ва ра пред ста вља се као глав ни 
по ли тич ки иза зов и за да так моћ них ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
ко је све енер гич ни је де фи ни шу гло бал не по ре ске стан дар де. Оф-
шор по ре ску ева зи ју и дру ге об ли ке фи нан сиј ских пре ва ра ове ор-
га ни за ци је ко ри сте као оправ да ње за нео п ход ност ус по ста вља ња 
но вих пра ви ла у ме ђу на род ном по ре ском пра ву. По себ на па жња 
ме ђу на род не по ли тич ке јав но сти (ОЕЦД, Г20, ЕУ) усме ре на је на 
ме ђу на род ну са рад њу у по гле ду раз ме не по ре ских ин фор ма ци ја 
ко ја се сма тра кључ ним ин стру мен том за об у зда ва ње агре сив ног 
по на ша ња по ре ских об ве зни ка у пре ко гра нич ним тран сак ци ја ма.

4.1. Ме ђу на род на раз ме на по ре ских ин фор ма ци ја
Оф шор по ре ска ева зи ја пред ста вља озби љан про блем за све 

др жа ве у све ту.32) У окви ру ОЕЦД за у зет је став да је са рад ња по-

30) Le an dra Le der man, „Tax Pe nal ti es as In stru ments of Co o pe ra ti ve Tax Com pli an ce Re gi mes“, 
Re port for the EATLP Con gres, 2015, p. 7, In ter net, www.eatlp.org/upload/pu blic72015/Sec-
tion1_Le der man.pdf., 20/07/2015.

31) Ric hard Ec cle ston, „Re vo lu tion or Evo lu tion: So ve re ignty, the Fi nan cial Cri sis and the Go-
ver nan ce of In ter na ti o nal Ta xa ti on“, Jo ur nal of Ap plied Law and Po licy, 2011, p. 20.

32) И на ни воу ЕУ овом про бле му се при да је по себ на по ли тич ка па жња. Европ ска Ко ми си ја 
је усво ји ла де цем бра 2012. го ди не Ак ци о ни План за ја ча ње бор бе про тив по ре ске ута-
је и по ре ске ева зи је. Европ ски са вет је ма ја 2013. го ди не зах те вао ши ре ње ауто мат ске 
раз ме не по ре ских ин фор ма ци ја на европ ском и гло бал ном ни воу с ци љем бор бе про-
тив по ре ске ута је, по ре ске ева зи је и агре сив ног по ре ског пла ни ра ња. У скла ду с тим, 
Европ ска Ко ми си ја је пред ло жи ла из ме ну Ди рек ти ве о ад ми ни стра тив ној са рад њи ју на 
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ре ских ад ми ни стра ци ја кри тич на у бор би про тив по ре ске ева зи је 
а кључ ни аспект та кве са рад ње је сте раз ме на по ре ских ин фор ма-
ци ја. То ме је до при не ла не дво сми сле на по ли тич ка по др шка Г20 
ко ја је од апри ла 2009. го ди не, про гла ша ва ју ћи крај бан кар ској тај-
но сти, на ста ви ла да игра ак тив ну уло гу у бор би про тив по ре ске 
ута је.33) Ад ми ни стра тив на по моћ у по ре ским ства ри ма увек је сма-
тра на јед ним од ефи ка сних на чи на за бор бу про тив по ре ске ева-
зи је и пра ња нов ца. Тренд ка ве ћем при хва та њу ме ђу на род не по-
ре ске  са рад ње да ти ра од ка сних 90-тих го ди на 20. ве ка. Из ве штај 
ОЕЦД о штет ној по ре ској кон ку рен ци ји (Har mful Tax Com pe ti tion: 
An Emer ging Glo bal Is sue), об ја вљен 1998. го ди не, иден ти фи ко вао 
је не до ста так ефек тив не раз ме не ин фор ма ци ја као јед ну од кључ-
них ка рак те ри сти ка штет них по ре ских ре жи ма. ОЕЦД усва ја 2002. 
го ди не Мо дел спо ра зу ма о раз ме ни ин фор ма ци ја у по ре ским ства-
ри ма ко јим се по ста вља ју од ре ђе ни стан дар ди у овој обла сти. По-
ред тран спа рент но сти и раз ме не ин фор ма ци ја на зах тев, пред ви ђа 
се да бан кар ска тај на или не по сто ја ње до ма ћег ин те ре са не мо гу 
ви ше би ти раз лог за од би ја ње по ре ске са рад ње. Спо рост у за кљу-
чи ва њу би ла те рал них спо ра зу ма о ме ђу на род ној по ре ској са рад-
њи не од го ва ра ин те ре си ма фи нан сиј ске и по ли тич ке ели те, што 
се сма тра глав ном пре пре ком ефи ка сни јем су зби ја њу ме ђу на род-
них по ре ских пре ва ра. У том сми слу, ли де ри зе ма ља Г20 по сти-
гли су, по чет ком сеп тем бра 2013. го ди не у Санкт Пе тер бур гу, до го-
вор о за јед нич ком де ло ва њу про тив ма сов ног из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за ве ли ких мул ти на ци о нал них ком па ни ја. Ова ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја по зи ва све др жа ве да се укљу че у мул ти ла те рал ну 
ауто мат ску раз ме ну фи нан сиј ских ин фор ма ци ја про гла ша ва ју ћи је 
„гло бал но при хва ће ним стан дар дом“ у ме ђу на род ној по ре ској са-
рад њи.34) Ра ди убр за ва ња овог про це са, ме ђу на род не ин сти ту ци је 
ну де фи нан сиј ску и тех нич ку по моћ зе мља ма у раз во ју ка ко би се 
лак ше укљу чи ле у ме ђу на род ну раз ме ну по ре ских ин фор ма ци ја.35)

2013. го ди не ра ди да љег по ве ћа ња по ре ске тран спа рент но сти у Евро пи и укљу чи ва ња 
по ре ских ад ми ни стра ци ја у свет ску бор бу про тив из бе га ва ња пла ћа ња по ре за.

33) Mi ran da Ste wart, „Tran sna ti o nal Tax In for ma tion Ex chan ge Net works: Steps to wards a Glo-
ba li zed, Le gi ti ma te Tax Ad mi ni stra tion“, World Tax Jo ur nal, Ju ne 2012, p. 161.

34) Прав ни оквир обез бе ђен је усва ја њем 2010. го ди не Про то ко ла уз Кон вен ци ју о уза јам-
ној ад ми ни стра тив ној по мо ћи у по ре ским ства ри ма, из ме ђу ОЕЦД и Са ве та Евро пе. 
Пи ке ти, у свом де лу „Ка пи тал у XXI ве ку“ (стр. 559.) сма тра да овај про цес мо же про-
из ве сти опи пљи ве ре зул та те са мо ако се на мет ну оштре санк ци је бан ка ма и по себ но 
зе мља ма у ко ји ма вла да фи нан сиј ска не тран спа рент ност. До са да се пре ко 50 зе ма ља 
оба ве за ло да при ме ни Спо ра зум о ауто мат ској раз ме ни фи нан сиј ских ин фор ма ци ја од 
2017. го ди не.

35)  Јед на од нај но ви јих ини ци ја ти ва ОЕЦД у ко ор ди на ци ји са УН је сте Tax In spec tors Wit-
ho ut Bor ders, про грам по мо ћи зе мља ма у раз во ју ка ко би њи хо ве по ре ске ад ми ни стра-
ци је оја ча ле кон трол не ка па ци те те у ве зи са пи та њи ма ко ја се ти чу ме ђу на род них по-
ре ских ства ри.
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Ме ђу на род на раз ме на по ре ских ин фор ма ци ја мо же би ти де-
ло твор на под усло вом да по ре ски ор га ни има ју при ступ ре ле вант-
ним ин фор ма ци ја ма дру гих др жав них ор га на и да су овла шће ни да 
их мо гу про сле ди ти стра ним по ре ским ад ми ни стра ци ја ма. Да нас 
по сто је че ти ри мо де ла у по гле ду над ле жно сти ових ин сти ту ци ја за 
спре ча ва ње по ре ског кри ми на ли те та.36) У пр вом мо де лу, по ре ска 
ад ми ни стра ци ја има од го вор ност за по кре та ње и спро во ђе ње ис-
тра га (нпр. у Аустра ли ји, Ка на ди, Не мач кој, Грч кој, Швај цар ској, 
Ве ли кој Бри та ни ји и САД). У дру гом мо де лу, по ре ска ад ми ни стра-
ци ја има од го вор ност за во ђе ње ис тра га под упра вом јав ног ту-
жи о ца (нпр. у Аустри ји, Хо лан ди ји, Швед ској, Шпа ни ји и САД). 
Пре ма тре ћем мо де лу, спе ци ја ли зо ва на по ре ска слу жба, под над зо-
ром Ми ни стра фи нан си ја, ван по ре ске ад ми ни стра ци је има од го-
вор ност за во ђе ње ис тра га (у Грч кој, Ир ској и Тур ској). У че твр том 
мо де лу, по ли ци ја или јав ни ту жи лац има ју од го вор ност за во ђе ње 
по ре ских ис тра га (нпр. у Бел ги ји, Дан ској, Фин ској, Фран цу ској, 
Ја па ну, Нор ве шкој).

4.2. Дру ге ини ци ја ти ве у по гледу 
спречавања оф шор по ре ске ева зи је

Не за ви сно од ме ђу на род них на по ра у по гле ду раз ме не по-
ре ских ин фор ма ци ја, САД су 2010. го ди не по кре ну ле соп стве ну 
ини ци ја ти ву усва ја њем за ко на FAT CA (Fo re ign Ac co unt Tax payer 
Com pli an ce Act). Су де ћи по ре ак ци ја ма зе ма ља чла ни ца ОЕЦД и 
ЕУ, ова уни ла те рал на аме рич ка ак ци ја иза зва ла је сна жан ефе кат 
при мо ра ва ју ћи др жа ве да се озбиљ ни је по за ба ве про бле мом оф-
шор по ре ске ева зи је.37) На осно ву овог за ко на, сви фи нан сиј ски 
по сред ни ци из ван САД ду жни су да аме рич кој по ре ској слу жби 
до ста ве по дат ке о при хо ди ма аме рич ких др жа вља на. У су прот ном, 
на пла ти ће им се по рез по од бит ку од 30% на при хо де ко је сти чу на 
аме рич кој те ри то ри ји. Ова ква ме ра пред ста вља сво је вр стан пре се-
дан у ме ђу на род ном по ре ском пра ву на ко ји су не ке др жа ве ре а го-
ва ле за кљу чи ва њем спо ра зу ма са аме рич ком вла дом у на сто ја њи ма 
да про на ђу при ступ ко ји би удо во љио ци ље ви ма FAT CA без кр ше-
ња на ци о нал них за ко на, као што су пи та ња за шти те по да та ка.38)

36) Ef fec ti ve In ter-Agency Co-ope ra tion in Fig hting Tax Cri mes and Ot her Fi nan cial Cri mes, 2nd 
An nual Fo rum on Tax and Cri me, Ro me 14-15 ju ne 2012, OECD, 2012, pp. 11-13.

37) Tracy A. Kaye, „In no va ti ons in the War on Tax Eva sion“, BYU L. Rev. 363, 2014, p. 366, In-
ter net, http://di gi tal com mons.law.byu.edu7law re vi ew/vol20147iss275, 10/06/2104.

38) У на ци о нал ним прав ним си сте ми ма, осим од ред би о пред ви ди во зна чај ном зах те ву и 
по вер љи во сти раз ме ње них ин фор ма ци ја, не по сто ји ми ни мум прав ног стан дар да ко ји 
се ти че пра ва по ре ских об ве зни ка, као усло ва за би ла те рал ну или мул ти ла те рал ну раз-
ме ну ин фор ма ци ја.
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Дру ги зна ча јан при мер ме ђу на род не са рад ње је сте фор ми ра-
ње JIT SIC (Jo int In ter na ti o nal Tax Shel ter In for ma tion Cen ter) 2004. 
го ди не, ко ји фор мал но има де вет чла но ва. Глав ни циљ је ре ша ва ње 
про бле ма абу зив них по ре ских ше ма омо гу ћа ва њем овим др жа ва ма 
да се ефи ка сни је из бо ре са ри зи ци ма по сло ва ња у по ре ским оаза-
ма, да раз ме њу ју ин фор ма ци је о от кри ве ним ше ма ма и усво је ним 
стра те ги ја ма и да ор га ни зу ју за јед нич ке тре нин ге ра ди по бољ ша-
ња зна ња о тех ни ка ма ко ри шће ним у про мо ви са њу пре ко гра нич-
них абу зив них по ре ских ше ма. Осим то га, у окви ру ЕУ, ко ри сти се 
EURO FISC као ме ха ни зам за по бољ ша ње ад ми ни стра тив не са рад-
ње зе ма ља чла ни ца у бор би про тив ор га ни зо ва не ута је по ре за на 
до да ту вред ност а по себ но тзв. „ca ro u sel fraud “.39)

2013. го ди не Г20 је усво јио из ве штај ОЕЦД по знат као 
BEPS40) у ко ме се пред ви ђа чи тав сет пра ви ла ко ји ма би тре ба ло да 
се ре фор ми ше ме ђу на род но опо ре зи ва ње кор по ра ци ја, што би оси-
гу ра ло при хо де др жа ва ма и спре чи ло еро зи ју њи хо вих по ре ских 
осно ви ца. У фо ку су ра да на овом про јек ту је сте ели ми ни са ње дво-
стру ког нео по ре зи ва ња, од но сно спре ча ва ње мул ти на ци о нал них 
ком па ни ја да ко ри сте агре сив не фор ме по ре ске ева зи је. Ју ла 2013. 
го ди не ОЕЦД је об ја вио Ак ци о ни план за спро во ђе ње BEPS-a ко ји 
је при хва ћен на са стан ку ли де ра Г20 сеп тем бра 2013. го ди не. Циљ 
овог до ку мен та је да оси гу ра да про фи ти бу ду опо ре зо ва ни та мо 
где се еко ном ске ак тив но сти оба вља ју и где се ства ра вред ност. Ак-
ци о ним пла ном пред ви ђа ју се ин стру мен ти ко ји ма би тре ба ло да 
се, из ме ђу оста лог, олак ша бо ља са рад ња из ме ђу по ре ских ад ми-
ни стра ци ја у по гле ду спре ча ва ња еро зи је по ре ске осно ви це пу тем 
од би ја ња ка ма та, спре чи зло у по тре ба по ре ских спо ра зу ма, да се 
от кло не сла бо сти у пра ви ли ма о тран сфер ним це на ма, ре ша ва ње 
про бле ма у ве зи са ди ги тал ном еко но ми јом. По ред то га, пла ни ра 
се да се овим до ку мен том по ве ћа тран спа рент ност у од но си ма по-
ре ских об ве зни ка и по ре ских ад ми ни стра ци ја, на ро чи то кроз под-
сти ца ње из ве шта ва ња од стра не мул ти на ци о нал них ком па ни ја о 
оства ре ним при хо ди ма по ре ских ад ми ни стра ци ја у свим зе мља ма 
где по слу ју. По сво јој при ро ди, BEPS зах те ва ко ор ди ни ра не ак ци је 
ко је би се спро во ди ле у ви ду на ци о нал них за кон ских ме ра.41) Исто-

39) Xa vi er Ober son, „Ex chan ge of In for ma tion and Cross-Bor der Co o pe ra tion bet we en Tax Aut-
ho ri ti es, Ge ne ral Re port, Ca hi er de Dro it Fi scal In ter na ti o nal, Vol. 98b, IBFD, Am ster dam 
2013, p. 28.

40) Еро зи ја по ре ске осно ви це и пре ба ци ва ње при хо да од но се се на стра те ги је по ре ског пла-
ни ра ња ко је омо гу ћа ва ју ком па ни ја ма да ис ко ри шћа ва ју пра зни не и не ус кла ђе но сти у 
на ци о нал ним по ре ским пра ви ли ма ума њу ју ћи на тај на чин укуп не по ре ске оба ве зе.

41) Ам би ци о зан и све о бу хва тан план за ре а ли за ци ју BEPS-a зна чи да ће др жа ве би ти у 
оба ве зи да ис пи та ју ка ко њи хо ви до ма ћи по ре ски за ко ни до при но се еро зи ји по ре ских 
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вре ме но, др жа ве за др жа ва ју њи хов по ре ски су ве ре ни тет и ме ре 
мо гу би ти при ме ње не на раз ли чи те на чи не, до кле год не до ђу у 
кон фликт са њи хо вим пре у зе тим ме ђу на род ним оба ве за ма.42) По-
треб но је на гла си ти да BEPS про је кат пред ста вља на ста вак ра ни јих 
на по ра ОЕЦД за ели ми ни са ње штет не по ре ске кон ку рен ци је, а ка-
ко ће све то из гле да ти у прак си и ка кве су про ме не мо гу ће у ме ђу-
на род ном по ре ском ре жи му, за са да нам ни је по зна то.

Је дан од ра ди кал них пред ло га за ре ша ва ње про бле ма агре-
сив ног по ре ског пла ни ра ња мул ти на ци о нал них ком па ни ја је сте 
усва ја ње уни тар ног опо ре зи ва ња уме сто до са да шњег прин ци па 
одво је ног опо ре зи ва ња њи хо вих ор га ни за ци о них де ло ва. Иако ва-
же ћи си стем функ ци о ни ше око сто ти нак го ди на, про ме ни ле су се 
окол но сти у са вре ме ним еко но ми ја ма и у ме ђу на род ној јав но сти 
се све че шће ис ти чу зах те ви за из ме ном ме ђу на род но до го во ре-
ног ре жи ма опо ре зи ва ња про фи та мул ти на ци о нал них ком па ни-
ја на осно ву прин ци па „at arm’s length“. Ука зу је се на про бле ме у 
прак си јер је че сто те шко про це ни ти да ли при ја вље не це не од го-
ва ра ју прин ци пу „на до хват ру ке“ у мно гим ин тер ком па ниј ским 
тран сак ци ја ма, што во ди зло у по тре би тран сфер них це на. Пре ма 
уни тар ном опо ре зи ва њу, мул ти на ци о нал не ком па ни је се не би 
опо ре зи ва ле на осно ву прав них фор ми ко је за њих кре и ра ју њи хо-
ви по ре ски са вет ни ци, као што је са да слу чај, већ пре ма ствар ној 
еко ном ској су шти ни, од но сно ко ли ки су про фит оства ри ле и где су 
га оства ри ле.43) Да ова иде ја ни је но ва, ука зу је ско ра шњи пред лог 
ЕУ о усва ја њу CCCTB (Com mon Con so li da ted Cor po ra te Tax Ba se) 
као је дин стве ног на чи на опо ре зи ва ња европ ских мул ти на ци о нал-
них кор по ра ци ја ко је по слу ју на европ ском тр жи шту. Оне би из ра-
чу на ва ле са мо јед ну, за јед нич ку кон со ли до ва ну осно ви цу по ре за 
на до хо дак ко ју би за тим по де ли ле из ме ђу зе ма ља чла ни ца у ко јим 
су ло ци ра не њи хо ве фи ли ја ле, пре ма уна пред утвр ђе ној фор му ли 
за рас по де лу. Ме ђу тим, ду га исто ри ја ме ђу на род ног опо ре зи ва ња 
на во ди на раз ми шља ње да та ква ра ди кал на про ме на у ме ђу на род-
ном си сте му је ма ње ве ро ват на не го про ду жа ва ње тра ди ци о нал-
ног про це са мар ги нал них из ме на у од ре ђе ним зе мља ма од ре ђе них 

осно ви ца и пре ме шта њу про фи та и да оси гу ра ју да ме ђу на род на и на ци о нал на по ре ска 
пра ви ла не до пу шта ју или не охра бру ју мул ти на ци о нал не ком па ни је да сма њу ју укуп но 
пла ће не по ре зе, ве штач ким пре ба ци ва њем про фи та у ју рис дик ци је са ни ским по ре зи ма.

42)  OECD (2014), Ex pla na tory Sta te ment, OECD/G20 Ba se Ero sion and Pro fit Shif ting Pro ject, 
OECD, p. 3, In ter net, www.oecd.org/tax/beps-2014-de li ve ra bles-ex pla na tory-sta te ment.pdf, 
20/07/2015.

43)  Ви ше о то ме: Sol Pic ci ot to, „To wards Uni tary Ta xa ti on of Tran sna ti o nal Cor po ra ti ons“, Tax 
Ju sti ce Net work, De cem ber 2012, In ter net, www.tax ju sti ce.net/.../To wards_Uni tary_Ta xa ti-
on..., 26/12/2014.
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про бле ма на од ре ђе не на чи не.44) Без об зи ра на ову кон ста та ци ју, 
не мо же се по ре ћи чи ње ни ца да се свет опо ре зи ва ња убр за но ме-
ња, на дру га чи јим осно ва ма, што ће по ре ским ута ји ва чи ма знат но 
оте жа ти оста ја ње ван „гло бал не по ре ске мре же“. У сва ком слу ча ју, 
оно што је очи глед но то је да се ства ра њем но вог „гло бал ног по ре-
ског по рет ка“ на ру ша ва фи нан сиј ска при ват ност и да се сви по ре-
ски об ве зни ци сма тра ју по тен ци јал но не са ве сни ма.
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Mi le va An djel ko vic

IM PRO VING TAX DI SCI PLI NE IN  
THE CIR CUM STAN CES OF 

CONTEMPORARY GLO BAL CRI SIS

Re su me
The ba sic fun ction of tax aut ho ri ti es is to ad mi ni ster re gu lar col-

lec tion of ta xes, which is al to get her a most dif fi cult task con si de ring the 
pro blems ca u sed by tax eva sion. The com ple xity of this phe no me non is 
par ti cu larly evi dent in mo dern eco no mi es which pro vi de a wi de ran ge 
of op por tu ni ti es for tax payers’ eva si ve be ha vi or. Due to tec hno lo gi cal 
in no va tion and the li be ra li za tion po licy, tax eva sion ex ce eds na ti o nal 
bor ders and tax eva ders in cre a singly ta ke over the glo bal fi nan cial and 
eco no mic flows. As tax los ses ke ep pi ling up in na ti o nal bud gets, in 
ti mes of glo bal eco no mic cri sis sta tes are for ced to un der ta ke ri go ro us 
me a su res to wards im pro ving the fi scal di sci pli ne. On the glo bal sca le, 
the po wer ful in ter na ti o nal or ga ni za ti ons ha ve exer ted the ir best ef forts 
to co un te ract offsho re tax eva sion and ag gres si ve tax plan ning, which 
are per ce i ved as a mat ter of po li ti cal pri o rity. The cre a tion of ade qu a te 
an ti-eva si ve po licy first im pli es the need to pre ci sely de li ne a te and de-
fi ne the dif fe rent mo da li ti es of tax non-com pli an ce, both at the na ti o nal 
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and in ter na ti o nal le vel. In this con text, tax aut ho ri ti es may be ne fit from 
the re sults of the o re ti cal and em pi ri cal stu di es on tax payers’ be ha vi or. 
Wit ho ut gi ving up the tra di ti o nal re pres si ve me a su res, de ve lo ped tax 
ad mi ni stra tion aut ho ri ti es in cre a singly fo cus on pre ven ti ve me a su res, 
which are pri ma rily aimed at me e ting the ne eds and in te rests of tax-
payers (espe ci ally the lar ge ones). The pre ven ti ve di men sion un derlying 
the po licy of im pro ving fi scal di sci pli ne is re in for ced by so me new in-
stru ments and mec ha nisms, which ha ve not been used thus far (e.g. 
amen ding tax le gi sla tion, ra i sing tax payers’ awa re ness, tax am nesty, 
third par ti es’ tax re ports, etc.). A sub stan tial num ber of sta tes ha ve enac-
ted an ti-abu si ve le gi sla tion (both ge ne ral and spe ci fic), adop ted the ir 
tax risk ma na ge ment stra te gi es, wor ked on pro mo ting “bet ter” re la ti ons 
bet we en tax aut ho ri ti es with tax payers, and jo i ned the in ter na ti o nal ex-
chan ge of tax in for ma tion. Yet, cre a ting a po si ti ve tax en vi ron ment is 
in suf fi ci ent for com ba ting di ver se forms of tax fraud, for which re a son 
sta tes re sort to re pres si ve me a su res. The en vi sa ged fi scal pe nal ti es re-
flect a wi de ar ray of tax payers’ il li cit con duct. Yet, tax eva sion as the 
most se ri o us and so ci ally de tri men tal tax cri me is not al ways su bject 
to ap pro pri a te pu blic re ac tion. The pa ra dox is that the most ex ces si ve 
tax eva ders are the we alt hi est and the most po wer ful in di vi du als and 
cor po ra ti ons, which may be the re a son why tax aut ho ri ti es are not qu i te 
ef fec ti ve in pre ven ting this ne ga ti ve so cial phe no me non. It is pro bably 
for the sa me re a son that many co un tri es “to le ra te” gray eco nomy as a 
kind of buf fer pre ven ting wi der so cial dis sa tis fac tion with the cur rent 
si tu a tion in eco no mic and po li ti cal li fe. On the glo bal sca le, po wer ful 
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons (such as the G20, the OECD, the EU, the 
UN) are ac ti vely in vol ved in ac ti vi ti es aimed at pre ven ting in ter na ti-
o nal tax fraud and fi nan cial cri mes, ur ging all sta tes to adopt “glo bal 
tax stan dards” and en ter the pro ces ses of in ter na ti o nal ex chan ge of tax 
in for ma tion. The ti me to co me will show whet her the ul ti ma te ob jec ti ve 
of the se in ter na ti o nal ef forts has been to pre vent tax eva sion or to exer-
ci se full con trol over all fi nan cial and eco no mic flows.
Key words: tax di sci pli ne, tax eva sion, tax et hics, an ti-eva si ve po licy
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УЛОГА НОТАРА У САЧИЊАВАЊУ 
ЗАВЕШТАЊА У УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Сажетак
У да на шње вре ме при сут на је све ве ћа афир ма ци ја но та ра у 

сфе ри за ве штај ног на сле ђи ва ња. Пред мет па жње ауто ра усме рен 
је на је дан њен сег мент, ко ји се од но си на овла шће ње но та ра за 
са ста вља ње ак та о из ја ви по след ње во ље, по сма тра но у упо ред но-
прав ном кон тек сту. У ци љу што све о бу хват ни јег са гле да ва ња ове 
уло ге но та ра, ана ли зом ва же ће за кон ске ре гу ла ти ве, об у хва ће на су 
за ко но дав ства бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, Ру си је, Фран цу-
ске и Не мач ке. У ра ду се, нај пре са гле да ва ју об ли ци за ве шта ња за 
чи је је са ста вља ње над ле жан но тар. По себ на па жња по све ће на је 
пи та њи ма ко ја се од но се на мо гу ће на чи не за са чи ња ва ње за ве шта-
ња пред но та ром и по сту пак ње го вог са чи ња ва ња. Аутор ука зу је 
да из ме ђу за ко на по сма тра них зе ма ља по сто је слич но сти, али и 
од ре ђе не раз ли ке у по гле ду по је ди них аспе ка та прав не ре гу ла ти-
ве на ве де них пи та ња. Иако кон крет на уло га но та ра у са чи ња ва њу 
за ве шта ња у по сма тра ним прав ним по ре ци ма ни је иден тич на, за-
кљу чу је се да је на ве де но овла шће ње но та ра од не сум њи во ве ли-
ког зна ча ја у са вре ме ним на след но прав ним си сте ми ма Евро пе.
Кључ не ре чи: но тар, но тар ско за ве шта ње, уло га но та ра у са чи ња ва њу 

за ве шта ња
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1. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊА ВА ЊУ ЗА ВЕ ШТА ЊА 
У БИВ ШИМ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИМ РЕ ПУ БЛИ КА МА

По чев од до но ше ња За ко на о но та ри ма, у свим др жа ва ма на-
ста лим на про сто ру бив ше СФРЈ, но та ри ма је да то и овла шће ње да 
са чи ња ва ју за ве шта ња.1)

У од ре ђе ном бро ју др жа ва, као што су ФБиХ и Сло ве ни ја, 
за ве шта ње ко је са чи ња ва но тар, нор ма тив но је уре ђе но као по се-
бан об лик за ве шта ња.2) По ред но тар ског, из ја ву по след ње во ље у 
ре дов ним окол но сти ма, у на ве де ним пра ви ма, мо гу ће је да ти и у 
об ли ку сво је руч ног, пи са ног за ве шта ња пред све до ци ма, суд ског, 
кон зу лар но-ди пло мат ског и ме ђу на род ног за ве шта ња.3) У ФБиХ, 
но тар ско за ве шта ње, пре ма За ко ну о на сље ђи ва њу, са чи ња ва се у 
фор ми но тар ски об ра ђе не ис пра ве, у скла ду са по себ ним за ко ном 
ко јим се уре ђу је по сту пак но тар ске об ра де ис пра ве.4) У Сло ве ни ји, 
но тар ско за ве шта ње је уре ђе но За ко ном о но та ри ја ту у два об ли ка: 
пр ви об лик пред ста вља за ве шта ње ко је у фор ми но тар ског за пи са 
са ста вља но тар на кон да те из ја ве за ве шта о ца, док је дру ги об лик 
онај ко ји у фор ми на пи са не из ја ве по след ње во ље за ве шта лац под-

1) У Хр ват ској је до нет За кон о јав ном би ље жни штву 1993. го ди не („Na rod ne no vi ne“, бр. 
78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007 и 75/2009), у Сло ве ни ји, За кон о но та ри ја ту 1994. 
го ди не („Urad ni list RS“, бр. 13/1994, 48/1994, 82/1994, 73/2004, 98/2005, 115/2006, 
45/2008 – пре чи шћен текст), у Фе де ра ци ји БиХ, За кон о но та ри ма 2002. го ди не („Слу-
жбе не но ви не БиХ“, бр. 45/2002), у Цр ној Го ри, За кон о но та ри ма 2005. го ди не („Слу-
жбе ни лист РЦГ“, бр. 68/2005 и 49/2008) и у Ма ке до ни ји, За кон о но та ри ја ту 2007. го ди-
не („Слу жбен ве сник на РМ“, бр. 55/2007, 86/2008, 139/2009 и 135/2011).

2) Јав но бе ле жнич ко за ве шта ње, као по се бан об лик за ве шта ња, прав но је уре ђе но и у за ко-
но дав ству Ср би је. Пре ма За ко ну о на сле ђи ва њу Ср би је, оно се са чи ња ва у об ли ку јав-
но бе ле жнич ког за пи са. О по ступ ку са чи ња ва ња но тар ског за ве шта ња у до ма ћем пра ву, 
ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, „Но тар ски те ста мент у европ ским прав ним по ре ци ма и срп-
ском пра ву“, у збор ни ку: Пер спек ти ве им пле мен та ци је европ ских стан дар да у прав ни 
си стем Ср би је (при ре дио: Сте ван Ли лић), Бе о град, 2012, стр. 182-197; Де јан Ђур ђе вић, 
Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Бе о град, 2015, стр. 135-139.

3) Од ван ред них фор ми за ве шта ња, за ко но дав стви ма ових зе ма ља, прав но су нор ми ра ни: 
вој но, брод ско (у пра ву БиХ за ве шта ње са чи ње но на бро ду и у ави о ну) и усме но за ве-
шта ње. Ви де ти: члан 66-69 и члан 71-79 За ко на о на сље ђи ва њу у ФБиХ из 2014. го ди не 
(„Слу жбе не но ви не ФБиХ“, бр. 80/2014) и члан 63-74 За ко на о на сле ђи ва њу Сло ве ни је 
из 1976. го ди не („Urad ni list SRS“, бр. 15/76, 23/78; „Urad ni list RS“, бр. 17/91, 13/94, 
82/94, 117/2000, 67/2001, 83/2001, 73/2004 и 31/2013).

4) Члан 70, став 1 За ко на о на сље ђи ва њу у ФБиХ. При ли ком са ста вља ња овог об ли ка за ве-
шта ња при ме њу је се ис кљу чи во по сту пак но тар ске об ра де ис пра ва, ко ји је ре гу ли сан у 
За ко ну о но та ри ма. Ви де ти: Еnes Bi kić, Se fe din Su lje vić, Me li ha Po vla kić, Ma rin ko Plav-
šić: No tar sko pra vo, Sa ra je vo, 2013, стр. 473.; Мeliha Po vla kić, „Nad le žnost no ta ra u Bo sni 
i Her ce go vi ni“, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu, бр. 2/2013, стр. 281.
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но си но та ру на по твр ђи ва ње. Но та р ско за ве шта ње има иста прав на 
деј ства као и суд ско за ве шта ње.5)

За ве шта ње ко је са чи ња ва но тар у Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри 
и Хр ват ској, ни је нор ми ра но као об лик за ве шта ња, за чи ји би се 
по сту пак са чи ња ва ња при ме њи ва ла по себ на пра ви ла. Та ко је За ко-
ном о но та ри ја ту Ма ке до ни је пред ви ђе но да се за ве шта ње у фор ми 
но тар ског ак та са ста вља пре ма од ред ба ма ко је ва же за са ста вља ње 
суд ског за ве шта ња.6) 7) Та ко ђе, За ко ном о но та ри ма Цр не Го ре, про-
пи са но је да но тар мо же по ка зи ва њу за ве шта о ца са ста ви ти за пис 
о за ве шта њу по пра ви ли ма ко ја ва же за суд ско за ве шта ње, у ком 
слу ча ју та ко са чи ње ни акт има свој ство суд ског за ве шта ња,8) док је 
За ко ном о на сле ђи ва њу ове зе мље пред ви ђе но да суд ско за ве шта-
ње по ред су ди је основ ног су да, за ве шта о цу мо же са чи ни ти и но тар 
по пра ви ли ма ван пар нич ног по ступ ка.9) На по слет ку, пре ма За ко ну 
о на сље ђи ва њу Хр ват ске, по ред су ди је оп штин ског су да, суд ског 
са вет ни ка и ди пло мат ско-кон зу лар ног пред став ни ка, но тар пред-
ста вља овла шће но ли це за са ста вља ње јав ног за ве шта ња, као ре-

5) Члан 46, став 1 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је. У те о ри ји се с раз ло гом на во ди да је 
за кон ска од ред ба пре ма ко јој но тар ско за ве шта ње има иста прав на деј ства као суд ско 
за ве шта ње су ви шна, с об зи ром на то да је прав но деј ство сва ког за ве шта ња ко је ис пу ња-
ва усло ве про пи са не за ко ном за пу но ва жност, исто: пу но ва жност за ве шта ња. Ви де ти: 
Ka rel Zu pan čič, De do va nje z uvod ni mi po ja sni li prof. dr. Kar la Zu pan či ča, Lju blja na, 2005, 
стр. 82.

6) Члан 58 За ко на о но та ри ја ту Ма ке до ни је. У ма ке дон ској те о ри ји из не те су су ге сти је о 
нео п ход но сти из ме на и до пу на За ко на о на сле ђи ва њу, пре ма ко ји ма би но тар ско за ве-
шта ње тре ба ло пред ви де ти као по себ ну фор му за ве шта ња. У при лог ово га, осим ши-
ро ке рас про стра ње но сти ове фор ме за ве шта ња у све ту, на во ди се чи ње ни ца да обич ни 
гра ђа ни че сто ни су упо зна ти са мо гућ но шћу са чи ња ва ња за ве шта ња од стра не но та ра, с 
об зи ром на то да је но тар ско за ве шта ње уре ђе но са мо у За ко ну о но та ри ја ту ове зе мље. 
Ви де ти: Љи ља на Спи ро вик Тр пе нов ска, Де јан Миц ко вик, Ан гел Ри стов, На след но то 
пра во во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Ско пје, 2010, стр. 122-123.

7) По ред суд ског, пра во Ма ке до ни је уре ђу је још и сво је руч но, кон зу лар но-ди пло мат ско и 
ме ђу на род но као ре дов не об ли ке за ве шта ња, те вој но и усме но као ван ред не об ли ке за-
ве шта ња. Ви де ти: члан 66-92 За ко на о на сле ђи ва њу Ма ке до ни је из 1996. го ди не („Слу-
жбен ве сник на РМ“, бр. 47/1996, у да љем тек сту ЗОНМ). О суд ском или но тар ском 
за ве шта њу у пра ву Ма ке до ни је, ви де ти: Ран ко Мак си мов ски, „Те ста мен тал но на сле ду-
ва ње“, Но та ри ус, Но тар ска ко мо ра на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Ско пје, бр. 11/2009, стр. 
27.

8) Члан 52 За ко на о но та ри ма Цр не Го ре.  По ред суд ског, за ко но дав ство Цр не Го ре ре-
гу ли ше и  сво је руч но, пи са но за ве шта ње пред све до ци ма, кон зу лар но-ди пло мат ско и 
ме ђу на род но као ре дов не об ли ке за ве шта ња, те вој но, брод ско и усме но као ван ред не 
об ли ке за ве шта ња. Ви де ти: члан 66-90 За ко на о на сље ђи ва њу Цр не Го ре из 2008. го ди не 
(„Слу жбе ни лист РЦГ“, бр. 74/2008, у да љем тек сту ЗОНЦГ).

9) Члан 69, став 1 ЗОНЦГ. О суд ском за ве шта њу у пра ву Цр не Го ре, ви де ти: Де јан Ђур ђе-
вић, Осно ви на след ног пра ва Цр не Го ре, Под го ри ца, 2010, стр. 146-149. 
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дов ног об ли ка за ве шта ња,10) ко је је уве де но на ме сто до са да шњег 
суд ског и ње му упо до бље них об ли ка за ве шта ња.11)

Зна чај но је на ве сти да у пра ви ма ФБиХ и Хр ват ске, но тар 
пред ста вља јед но од овла шће них ли ца и за са чи ња ва ње ме ђу на-
род ног за ве шта ња.12)

1.1. По сту пак са чи ња ва ња  
но тар ског за ве шта ња у ФБиХ и Сло ве ни ји

Пре пред у зи ма ња слу жбе них рад њи у ве зи са са чи ња ва њем 
но тар ског за ве шта ња, но тар је ду жан да утвр ди иден ти тет за ве-
шта о ца.13) У пра ву ФБиХ, он на кон то га мо ра да утвр ди по сто ја ње 
ак тив не за ве штај не спо соб но сти, ис пи та пра ву во љу за ве шта о ца, 
об ја сни си ту а ци ју и по у чи га о прав ним по сле ди ца ма за ве шта ња,14) 
од но сно у пра ву Сло ве ни је да га по у чи о сми слу, са др жи ни и по-
сле ди ца ма ње го ве из ја ве по след ње во ље.15) Од по себ ног зна ча ја је 
оба ве за но та ра да упо зо ри за ве шта о ца на им пе ра тив не од ред бе За-
ко на о на сле ђи ва њу, ко је се од но се на пра во на ну жни део.16)

Но тар ско за ве шта ње се са чи ња ва по ка зи ва њу за ве шта о ца. У 
пра ву ФБиХ, но тар да ту из ја ву во ље уно си у ис пра ву (за ве шта ње), 
ко је ће му, пре ма ре дов ном по ступ ку, би ти про чи та но у при су ству 
но та ра, на кон че га га за ве шта лац одо бра ва и сво је руч но пот пи су је, 
при че му но тар пре пот пи са за ве шта о ца мо ра кон ста то ва ти у из-

10) Члан 32 За ко на о на сље ђи ва њу Хр ват ске из 2003. го ди не („Na rod ne no vi ne“, бр. 48/2003, 
163/2003, 35/2005, 127/2013 и 33/2015, у да љем тек сту ЗОНХ). О јав ном за ве шта њу, ви-
де ти: Ni ko la Ga vel la, Vla do Be laj, Na sljed no pra vo, Za greb, 2008, стр. 138-141.; Ja dran ko 
Cr nić, Mi haj lo Di ka, Bran ko Hr va tin, Ol ga Jel čić, Ta tja na Jo si po vić, Zden ka Ko ha rić, Jo ži ca 
Mat ko Ru ždjak, No vo na sljed no prav no ure đe nje, Za greb, 2003, стр. 17-18. и 74-75.

11) По ред јав ног, ва же ће за ко но дав ство Хр ват ске пред ви ђа још и сво је руч но, пи са но за ве-
шта ње пред све до ци ма и ме ђу на род но као ре дов не об ли ке за ве шта ња, те усме но, као 
ван ре дан об лик за ве шта ња. Ви де ти: члан 30-39 и члан 151-166 ЗОНХ.

12) Члан 32, став2 у ве зи са чла ном 146 ЗОНХ и члан 96, став 1 За ко на о на сље ђи ва њу у 
ФБиХ. 

13) Члан 82 За ко на о но та ри ма ФБиХ и члан 39 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

14) Члан 80, став 1 и 2 За ко на о но та ри ма ФБиХ.

15) Члан 42 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је. Под ра зу ме ва се да је но тар и у пра ву Сло ве ни је 
у оба ве зи да утвр ди по сто ја ње ак тив не за ве штај не спо соб но сти и да ис пи та по сто ја ње 
сло бод не и озбиљ не во ље за ве шта о ца, има ју ћи у ви ду да он као ли це од јав ног по ве ре-
ња, мо ра во ди ти ра чу на о ис пу ње но сти свих усло ва за пу но ва жност за ве шта ња. О на чи-
ну утвр ђи ва ња од го ва ра ју ће по слов не спо соб но сти стран ке од стра не јав ног бе ле жни ка 
при ли ком са чи ња ва ња јав но бе ле жнич ког за пи са, ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, Јав но бе ле-
жнич ка де лат ност, Бе о град, 2014, стр. 145-146.

16) Оп шир ни је о прет ход ним рад ња ма ко је но тар оба вља у по ступ ку са чи ња ва ња но тар ског 
за ве шта ња у ФБиХ, ви де ти: Еnes Bi kić, Se fe din Su lje vić, Me li ha Po vla kić, Ma rin ko Plav-
šić: op. cit., стр. 477-478.
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вор ни ку, од но сно за ве шта њу17) да су спо ме ну те рад ње оба вље не.18) 
У пра ву Сло ве ни је, за ве шта о цу ће за пи са на из ја ва по след ње во ље 
та ко ђе би ти про чи та на од стра не но та ра, али у при су ству два све-
до ка, од но сно дру гог но та ра,19) у чи јем при су ству ће за ве шта лац и 
одо бри ти и пот пи са ти за ве шта ње.20) За раз ли ку од пра ва Сло ве ни-
је, у ко јем је при су ство све до ка или уме сто њих дру гог но та ра увек 
по треб но при ли ком са ста вља ња за ве шта ња,21) то ни је исто вре ме но 
слу чај и у пра ву ФБиХ, у ко јем је уче шће ових ли ца нео п ход но 
са мо у по себ ним си ту а ци ја ма, као што је пре све га, са чи ња ва ње 
за ве шта ња од стра не не пи сме ног ли ца, док у оста лим слу ча је ви ма, 
уче шће ових ли ца за ви си од во ље за ве шта о ца и но та ра.22) У оба 
пра ва, при су ство све до ка, од но сно дру гог но та ра, нео п ход но је нај-
ка сни је у тре нут ку ка да но тар чи та за ве шта ње и ка да га за ве шта-
лац пот пи су је.23) Уко ли ко за ве шта лац не по зна је је зик у слу жбе ној 
упо тре би, пре ма про пи си ма обе др жа ве, при ме њу ју се пра ви ла по-
себ ног по ступ ка.24) У овом слу ча ју, по ред при су ства два све до ка, 
од но сно дру гог но та ра, но тар мо ра обез бе ди ти и уче шће суд ског 
ту ма ча и у за ве шта њу на зна чи ти да је та ко по сту пио. Ње го во уче-
шће ни је по треб но уко ли ко но тар и све до ци, од но сно дру ги но тар 

17) За ко но да вац по јам из вор ник по пра ви лу ко ри сти као си но ним за но тар ски об ра ђе ну ис-
пра ву. Ви де ти: Мeliha Po vla kić, Chri stoph Scha last, Ve sna Sof tić: Ko men tar Za ko na o no ta-
ri ma u Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo, 2009, стр. 143.

18) Члан 80, став 3 За ко на о но та ри ма ФБиХ.

19) Члан 43, став 1, тач ка 5 и члан 51, став 1, тач ка 1 и став 3 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

20) Члан 43, став 1, тач ка 5 и члан 37, став 2 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

21) Ве сна Ри ја вец, „Уло га но та ра у гра ђан ском пра ву Сло ве ни је“, Ана ли Прав ног фа кул те-
та у Бе о гра ду, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 127.

22) Члан 83 За ко на о но та ри ма ФБиХ. До оце не о свр сис ход но сти фа кул та тив ног уче шћа 
све до ка, но тар мо же до ћи, уко ли ко, при ме ра ра ди, оце ни да стран ка не раз у ме нај бо ље 
при ро ду прав ног по сла у ко јем уче ству је, не раз у ме по у ке и упо зо ре ња, чи ме он шти ти 
ка ко стран ку од не га тив них по сле ди ца ње го вог не ра зу ме ва ња, та ко и се бе од евен ту ал не 
од го вор но сти. Ви де ти: Мeliha Po vla kić, Chri stoph Scha last, Ve sna Sof tić, op. cit., стр. 191.

23) Ме ђу тим, уко ли ко то за ве шта лац зах те ва, све до ци мо гу би ти ис кљу че ни, од но сно уда-
ље ни за вре ме чи та ња за ве шта ња, у ком слу ча ју га за ве шта лац мо ра пот пи са ти у при-
су ству све до ка, те из ја ви ти да га је про чи тао или да му је оно би ло про чи та но (пра во 
ФБиХ), од но сно да му је ње го ва са др жи на у пот пу но сти по зна та (пра во Сло ве ни је) и 
да од го ва ра ње го вој во љи, што ће се на зна чи ти у за ве шта њу. Ви де ти: члан 86 За ко на о 
но та ри ма ФБиХ и члан 54 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

24) Ван ред ни по сту пак по твр ђи ва ња за ве шта ња, спро во ди се у по себ ним си ту а ци ја ма: ка-
да за ве шта лац ни је у ста њу да чи та или пи ше, чул но опа жа или ко му ни ци ра са јав ним 
бе ле жни ком. Ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Бе о град, 2015, 
стр. 137. О по ступ ку при зна ња (ре ког ни ци је) јав но бе ле жнич ког за пи са у срп ском и упо-
ред ном пра ву, оп шир ни је ви де ти код: Де јан Ђур ђе вић, „При зна ње но тар ског за пи са“, 
Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 163 и да ље.
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зна ју је зик за ве шта о ца.25) По се бан по сту пак у пра ви ма обе др жа ве, 
пред ви ђен је и уко ли ко се као за ве шта лац ја вља ли це са ин ва ли ди-
те том, од но сно са по себ ним по тре ба ма, у ком слу ча ју се по сту па 
на на чин ко ји за ме њу је чи та ње.26) Та ко је у пра ву ФБиХ про пи са но 
да за ве шта лац ко ји је глув, а зна да чи та, мо ра сам про чи та ти за-
ве шта ње и из ри чи то из ја ви ти да га је про чи тао и да оно од го ва ра 
ње го вој во љи. Нем или глу во нем за ве шта лац, ко ји зна да чи та и 
пи ше, мо ра на за ве шта њу сво је руч но на пи са ти да га је про чи тао 
и да га одо бра ва, а за тим пот пи са ти. Но тар мо ра на зна чи ти у за ве-
шта њу да су оба вље не све на ве де не рад ње.27) Пра во Сло ве ни је, за 
слу чај ка да је за ве шта лац глув или нем, пред ви ђа да но тар мо ра са 
си гур но шћу утвр ди ти да му је са др жи на за ве шта ња у пот пу но сти 
по зна та и ја сна. Ове окол но сти он мо ра за бе ле жи ти у за ве шта њу, 
уз на во ђе ње на чи на на ко ји је за ве шта о цу би ла пре до че на ње го ва 
са др жи на.28) У слу ча ју ка да је за ве шта лац глув, а не зна да чи та, 
као и уко ли ко је нем или глу во нем, а не зна да чи та и пи ше (пра во 
ФБиХ), од но сно уко ли ко је глув или нем, а не зна да чи та (пра во 
Сло ве ни је), осим уче шћа све до ка или дру гог но та ра, по треб но је и 
уче шће јед не осо бе ње го вог по ве ре ња. Ова осо ба мо ра би ти у ста-
њу да се са за ве шта о цем спо ра зу ме ва зна ци ма, при че му се но тар 
мо ра уве ри ти да ли она на овај на чин зна да се спо ра зу ме ва са глу-
вим, не мим или глу во не мим за ве шта о цем и мо ра на ве сти у за ве-
шта њу да се у то уве рио (пра во ФБиХ), од но сно мо ра би ти спо соб-
на да за ве шта о цу пре до чи це ло куп ну са др жи ну за ве шта ња, што је 
но тар ду жан да за бе ле жи у за ве шта њу, уз на во ђе ње на чи на на ко ји 
је за ве шта о цу пре до че на ова са др жи на (пра во Сло ве ни је).29)

На кон пред у зи ма ња на ве де них рад њи, но тар ко ји је за ве шта-
ње са ста вио, ду жан је да се на кра ју за ве шта ња на ње му сво је руч но 
пот пи ше и ста ви свој слу жбе ни пе чат. Из над пот пи са но та ра, ста-
вља се пот пис за ве шта о ца ко ји је при знао за ве шта ње, као и свих 
оста лих осо ба ко је су уче ство ва ле у по ступ ку ње го вог са ста вља-

25) Члан 89, став  1 и 3 За ко на о но та ри ма ФБиХ и члан 55, став 1, 3 и 4 За ко на о но та ри ја ту 
Сло ве ни је.

26) Мeliha Po vla kić, Chri stoph Scha last, Ve sna Sof tić: op.cit., стр. 156; Ka rel Zu pan čič, op.cit., 
стр. 82-83.

27) Члан 87 За ко на о но та ри ма ФБиХ. Оп шир ни је о по сту па њу но та ра и на чи ну ње го вог 
спо ра зу ме ва ња са за ве шта о цем у на ве де ним си ту а ци ја ма, ви де ти: Мeliha Po vla kić, Chri-
stoph Scha last, Ve sna Sof tić, op. cit., стр. 196-197.

28) Члан 40, став 1 и 3 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

29) Члан 88, став 1 и 3 За ко на о но та ри ма ФБиХ и члан 40, став 2 и 3 За ко на о но та ри ја ту 
Сло ве ни је.



Јелена Ђ. Видић Трнинић Улога нотара у сачињавању завештања у  ...

213

ња. У оба за ко но дав ства, про пи си оба ве зу ју но та ра да уко ли ко за-
ве шта лац не зна или не мо же да пи ше, то на зна чи у за ве шта њу, 
при че му је у пра ву ФБиХ по треб но да на ве де и раз лог због ко јег 
за ве шта лац ни је у ста њу да се пот пи ше.30) У том слу ча ју, у пра ву 
Сло ве ни је, за ве шта лац ће ста ви ти свој ру ко знак у при су ству два 
пи сме на све до ка (ко је је он сам иза брао) или дру гог но та ра, ко ји 
ова ли ца по твр ђу ју сво јим пот пи сом.31)

У пра ву Сло ве ни је, но та ру је мо гу ће пре да ти и пи са но за ве-
шта ње, ко је ће до би ти свој ство но тар ског за пи са ка да га но тар по-
твр ди.32) Но тар по твр ђу је за ве шта ње уко ли ко оно по спо ља шњем 
об ли ку од го ва ра но тар ској ис пра ви, као и за ко ном так са тив но од-
ре ђе ним зах те ви ма са др жи не но тар ског за пи са, у ком слу ча ју, он 
у за ве шта ње уно си сво је име и пре зи ме, на чин на ко ји је утвр дио 
иден ти тет за ве шта о ца, као и на зна ку да је за ве шта о цу про чи тао 
за ве шта ње и да га је он одо брио. За ве шта ње се спа ја са но тар ским 
за пи сом и пот пи су је пре ма на пред из не тим пра ви ли ма о пот пи си-
ва њу но тар ског за пи са.33)

1.2. По сту пак са чи ња ва ња за ве шта ња од стране  
но та ра у Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Хр ват ској

Има ју ћи у ви ду да се у пра ви ма Ма ке до ни је и Цр не Го ре, за-
ве шта ње са ста вља пре ма од ред ба ма ко је ва же за суд ско за ве шта ње, 
а у пра ву Хр ват ске, пре ма од ред ба ма ко је ва же за јав но за ве шта ње, 
то но тар при ли ком ње го вог са чи ња ва ња, сход но при ме њу је нор ме 
За ко на о на сле ђи ва њу спо ме ну тих др жа ва, а у Ма ке до ни ји и Цр ној 
Го ри и по себ не нор ме За ко на о ван пар нич ном по ступ ку.34)

Пре не го што при сту пи са ста вља њу за ве шта ња, но тар је 
ду жан да утвр ди иден ти тет за ве шта о ца, ње го ву за ве штај ну спо-
соб ност и по сто ја ње сло бод не и озбиљ не во ље.35) На кон то га, он 
на осно ву ка зи ва ња за ве шта о ца са чи ња ва за ве шта ње, при че му је 

30) Члан 77 и члан 74, став 1, тач ка 2 и 7 За ко на о но та ри ма ФБиХ, члан 37, став 1 и 2 и члан 
43, став 1, тач ка 2 и 7 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

31) Члан 37, став 3 и 4 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

32) Члан 49, став 1 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

33) Члан 50, став 1 и 3 у ве зи са чла ном 43, став 1, тач ка 1-6 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је. 
Оп шир ни је о овом об ли ку но тар ског за ве шта ња, ви де ти: Ka rel Zu pan čič, op. cit., str. 83.

34) За кон о ван пар нич ном по ступ ку Ма ке до ни је до нет је 2008. го ди не („Слу жбен ве сник 
на РМ“, бр. 9/2008, у да љем тек сту ЗВПМ); За кон о ван пар нич ном по ступ ку Цр не Го ре 
до нет је 2006. го ди не („Слу жбе ни лист  РЦГ“, бр. 27/2006, у да љем тек сту ЗВПЦГ).

35) Члан 67, став 1 ЗОНМ, члан 254, члан 258 и члан 259, став 1 ЗВПМ, члан 192 и члан 
197-198 ЗВПЦГ, члан 148, став 4 и 5 и члан 149, став 1 и 2 ЗОНХ.
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ду жан да му об ја сни про пи се ко ји огра ни ча ва ју ње го ву сло бо ду 
рас по ла га ња. Да ту из ја ву по след ње во ље но тар уно си у за пи сник 
о за ве шта њу, као и на чин на ко ји је утвр дио иден ти тет за ве шта о ца 
и оста лих уче сни ка ко ји су уче ство ва ли у са ста вља њу за ве шта ња, 
те све окол но сти ко је су од зна ча ја за ње го ву пу но ва жност.36) Пре-
ма ре дов ном по ступ ку, на кон што за ве шта лац про чи та за ве шта ње 
(пра ва Ма ке до ни је и Цр не Го ре), од но сно, на кон што му оно бу-
де про чи та но од стра не но та ра (пра во Хр ват ске), он га при зна је и 
пот пи су је у при су ству но та ра, ко ји га та ко ђе пот пи су је и по твр ђу је 
на за ве шта њу да су све ове рад ње пред у зе те. У пра ву Хр ват ске, 
за ве шта лац ко ји ни је у ста њу да се пот пи ше, мо же за тра жи ти и од 
не ке дру ге осо бе да га пот пи ше, уз на во ђе ње раз ло га за то, о че му 
ће од стра не но та ра би ти са чи ње на од го ва ра ју ћа за бе ле шка.37) Ван-
ред ни по сту пак по твр ђи ва ња за ве шта ња, при ме њу је се у слу ча ју 
ка да за ве шта лац ни је у ста њу да про чи та за ве шта ње (услед сле-
пи ла, сла бо ви до сти, не пи сме но сти, не по зна ва ња је зи ка ко ји је у 
слу жбе ној упо тре би или дру гих раз ло га), ка да му оно мо ра би ти 
про чи та но од стра не но та ра, у при су ству два за ве штај на све до ка, 
на кон че га га он, та ко ђе у њи хо вом при су ству, при зна је.38) Та ко ђе, 
уко ли ко за ве шта лац не по зна је је зик ко ји је у слу жбе ној упо тре би 
или је глув или нем (као и исто вре ме но глув и слеп, у пра ву Хр ват-
ске), по ред уче шћа два за ве штај на све до ка, нео п ход но је и уче шће 
за кле тог суд ског ту ма ча.39) На кон што при зна за ве шта ње, за ве шта-
лац га у при су ству за ве штај них све до ка пот пи су је (или ста вља на 
ње га свој ру ко знак). За ве шта ње пот пи су ју и за ве штај ни све до ци, 
од но сно суд ски ту мач, а на кра ју и но тар, ко ји на са мом за ве шта њу 
мо ра по твр ди ти да су све ове рад ње из вр ше не.40)

36) Члан 67, став 1 ЗОНМ, члан 253 ЗВПМ, члан 258 и члан 259, став 2 и 3 ЗВПМ, члан 69, 
став 1 ЗОНЦГ, члан 200, став 1 и члан 201 ЗВПЦГ, члан 32, став 3, члан 148, став 5 и 6 
и члан 149, став 6 ЗОНХ. При ме ре но тар ских за пи са о за ве шта њу у пра ву Цр не Го ре, 
ви де ти код: Mi raš Ra do vić, Enes Bi kić, Se fe din Su lje vić, No ta ri jat u Cr noj Go ri, Pod go ri ca, 
2010, стр. 241-246.

37) Члан 67, став 2 ЗОНМ, члан 260, став 1 и 4 и члан 261, став 1 ЗВПМ, члан 202 ЗВПЦГ и 
члан 32, став 4-6 ЗОНХ. Пре ма схва та њу те о ри је, јав но за ве шта ње по сво јим обе леж ји-
ма пред ста вља сим би о зу еле ме на та суд ског и ме ђу на род ног за ве шта ња, јер се са чи ња ва 
на на чин и пре ма пра ви ли ма за са чи ња ва ње суд ског за ве шта ња, при че му се ка да је реч 
о на чи ну ње го вог пот пи си ва ња, при ме њу ју и од ре ђе на пра ви ла ко ја су свој стве на за 
ме ђу на род но за ве шта ње. Ви де ти: На та ша Сто ја но вић, „Уло га јав них бе ле жни ка у на-
след но прав ним ства ри ма“, Прав ни жи вот, Бе о град, бр. 12/2011, стр. 33.

38) Члан 68, став 1 ЗОНМ, члан 255, став 1 и члан 260, став 2 ЗВПМ, члан 193 и члан 203, 
став 1 ЗВПЦГ и члан 33, став 1 ЗОНХ.

39) Члан 256 и члан 260, став 3 ЗВПМ, члан 194 и члан 203, став 4 ЗВПЦГ и члан 150, став 
1-3 ЗОНХ.

40) Члан 68 ЗОНМ, члан 260, став 4 и члан 261 ЗВПМ, члан 203, став 1-3 и став 5 и 6 
ЗВПЦГ, члан 33 и члан 150, став 6 ЗОНХ.
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2. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊАВАЊУ  

ЗА ВЕ ШТА ЊА У РУ СИ ЈИ

Осно ва ма за ко но дав ства Ру ске Фе де ра ци је о но та ри ја ту,41) 
но та ри ма је да то овла шће ње да по твр ђу ју за ве шта ња за ве штај но 
спо соб них ли ца, ко ја су са чи ње на у скла ду са зах те ви ма пред ви-
ђе ним у Гра ђан ском ко дек су Ру ске Фе де ра ци је,42) под усло вом да 
је по след ња из ја ва во ље да та лич но пред но та ром.43) Пре ма ГКРФ, 
за ве шта ње мо ра би ти са чи ње но у пи са ној фор ми и пре ма оп штем 
пра ви лу, по твр ђе но од стра не но та ра.44) Са мо у од ре ђе ним објек-
тив ним окол но сти ма, ка да се за ве шта лац не мо же обра ти ти но та-
ру, оно мо же би ти по твр ђе но и од стра не не ког дру гог овла шће ног 
ли ца45) (за ве шта ња из јед на че на са но тар ски по твр ђе ним за ве шта-
њем), а у ван ред ним окол но сти ма, мо же би ти са чи ње но и у про стој 
пи са ној фор ми.46)

При ли ком по твр ђи ва ња за ве шта ња, но тар је ду жан да утвр-
ди иден ти тет за ве шта о ца и ње го ву за ве штај ну спо соб ност, као и да 
об ја сни за ве шта о цу од ред бе о ну жном де лу.47) Но тар ски по твр ђе но 
за ве шта ње мо ра би ти на пи са но од стра не за ве шта о ца или пре ма 
ње го вим ре чи ма, од стра не но та ра, при че му је у оба слу ча ја до-
пу ште но ко ри шће ње тех нич ких сред ста ва.48) У прак си, за ве шта ње 
се че шће са ста вља од стра не но та ра, јер се на тај на чин из бе га ва 

41) Осно вы за ко но да те ль ства Рос си й ской Фе де ра ции о но та ри а те (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 
4462-1, ред. от 30. 03. 2015). Ин тер нет адре са: http://www.con sul tant.ru/do cu ment/cons_
doc_LAW_172901/, у да љем тек сту ОЗРФН.

42) Гра ждан ский ко декс Рос си й ской Фе де ра ции (тре ћи део од 26. 11. 2001. го ди не, N 
147-ФЗ, ред. од 05. 05. 2014). Ин тер нет адре са: http://ba se.con sul tant.ru/cons/cgi/on li ne.
cgi?req=doc;ba se=LAW;n=148418;fld=134;dst=100038;rnd=0.12630188465118408, у да-
љем тек сту ГКРФ.

43) Члан 35, став 1, тач ка 1 и члан 57, став 1 ОЗРФН.

44) Члан 1124, став 1, тач ка 1 ГКРФ.

45) То су: слу жбе ни ци ор га на ме сне са мо у пра ве и кон зул ских уста но ва РФ, глав ни ле ка ри, 
њи хо ви за ме ни ци по ме ди цин ској стру ци или де жур ни ле ка ри у бол ни ца ма и дру гим 
здрав стве ним уста но ва ма, на чел ни ци хо спи тал них уста но ва, ди рек то ри или глав ни ле-
ка ри у до мо ви ма за ста ра и ин ва лид на ли ца, ка пе та ни бро до ва, на чел ни ци екс пе ди ци ја, 
ко ман ди ри вој них је ди ни ца, управ ни ци ме ста ли ше ња сло бо де, као и слу жбе ни ци бан ке 
у по гле ду рас по ла га ња нов ча ним сред стви ма ко ја се на ла зе на ра чу ну за ве шта о ца. Ви-
де ти: члан 1124, став 1, тач ка 1 у ве зи са чла ном 37, став 1, тач ка 1 и чла ном 38, став 1, 
тач ка 1 ОЗРФН, чла ном 1125, став 7 ГКРФ, чла ном 1127 и чла ном 1128 ГКРФ.

46)  Члан 1124, став 1, тач ка 3 у ве зи са чла ном 1129 ГКРФ.

47)  Члан 42, став 1 и 2, члан 43, став 1 ОЗРФН и члан 1125, став 6 ГКРФ.

48)  Члан 1125, став 1 ГКРФ.
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по тре ба за до пун ском по мо ћи прав ни ка.49) На кон из ја вљи ва ња по-
след ње во ље пред но та ром, за ве шта лац је ду жан да про чи та текст 
за ве шта ња у ње го вом при су ству, а уко ли ко из не ких раз ло га, он то 
ни је у ста њу да учи ни, текст за ве шта ња ће му би ти про чи тан од 
стра не но та ра.50) За ве шта лац сво је руч ним пот пи сом у при су ству 
но та ра, по твр ђу је да текст за ве шта ња од го ва ра ње го вој во љи. Уко-
ли ко због фи зич ких не до ста та ка, те же бо ле сти или не пи сме но сти, 
за ве шта лац ни је у ста њу да сво је руч но пот пи ше за ве шта ње, оно 
по ње го вом зах те ву мо же би ти пот пи са но од стра не не ког дру гог 
ли ца, у ње го вом и у при су ству но та ра.51) За ве штај ни све док мо же 
при су ство ва ти при ли ком са чи ња ва ња и но тар ског по твр ђи ва ња за-
ве шта ња, са мо на осно ву во ље за ве шта о ца, у ком слу ча ју за ве шта-
ње мо ра би ти пот пи са но и од стра не све до ка.52) Но тар је ду жан да 
на за ве шта њу на зна чи ме сто и да тум ње го вог по твр ђи ва ња.53)

Но тар је у пра ву Ру си је овла шћен и да за ве шта о цу из да до-
ку мент, ко јим по твр ђу је при јем за тво ре ног (тај ног) за ве шта ња. На-
и ме, за ве шта ње ко је је сво је руч но на пи сао и пот пи сао, за ве шта лац 
мо же пре да ти но та ру у за тво ре ној ко вер ти у при су ству два за ве-
штај на све до ка, ко ји сво јим пот пи сом на тој ко вер ти по твр ђу ју да 
је упра во она би ла пре да та но та ру од стра не за ве шта о ца у свој ству 
за тво ре ног за ве шта ња. Ова ко вер та за пе ча ћу је се од стра не но та ра 
у дру гој ко вер ти, у при су ству за ве шта о ца и све до ка. На њој но тар 
са чи ња ва за бе ле шку, ко ја са др жи по дат ке о име ну и пре зи ме ну, др-
жа вљан ству и ме сту ста но ва ња за ве шта о ца и оба све до ка, да ту му и 

49) Т.Е. Або ва, М.М. Бо гу слав ский, А. Г. Све тла нов, Ко мен та рий к Гра ждан ско му ко дек су 
Рос си й ской Фе де ра ции, Ча сти тре ть ей, Мо сква, 2004, стр. 29.; Б.А. Бу ла ев ский, Р.И. Ви-
но гра до ва, А. Ф. Ефи мов, Т.Л. Лев ши на, Е.А. Па вло ва, И. В. Пан те ле е ва, Н.В. Суч ко ва, 
М.Л. Ше лют то, О.Ю. Ши ло хвост, К.Б. Яро шен ко, Ко мен та рий к Гра ждан ско му ко дек-
су Рос си й ской Фе де ра ции, Ча сти тре ть ей, Мо сква, 2007, стр. 48-49.

50) Но тар је ду жан да о ово ме на за ве шта њу ста ви од го ва ра ју ћу за бе ле шку уз на во ђе ње 
раз ло га, због ко јих за ве шта лац ни је био у ста њу сам да про чи та за ве шта ње. Члан 1125, 
став 2 ГКРФ и члан 44, став 1 ОЗРФН.

51) У за ве шта њу мо ра ју би ти на зна че ни раз ло зи због ко јих за ве шта лац не мо же сво је руч но 
пот пи са ти за ве шта ње, као и по да ци о осо би ко ја је пот пи са ла за ве шта ње уме сто ње га, 
у скла ду са до ку мен том ко јим је утвр ђен иден ти тет те осо бе. Члан 1125, став 3 ГКРФ и 
члан 44, став 1 и 2 ОЗРФН.

52) На са мом за ве шта њу мо ра ју би ти на зна че ни по да ци о све до ку, у скла ду са до ку мен том 
пре ма ко јем је утвр ђен ње гов иден ти тет. Члан 1125, став 4 ГКРФ. У те о ри ји се на во ди да 
се уче шћем све до ка по твр ђу ју чи ње ни це, ко је ина че под ле жу по твр ђи ва њу и од стра не 
но та ра (спо соб ност за ве шта о ца да схва ти зна чај сво јих рад њи и да их пре ду зме, са гла-
сност тек ста за ве шта ња са во љом за ве шта о ца), те да ве ће по ве ре ње у све до ка не го у 
но та ра не ма оправ да ња, због че га за ко но дав ство РФ не пред ви ђа при су ство за ве штај ног 
све до ка као оба ве зно. Ви де ти: Т.Е. Або ва, М.М. Бо гу слав ский, А. Г., Све тла нов, op. cit., 
стр. 29.

53) Члан 1124, став 4 ГКРФ.
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ме сту при је ма за ве шта ња, те за бе ле шку да је но тар при ли ком при-
је ма за ве шта ња об ја снио за ве шта о цу од ред бе о ну жном де лу, као 
и да не по што ва ње пра ви ла о нео п ход но сти сво је руч ног пи са ња и 
пот пи си ва ња по вла чи не пу но ва жност за ве шта ња.54)

3. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊА ВАЊУ 
ЗАВЕ ШТА ЊА У ФРАН ЦУ СКОЈ

Од до но ше ња За ко на о но та ри ја ту, ко ји је и да нас на сна-
зи,55) но тар у пра ву Фран цу ске пред ста вља др жав ног по ве ре ни ка, 
ко ји др жав ним пе ча том по твр ђу је аутен тич ност до ку ме на та, чи ме 
на се бе пре у зи ма је дан део јав них овла шће ња, а ње го ва ис пра ва 
је јав на. Овла шће ња ко ја има но тар при ли ком са чи ња ва ња за ве-
шта ња, уре ђе на су Гра ђан ским за ко ни ком Фран цу ске.56) Њи ме су 
пред ви ђе не сле де ће ре дов не фор ме за ве шта ња: сво је руч но, тај но 
и за ве шта ње у јав ној фор ми.57) Уло га но та ра до ла зи до из ра жа ја 
при ли ком са чи ња ва ња за ве шта ња у јав ној фор ми – тзв. аутен тич-
ног за ве шта ња (la te sta ment aut hen ti que),58) тај ног за ве шта ња, као и 
ме ђу на род ног за ве шта ња или ка ко се у те о ри ји још на зи ва „по јед-
но ста вље ног аутен тич ног за ве шта ња“.59)

За ве шта о цу ко ји сво ју по след њу во љу из ја вљу је у јав ној 
фор ми пред но та ром, за ве шта ње се са ста вља у при су ству два но-
та ра или јед ног но та ра, у ком слу ча ју је по треб но и при су ство два 
за ве штај на све до ка. Уко ли ко се за ве шта ње из ја вљу је у при су ству 
два но та ра, је дан од њих га по дик та ту за ве шта о ца бе ле жи или да је 
да се за ве шта ње за бе ле жи ру ком или ме ха нич ким пу тем. И у слу-
ча ју ка да се за ве шта ње из ја вљу је пред јед ним но та ром, за ве шта-
лац га мо ра дик ти ра ти но та ру, ко ји га сам бе ле жи или да је да се он 

54) Члан 1126, став 1-3 ГКРФ.

55) Loi con te nant or ga ni sa tion du no ta ri at (loi 25 ventôse an XI), ver sion con so lidée au 09 mars 
2015. Ин тер нет адре са: http:www.le gi fran ce.go uv.fr/.

56) Co de сivil из 1804. го ди не, ver sion con so lidée au 25 août 2015. Ин тер нет адре са: http://
www.le gi fran ce.go uv.fr/af fic hCo de.do?cid Tex te=LE GI TEXT000006070721, у да љем тек-
сту CC.

57) Члан 969 CC. Ван ред не фор ме за ве шта ња су: вој но за ве шта ње (члан 981-984 CC), за-
ве шта ње са чи ње но у изо ла ци ји (члан 985-987 CC), као и по мор ско за ве шта ње (члан 
988-995 CC). О по ступ ку са чи ња ва ња на ве де них при ви ле го ва них об ли ка за ве шта ња, 
ви де ти: F. Te rré, Y. Le qu et te, Dro it ci vil, les suc ces si ons, les libéra lités, Pa ris, 1997, стр. 
317-318.

58) У те о ри ји се на во ди да за ве шта о ци не при бе га ва ју че сто овој фор ми за ве шта ња због 
ње го ве не пот пу не тај но сти, као и због зах тев не фор ме. Ви де ти о то ме код: Phi lip pe 
Mаlaurie, La u rent Aynès, Dro it ci vil, les suc ces si ons, les libéra lités, Pa ris, 2010, стр. 262.

59) Phi lip pe Mаlaurie, La u rent Aynès, op. cit., стр. 263-264.



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 207-227.

218

за бе ле жи ру ком или ме ха нич ким пу тем. У оба слу ча ја, на кон што 
је за ве шта ње са чи ње но, оно мо ра би ти про чи та но за ве шта о цу.60) 
Из ме на ма и до пу на ма Гра ђан ског за ко ни ка Фран цу ске из 2015. го-
ди не61) и глу вим, не мим и/или не пи сме ним осо ба ма, као и осо ба ма 
ко је не вла да ју фран цу ским је зи ком, омо гу ће но је да при бег ну овој 
фор ми за ве шта ња. Ка да за ве шта лац не мо же да из ја ви сво ју во љу 
на фран цу ском је зи ку, дик ти ра ње са др жи не за ве шта ња и ње го во 
чи та ње, оба вља се пре ко суд ског ту ма ча ко јег је за ве шта лац иза-
брао са на ци о нал не ли сте суд ских ту ма ча и ве шта ка ко ју са ста вља 
Ка са ци о ни суд или са ли сте суд ских ту ма ча и ве шта ка ко је са ста-
вља сва ки Апе ла ци о ни суд. Уче шће суд ског ту ма ча ни је оба ве зно 
уко ли ко сам но тар или у за ви сно сти од окол но сти слу ча ја, дру ги 
но тар или све до ци, по зна ју је зик за ве шта о ца.62) У си ту а ци ји ка да 
за ве шта лац мо же да пи ше на фран цу ском је зи ку, али не мо же да 
га го во ри, но тар сам бе ле жи за ве шта ње или да је да се оно за бе-
ле жи ру ком или ме ха нич ким пу тем на осно ву бе ле шки ко је је за-
ве шта лац са ста вио пред њим, на кон че га је ду жан да за ве шта о цу 
про чи та за ве шта ње. Уко ли ко за ве шта лац не мо же да чу је, он се са 
са др жи ном за ве шта ња упо зна је сам, та ко што га чи та, по што му 
га је већ јед ном про чи тао но тар.63) Уко ли ко за ве шта лац не мо же ни 
да го во ри, ни да чу је, ни да чи та, ни да пи ше, дик ти ра ње са др жи-
не за ве шта ња, од но сно ње го во чи та ње се оба вља на на чин као и 
ка да за ве шта лац ни је у ста њу да из ја ви сво ју во љу на фран цу ском 
је зи ку, од но сно уз уче шће суд ског ту ма ча.64) За ве шта ње мо ра би-
ти пот пи са но од стра не за ве шта о ца у при су ству но та ра и све до ка. 
Уко ли ко за ве шта лац из ја ви да не уме или не мо же да се пот пи ше, 
но тар ће за бе ле жи ти ње го ву лич ну и из ри чи ту из ја ву о то ме, као и 
узрок због ко јег је спре чен да пот пи ше за ве шта ње. За ве шта ње мо-
ра ју пот пи са ти и све до ци и но тар.65)

Уко ли ко за ве шта лац же ли да са чи ни тај но за ве шта ње, уло га 
но та ра је дру га чи ја.66) У ова квом слу ча ју, за ве шта лац у при су ству 
два све до ка пре да је за пе ча ће ну ко вер ту ко ја са др жи за ве штај на 

60) Члан 971 и члан 972, став 1-3 CC.

61) Mo di fié par LOI n°2015-177 du 16 févri er 2015 - art. 3. До 2015. го ди не, ова фор ма за ве-
шта ња се мо гла са чи ни ти са мо гла сним дик ти ра њем са др жи не за ве шта ња но та ру.

62) Члан 972, став 4 CC.

63) Члан 972, став 5 CC.

64) Члан 972, став 6 CC.

65) Члан 973-974 CC. О на ве де ним фа за ма у по ступ ку са чи ња ва ња за ве шта ња пред но та-
ром, оп шир ни је ви де ти: F. Te rré, Y. Le qu et te,  op. cit., стр. 315-316.

66) Пре ма чла ну 978 CC тај но за ве шта ње не мо гу са чи ни ти ли ца ко ја не уме ју или не мо гу 
да чи та ју. У те о ри ји се на во ди да се и овај об лик за ве шта ња у прак си рет ко ко ри сти. Ви-
де ти: Phi lip pe Mаlaurie, La u rent Aynès, op. cit., стр. 263.
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рас по ла га ња. За ве шта лац је ду жан да из ја ви да она са др жи ње го ву 
по след њу во љу, ко ју је он за бе ле жио или је за бе ле жио не ко дру ги, 
по твр ђу ју ћи да је у по след њем слу ча ју лич но про ве рио ње ну са др-
жи ну, као и да ју је он пот пи сао. У сва ком слу ча ју, за ве шта лац ће 
ука за ти но та ру на на чин на ко ји је за ве шта ње за бе ле же но, ру ком 
или ме ха нич ким пу тем. На ту ко вер ту, но тар ста вља по себ ну ис-
пра ву у ко јој ће за бе ле жи ти или да ти да се за бе ле жи ру ком или ме-
ха нич ким пу тем по дат ке о да ту му и ме сту са ста вља ња за ве шта ња, 
опи су ко вер те и оти ску пе ча та, као и на по ме ну о свим пред у зе тим 
фор мал но сти ма.67) Она мо ра би ти пот пи са на од стра не но та ра, за-
ве шта о ца и све до ка, а њо ме се за пра во по твр ђу је при јем за ве шта-
ња.68)

4. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊА ВАЊУ  
ЗА ВЕ ШТА ЊА У НЕ МАЧ КОЈ

Гра ђан ским за ко ни ком Не мач ке,69) као ре дов ни об ли ци за ве-
шта ња нор ми ра ни су сво је руч но и но тар ско за ве шта ње.70) Но тар 
има ва жну уло гу при ли ком са чи ња ва ња за ве шта ња, јер је сту па-
њем на сна гу За ко на о по твр ђи ва њу ис пра ва из 1969. го ди не,71) 
са ста вља ње јав ног за ве шта ња пре шло у ње го ву ис кљу чи ву над ле-
жност.72)

67) За ве шта лац ко ји не мо же да го во ри, али мо же да пи ше, мо же да са чи ни ову фор му за-
ве шта ња, под из ри чи тим усло вом да је он сам или не ко дру го ли це ко је је пред ста вио 
но та ру и све до ци ма на пи сао за ве шта ње, као и да га је он пот пи сао. За ве шта лац је у ова-
квом слу ча ју ду жан да у при су ству но та ра и све до ка, у за гла вљу по себ не ис пра ве лич но 
за бе ле жи да до ку мент ко ји је под нео пред ста вља ње го во за ве шта ње и да то пот пи ше. 
Ви де ти: члан 979, став 1 CC.

68) Члан 976, став 1-3 CC.

69) Bürger lic hes Ge set zbuch из 1896. го ди не (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), по след ње 
из ме не 29.06.2015., BGBl I S. 1042. Ин тер нет адре са: http://www.ge set ze-im-in ter net.de/
bgb/, у да љем тек сту BGB.

70) § 2231 BGB. Као ван ред ни об ли ци за ве шта ња, прав но су уре ђе ни: из у зет но за ве шта ње 
пред пред сед ни ком оп шти не, из у зет но за ве шта ње пред три све до ка, по мор ско и кон зу-
лар но за ве шта ње. Ви де ти: § 2247, § 2249 - § 2251 BGB, као и § 11, став 1 KonsG (Kon-
su lar ge setz из 1974. го ди не, BGBl. I S. 2317, по след ње из ме не 29. 06. 2015., BGBl. I S. 
1042). Ин тер нет адре са: http://www.ge set ze-im-in ter net.de/konsg/.

71) Be ur kun dung sge setz из 1969. го ди не (BGBl. I S. 1513), по след ње из ме не 29.06.2015., BGBl 
I S. 1042. Ин тер нет адре са: http://www.ge set ze-im-in ter net.de/be urkg/BJNR015130969.
html, у да љем тек сту Be urkG.

72) До 01.01.1970. го ди не, јав но за ве шта ње се мо гло са чи ни ти или пред су ди јом основ ног 
су да или пред но та ром. Ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, „Но тар ски те ста мент у не мач ком пра-
ву“, у збор ни ку: Увод у пра во Не мач ке (уред ни ци: М. Ва си ље вић, В. Чо ло вић), Бе о град, 
2011, стр. 429.
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Но тар ско за ве шта ње се са чи ња ва та ко што за ве шта лац из ја-
вљу је сво ју по след њу во љу пред но та ром или му пре да је отво ре ну 
или за тво ре ну ис пра ву, из ја вљу ју ћи да она са др жи ње го ву по след-
њу во љу.73) У оба слу ча ја, но тар је ду жан да утвр ди иден ти тет за-
ве шта о ца, ње го ву ак тив ну за ве штај ну спо соб ност и пра ву на ме ру, 
као што је оба ве зан и да раз ја сни ста ње ства ри, те да (по пра ви лу) 
по у чи за ве шта о ца о прав ним по сле ди ца ма за ве шта ња.74)

У слу ча ју ка да се но тар ско за ве шта ње са ста вља та ко што за-
ве шта лац из ја вљу је сво ју по след њу во љу пред но та ром, на кон што 
за ве шта лац то учи ни, да ту из ја ву во ље но тар је ду жан да пре не се 
у за пи сник о са чи ња ва њу за ве шта ња.75) По чев од 2002. го ди не, по-
след ња во ља пред но та ром се мо же из ја ви ти на би ло ко ји на чин, 
те у том сми слу она мо же би ти да та и од стра не за ве шта о ца ко ји 
ни је у ста њу усме но да је из ја ви, као што и при зна ње за ве шта ња 
мо же би ти учи ње но на би ло ко ји на чин.76) Ме ђу тим, у слу ча ју ка да 
за ве шта лац пре ма соп стве ној тврд њи или пре ма уве ре њу но та ра 
ни је у ста њу да у по треб ној ме ри го во ри, чу је или ви ди, у по ступ ку 
са ста вља ња за ве шта ња, по треб но је и уче шће јед ног све до ка или 
дру гог но та ра, с тим што за ве шта лац мо же да од би је њи хо во по-
зи ва ње. На зах тев глу вог или не мог за ве шта о ца, но тар је ду жан да 
обез бе ди и уче шће суд ског ту ма ча.77) До уче шћа све до ка (нај ви ше 
два) или дру гог но та ра, мо же до ћи и на осно ву зах те ва са мог за ве-
шта о ца, не за ви сно од то га да ли код ње га по сто ји ин ва ли ди тет.78) 
Уко ли ко се из ја ва во ље да је усме но пред но та ром, она не мо ра би ти 
да та на не мач ком је зи ку, у ком слу ча ју при су ство суд ског ту ма ча 
ни је нео п ход но са мо уко ли ко но тар у до вољ ној ме ри вла да је зи ком 
за ве шта о ца.79)

73) § 2232 BGB.

74) § 10, § 11 и § 17 Be urkG.

75) О оста лим еле мен ти ма ко ји чи не са др жи ну за пи сни ка о но тар ском за ве шта њу, ви де ти § 
9 и § 30 Be urkG.

76) До 2002. го ди не, за ве шта лац је по след њу во љу пред но та ром мо гао из ја ви ти са мо усме-
но или пре да јом ис пра ве, ко јом при ли ком је мо рао из ја ви ти да она са др жи ње го ву по-
след њу во љу, услед че га је ли ци ма са ви ше стру ким те ле сним не до ста ци ма, ко ји су их 
спре ча ва ли да го во ре и пи шу, би ло оне мо гу ће но да се слу же ре дов ним фор ма ма за-
ве шта ња. За ко ном о про ме ни пра ва на за сту па ње од стра не адво ка та пред вр хов ним 
зе маљ ским су до ви ма из 2002. го ди не, из вр ше на је ре фор ма за ве штај ног пра ва, ко јом је 
на пу штен прин цип усме но сти у по ступ ку са чи ња ва ња за ве шта ња. Оп шир ни је о на ве де-
ном, ви де ти код: Де јан Ђур ђе вић, op. cit., стр. 432-436.

77) § 22, став 1 Be urkG.

78) § 29 Be urkG.

79) М. Ave na ri us, код: H. Prütting, G. We gen, G. We in re ich (Hrsg), BGB – Kom men tar, 4. Aufla-
ge, Köln, 2009, стр. 2890.
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Уко ли ко се но тар ско за ве шта ње са чи ња ва пре да јом пи сме на, 
но тар има оба ве зу да се упо зна са ње го вом са др жи ном и да по у чи 
за ве шта о ца о прав ним по сле ди ца ма за ве шта ња, уко ли ко је реч о 
отво ре ном пи сме ну и уко ли ко вла да је зи ком на ко јем је за ве шта ње 
са ста вље но.80) Уко ли ко се за ве шта ње са чи ња ва пре да јом за тво ре-
ног пи сме на, но тар на ово ни је овла шћен.81) Пи сме но ко је пре да је, 
за ве шта лац не мо ра лич но да на пи ше,82) ни ти да га пот пи ше,83) с 
тим што се као ми ни мум зах те ва да ње го ва во ља мо ра би ти ма те-
ри ја ли зо ва на ис пи си ва њем зна ко ва на од ре ђе ној под ло зи.84) Осим 
то га, за ве шта о цу мо ра би ти омо гу ће но да се упо зна са са др жи ном 
пи сме на ко је пре да је, та ко што ће га лич но про чи та ти. На и ме, уко-
ли ко за ве шта лац, пре ма соп стве ној тврд њи или уве ре њу но та ра, 
ни је у ста њу да га про чи та, он не мо же са ста ви ти но тар ско за ве-
шта ње пре да јом пи сме на.85) При ли ком пре да је пи сме на, нео п ход но 
је да за ве шта лац из ја ви да оно са др жи ње го ву по след њу во љу, ко је 
при зна ње, мо же би ти учи ње но усме но, у пи сме ној фор ми или на 
не ки дру ги на чин – кли ма њем гла вом, треп та њем или дру гим ге-
сто ви ма, под усло вом да је но тар у ста њу да утвр ди зна че ње та кве 
из ја ве.86)

За пи сник о са ста вља њу за ве шта ња, за ве шта о цу мо ра би ти 
про чи тан у при су ству но та ра, што ће се у ње му кон ста то ва ти, а 
уко ли ко то за ве шта лац зах те ва, он мо же из вр ши ти и не по сред ни 
увид у ње го ву са др жи ну.87) Глу вом за ве шта о цу, са др жи на за пи сни-
ка се не чи та, већ му се омо гу ћу је из вр ше ње не по сред ног уви да у 
за пи сник, што ће се та ко ђе кон ста то ва ти у за пи сни ку.88) На кон ових 
рад њи, за ве шта лац одо бра ва за пи сник и сво је руч но га пот пи су је у 
при су ству но та ра.89) Уко ли ко за ве шта лац пре ма соп стве ном при-

80) § 17 и § 30 Be urkG.

81) Спе ци фич ност пре да је за тво ре ног пи сме на од стра не за ве шта о ца но та ру, огле да се и у 
то ме да је овај на чин са ста вља ња но тар ског за ве шта ња, до сту пан са мо пу но лет ним осо-
ба ма, без об зи ра на сте че ну за ве штај ну спо соб ност. Ви де ти: § 2233, став 1 BGB.

82) § 2232 BGB.

83) K. Schna bel, код: F. M. Große-Wil de, P. E. Ouart (Hrsg), De utscher Er brechtskom men tar, 2. 
Aufla ge, Köln 2010, стр. 700; C. T. Eben roth, Er brecht, München, 1992, стр. 126.

84) Де јан Ђур ђе вић, op. cit., стр. 437.

85) § 2233, став 2 BGB.

86) М. Ave na ri us, op. cit., стр. 2890; D. Le i pold, Er brecht, 18. Aufla ge, Tübin gen, 2010, стр. 
111.

87) § 13, став 1 Be urkG.

88) § 23 Be urkG.

89) § 13, став 1 Be urkG.
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зна њу или уве ре њу но та ра ни је у ста њу да се пот пи ше, при ли ком 
чи та ња и одо бра ва ња за пи сни ка, по треб но је и при су ство јед ног 
све до ка или дру гог но та ра, што ће се кон ста то ва ти у за пи сни ку. 
Ова ли ца пот пи су ју за пи сник уме сто за ве шта о ца.90) Уко ли ко су 
у по ступ ку уче ство ва ли и све док(ци) или дру ги но тар, из раз ло-
га што за ве шта лац ни је у ста њу да го во ри, чу је или ви ди или по 
осно ву са мог зах те ва за ве шта о ца, за пи сник тре ба да пот пи шу и 
ова ли ца.91) Уко ли ко се ра ди о за ве шта о цу са ви ше вр ста ин ва ли-
ди те та, по ред уче шћа јед ног све до ка или дру гог но та ра, по треб но 
је и уче шће осо бе ко ја је у ста њу да са њим ко му ни ци ра, што ће се 
кон ста то ва ти у за пи сни ку. Ово ли це пот пи су је за пи сник уме сто за-
ве шта о ца, а на кра ју га је ду жан да пот пи ше и но тар.92)

5. О ЗНА ЧА ЈУ УЛО ГЕ НО ТА РА  
У СА ЧИ ЊА ВА ЊУ ЗА ВЕ ШТА ЊА

У са вре ме ним прав ним по ре ци ма Евро пе, при сут на је не-
сум њи ва тен ден ци ја при зна ва ња но та ру свој ства овла шће ног ли ца 
за са чи ња ва ње за ве шта ња. У ве ћем бро ју пра ва ко ја су пред ста-
вља ла пред мет ана ли зе, но тар ско за ве шта ње пред ста вља по себ но 
уре ђе ни об лик за ве шта ња, сход но че му је но тар ду жан да по шту је 
по себ на пра ви ла за ње го во са чи ња ва ње, док у по је ди ним од њих, 
као што је то слу чај у не ким зе мља ма на ста лим на про сто ру бив-
ше СФРЈ, но тар при ли ком са чи ња ва ња за ве шта ња по сту па пре ма 
пра ви ли ма пре ма ко ји ма су ду жна да по сту па ју и дру га овла шће-
на ли ца при ли ком са чи ња ва ња од ре ђе ног об ли ка јав ног за ве шта-
ња. Ме ђу тим, са мо по сто ја ње мо гућ но сти са чи ња ва ња за ве шта ња 
пред но та ром, у по сма тра ним за ко но дав стви ма, не ма исти зна чај. 
У том сми слу, уло га но та ра у нај ве ћој ме ри до ла зи до из ра жа ја у 
Фран цу ској и Не мач кој, у ко ји ма је број оста лих ре дов них об ли ка 
за ве шта ња све ден на ми ни мум, уз исто вре ме но по сто ја ње ње го ве 
ис кљу чи ве над ле жно сти за са ста вља ње ре дов ног јав ног об ли ка за-
ве шта ња. У зе мља ма чи јим је за ко но дав стви ма уре ђен ве ћи број 
ре дов них об ли ка за ве шта ња, те у ко ји ма је њи хо во са чи ња ва ње, 
ка да је реч о јав ним об ли ци ма, мо гу ће и од стра не дру гих но си ла ца 
јав них овла шће ња, као што је то слу чај у Ру си ји и зе мља ма на ста-
лим на про сто ру бив ше СФРЈ, ова уло га је ге не рал но по сма тра но, 

90) § 25 Be urkG.

91) § 22, став 2 и § 29 Be urkG.

92) § 24 и § 13, став 3 Be urkG.



Јелена Ђ. Видић Трнинић Улога нотара у сачињавању завештања у  ...

223

ма ње из ра же на. Та ко ђе, афир ма ци ја но та ра у сфе ри за ве штај ног 
на сле ђи ва ња, при сут ни ја је у оним зе мља ма у ко ји ма он исто вре-
ме но ула зи и у круг овла шће них ли ца за са чи ња ва ње ме ђу на род ног 
за ве шта ња.

Као на чин са чи ња ва ња за ве шта ња, за ве шта лац са др жи ну по-
след ње во ље по пра ви лу из ја вљу је пред но та ром усме ним пу тем 
или уко ли ко се ра ди о ли цу са по себ ним по тре ба ма, на дру ги од го-
ва ра ју ћи на чин. У по је ди ним прав ним по ре ци ма, као што су Сло-
ве ни ја, Ру си ја, Не мач ка и Фран цу ска, уло га но та ра у за ве штај ном 
на сле ђи ва њу је по тен ци ра на и по сто ја њем мо гућ но сти са чи ња ва-
ња за ве шта ња пре да јом пи са не ис пра ве но та ру. У по гле ду пи та ња 
омо гу ћа ва ња за ве шта о цу да са чу ва у тај но сти са др жи ну свог рас-
по ла га ња за слу чај смр ти, при хва ће на су раз ли чи та ре ше ња. У не-
ким од њих, но та ру не мо же оста ти не по зна та са др жи на ове ис пра-
ве (Сло ве ни ја), за раз ли ку од оста лих спо ме ну тих за ко но дав ста ва у 
ко ји ма са др жи на на ве де не ис пра ве но та ру мо же оста ти не по зна та 
(Не мач ка), од но сно мо ра оста ти не по зна та (Ру си ја и Фран цу ска).

Иако у осно ви сли чан, у по је ди ним аспек ти ма прав не ре гу-
ла ти ве, раз ли ку је се и сам по сту пак са чи ња ва ња за ве шта ња пред 
но та ром, уко ли ко ни је реч о на чи ну са чи ња ва ња за ве шта ња пре-
да јом пи са не ис пра ве. У том сми слу, на раз ли чит на чин је нај пре 
уре ђе но пи та ње нео п ход но сти при су ства све до ка у овом по ступ ку. 
У нај број ни јој гру пи по сма тра них зе ма ља, као што су БиХ, Хр ват-
ска, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја и Не мач ка, уче шће све до ка по треб но 
је са мо ка да се за ве шта ње са чи ња ва од стра не ли ца са по себ ним 
по тре ба ма. У ма њем бро ју ових зе ма ља, као што су Сло ве ни ја и 
Фран цу ска, уче шће на ве де них ли ца нео п ход но је увек, не за ви сно 
од на пред на ве де не чи ње ни це, док у Ру си ји, пу но ва жност за ве шта-
ња са чи ње ног пред но та ром ни у јед ној си ту а ци ји ни је усло вље на 
уче шћем све до ка. У по је ди ним за ко но дав стви ма, при хва ће на је и 
мо гућ ност фа кул та тив ног уче шћа све до ка, до ко јег до ла зи на осно-
ву во ље са мог за ве шта о ца (ФБиХ, Не мач ка и Ру си ја) или на осно-
ву оце не но та ра (ФБиХ), као и мо гућ ност за ме не уче шћа све до ка 
при су ством дру гог но та ра (Сло ве ни ја, ФБиХ, Фран цу ска и Не мач-
ка). Ка да је реч о нај ва жни јем ста ди ју му по ступ ка са чи ња ва ња за-
ве шта ња – по ступ ку за ње го во при зна ње, упо зна ва ње за ве шта о ца 
са са др жи ном за ве шта ња ко је је са чи ње но у ре дов ним окол но сти-
ма, та ко ђе је уре ђе но на раз ли чит на чин. У том сми слу, од ре ђе ни 
број зе ма ља, као што су Сло ве ни ја, ФБиХ, Хр ват ска, Фран цу ска 
и Не мач ка, при кло ни ле су се си сте му у ко ме се за ве шта ње чи та 
за ве шта о цу (у по је ди ним од њих ин си сти ра се на то ме да но тар 
то лич но учи ни, док је у не ким до вољ но да се чи та ње вр ши у при-
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су ству но та ра). У оста лим зе мља ма ко је су пред ста вља ле пред мет 
ана ли зе, но тар да је за ве шта о цу да сам про чи та за ве шта ње. У по-
гле ду одо бра ва ња за ве шта ња, оп ште је при хва ће но пра ви ло о не-
по сто ја њу по себ не фор ме, има ју ћи у ви ду да се оно мо же учи ни ти 
на би ло ко ји на чин. На по слет ку, у по је ди ним пра ви ма пред ви ђе на 
су и спе ци фич на за кон ска ре ше ња, ко ја се од но се на пот пи си ва ње 
за ве шта ња, као по след њу рад њу ко ју је нео п ход но пред у зе ти у по-
ступ ку ње го вог при зна ња. Она се од но се на мо гућ ност да у си ту а-
ци ји ка да за ве шта лац не мо же или не ће да пот пи ше за ве шта ње, то 
учи ни не ко дру го ли це уме сто ње га (Хр ват ска и Ру си ја), од но сно, 
дру ги но тар или је дан све док (Не мач ка), те на мо гућ ност да све-
до ци или дру ги но тар сво јим при су ством и пот пи сом по твр де ста-
вља ње ру ко зна ка од стра не ова квог за ве шта о ца (Сло ве ни ја).

Ге не рал но по сма тра но, мо же се за кљу чи ти да мо гућ ност 
са чи ња ва ња за ве шта ња пред но та ром, не за ви сно од то га да ли се 
ра ди о но тар ском или не ком дру гом об ли ку за ве шта ња за чи је је 
са ста вља ње он овла шћен, као и не за ви сно од на ве де них спе ци-
фич но сти и раз ли ка у прав ној ре гу ла ти ви по је ди них пи та ња, има 
ве ли ки зна чај у са вре ме ним на след но прав ним си сте ми ма Евро пе. 
Уче шћем но та ра у са чи ња ва њу ак та из ја ве по след ње во ље, омо-
гу ћу је се свим ак тив но за ве штај но спо соб ним ли ци ма, без об зи ра 
на евен ту ал не фи зич ке не до стат ке или не пи сме ност да ре а ли зу ју 
сло бо ду за ве шта ња. Та ко ђе, са чи ња ва њем за ве шта ња пред но та-
ром као ли цем од јав ног по ве ре ња, зна чај но се до при но си прав ној 
си гур но сти у на след ном пра ву.
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Je le na Dj. Vi dic Tr ni nic

THE RO LE OF A NO TARY IN WILL 
DRAFTING IN COM PA RA TI VE LAW

Re su me
The pa per pre sents a com pa ra ti ve analysis of le gal pro vi si ons re-

la ted to no ta ri es’ aut ho ri za tion for will draf ting, which in clu des the law 
of the for mer Yugo slav re pu blics, Rus sia, Fran ce and Ger many, whi le 
si mul ta ne o usly ma king re fe ren ces to do me stic law. The aut hor no tes 
that the af fir ma tion of no ta ri es in the will draf ting is not equ ally pre sent 
in all ob ser ved laws. In every par ti cu lar law this af fir ma tion de pends on 
a num ber of ot her forms of le gally re gu la ted re gu lar forms of wills, on 
whet her ma king of pu blic forms of a will is pos si ble al so by ot her hol-
ders of pu blic aut ho ri za ti ons, and to a cer tain ex tent on the fact whet her 
a no tary is a per son aut ho ri zed for draf ting an in ter na ti o nal will. At 
the sa me ti me, the pa per in di ca tes that both si mi la ri ti es and dif fe ren ces 
may be iden ti fied bet we en the ob ser ved laws, which co me to the fo re 
in terms of the met hod and pro cess of draf ting a no tary will. In this re-
gard, it is no ted that the so lu tion by which the te sta tor dec la res the con-
tent of the will to a no tary ver bally is ac cep ted as a ru le or in ca se of a 
per son with spe cial ne eds in so me ot her ap pro pri a te way, and that only 
few laws ma ke draf ting of a will by de li ve ring a writ ten sta te ment to 
a no tary pos si ble. Alt ho ugh ba si cally si mi lar, the pro ce du re of ma king 
the will in front of a no tary dif fers in cer tain aspects of le gi sla tion (the 
is sue of the ne ces sity of the at ten dan ce of wit nes ses at this pro ce du re, 
the pos si bi lity of op ti o nal at ten dan ce of wit nes ses, in tro du cing the te-
sta tor with the con tents of the will, the op ti ons re la ted to the met hod 
of sig ning the will). Ta king in to ac co unt the advan ta ges of cer tain le-
gal so lu ti ons iden ti fied in com pa ra ti ve law, the pa per al so di scus ses the 
pos si bi lity of the ir tran spo si tion to do me stic law. The con clu sion is that 
alt ho ugh the spe ci fic ro le of no ta ri es in the will draf ting in the ob ser ved 
laws is not the sa me, the no tary’s aut ho ri za tion to draft a will is in di-
spu tably sig ni fi cant, as it sig ni fi cantly con tri bu tes to the le gal se cu rity 
in in he ri tan ce law, whe reby in this way it al lows to all per sons ca pa ble 
of ma king a will to exer ci se the fre e dom of will ma king re gar dless of 
pos si ble physi cal ina bi li ti es or il li te racy.
Key words: no tary, the no ta rial will, the ro le of the no tary in will draf ting
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Сања М. Глигић
Правни факултет, Универзитет у Београду

ЧЕДОМОРКЕ И ВЕШТИЦЕ У СРПСКОМ 
ПРАВУ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА*

Сажетак
То ком Пр вог и Дру гог устан ка, под ути ца јем исто риј ских, 

дру штве них, кул тур них и ет нич ких про це са ко ји су има ли зна чај-
ни јег уде ла у фор ми ра њу и раз во ју срп ске др жа ве, же не су ка жња-
ва не за из вр ше ње кри вич них де ла че до мор ства и ве шти ча ре ње 
што по ка зу је ве ли ки број суд ских пре су да, али и оби чај на и ка нон-
ска пра ви ла ко ја су пред ви ђа ла спе ци фич не санк ци је у овим слу-
ча је ви ма. Да би спре чи ли из вр ше ње кри вич ног де ла че до мор ства, 
Ка ра ђор ђе је до зво лио да без ка зне про ђе де вој ка ко ја је де те од ба-
ци ла, а пр ва ка зна ко ју је Ми лош про пи сао би ла је нов ча на ка зна. 
Ме ђу тим, ка ко по ка зу ју суд ске пре су де, ко је су би ле у скла ду са 
та да шњим пра ви ли ма по зи тив ног пра ва, че до мор ство ни је ус пе-
ло да се су зби је. Због то га се ка зне на по ли ти ка по о штра ва и нај-
че шће се че до мор ка ма из ри че ка зна уда рац кам џи јом (би че ва ње). 
Пре вен ци ји че до мор ства ни је по мо гла ни смрт на ка зна, ко ју је пр-
во про пи сао Ка ра ђор ђе, а ка сни је и Ми лош у вре мен ском пе ри о ду 
од го ди ну да на. Нов ча на, те ле сна и смрт на ка зна ко је је по зи тив-
но за ко но дав ство пред ви ђа ло у слу ча је ви ма из вр ше ног кри вич ног 
де ла че до мор ства упра во су пре у зе те из оби чај них пра ви ла. Што 
се ти че ка жња ва ња ве шти ца, за раз ли ку од ка жња ва ња че до мор ки, 
по сто ји рас ко рак из ме ђу ка нон ских и оби чај них пра ви ла с јед не 
стра не и за кон ских про пи са с дру ге стра не, јер је Ка ра ђор ђе на ре-
дио да се они ко ји их уби ја ју или му че ка зне на исти на чин, али је 
био пр ви ко ји ту на ред бу ни је по што вао у прак си.
Кључ не ре чи: че до мор ке, ве шти це, за кон ска пра ви ла, оби чај на пра ви ла, 

ка нон ска пра ви ла

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројекта Идентитетски преображај Србије.
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1. КРИ ВИЧ НА ДЕ ЛА КО ЈА СУ ВР ШИ ЛЕ ЖЕ НЕ

У јед ном дру штву тра ди циј ске кул ту ре на род на прав на схва-
та ња, по чи ва ју ћи на мо рал ним пред ста ва ма, на осо бен на чин се 
огле да ју у про пи си ма о ка жња ва њу же на. Кра јем XVI II и по чет ком 
XIX ве ка, у по за ди ни бур ног то ка уста нич ких вре ме на у Ср би ји, 
по бе да и по ра за на бој ном по љу, ди пло мат ских пре пи ски и пре го-
во ра, о че му са зна је мо из зва нич не исто ри о гра фи је, уну тар тра ди-
ци о нал ног, па три јар хал ног обра сца, же на је има ла сво ју од ре ђе ну 
уло гу. Вред но ва на је као рад на и ре про дук тив на сна га, под ре ђе на 
оцу, му жу, све кру, али и дру гим му шким чла но ви ма по ро ди це. Као 
пред мет људ ског ста ра ња, по на ша ње же на ти ца ло се угле да му-
шкар ца, му жа и ро ђа ка, пред ста вља ју ћи њи хов „рз“ – образ или 
жен ско по ште ње.1) Не по ште на же на зва ла се „кур ва“ или „оро спи-
ја“, а о ње ној по ро ди ци се го во ри ло: „Ту ри ли нос у зу бе, срам под 
но ге, образ у кал“.2)

У из вор ној гра ђи као ка рак те ри стич не кри ви це же на при-
ка зу ју се пре љу ба, ода ва ње блу ду, ве шти ча ре ње и на ро чи то че до-
мор ство. Тај ни по ро ђај и че до мор ство, као крај ње ре ше ње за же ну 
ко ја је пре кр ши ла па три јар хал не нор ме и ни је ле га ли зо ва ла сво је 
ма те рин ство, ве ро ват но је био је ди ни на чин да се са кри је пре кр шај 
и ти ме из бег ну стро ге санк ци је сре ди не ко је су ишле од мо рал не 
осу де и пре зи ра до те шких фи зич ких ка зни.

Циљ овог ра да је да се утвр ди ка ко су же не у пр вој по ло ви-
ни XIX ве ка (до до но ше ња Кри вич ног за ко на 1860. го ди не) би ле 
ка жња ва не за кри вич на де ла че до мор ство и ве шти ча ре ње, да се 
ис тра жи по ре кло од ре ђе них санк ци ја и ана ли зи ра њи хо ва уста ље-
ност. С об зи ром на то да су се код ре гу ли са ња кри вич ног пра ва, као 
и код ка жња ва ња же на за учи ње на кри вич на де ла, упо ре до са по-
зи тив ним пра вом из тог вре мен ског пе ри о да при ме њи ва ла и оби-
чај на пра ви ла, би ло је нео п ход но да се ис тра жи ва ње кон ци пи ра 
та ко да се упо ре до ана ли зи ра ју офи ци јел но и оби чај но пра во. На 
осно ву од го во ра на пи та ња ко је је Бо ги шић у „Гра ђи“ по ста вљао 
у скла ду са ста ром ла тин ском из ре ком „Qu is, qu id, ubi, qu i bus auxi-
li is, cur, qu o mo do, qu an do?“ до шло се до са зна ња да је оби чај но 
пра во за не ка од на ве де них кри вич них де ла упу ћи ва ло на при ме-
ну ка нон ских пра ви ла Пра во слав не цр кве. Из тог раз ло га би ло је 

1) Вук С. Ка ра џић, Гра ђа за срп ску исто ри ју на ше га вре ме на, Бе о град, 1898, стр 10.

2) Ста но је М. Ми ја то вић, Оби ча ји срп ског на ро да (из Лев ча и Те ме ни ћа), књи га I, Срп ски 
ет но граф ски збор ник VII, Жи вот и оби ча ји 4, Бе о град, 1907, стр. 100.
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по треб но об ра ди ти и ма те ри ју ка нон ског пра ва ко ја се од но си на 
че до мор ство и ве шти ча ре ње. Ко нач но, тек укљу чи ва њем суд ских 
пре су да у фо кус по сма тра ња, мо гло се за кљу чи ти ка ко је у прак си 
де ло вао па ра ле ли зам оби чај но-прав них и за кон ских нор ми при ли-
ком ка жња ва ња же на за учи ње на кри вич на де ла.

2. ЧЕ ДО МОР КЕ И ВЕ ШТИ ЦЕ

Вук Сте фа но вић Ка ра џић, го во ре ћи о гло ба ма ко је су Тур ци 
на мет ну ли срп ском на ро ду, по ми ње две вр сте гло ба. Јед на је би ла 
„крв ни на“ – на кна да у нов цу за уби је ног чо ве ка, а дру га, гло ба за 
ван брач но де те ко је де вој ка ро ди. Ка же да је та гло ба по ста ла оту-
да што су се та ква де ца обич но мр тва на ла зи ла, али „се по сле ни је 
ни пи та ло да ли је ди је те жи во или мр тво“.3) По ред чи ње ни це да 
су се у срп ском па три јар хал ном дру штву ве ли ким гре хом сма тра ли 
пред брач ни пол ни од но си, са зна ње ко је нам пру жа по да так о гло би 
упу ћу је да је, упр кос про кла мо ва ном па три јар хал ном мо ра лу, на 
зе мљи шту ва зда не мир не тур ске кра ји не би ло не баш ма ло слу ча-
је ва ра ђа ња ван брач не де це и че до мор ства.

У осло бо ђе ној Ср би ји по чет ком XIX ве ка, во је ва ње са Тур-
ци ма и зна тан при лив ста нов ни штва с нај ра зли чи ти јих стра на 
срп ских зе ма ља, до во ди до бур ног ко ле ба ња дру штве них од но са 
и ра сла бљи ва ња мо рал них сте га. Да ни је би ла рет кост да се же-
на отрг не па три јар хал них ду жно сти и мо рал них об зи ра све до чи 
је дан слу чај, ко ји се по ми ње у гра ђи из пе ри о да Ка ра ђор ђе ве вла-
да ви не. Реч је о пр вој же ни углед ног и бо га тог тр гов ца, Сте ва на 
Жив ко ви ћа. Ка да би Жив ко вић од ла зио да ра ту је про тив Ту ра ка, 
„та ње го ва же на би за тво ри ла де те у со бу, оно би сви ска ва ло од 
пла ча, а она би, по це лу ноћ, с мом ци ма ђу ска ла пе ва ју ћи: Ој где 
ће мо се ло се лит? Ме ђу очи де во јач ке?“.4) Због то га што му је же на 
би ла не вер на, Жив ко вић је, по Ка ра ђор ђе вој на ред би, ба цио у Ду-
нав, и то „без су да и пре су де“.5) Зна се да су и Ка ра ђор ђе и Ми лош 
Обре но вић вр ши ли пре љу бу, а њи хо ве же не су на то од ре а го ва ле 
уби ством љу бав ни ца сво јих му же ва. Ка ра ђор ђе ва су пру га Је ле на 

3) Вук С. Ка ра џић, Опи са ни је Ср би је, Бе о град, 1989, стр. 12.

4) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди, Бе о град, 1888, стр. 167.

5)  „Кад је из ве зе на на по ла Ду на ва и ба че на у во ду, она је по не ко ли ко пу та иска ка ла на 
во ду, и ни је мо гла да по то не. И та ко мо ра ли су се ве сла ри вра ти ти за њом и ту ћи је ве-
сли ма до тле, док ни је по то ну ла. Има ла је, ве ле, ма ло де те на си си, за ко јим је јед на ко 
ви ка ла и за пе ва ла, док се ни је уда ви ла.“ Сре тен Л. По по вић, Пу то ва ње по Но вој Ср би ји, 
Но ви Сад, 1879, стр. 176.
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на ло жи ла је Па влу Цу ки ћу уби ство Во ждо ве оми ље не љу бав ни це 
Ма ри је, ко ју је, об у че ну као му шка рац, во дио са со бом у бор бе.6) 
Љу би ца Обре но вић, ка да је у Цр ну ћи уби ла Ми ло ше ву љу бав ни цу 
Пе три ју из ја ви ла је: „Пи штољ је Ми ло шев, ру ка је Љу би чи на, ома-
шке не мо же би ти“.7)

У же љи да уре ди но во на ста лу др жа ву, Ка ра ђор ђе је из дао 
прав ни акт „Пра ви ла во је на и на род ња“, ко ји је тре ба ло да об у хва-
ти основ не по тре бе прав не ре гу ла ти ве на род не, вој не и управ не, 
али и „да се зло и пра зно ве ри це ис ко ре не“.8) Не ке кри вич не од ред-
бе овог За ко ни ка, од но се се на ка жња ва ње же на, но исто вре ме но 
по ка зу ју у ко ли ком су рас ко ра ку би ли жи вот на прак са и прав на 
ре гу ла ти ва. То су чла но ви ко ји се од но се на за бра ну че до мор ства 
(члан 30.) и за бра ну про го на ве шти ца (члан 31.): „Же на или де вој-
ка, ко јој би се слу чи ло да ро ди без му жа де те, то јест ко пи ле, ово је 
на ту рал но, за по вест да се из да да ни ка ква се не би усу ди ла уда ви ти 
де те но сло бод но не ка ра ни, или ако је ве о ма стид но, то мо же од-
не ти и на пу ту оста ви ти, куд љу ди сва ки час про ла зе, да ко ји год 
на ђе, при ми ће се и на ћи ће се и ра ни ти. Ако би се усу ди ла уда ви-
ти, то та ки и она се осу ђу је на смрт, без ни ка кве да ље Ми ло сти, 
за узрок, што је уби ла чо ве ка на све ту; Ко би се усу дио ве шти це 
тра жи ти и уби ја ти же не и му чи ти ка ко што су би ва ле ова ко ве бу да-
ла шти не или у во ду ба ца ти, ко би ово учи нио – ова ко ву лу дост, за 
ко је се Ср би ма бе љи свет сме је, за ова кву бу да ла шти ну осу ђу је мо 
му: оно што би он учи нио би ло ви ше ре че ним ве шти ца ма, ње му да 
се учи ни“.9)

По чла ну 30. Ка ра ђор ђе вог Кри ми нал ног за ко ни ка мај ка ко ја 
је уда ви ла сво је но во ро ђе но де те осу ђи ва на је на смрт. Ка зна је тре-
ба ла да се из вр ши стре ља њем и по том ве ша њем те ла, што је би ло 
у скла ду са чла ном 18. ко ји је ова кву санк ци ју пред ви ђао за уми-
шљај но уби ство. Пре ма то ме, као и у уче њу и ка но ни ма пра во слав-
не цр кве и у на шем тра ди циј ском дру штву уни шта ва ње за мет ка у 
утро би сма тра но је гре хом рав ним уби ству, те је на род уко ли ко би 

6) Ову же ну је, ина че, Ка ра ђор ђе отео од ње ног за ко ни тог му жа Пе тра Ни ко ли ћа из Бру-
сни це. Дра го слав Стра ња ко вић, Ка ра ђор ђе, Бе о град, 1938, стр. 84.

7) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди, стр. 464.

8) Алек сан дар Со ло вјев, „О Ка ра ђор ђе вом за ко ни ку“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 24/1932, стр. 375.

9) То ма Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и 
ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804. до 1865., Бе о град, 1967, стр. 12.
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же на при ли ком овог не де ла умр ла, то сма трао за до во ље њем Бо жи-
је прав де.10)

Бу ду ћи да је на мер не по ба ча је, а ло гич но и че до мор ство, 
сма тра ла гре си ма рав ним уби ству, Пра во слав на цр ква је, у од ре ђе-
ним при ли ка ма, до но си ла про пи се ко ји ма је циљ био да се де вој ка 
или же на ко ја би ван брач но за не ла од вра ти од ових „смрт них са-
гре ше ња“. У дру гом пра ви лу, Ва си ли је Ве ли ки на гла ша ва да, при 
су ђе њу за овај смрт ни грех, не тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу то га 
да ли је плод до био об лик или ни је, „јер се у овом слу ча ју не на ла-
же ка зна ра ди оно га, што се има ро ди ти, не го што је до тич на опа-
сно сти се бе из ло жи ла, по што жен ски ње од та квих по ку ша ја ве ћим 
ди је лом уми ру“.11) У ве ли ком бро ју ка но на пра во слав не цр кве, оне 
ко је „тру ју де те у утро би сво јој“, као и оне ко је „спра вља ју за то 
раз не на пит ке“, под ле жу ка зни за уби ство и има ју би ти до жи вот но 
од лу че не од при че шћи ва ња све ти њом. Ме ђу тим, Ва си ли је Ве ли ки, 
у овом пра ви лу, ка зну сма њу је на де сет го ди на, уко ли ко се „по на-
чи ну ка ја ња“ про су ди да је до тич на из ле че на од овог смрт ног гре-
ха.12) За раз ли ку од ње га, Јо ван По сник је у свом пра ви лу 33. ка зну 
сма њио још ви ше: „За оне же не, ко је ве штач ки уби ва ју за ме так у 
утро би сво јој и ко је да ју или узи ма ју раз не ли је ко ве ра ди то га да 
отру ју плод свој, ка ко не би за ме так са зрио, Ва си ли је Ве ли ки у 2. 
и у 8. свом пра ви лу ка же да оне под ле жу ка зни за убиј ство; а ми 
уста но вљу је мо, да та кве же не има ју се под врг ну ти нај ви ше пе то-
го ди шњој или тро го ди шњој ка зни“. У слу ча ју да је же на не хат но 
из вр ши ла че до мор ство, пра ви ло 34. Јо ва на По сни ка на ла же ка зну 
од јед но го ди шње епи ти ми је.13) Ка ко ис ти че Ми лаш, че до мор ство 

10) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, За греб, 
1874, стр. 553, 554.

11) Ми лаш ка же да је ово на гла ше но због на ред бе ста ро за вет не цр кве у ко јој се пра ви ла 
раз ли ка из ме ђу то га да ли је плод до био об лик или ни је, па се пре ма то ме и су ди ло. 
На и ме, у дру гој књи зи Мој си је вој ре че но је: „ка да се по би ју два чо ве ка и је дан од њих 
уда ри труд ну же ну, та ко да из ње иза ђе де те, али ко је не ма још од ре ђе ни об лик, да пла ти 
гло бу ко ли ко муж же нин ка же, а ако ли де те има већ од ре ђе ни об лик, та да нек да де ду шу 
за ду шу“. Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, Но ви Сад, 
1896, стр. 351-352. Ме ђу тим, у ве зи са овом од ред бом Књи ге из ла ска, по сто ји и дру га-
чи је ту ма че ње од овог ко је је дао Ми лаш. Сма тра се да је не ре ал но по ку ша ти де фи ни-
са ти тре ну так у ко ме плод до би ја об лик и по ста је чо век, жи во би ће. Људ ски ем бри он се 
раз ви ја од мо мен та за че ћа, а ње го во „очо ве че ње“ се де ша ва и по сле из ла ска из мај чи не 
утро бе. Ар хи ман дрит, Епи фа ни је (Те о до ро пу лос), „Кад чо век по ста је ду ша жи ва“, у 
збор ни ку: Све ти ња жи во та и че до мор ство, Све ти го ра, Це ти ње, 1995, стр. 67, 75.

12) Ва си ли је Ве ли ки у пра ви лу 8. че до мор ство из јед на ча ва са уми шљај ним уби ством за 
ко је је про пи са на два де се то го ди шња епи ти ми ја (пр. 56). Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра-
во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, стр. 360.

13) Јо ван По сник у пра ви лу 35. пре ци зи ра ка жња ва ње же на у слу ча ју из вр ше ња че до мор-
ства: „Же на, ко ја за спе на ди је те ту сво ме и ти јем га угу ши, мо же се удо сто ји ти при-
че шћа тек по сли је три го ди не, уз др жа ва ју ћи се у од ре ђе не да не је де ња си ра, и усрд но 



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 229-252.

234

се, у скла ду са пра ви лом 2. Ва си ли ја Ве ли ког, сма тра и као бра ко-
ра звод ни узрок. На и ме, уко ли ко муж са зна да је ње го ва же на из вр-
ши ла че до мор ство, има пра во да тра жи раз вод бра ка.14)

Још два пра ви ла Ва си ли ја Ве ли ког од но се се на че до мор ство. 
Пр во је пра ви ло 33. у ко ме сто ји: „Же на, ко ја је на пу ту ро ди ла, и 
за пу сти ла је свој по род под ле жи осу ди за убиј ство“. Дру го пра ви-
ло 52. по твр ђу је прет ход но, али „ако ли га ни је мо гла са чу ва ти, и 
ди је те је умр ло, или што је пу сто мје сто би ло или што ни је би ло 
по тре би то га, у та квом слу ча ју ма тер се мо ра из ви ни ти“. Од но сно, 
Ва си ли је Ве ли ки до пу шта снис хо ђе ње пре ма та квој мај ци са мо у 
овом слу ча ју.15) Јо ван По сник по о штра ва прет ход но на ве де на пра-
ви ла Ва си ли ја Ве ли ког. У пра ви лу 36. ис ти че да „же на, ко ја на пу-
сти но во ро ђен че, и оно с не ма ра ње зи на по ги не, под ле жи ка зни за 
хо ти мич но убиј ство“, док у пра ви лу 39. сто ји да ће се за ко ном ка-
зни ти као уби ца сва ка же на ко ја ба ци сво је де те бли зу ула ска у цр-
кву, „ма да по сли је не ко узме то ди је те и по си ни га“.16) Уко ли ко се 
упо ре де ова ка нон ска пра ви ла све тих ота ца са дру гим де лом чла на 
30. Ка ра ђор ђе вог за ко ни ка, у ко ме сто ји да се же на не ће ка зни ти 
ако на пу ту оста ви сво је де те, мо ти ви са на же љом да га не ко дру ги 
про на ђе и од га ји (ка зна се при ме њу је са мо у слу ча ју да вље ња де-
те та), мо же се за кљу чи ти да је Ка ра ђор ђе ва ка зне на по ли ти ка би ла 
бла жа и да је мо гу ће да су упра во ова ко сро че на ка нон ска пра ви ла 
ин спи ри са ла за ко но дав ца да на та кав на чин фор му ли ше члан 30. 
ко јим се же ле ла пру жи ти за шти та мај ки ван брач ног де те та од ка-
жња ва ња спро ве де ног од стра не ду хов них вла сти.17)

чи не ћи оста ла ди је ла по ка ја ња. Ако се то до го ди ло по не мар но сти или не уз др жа но сти 
ро ди те ља, та да се ово су ди као хо ти мич но убој ство; а ако се до го ди ло без из ри чи те 
кри ви це, та да се мо же и из ви ни ти, али мо ра се ипак при лич ној епи ти ми ји под врг ну ти, 
јер ра ди дру гих гри је ха то се зби ло.“ Ми лаш обајш ња ва да су Ва си ли је Ве ли ки и дру-
ги све ти оци за раз не гре хе про пи си ва ли са мо уда ље ње до тич ног гре шни ка од све тог 
при че шћа на ду же или кра ће вре ме. У 63. пра ви лу Ел вир ског са бо ра из 306. го ди не се 
ка же да се че до мор ке ни су мо гле удо сто ји ти при че шћа ни у ча су смр ти. При том, ни су 
узи ма ли у об зир пост, бде ње и ме та ни је, као вр сте епи ти ми је, ко је при искре ном ка ја-
њу гре шни ка мо гу учи ни ти да се он удо сто ји при че шћа и ра ни је. Јо ван По сник, упра во 
узи ма ју ћи у об зир пост, бде ње и ме та ни је, на во ди при ме ре (уз др жа ва ње у од ре ђе не да не 
је де ња си ра) ка ко се скра ћи ва ње вре ме на ка ја ња мо же и тре ба из во ди ти ин ди ви ду ал но, 
пре ма вр сти епи ти ми је до тич ног гре шни ка. Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр-
кве са ту ма че њи ма II, стр. 514, 504, 24.

14) Ibid., стр. 352.

15) Ibid., стр. 392, 405.

16) Ibid., стр. 514-515. 

17) Из 1769. го ди не да ти ра од лу ка цр кве но-на род ног са бо ра у Срем ским Кар лов ци ма ко јом 
се зах те ва да се не ка зне и не би ју де вој ка или удо ви ца за по ро ђај, јер у стра ху од ка зне 
мо гу да уби ју де те или се бе. Алек са С. Јо ва но вић, При но сци за исто ри ју ста рог срп ског 
пра ва, Бе о град, 1900, стр. 90.
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У нај ве ћем бро ју слу ча је ва по ја ва „ко пи ле та“ сма тра на је ве-
ли ком сра мо том, не са мо за де вој ку, не го и за чи тав њен род, а 
ка зна за ван брач но ро ђе ње ти ца ла се чи та ве те ри то ри јал не за јед-
ни це у ко јој се оно де си ло. Ви нов ни ци овог пре сту па, као и „плод“ 
њи хо ве ве зе, сма тра ни су вр стом про клет ства и из во ром зла за чи-
та во се ло, а у не ким кра је ви ма се ве ро ва ло да ће оног да на, ка да се 
по ја ви ко пи ле, се о ске усе ве „оби ти кру па“ (град). Због че га су они 
че сто, не са мо ис кљу чи ва ни из дру штве ног жи во та, не го и про-
го ње ни. Сва ка ко, де вој ка ко ја би ро ди ла гле да на је са пре зре њем, 
„свак је из бе га ва, пљу је и пре зи ре“, а у „ра ни ја“ вре ме на ова ква 
пре ступ ни ца је чак „за си па на ка ме њем“.18)

Че до мор ство је сма тра но гре хом ве ћим и од са мог ван брач-
ног ра ђа ња, па је оно мо гло да бу де из вор не сре ће за чи та ву ши ру 
дру штве ну за јед ни цу. Ово се по себ но од но си на вр ло рас про стра-
ње но ве ро ва ње да ће крај у ко ме је уби је но и за ко па но или ба че но 
у во ду ко пи ле мо ри ти су ше, ки ше, град и по пла ве, све док во да 
не из ба ци на по вр ши ну скри ве но те ло де те та. Ме ђу од го во ри ма 
у Бо ги ши ће вој „Гра ђи“ на ла зи мо и је дан у ко ме се ка же да на род 
ова кав по сту пак др жи за нај го ри грех, па све што се у при ро ди до-
га ђа при пи су је то ме. Се лу се пред ви ђа три го ди не на зад ка „у сва 
три сје ме на (љуц ко, скоц ко и зе маљ ско)“.19) У не ким кра је ви ма, ве-
ро ва ло се да је, да би се за у ста ви ла вре мен ска не по го да, нео п ход-
но про на ћи, ис ко па ти и по но во са хра ни ти ко пи ле, те је у ту свр ху 
ор га ни зо ва на гру па му шка ра ца ко ји су пре у зи ма ли уло гу ри ту ал-
них пред став ни ка се ла.20) Ово ве ро ва ње се мо жда мо же по ве за ти са 
осе ћа јем ко лек тив не од го вор но сти, ко ја је те ре ти ла за јед ни цу све 
док се не би про на шао кри вац за не ко зло де ло. У овом слу ча ју од-
го вор ност је би ла пред „ви шим си ла ма“, а сам оби чај је имао уло гу 
да из вр ши пси хо ло шки при ти сак на ви нов ни ка зло чи на.21)

Да би се спре чи ла по ја ва че до мор ства, по сто ја ли су раз ли-
чи ти „ме ха ни зми“ ко ји су би ли усме ре ни, пр вен стве но ка кон тро-

18) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, „Де во јач ка не ви ност у на шем на ро ду“, Гла сник Ет но граф ског 
му зе ја, Бе о град, бр. 3/1928, стр. 16; Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи-
тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 534.

19) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 
551, 553.

20) До бри ла Бра тић, „По нов но са хра њи ва ње уби је ног ван брач ног де те та – ри ту ал на кон-
тро ла кул ту ре над при ро дом“, Ет но ло шке све ске, Ет но ло шко дру штво Ср би је, Бе о град, 
бр.  4/1985, стр. 42.

21)  Ста ри је же не би по сле не у спе шног тра же ња ле ша уби је ног ван брач ног де те та ба ја ле: 
„За ко па ко па ко пил че у не знан гроб, у на ше се ло. Ми до ђо смо да га от ко па мо с мо ти-
ка ма, да га из ба ци мо с ви ла ма, да га оћу шка мо с ло па та ма, да га на бо де мо с бри тва ма, 
да га из го ри мо с ог њем, да га по пр ска мо с во дом. Иди, ко по, с ко пил че у дру го не зна но 
се ло, у дру ги не знан гроб.“ Ibid.
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ли са њу си ту а ци ја у ко ји ма је уоп ште мо гло да до ђе до ван брач ног 
за че ћа, а за тим су, ако је до то га ипак до шло, под ра зу ме ва ли и вр-
ше ње при ти ска на ван брач ног оца и мај ку да де те за др же. На и ме, 
чи та ва за јед ни ца је раз ли чи тим сред стви ма (бој ко том, прет њом из-
го на, пре зи ром) при мо ра ва ла му шкар ца да оже ни де вој ку са ко јом 
је са гре шио, а у не ким слу ча је ви ма је, чак и ка да би до овог бра ка 
до шло, пре ступ ник, за јед но са же ном и де те том био про те ри ван из 
се ла.22) У Бе о гра ду је Јо ван Обре но вић 1817. го ди не ја вио ка ко је у 
се лу Го рев ни ци не ка де вој ка ро ди ла де те, „за ко је све се ло и де вој-
ке об ли ча ва ју Ра ка Ле вај ца да га је ш њи ме до би ла; за то је про тив 
Ра ка ста ло да му да ду де вој ку и да га из се ла диг ну“.23)

Про та Ме те ја у рас пи су ка пе та ни ма и кне зо ви ма од 16. ја ну-
а ра 1812. го ди не на ре ђу је да: „Ако се не би де вој ка на вре ме уда ла 
већ ко пи ле ро ди ла, њен отац при ми ће ве ли ку ка шти гу“.24) Да се ово 
пра ви ло при ме њи ва ло у Ка ра ђор ђе вој Ср би ји и пре зва нич ног рас-
пи са ка пе та ни ма про те Ма те је, по твр ђу је пре су да Ша бач ког ма ги-
стра та од 17. мар та 1809. го ди не. Вук Бр до вић оже нио је Кру ни ју, 
за ко ју је по сле вен ча ња са знао да је оста ла труд на са Ра до ји цом 
Мар ко ви ћем, па је оте рао бра ћи. Суд је од лу чио да Вук при ми сво-
ју же ну на зад, а блуд ник Ра до ји ца да се ка зни са 50 ба ти на и да му 
да 1 во ла, 1 кра ву и 4 сви ње, а брат Кру ни је да вра ти све што је Вук 
по тро шио „и ку ћу де во јач ку по да вао“.25) Да кле, због ра ђа ња ко пи-
ле та осра мо ће ни муж је мо гао да за др жи же ну, али је имао пра ва на 
нов ча ну на док на ду, ко ју су сва ки за се бе пла ћа ли отац ко пи ле та и 
отац де вој ке (у овом слу ча ју брат, за то што ве ро ват но отац ни је био 
жив) у су ми ко ју од ре ди суд. Ро ђе ње ко пи ле та у бра ку сма тра ло се 
за ве ћу сра мо ту у од но су на ро ђе ње ван брач ног де те та.

Но, и по ред то га што се, фор мал но гле да ју ћи, вред но ва ње 
пред брач ног од но са и ње го вих по сле ди ца, у на шем на ро ду по кла-
па ло са оним ко је ка рак те ри ше ка нон ско опре де ље ње пра во слав не 
цр кве, мо же се ре ћи да на род ни став ни је пре те ра но до при но сио 
ре ша ва њу слу ча је ва ван брач них труд но ћа на „хри шћан ски на чин“. 
На и ме, ја сно је да је осу да јав ног мње ња пре суд но во ди ла по ја ва ма 

22) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Гра ђа за срп ске на род не оби ча је из вре ме на пр ве вла де кне за Ми-
ло ша, књи га I, Срп ски ет но граф ски збор ник XIV, Жи вот и оби ча ји 8, Бе о град, 1909, стр. 
404.

23) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, „Се ло као суд у на шем на род ном оби чај ном пра ву“, у збор ни ку: 
Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, књи га I, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, 1948, стр. 
279.

24) Ве ли бор Б. Са вић, Про та Ма те ја Не на до вић (ак та и пи сма), Гор њи Ми ла но вац, 1984, 
стр. 224-225.

25) Ра до мир По по вић, Про то кол и ре ги стар Ша бач ког ма ги стра та од 1808. до 1812. го ди-
не, Бе о град, 2010, стр. 90 (бр. 530.).
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че до мор ства, па чак и са мо у би ста ва ван брач них мај ки, ко је су, не 
мо гав ши да под не су осу ду и санк ци је ко је су им сле до ва ле, при-
бе га ва ле нај коб ни јем ре ше њу. Да би то спре чио, за ко но да вац је у 
чла ну 30. Ка ра ђор ђе вог за ко ни ка фор му ли сао од ред бу усме ре ну ка 
пре вен ци ји че до мор ства, те су ван брач ној мај ци до зво ља ва ли да 
сво је но во ро ђен че од ба ци, од не се не куд и оста ви ње го вој суд би ни.

Чи ње ни ца је да су и цр кве но и све тов но за ко но дав ство као и 
оби чај но-прав не нор ме би ли усме ре ни ка пре вен ци ји че до мор ства 
уоп ште, на тај на чин што је ван брач ни отац био, што цр кве ним, 
што све тов ним за ко ни ма, као и ме ра ма ко је је пред ви ђао оби чај-
но-прав ни си стем, „при мо ра ван“ да оже ни де вој ку ко ја је са њим 
за не ла.26)

За „про фе си о нал но“ оба вља ње по ба ча ја би ле су углав ном 
за ду же не из ве сне „ба бе“ или „ве ште“ же не (ве шти це) ко је су спра-
вља ле раз не на пит ке и на од ре ђен на чин „тр ља ле“ или „пот па си-
ва ле“ труд ни це ка ко би уни шти ле не же ље ни плод у њи хо вој утро-
би.27) Ове ве шти це би ле су, већ по при ро ди сво јих зна ња и уме ћа, 
на не ки на чин из дво је не из ши ре дру штве не за јед ни це (од но сно 
„обе ле же не“), а за вре ме Ка ра ђор ђа по ја чан је био и про гон на ве-
шти це. У сво јим ет но граф ским спи си ма Вук ка же да су „же не, на 
ко је се сум ња ло да су ве шти це, ба ца ли у во ду, па ко ја не по то не 
њу уби ју, јер се ве ро ва ло да ве шти ца не мо же по то ну ти“.28) Сам 
Ка ра ђор ђе је из ра зи то стро го по сту пао пре ма же на ма за ко је се 
сум ња ло да су ве шти це. Је дан од Во ждо вих би о гра фа, Дра го слав 
Стра ња ко вић, на во ди слу чај ка да је Ка ра ђор ђе лич но ишао у ис-
тра гу: „Не ко му се по ту жи да у Жа ба ри ма има ве шти ца. Он до ђе 
у се ло да се у то лич но уве ри. Ка да су осум њи че не же не до ве ли, 
он на ре ди њи хо вим му же ви ма да их сву ку и по ве жу у квр гу.29) По-
сле то га ста ве сва кој кли пак под ко ле но и при ве жу за ње га лак то ве 
та ко, да се гла ва са ко ле ни ма са ста ви. Он да за ђу ње го ви мом ци па 
ве жу уже том по на о соб сва ку же ну пре ко сре де. За тим је дан од мо-
ма ка ухва ти уже за гор њи крај, а дру ги ба ци же ну са ви со ке оба ле 
у вир. Чим јед на по то не од мах је из ву ку. По што ни је ус пео да на ђе 

26) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста нов ни штво-на се ља, Бе о град, 1924, 
стр. 199-200.

27) Пе тар Ж. Пе тро вић, Жи вот и оби ча ји на ро да у Гру жи, Срп ски ет но граф ски збор ник 
LVI-II, Жи вот и оби ча ји 26, СА НУ, Бе о град, 1948, стр. 258.

28) Вук С. Ка ра џић, Опи са ни је Ср би је, стр. 62.

29)  Квр га (сте га) је вр ше на на сле де ћи на чин: окри вље ни се из ве сно вре ме, на при мер 12, 
24 или 48 са ти у на крст оку је та ко, да му се де сна ру ка при пи је за ле ву но гу до ле до 
сто па ла (или ле ва ру ка за де сну но гу), без ика квог ра ста вље ња из ме ђу јед не ру ке и јед не 
но ге. Ђор ђе Пе тро вић, Рěчникъ за ко на, уред ба, уред бе ны про пи са и пра ви ла из да ны у 
Кнја же ству Ср біи одъ 1827. до по ло ви не 1854. го ди не, Бе о град, 1856, стр. 212, 215.
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ни јед ну ве шти цу, вра ти се у То по лу“.30) На Ка ра ђор ђев на лог, као 
ве шти це, уби је не су и Па у на, же на Па вла Стан ко ви ћа из Жа ба ра, 
та ко што су је при ве за ли за ра жањ и жи ву пе кли док ни је са свим 
из го ре ла; и ма ће ха ње го вог бу љу ба ше Пе тра Јо ки ћа ко ју су но же-
ви ма исе кли на ко ма де.31) За Ка ра ђор ђе вог зе та, Ан то ни ја Пља ки-
ћа, по зна тог по кр во лоч но сти, при ча ло се да је уби јао љу де и же не 
за ко је се сум ња ло да ве шти ча ре, а јед ну ба бу је, као ве шти цу, жи ву 
ис пе као усред Ка ра нов ца. У ње го вој за о став шти ни про на ђе но је 
Ка ра ђор ђе во пи смо, пи са но 1811. го ди не, у ко ме му Вожд одо бра-
ва по сту пак исле ђи ва ња ве шти ца и вра ча ра.32) На ве де ни при ме ри 
упра во по ка зу ју рас ко рак жи вот не прак се и прав не ре гу ла ти ве, ко-
јом Ка ра ђор ђе про пи су је (чла ном 31.) да се на исти на чин, ка ко 
су по сту па ли са ве шти ца ма, ка зне сви они ко ји су их уби ја ли или 
му чи ли.33)

У пра ви лу 21. Ан кир ског по ме сног са бо ра из 314. го ди не 
сто ји: „Же не, ко је су се блу до чин ству ода ле, па уби ја ју за ме так у 
утро би, или се ба ве пра вље њем ли је ко ва, ко ји га мо гу уни шти ти, 
пре ђа шња јед на на ред ба од лу чу је до кра ја жи во та; у то ме се у оп-
ће сле ди. Ми пак, у на мје ри да бу де мо чо вје ко љуб ни ји у ово ме, 
на ре ђу је мо, да та кве из др же де сет го ди на ка ја ња, по што при је ђу 
уста но вље не ступ ње“.34) Овим пра ви лом се, зна чи, при ли ком ка-
жња ва ња из јед на ча ва ју че до мор ке и ве шти це. Ме ђу тим, пра ви ло 
2. ко је је са ста вио Ма ти ја Вла стар, по од но сном из вор ном пра ви лу 
Јо ва на По сни ка, пре ци зни је об ја шња ва став пра во слав не цр кве о 
овој вр сти кри вич ног де ла: „Оне, ко ји се ба ве га та њем и вра ча њем, 
бо жан стве ни Ва си ли је под вр га ва у свом 65. пра ви лу ка зни убиј ца, 
ко ја тра је два де сет го ди на, исто та ко у 83. пра ви лу оне ко ји вје ру ју 
вра ча ра ма, или про сто на ги њу на њи хо ву стра ну... А Јо ван По сник, 
за оне ко ји се ба ве га та њем и вра ча њем, скра тио је на три го ди не 
по ка ја ње, ако се по ка же да они усрд но сва ки дан по сте и за до во-

30) Дра го слав Стра ња ко вић, Ка ра ђор ђе, стр. 85.

31) Вук С. Ка ра џић, Гра ђа за срп ску исто ри ју на ше га вре ме на, стр. 213.

32) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди, стр. 549.

33) Ју сти ни ја нов Ко декс (IX, 18., 3.) про пи су је да се ве шти це тре ба ју спа ли ти на ло ма чи, 
а Про хи рон (XXXIX, 20.) да им се од се ку гла ве. Због ве ли ког бро ја од ред би, по све ће-
них овом пи та њу, у Вла ста ре вој Син таг ми (С. С., М-2.), Ду шан у свом за ко ни ку са мо 
пред ви ђа у чла ну 20. ка жња ва ње за спа љи ва ње ле ша то бо жњег ву ко дла ка и у чла ну 109. 
ка жња ва ње „по за ко ну све тих ота ца“ оп ту же не код ко је је про на ђен не ки отров, елик сир 
или по себ не тра ве за вра ча ње. Алек сан дар Со ло вјев, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на 
1349. и 1354. го ди не, Бе о град, 1980, стр. 266-267.

34) Ово пра ви ло по но вље но је у 91. пра ви лу Трул ског V-VI ва се љен ског са бо ра. Ни ко дим 
Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, стр. 22; Ни ко дим Ми лаш, Пра-
ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма I, Бе о град-Ши бе ник, 2004, стр. 579.
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ља ва ју се сва ки дан по сли је де ве то га ча са са мо су хом и отвр длом 
ићом, при то ме сва ки дан по ла жу дви је сто ти не и пе де сет ме та ни ја, 
до ди ру ју ћи по бо жно че лом сво јим зе мљу. Овој ис тој ка зни под вр-
га ва и же не, ко је при ре ђу ју амај ли је и ба ве се са вра ча њем“.35) Ка ко 
је ра ни је на по ме ну то, об ја шње ње за бла же ка жња ва ње, ко је уста-
но вља ва Јо ван По сник, огле да се у то ме да он за раз ли ку од пра ви-
ла ва се љен ских и по ме сних са бо ра и пра ви ла дру гих све тих ота ца 
узи ма у об зир пост, бде ње и ме та ни је као раз ло ге за скра ћи ва ње 
вре ме на ка ја ња до тич них гре шни ца.36)

За раз ли ку од Ка ра ђор ђа, Ми лош ни је ве ро вао у ве шти це, и 
не зна се ни за је дан слу чај да је сам ишао у ис тра гу или ко га слао. 
На про тив, за бра њи вао је да се же не и му шкар ци го не по се ли ма и 
на зи ва ју ве шти ца ма, а оне ко ји би то ра ди ли стро го је ка жња вао. 
Та ко је кне зу Пе тру Об ра до ви ћу из Ро га чи це, ко ји му је ја вљао о 
не ких 15 ве шти ца у се лу Ја кљу, од го во рио: „А за ве шти це и ве шцо-
ве нек не лу ду је кнез Пе тар, јер то га не ма, ни ти мо же би ти“. До пи-
си у ве зи ве шти ца и Ми ло ше ве за бра не нај ви ше се сре ћу у ак ти ма 
Кне же ве кан це ла ри је за пе ри од 1822-1824. го ди не.37)

Ме ђу тим, и по ред ове за бра не де ша ва ло се да на род ка зни ве-
шти цу. По ка зи ва њу Ђор ђе ви ћа, у на шем на ро ду је био чест оби чај 
да на Ђур ђев дан же не чи ни ли це, пот пу но го ле, оби ла зе око ту ђих 
то ро ва и вра ча ју да све мле ко од ту ђе сто ке пре ђе њи ма, а вла сни-
ци ма сто ке да не оста не ни ма ло. Јед ну та кву чи ни ли цу ухва ти ли 
су у Не го тин ској Кра ји ни се ља ци „ве за ли је, те је пре да ни ла она ко 
ка ко је но ћу ишла“.38) Овај при мер по ка зу је да пре ма оби ча ји ма из 
Ми ло ше вог вре ме на, ка жња ва ње ве шти ца ни је би ло стро го као ра-
ни је, а о то ме све до чи и је дан од го вор из ша бач ког кра ја ко ји је за-
бе ле жио Бо ги шић: „Де вој ка, ко ја је ро ди ла ко пи ле, ка зни се ова ко: 
за ши је се у вре ћу, па се ба ци у ри је ку; или: ра срг не се ко њи ма, или 
раш че ре чи. Овог оби ча ја да нас не ма. Вје шти ца се спа љу је. Та ко ђе 
оби чај не жи ви“.39)

И по окон ча њу ра то ва ња са Тур ци ма, срп ско дру штво жи ве ло 
је др же ћи се сво јих оби ча ја, иако су, не ке од њих, вре ме и но во на-
ста ли од но си пре ва зи ла зи ли. „На по чет ку сво је вла да ви не Ми лош 

35) Ни ко дим Ми лаш, Пра ви ла пра во слав не цр кве са ту ма че њи ма II, стр. 502.

36) Ви де ти фу сно ту 13.

37) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Гра ђа за срп ске на род не оби ча је из вре ме на пр ве вла де кне за Ми-
ло ша, књи га I, стр. 393-396.

38) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, „Се ло као суд у на шем на род ном оби чај ном пра ву“, стр. 278.

39) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 
526.
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је из бе га вао да да за ко не, уве рен да је за ис ко ре ња ва ње пре сту па 
до вољ на ре пре си ја“, пи сао је Ми ха и ло Га ври ло вић.40) Ме ђу тим, 
већ у свом „На ста вле ни ју Му се ли ми ма и на хи ским кне зо ви ма“ из 
1815. го ди не Ми лош про пи су је: „Ако се гди на ђе у На хи ји, да де-
во и ка ро ди с ким ко пи ле и не уда ви га, то да има онај чо век да ти 
500 гро ша гло бе за та ко во де ло а де во и ка не ка ра ни де те; ако ли се 
слу чи да де во и ка уда ви де те, то да има пла ти ти, и чо век 500 гро ша, 
та ко ђер и де во јач ка ку ћа да има пла ти ти 500 гро ша гло бе што се 
усу ди ла уда ви ти де те; акое мо мак бе ћар да мо ра узе ти Де во и ку“.41) 
Да кле, за раз ли ку од Ка ра ђор ђа ко ји у слу ча ју че до мор ства про пи-
су је смрт ну ка зну, Ми лош из да је на ред бу о пла ћа њу нов ча не ка зне.

У уред би из 1818. го ди не, чи је је по је ди не од ред бе кнез Ми-
лош че сто по на вљао, мо гу се уочи ти ме ре про пи са не у ци љу спре-
ча ва ња че до мор ства: „За пре шча ва се сва ко му оцу и ма те ри же ни ка 
и де вој ке, да не би при ну ди ли де вој ку за мом ка по ћи, ко га она не 
љу би рав но и мом ку за љу бље ну де вој ку не за бра ни ти узе ти, за што 
из ова квих про тив но сти мно га зла сле ду ју, мом ком и де вој ком и 
овим на чи ном на зи ва се отац и ма ти сво је де це убиј це“.42) Ка ко ис-
ти че Ђор ђе вић: „За све вре ме Ми ло ше ве вла де на и ла зи се на низ 
до пи са, на ред би и ка зни што их је Ми лош чи нио да би ис ко ре нио 
не ке зло у по тре бе и вар вар ства ко ја су чи ње на док се брак не за-
кљу чи, али ни је мно го вре де ло, на род се др жао сво га“.43)

Ве ли ки број суд ских пре су да по ка зу је да је че до мор ство би-
ло јед на од нај те жих кри ми нал них рад њи ко ја је тих де це ни ја чи-
ње на у Ср би ји. Ин те ре сант но је из дво ји ти две пре су де из 1822. 
го ди не. У Ја буч ју је 13. апри ла са ста вљен за пи сник о ис пи ти ва-
њу Ру жи це („де то у би це“), ко ја је оста ла труд на са сво јим ро ђа ком. 
Због род бин ских ве за ни је мо гла да се уда за оца свог де те та, па су 
је уда ли за Ми а и ла Или ћа. Без об зи ра што му жу ни је са оп шти ла 
да је труд на, он је био спре ман да при хва ти де те, али ни то ни је 

40) Ми ха и ло Га ври ло вић, Ми лош Обре но вић, књи га II, Бе о град, 1909, стр. 476.

41) То ма Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и 
ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804. до 1865., стр. 42.

42) Уред ба из 1818. го ди не, исто та ко, за бра њу је и про да ју де вој ке (да се за ви ше од 25 
гро ша не сме ни да ти ни узе ти); под прет њом смрт не ка зне за бра њу је от ми цу де во ја ка; 
стро го се за бра њу је и до бе га ва ње де вој ке без про сид бе и под ме та ње ла жног мла до же-
ње, а огра ни чен је и из нос свад бе них по кло на. Ове ме ре Ми лош је по о штрио уред ба ма 
из 1820., 1834. и 1835. го ди не, а за ни мљи во је да је и Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић по но вио 
не ка од ових Ми ло ше вих пра ви ла у свом ре ше њу о за бра ни да ва ња би ло ка квог да ра од 
стра не мла до же ње (Ми лош је огра ни чио из нос да ра, а Алек сан дар за бра њу је да ри ва ње) 
из 1849. го ди не и за кон ском пра ви лу о „уце њи ва њу де во ја ка при про сит би и удад би“ из 
1852. го ди не. Ibid., стр. 44, 51, 91, 99, 208, 287.

43) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Гра ђа за срп ске на род не оби ча је из вре ме на пр ве вла де кне за Ми-
ло ша, књи га I, стр. 454.
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спре чи ло Ру жи цу да по сле по ро ђа ја за ко па де те у ров. До до но ше-
ња пре су де Ру жи ца је оста ла у за тво ру. За раз ли ку од прет ход ног 
слу ча ја, у Ва ље ву је 28. ок то бра са слу ша на Ма ри ја („че до у би ца“), 
ко ја по што је има ла од но се са дво ји цом ни са ма ни је би ла си гур-
на са ким је оста ла у дру гом ста њу. По ре ше њу Ве ли ког на род ног 
су да у Кра гу јев цу 7. но вем бра Ма ри ја се осу ђу је на смрт ну ка зну, 
за то што је два ме се ца ра ни је ро ди ла му шко де те и уда ви ла га.44) То 
ста ње обе ле жа ва Ми лош ре чи ма у ко ји ма пре ко ре ва на род што се, 
и по ред свих упо зо ре ња вла сти и цр кве, блуд умно жа ва, а на род се 
и по ред стро гих ка зни не по пра вља. Још и го ре, на ста вља срп ски 
за ко но да вац ова ко: „блу до дје и це плод сво е га пре сту пле ни ја раз ли-
чи тим на чи ном мо ре, и без сва ког со жа ле ни ја ско то ви ма да га по је-
ду, ба ца ју, или под зе мљу са кри ти ста ра ју се, да би со тим, ка ко се 
прав да ју, плод свој пред свје том са кри ле“.45)

Да би ова ква бо го мр ска де ла ис ко ре нио или ба рем ума њио, 
Ми лош је ју на 1827. го ди не из дао ве о ма де таљ но „об ја вле ни је“ и 
упут ство на ро ду и на хиј ским кне зо ви ма о по ступ ци ма ко је тре ба 
пред у зе ти у ве зи ван брач не де це и че до мор ства: да ће сва ка пре-
ступ ни ца сло бод на би ти ако сво је де те са чу ва и от хра ни; да онај 
ко ји је згре шио са том же ном мо ра за де те да пла ти тро шак; да, 
ка да се у не ком се лу на ђе труд на де вој ка или удо ви ца, од мах бу ду 
оба ве ште ни се о ски кмет и на хиј ски кнез ко ји ће на ћи не ку ста ри цу 
да чу ва труд ну же ну да не по ба ци, а од мах по ро ђе њу де те та и дој-
ки њу ко ја ће на се бе пре у зе ти бри гу о но во ро ђен че ту, све о тро шку 
на хиј ског ма ги стра та. Ако би се де си ло да до че до мор ства ипак до-
ђе, уби ца „овог бо жи јег ство ре ња“ и сва ки са у че сник у то ме би ће 
пре дат су ду где ће се нај стро жи је ка зни ти по „за ко ни ма гра ждан-
ским“.46) По себ ну за ни мљи вост пред ста вља Ми ло ше во стро го пре-
ко ре ва ње ро ди те ља, на ко је ба ца кри ви цу што сво ју де цу не чу ва ју 
од блу да, и за кљу чу је да сав тај блуд и грех на ста је оту да што „ро-
ди те љи си но ве и кће ри сво је на вре ме не же не и не уда ју“. И што 
се мла ди ћи те шко же не без знат ног тро шка ко је ро ди те љи за сво је 
кће ри од зе то ва тра же.47)

44) Об рад Га ври ло вић, Ва љев ски окру жни суд 1815-1865. го ди не, Бе о град, 1973, стр. 227-
228 (бр. 86.), стр. 233-237 (бр. 294. и бр. 302.).

45) Алек са С. Јо ва но вић, При но сци за исто ри ју ста рог срп ског пра ва, стр. 90.

46) Ка ко об ја шња ва Жи ва но вић, „нај стро жа ка зна“ је би ла те ле сна ка зна ко ја се у по чет ку 
из вр ша ва ла шта пом, а од 1831. го ди не би че ви ма (кам џи ја ма), ка да је Ми лош ка зну же не 
са 50 шта по ва, из ре че ну од стра не Ве ли ког на род ног су да, за ме нио са 100 кам џи ја. То ма 
Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и ње ног 
кри вич ног пра во су ђа од 1804. до 1865., стр. 444.

47) Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, „При ло зи за исто ри ју од 1810-1827. го ди не“, Спо ме ник, Бе о град, 
бр. 17/1892, стр. 19-20.
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По сту па ју ћи по овој уред би, Ве ли ки на род ни суд је 13. ју на 
1828. го ди не из ре као ка зну од 50 ба ти на Ан ђе ли ји и Сте па ни ји, 
мај ка ма че до мор ки Го спа ве и Са ре: „Бу ду ћи ма те ре сво ју дје цу не 
чу ва ју, ни ти на та ко ву по зор ству ју, ко је сваг да ви ше што на сво јој 
дје ци при мје ти ти мо гу, не го њи хо ви от це ви, ко ји, за ни ма ју ћи се 
пољ ским ра дом као го сти сво је ку ће на зва ти се мо гу; за то и ни су 
у са сто ја ни ју та ко до бро на сво ју де цу по зор ство ва ти ка ко ма те ре. 
Оне без сва ког сум ње ни ја на сво јим кће ри ма кад су труд не, кад ли 
пак ни су, по зна ти мо гу; и да им се оне по ви ду ме сеч ног чи шче ни-
ја њи(х)овог, укри ти и за та ја ти не мо гу. То свак зна де, и кад се већ 
пре ко свег ма тер њег ста ра ни ја и чу ва ња кће ри сво је, опет не срећ-
ни слу чај до го ди, и она за труд ни, а ма те ре не ће сво јим мје сна тим 
кме то ви ма или свја шче ни ци ма да ја вља ју; не го још за укри ти та-
ко ви гр јех кће ри сво је труд не пре да ју дру гим по ште ним љу ди ма, а 
блу до дје је укри ва ју, - то су та ко ве ма те ре кри ве“.48) Ми лош је уред-
бом из 1827. го ди не про пи сао ка жња ва ње са у че сни ка у из вр ше њу 
кри вич ног де ла че до мор ства и ова пре су да то упра во по твр ђу је.

Ка ко је ра ни је на по ме ну то, у Ср би ји се за вре ме Пр вог устан-
ка, пре до но ше ња Ка ра ђор ђе вог за ко ни ка, по угле ду на тур ско за-
ко но дав ство, на пла ћи ва ла гло ба од де вој ке ко ја ро ди ван брач но де-
те. Уред бом из 1827. го ди не ис так ну то је да ће гло бу од 500 гро ша 
пла ти ти оно се ло у ко ме се ван брач но де те не са чу ва.49) Да кле, за 
раз ли ку од ра ни јег пе ри о да, у вре ме Ми ло ша гло ба се на пла ћи ва ла 
са мо у слу ча ју ка да де вој ка ро ди мр тво де те, а за то је ко лек тив но 
од го ва ра ло це ло се ло. Ов де је бит но ис та ћи чи ње ни цу да је Ми лош 
у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма про пи си вао раз ли чи те ка зне 
за че до мор ке. Пр во је 1815. го ди не про пи сао да ако де вој ка ро ди 
ван брач но де те и не уби је га отац де те та мо ра да пла ти гло бу од 
500 гро ша, али ако уби је де те гло бу су у истом из но су мо ра ли да 
пла те и отац ван брач ног де те та и отац че до мор ке. За тим је у крат-
ком вре мен ском пе ри о ду од го ди ну да на 1822. го ди не (без по себ но 
сро че ног за кон ског пра ви ла), по Ми ло ше вом одо бре њу, не ко ли ко 
че до мор ки ка жње но смрт ном ка зном. Да би ова уред ба из 1827. 
го ди не у ства ри пред ста вља ла на до град њу ра ни је до не тог пра ви ла 
из 1815. го ди не.

Пре су да од 11. ју ла 1827. го ди не у скла ду је са све три по ме-
ну те Ми ло ше ве уред бе ко је се од но се на ка жња ва ње че до мор ки. 
По жа ре вач ки ма ги страт је до нео од лу ку да се Сто ја на вра ти у ку ћу 
сво га мом ка Ми ло ва на до по ро ђа ја де те та ко је је би ло плод њи хо-

48) Алек са С. Јо ва но вић, При но сци за исто ри ју ста рог срп ског пра ва, стр. 92 (бр. 328.).

49) То ма Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и 
ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804. до 1865., стр. 449.
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ве блуд не љу ба ви. При том, за по ве да се се о ском кне зу да про на ђе 
не ку „бо го бо ја жљи ву“ ста ри цу ко ја ће па зи ти Сто ја ну до по ро ђа ја. 
Ка да се ро ди, де те тре ба да кр сте по за ко ну, а Ми ло ва ну и Сто ја-
ни, по што ни су род, суд на ла же да се вен ча ју. Уко ли ко Ми ло ван 
или ње гов отац Ђу ро не же ле да при ме Сто ја ну суд до зво ља ва мо-
гућ ност да она мо же оста ти код сво је ку ће, уз услов да се про на ђе 
ста ри ца ко ја ће је па зи ти. Де сет да на по сле по ро ђа ја се о ски кнез 
тре ба да до ве де Сто ја ну са де те том и ста ри цу у суд да би им Ђу ра 
Ми ло ва нов отац ис пла тио 500 гро ша.50) Пр во, пре су да је у скла ду 
са уред бом из 1827. го ди не: Сто ја на ни је ка жње на за блуд и че до-
мор ство (сва ка ће пре ступ ни ца сло бод на би ти ако сво је де те са-
чу ва и от хра ни), на ре ђе но је да се о ски кнез на ђе ста ри цу да чу ва 
Сто ја ну да не по ба ци, али ако ко јим слу ча јем Ми ло ван или ње гов 
отац Ђу ра не при ме Сто ја ну да оста не до по ро ђа ја у њи хо вој ку ћи, 
мо ра ју да ис пла те 500 гро ша (онај ко је згре шио са же ном мо ра за 
де те да пла ти тро шак). Дру го, пре су да је у скла ду са уред бом из 
1818. го ди не: до зво ља ва се мо гућ ност да Ми ло ван, од но сно ње гов 
отац Ђу ра, не при ме Сто ја ну у сво ју ку ћу (ро ди те љи не сме ју да 
при ну де сво ју де цу да се узму са оним ко га не во ле). Ко нач но, пре-
су да је у скла ду са „На ста вле ни јем Му се ли ми ма и на хи ским кне-
зо ви ма“ из 1815. го ди не: суд од лу чу је да Ми ло ван и Сто ја на тре ба 
да се вен ча ју (ако је мо мак бе ћар мо ра да узме де вој ку) и про пи су је 
из нос од 500 гро ша уко ли ко се то не де си (ако де вој ка ро ди са не-
ким ко пи ле и не уда ви га, отац ван брач ног де те та мо ра да пла ти 
500 гро ша гло бе, а де вој ка не ка од хра ни де те).

За раз лу ку од прет ход не пре су де ко јом је суд ус пео да пред-
ло же ним ме ра ма спре чи че до мор ство у сле де ћих не ко ли ко пре су да 
мо гу се са мо уочи ти ка зне из ри ца не че до мор ка ма. Ве ли ки на род ни 
суд је 27. ав гу ста 1831. го ди не до ста вио Ва љев ском окру жном су ду 
ре ше ње о ка зни за уби ство де те та. На и ме, у Цр ве ној Ја бу ци је Ма-
ри ја, по што је „љу бо де ја ние“ има ла са Ма рин ком Ва си ље ви ћем, 
ро ди ла жен ско де те и уда ви ла га. Од лу че но је да се Ма ри ја ка зни 
са 50 кам џи ја, а Ма рин ко са 50 шта па и ако се до та да ни је оже-
нио, да узме Ма ри ју се би за же ну.51) Кнез Ми лош је 30. ма ја 1834. 
го ди не одо брио пре су ду Ве ли ког на род ног су да по ко јој су би ли 
оп ту же ни: Ана за че до мор ство, ње на мај ка Ру жи ца за по ма га ње у 
из вр ше њу кри вич ног де ла че до мор ства и Ни ко ла, ко ји је пре кр шио 
за кон ску за бра ну да се са род би ном не сме упу шта ти у љу бав не ве-

50) Сте ван Мак си мо вић, Су ђе ња у Кне же ви ни Ср би ји пре пи са них за ко ни ка из ар хи ве По-
жа ре вач ког ма ги стра та, По жа ре вац, 1898, стр. 109 (бр. 605.).

51) Об рад Га ври ло вић, Ва љев ски окру жни суд 1815-1865. го ди не, стр. 257, 260-261 (бр. 
1948.).
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зе. Из блуд не ве зе са сво јим ро ђа ком Ни ко лом Ана је ро ди ла жен ско 
де те, ко је је уби ла та ко што га је уда ви ла, ста вив ши му но гу за врат. 
Ка да је ње на мај ка Ру жи ца ви де ла мр тво де те на зе мљи узе ла га је 
и ба ци ла сви ња ма да га по је ду. Ани је из ре че на ка зна пе то го ди шње 
ро би је и 100 кам џи ја (50 кам џи ја на по чет ку, а 50 кам џи ја на кра-
ју ро би је), ње ној мај ци Ру жи ци да се уда ри 60 кам џи ја, а Ни ко ли 
по ла го ди не ро би је и 50 шта па.52) Ве ли ки на род ни суд је 12. мар та 
1838. го ди не по твр дио пре су ду Ва љев ског окру жног су да ко јом се 
ка жња ва ју: Ђур ђа за че до мор ство, да вље њем тек ро ђе ног де те та, 
дво го ди шњом ро би јом и 60 кам џи ја (30 кам џи ја на по чет ку, а 30 
кам џи ја на кра ју ро би је) и њен „љу бо чи нац“ Или ја Ста но је вић за 
блуд са 50 уда ра ца шта пом и оба ве зом ис пла те нов ча не ка зне Ђур-
ђи у из но су од 200 гро ша.53) Апе ла ци о ни суд је 6. ма ја 1839. го ди не 
пре и на чио пре су ду Ва љев ског окру жног су да за уби ство ван брач но 
ро ђе ног де те та. Пе ла ди ја и Ђу ри ца Ва си ље вић из блуд не ве зе до-
би ли су де те. Ме ђу тим, на на го вор сво је мај ке Ми ли це Пе ла ди ја је 
де те уда ви ла ста вив ши му но гу за врат, а отац Пе ла ди јин Сте фан 
Илијћ је уда вље но де те сви ња ма ба цио. Пр во сте пе ни суд је Сте фа-
на ка знио са 5 ме се ци, Ми ли цу са 6 ме се ци, Пе ла ди ју са 3 ме се ца 
и Ђу ри цу са ме сец да на ро би је; при том Сте фа ну да се на сва ка 2 
ме се ца уда ри по 25 шта па, Ми ли ци 25 кам џи ја, Пе ла ди ји 25 кам-
џи ја на по чет ку и 25 кам џи ја на кра ју ро би је, а Ђу ри ци 25 шта па. 
Апе ла ци о ни суд је Ми ли чи ну ка зну по о штрио на го ди ну да на ро-
би је (сва ка три ме се ца да при ми по 25 кам џи ја), Пе ла ди ји ну ка зну 
по о штрио на го ди ну да на ро би је (оста ло је да два пу та при ми по 
25 кам џи ја), Сте фа ну уки нуо ка зну за тво ра и сма њио број уда ра ца 
шта пом на 25, док је Ђу ри цу осло бо дио од го вор но сти за то што он 
у че до мор ству ни је уче ство вао, а Пе ла ди ју хо ће да оже ни.54) Ђу ри-
ца је ве ро ват но же лео да оже ни Пе ла ди ју за то што је во лео, али мо-
жда још ви ше због то га што се она по ка за ла као спо соб на да ра ђа.

Код Ђор ђе ви ћа на ла зи мо по да так да је 1844. го ди не, Сре тен 
Л. По по вић за бе ле жио слу чај из руд нич ког окру га ка да су пред суд 
из ве ли де вој ку ко ја је ро ди ла и уда ви ла де те. Би ла је мла да и ле па, 
и су ди ја ма је би ло жао да је осу де, „да не про пад не кад оде на ро-
би ју и за дру штво оста не на ве ки из гу бље на“. А он да се на ђе не ки 
мо мак, пан дур, и из ја ви да хо ће да се њо ме оже ни, и пу сте је без 
ика кве ка зне. Да кле, та ква пре ступ ни ца се чак и по сле из вр ше ног 
че до мор ства „до бро уда ла“, што овај аутор об ја шња ва чи ње ни цом 

52) Ibid., стр. 257, 266-268 (бр. 1480.).

53) Ibid., стр. 285 (бр. 264.).

54) Об рад Га ври ло вић, Ва љев ски окру жни суд 1815-1865. го ди не, стр. 292-293 (бр. 446, 
684.).
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да је она по ка за ла да је спо соб на да ис пу ни јед ну од, по на род-
ном ми шље њу, нај бит ни јих функ ци ја брач не за јед ни це, од но сно, 
да има по род.55)

Ми лош је 12. ма ја 1828. го ди не из дао на ред бу на хиј ским су-
до ви ма у ко јој сто ји: „да се жен ска ли ца за учи ње ну кри ви цу не 
хап се, не го да их до ре ше ња суд ског о кри ви ци код ва ро шког кне за 
или па ро ха др же, да се са мо оне же не ухап се, ко је су уби це, али 
не за јед но са љу ди ма; и стро го се за пре ћу је свим ма ги стра ти ма, 
да крив це и по до зри ве љу де не при ну ђу ју ба ти на ма и му че њем да 
кри ви цу сво ју при зна ду, не го да их ис пи ти ва њем и ре чи ма до ве ду 
дон де, док сво ју кри ви цу не при зна ду“.56)

До кра ја сво је пр ве вла да ви не Ми лош је из дао још јед но за-
кон ско пра ви ло, ко је је од зна ча ја за са зна ње ка ко су се ка жња ва ле 
же не у то вре ме у Ср би ји. У ре ше њу из 1837. го ди не сто ји: „да се 
над же на ма ни кад не из вр шу је смрт на ка зна пу ца њем из пу ша ка, 
да се оруж је над же на ма, не обез до сто ја ва, и да се при ре ша ва њу, 
ка ко ће се ка зни ти уби ство, па зи увек на род уби ства, те да се над 
уби ца ма увек из вр шу је смрт на ка зна на онај на чин, на ко ји су га и 
они из вр ши ли, те да се уби ца ма рав на смрт дик ти ра“.57) У вре ме 
Ка ра ђор ђе ве вла да ви не смрт на ка зна, ко ја се же ни из ри ца ла за из-
вр ше но че до мор ство, вр ши ла се ве ша њем и стре ља њем. При том, 
Ка ра ђор ђе је у свом Де ло вод ном про то ко лу (бр. 602.) про пи сао да 
ће се смрт на ка зна из вр ша ва ти јав но та ко „да му ње го ву сен тен ци-
ју очи та ју пред на ро дом, да ње го ва де ла по ка жу, ка ко је зло ра дио 
и шта је до че као“.58) Као што се ви ди, циљ ка зне је био да за стра ши 
оку пље ни на род. У вре мен ском пе ри о ду од по чет ка Дру гог устан-
ка до до но ше ња овог Ми ло ше вог ре ше ња осу ђе ни на смрт ну ка зну 
та ко ђе су би ли обе ше ни.59) Ме ђу тим, по што је Ми лош у слу ча ју 

55) Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, Бе о град, 1923, стр. 67.

56) Пет го ди на ка сни је по на вља исту на ред бу про пи су ју ћи де таљ ни је ду жно сти чла но ва на-
хиј ских су до ва. То ма Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски 
раз вој ње гов и ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804. до 1865., стр. 69, 83-85.

57) Два де сет го ди на ка сни је 1858. го ди не до не то је ре ше ње о на чи ну из вр ше ња смрт не ка-
зне у ко ме сто ји да се осу ђе ни на смрт ну ка зну уби ја из пу шке, а те ло од мах у зе мљу за-
ко па ва. Ово ука зу је на чи ње ни цу да су се од тог вре мен ског пе ри о да же не мо гле уби ја ти 
пу шком уко ли ко су би ле осу ђе не на смрт ну ка зну. Ibid., стр. 113, 328.

58) Иван Сто ја но вић, Дěловодный про то ко лъ одъ 1812. Ма ія 21. до 1813. Ав гу ста 5. Ка ра-
Ђор ђа Пе тро ви ћа, вър’ов но гъ во жда и го спо да ра на ро да срб ско гъ, Бе о град, 1848, стр. 
20.

59) Ово по твр ђу је и Бо ги шић, ко ме су на пи та ње ка ко се вр ши ла смрт на ка зна љу ди из 
Зе му на од го во ри ли: ве ша њем. Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих 
кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 535; У уред би о же нид би од 7. ју ла 1820. го ди не са оп шта-
ва се име јед ног от ми ча ра де вој ке, ко ји је „обе шен на оглед на ро ду“. То ма Жи ва но вић, 
За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и ње ног кри вич ног 
пра во су ђа од 1804. до 1865., стр. 51.
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че до мор ства пр во про пи сао нов ча ну ка зну, па 1822. го ди не (у вре-
мен ском пе ри о ду од го ди ну да на) смрт ну ка зну, ова ка зна вр ше на 
ве ша њем че до мор ки се са мо мо же ве за ти за тај вре мен ски пе ри од. 
На кон то га, све до до но ше ња ре ше ња из 1837. го ди не суд ске пре су-
де и оби чај но пра во по ка зу ју да су че до мор ке ка жња ва не шта пом, 
кам џи јом (би чем) или ка зном за тво ра.60) Ре ше њем из 1837. го ди не 
утвр ђе но је, да кле, да се онај ко ји је осу ђен на смрт за ка кво уби-
ство, истим на чи ном уби је ко јим га је из вр шио, али да се же не не 
уби ја ју из пу ша ка ве ро ват но из раз ло га да се пра ви ло ускла ди са 
ду хом оног вре ме на. Ипак, осим овог из у зет ка (да се же не не уби-
ја ју из пу ша ка) и за же не је ва жи ло ре дов но пра ви ло да се уби ја-
ју на исти на чин на ко ји су из вр ши ле уби ство. Пет го ди на ра ни је, 
Ве ли ки на род ни суд је 14. ав гу ста 1832. го ди не из ре као да се јед на 
же на, ко ја је му жу на спа ва њу се ки ром од се кла гла ву, уби је на исти 
на чин и на ко ло бли зу пу та за углед на ро ду по ста ви до „рас па да-
ња“.61) Ме ђу тим, да се ни је увек по сту па ло у скла ду са ре ше њем из 
1837. го ди не све до чи слу чај ко ји је пре су ђен 17. ју на 1842. го ди не 
пред По жа ре вач ким ма ги стра том. Стој ка је по сле пет на ест го ди на 
бра ка, у ко ме је ро ди ла че тво ро де це, уби ла сво га му жа Мо ми ра 
Ра до ва но ви ћа се ки ром у гла ву. Три пу та су је ис пи ти ва ли: пр ви пут 
је при зна ла, дру ги пут је окри ви ла не ког Ми ли ју Ата на ско ви ћа, а 
тре ћи пут је по но ви ла при зна ње уз из ја ву да је труд на. Суд је на кон 
пре гле да уста но вио да ла же за труд но ћу. Уби ство је прав да ла ти ме 
да је по кој ни муж ту као и из ку ће те рао, а на кон из вр ше ног уби-
ства је по ку ша ла да га при кри је та ко што је пр во Мо ми ро ву гла ву 
за па ли ла, у на ди да ће суд по ми сли ти да се сам за па лио, а по том је 
те ло у ја му ба ци ла, па оти шла код ком ши је да пре но ћи под из го во-
ром да Мо ми ра не ма и да је њу страх да оста не са ма са де цом. Суд 
је ре шио да се Стој ка јав но, пред оку пље ним на ро дом, из ван се ла 
се ки ром у гла ву уби је, а те ло ње но да се од мах на истом ме сту за-
ко па. Апе ла ци о ни суд је пре су ду одо брио с тим да се у ра сто ја њу 
од 40 ко ра ка од пу та ње но те ло на то чак ста ви и на ње му оста не 
за на ук дру ги ма док се не рас пад не. Ова пре су да апе ла ци о ног су да 
убла же на је од лу ком кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа да се Стој ка не 
уби је се ки ром не го пу шком, а у оста лом да се по пре су ди по сту-
пи.62) Да кле, смрт на ка зна за же не из вр ша ва на пу ца њем из пу шке 
оста ла је у суд ској прак си без об зи ра на то што је Ми лош за бра нио.

60) Вал та зар Бо ги шић, Гра гја у од го во ри ма из раз ли чи тих кра је ва Сло вен ског Ју га, стр. 526.

61) То ма Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и 
ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804. до 1865., стр. 434.

62) Сте ван Мак си мо вић, Су ђе ња у Кне же ви ни Ср би ји пре пи са них за ко ни ка из ар хи ве По-
жа ре вач ког ма ги стра та, стр. 155-159 (бр. 374, 368, 645).
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***

У Ка ра ђор ђе вој Ср би ји рат но ста ње ни је пру жа ло мно го 
мо гућ но сти да се оскуд ни за кон ски про пи си по шту ју и до след но 
спро во де. У Ми ло ше вој Ср би ји, пак, од ко је је не по сред на рат на 
опа сност би ла успе шно от кло ње на, са озбиљ но шћу и стро го шћу 
при сту пи ло се ре гу ли са њу дру штве ног жи во та. Ме ђу тим, ко ли ко 
су у Ср би ји у пр вој по ло ви ни XIX ве ка не до ста ја ла за кон ска пра-
ви ла ле по по ка зу је увод ни део Уред бе од  21. ју на 1852. го ди не у 
ко ме сто ји: „Књаз је по све стра ном ра су ђи ва њу и по са слу ша њу 
о то ме мње ни ја Со вје та со гла сно с овим за до бро на шао рје ши ти 
да су ди је у оним слу ча е ви ма, за ко је про пи са ни за кон ил` Уред ба 
ка зни тел ни не ма, да по здра вом ра зу му и со вје сти сво јој крив це 
осу ђу ју“.63) Да су су до ви та ко и по сту па ли, по ка зу ју на ве де не суд-
ске пре су де ко је се од но се на ка жња ва ње же на у слу ча је ви ма из вр-
ше ња кри вич ног де ла че до мор ства. „Здрав ра зум“ су ди ја упу ћи вао 
их је на при ме ну оби чај них пра ви ла, ко ји ма је био про жет чи тав 
дру штве ни жи вот. „Со вјест“ су ди ја, на осно ву ко је су осу ђи ва ли 
крив це, би ла је сва ка ко за сно ва на на мо рал ним прин ци пи ма сре ди-
не у ко јој су жи ве ли. Мо рал не ка те го ри је, би ле су тра ди ци о нал но 
скоп ча не са ре ли гиј ским по сту ла ти ма и по став ка ма. На и ме, ре ли-
гиј ска ве ро ва ња и уче ња на ла га ла су од ре ђе ни си стем ет нич ких 
нор ми, ко је су пред ста вља ле упут ство за сва ко днев но по на ша ње и 
од чи јег је ис пу ња ва ња за ви сио углед по је дин ца у ње го вом окру-
же њу. Ме ђу тим, иако је скуп мо рал них ка те го ри ја у мно го ме по чи-
вао на под ло зи ре ли гиј ског уче ња и ка нон ских дог ми, у про у ча ва-
њу вред но сти срп ског дру штва у пр вој по ло ви ни XIX ве ка не сме 
се пре не брег ну ти да су се оне ме ња ле под ути ца јем исто риј ских, 
дру штве них, кул тур них и ет нич ких про це са ко ји су има ли зна чај-
ни јег уде ла у фор ми ра њу и раз во ју од ре ђе не сре ди не.

Те жак пре ступ – че до мор ство на дра сти чан на чин по ка зу је 
ста ње ства ри у Ср би ји то га до ба: ла жни, дво стру ки мо рал сре ди не 
ко ја гле да кроз пр сте на блуд но по на ша ње, али оп ту жу је за труд не-
лу же ну или де вој ку, сра мот но је озна ча ва ју ћи као „ко пи љу шу“; 
су ро вост на ра ви и од су ство ми ло ср ђа и са жа ље ња. По ка нон ским 
пра ви ли ма, ван брач не мај ке ни су би ле осу ђи ва не због ро ђе ња ван-
брач ног де те та, не го због (ван брач ног) од но са ко ји је до то га до вео, 
док је евен ту ал но че до мор ство би ло без ре зер вно санк ци о ни са но 
као сва ко дру го уби ство. Иако је срп ски на род уби ство не же ље ног 

63) То ма Жи ва но вић, За кон ски из во ри кри вич ног пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и 
ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804. до 1865., стр. 283.
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де те та сма трао нео про сти вим гре хом и при ме њи вао од ре ђе не ме-
ха ни зме кон тро ле (дру штве не и ри ту ал не) ко ји су има ли за циљ да 
спре че че до мор ство, до овог (зло)де ла је до ла зи ло због не мо гућ но-
сти да се под не су све по сле ди це ко је је ро ђе ње ко пи ле та до но си ло 
са со бом. Пра во се ла да кон тро ли ше по на ша ње по је дин ца про из и-
ла зи ло је из уста но ве ко лек тив не кри вич не од го вор но сти (Ми лош 
је про пи сао ка зну од 500 гро ша ако се ло ко пи ле не са чу ва). Ка ко 
на во ди Ђор ђе вић, се ло је исту па ло као на род ни суд и ње го ве од-
лу ке би ле су че сто су ро ве. Се ло је че до мор ке: бој ко то ва ло, про го-
ни ло и уби ја ло (га ђа ли су их ка ме њем, ба ца ли у во ду, че ре че ли ко-
њи ма). Вред но ва ње пред брач ног од но са и ње го вих по сле ди ца се, 
фор мал но гле да ју ћи, по кла па ло код оби чај ног и ка нон ског пра ва, 
али се ло ни је хри шћан ски по сту па ло. Да би се то спре чи ло, Ка ра-
ђор ђе је до зво лио да без ка зне про ђе де вој ка ко ја је де те од ба ци ла, 
а пр ва ка зна ко ју је Ми лош про пи сао за че до мор ство би ла је нов-
ча на ка зна. Ме ђу тим, ка ко по ка зу је ве ли ки број суд ских пре су да, 
че до мор ство на тај на чин ни је ус пе ло да се су зби је. Ва жно је на по-
ме ну ти да су суд ске пре су де би ле у скла ду са за кон ским пра ви ли ма 
Пр вог и Дру гог устан ка: про та Ма те ја и Ми лош про пи са ли су да 
ће и ро ди те љи од го ва ра ти за ро ђе ње ко пи ле та, би ло да се то де си 
у бра ку (ако муж за др жи же ну мо ра ли су за то да му пла те и љу-
бав ник и же нин отац) или ван брач но (онај ко је згре шио са же ном 
мо рао је да пла ти тро шак). Су до ви су по што ва ли и Ми ло ше во пра-
ви ло да, ка да се у се лу на ђе труд на де вој ка, од мах бу ду оба ве ште ни 
се о ски кмет и на хиј ски кнез, ко ји ће про на ћи не ку ста ри цу да чу ва 
труд ну же ну да не по ба ци. Нај че шће из ри ца на ка зна че до мор ка ма 
би ла је кам џи ја (од 50 до 100), не ка да са мо стал но, а не ка да за јед но 
са ро би јом (од 1 до 5 го ди на). Ни је по мо гла ни смрт на ка зна, ко ју 
је пр во про пи сао Ка ра ђор ђе, а ка сни је је, по Ми ло ше вом одо бре-
њу, у крат ком вре мен ском пе ри о ду од го ди ну да на, ка жње но на тај 
на чин не ко ли ко че до мор ки, у ци љу за стра ши ва ња. За кон ска пра-
ви ла, оби ча ји, пра ви ла Пра во слав не цр кве и суд ске пре су де би ли 
су усме ре ни на пре вен ци ју че до мор ства и ти ме што су при мо ра-
ва ли оца ван брач ног де те та да оже ни де вој ку. Оштре ме ре вла сти 
и уко ри све штен ства да се срам ном и гре шном уби ја њу ма ле де це 
ста не на пут, ве о ма ре чи то го во ре о ве ли ком рас ко ра ку из ме ђу иде-
а ли зо ва не сли ке па три јар хал ног жи во та на срп ском се лу и муч не 
ствар но сти.

Ве шти це је Пра во слав на цр ква из јед на ча ва ла са уби ца ма, 
као и че до мор ке, а по оби чај ном пра ву ба ца не су у во ду, ка ме но-
ва не, се че не на ко ма де, ве зи ва не у квр гу и жи ве спа љи ва не. Ме ђу-
тим, ов де по сто ји рас ко рак из ме ђу ка нон ских и оби чај них пра ви ла, 
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с јед не стра не и за кон ских про пи са, с дру ге стра не. На и ме, Ка ра-
ђор ђе је на ре дио да се они ко ји уби ја ју или му че ве шти це ка зне на 
исти на чин, а пр ви је био ко ји ту на ред бу ни је по што вао у прак си. 
На жа лост, ни су са чу ва не суд ске пре су де ко је би по ка за ле ка ко су 
су до ви ка жња ва ли ве шти це.

Санк ци је ко је су пред ви ђа ла два прав на си сте ма-цр кве ни 
ка но ни и нор ме оби чај ног пра ва, ка да су у пи та њу кри вич на де-
ла че до мор ства и ве шти ча ре ња би ле су по сво јој су шти ни ско ро 
исто вет не. На и ме, и цр ква и се ло, као нај те жу ка зну за из гред ни-
це на ла га ли су из оп ште ње из за јед ни це. Основ не санк ци је ко је је 
Пра во слав на цр ква из ри ца ла про тив сво јих „по ср ну лих“ чла ни ца 
кре та ле су се од бла жих – од лу че ње од при че шћа то ком од ре ђе-
ног вре мен ског пе ри о да, пре ко оних ко ји ма је, осим еуха ри сти је, 
гре шни ци ус кра ћи ва но и при су ство дру гом де лу ли тур ги је по сле 
мо ли тве за огла ше не (не кр ште не), па до ана те ме – екс ко му ни ка-
ци је, од но сно, ис кљу че ње из цр кве не за јед ни це (при бе га ва ло се у 
нај те жим слу ча је ви ма). Ово ни су би ле ка зне у пра вом сми слу те 
ре чи не го се ту ви ше ра ди ло о ка те го ри ја ма мо мен тал ног ду хов-
ног ста ња од ре ђе ног чла на цр кве, без об зи ра на вр сту гре ха ко ји 
је по чи нио. Ипак, „гре шни ца“ је увек мо гла да се по ка је и вра ти у 
за јед ни цу. То је, уоста лом, био и пре вас ход ни сми сао ових по ко ра. 
Што се ти че оби чај ног пра ва, по зна то је да се оно раз ви ја ло под 
спе ци фич ним окол но сти ма. Та ко је Ср би ја, кад је па ла под тур ску 
власт, из гу би ла кон ти ну и тет у за ко но дав ству. У од су ству др жав них 
про пи са оби чај но пра во, упо ре до са цр кве ним и под ње го вим знат-
ним ути ца јем, по ста ло је је ди ни ори јен тир у ре гу ла ци ји основ них 
дру штве них од но са и исто вре ме но, њи хов за штит ник и чу вар. Сви 
по ступ ци по је ди на ца ко ји су од у да ра ли од уста но вље них дру штве-
них нор ми пот па да ли су под удар јав не кри ти ке и осу де и санк ци-
о ни са ни су на од го ва ра ју ћи на чин. Нов ча на ка зна, те ле сна ка зна, 
про гон ство и смрт на ка зна, ко је је у пр вој по ло ви ни XIX ве ка по-
зи тив но за ко но дав ство пред ви ђа ло у слу ча је ви ма кри вич них де ла 
че до мор ства и ве шти ча ре ња упра во су пре у зе те из оби чај них пра-
ви ла. Уко ли ко је се ло од лу чи ло да че до мор ку или ве шти цу прог на, 
по што је ста тус сва ког жи те ља био ве зан за сре ди ну из ко је је из оп-
штен, то је озна ча ва ло ње ну дру штве ну смрт. Из оп ште ње из цр кве-
не или дру штве не за јед ни це је за ове же не би ло те же и од смрт не 
ка зне ко ја се по не кад из ри ца ла за не ко од ових кри вич них де ла.
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Sa nja M. Gli gic

IN FAN TI CI DES AND WITCHES  
IN SER BIAN LAW IN THE FIRST 

HALF OF XIX CEN TURY
Re su me

Du ring the First and Se cond Upri sing, in flu en ced by hi sto ri cal, 
so cial, cul tu ral and et hnic pro ces ses that ha ve a sig ni fi cant sha re in the 
for ma tion and de ve lop ment of the Ser bian sta te, wo men we re pu nis hed 
for cri mi nal acts of in fan ti ci de and witchcraft which shows a num ber 
of co urt de ci si ons. The cu sto mary and ca no ni cal ru les from that pe-
riod al so pre dic ted spe ci fic san cti ons for the se cri mi nal acts. To pre vent 
the com mis sion of the cri me of in fan ti ci de, Ka ra djor dje al lo wed to go 
un pu nis hed the girl who re jec ted her child, and the first sen ten ce pre-
scri bed by Mi los was fi ne. Ho we ver, ac cor ding to the co urt jud gments, 
which we re in ac cor dan ce with the ru les of po si ti ve law, in fan ti ci de 
has fa i led to curb. The re fo re, the pe nalty po licy tig hte ning and usu ally 
car ri es a sen ten ce of in fant- shot kno ut (whip ping). Pre ven tion of in fan-
ti ci de is not hel ped by the de ath pe nalty, which was first enac ted from 
Ka ra djor dje and la ter from Mi los in the pe riod of one year. Cash, body 
and the de ath pe nalty, which is po si ti ve le gi sla tion an ti ci pa ted in the 
ca se of a cri me of in fan ti ci de ha ve just ta ken from the cu sto mary ru les. 
Un li ke in fan ti ci de pu nis hment, as for the pu nis hment of witches, the re 
is a gap bet we en the ca no ni cal and cu sto mary ru les on the one hand and 
le gi sla tion on the ot her hand. Ka ra djor dje or de red that tho se who kil led 
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or tor tu red the witches will be sen ten ces in the sa me way, but he was the 
first who did not re spect this or der in prac ti ce.
Key words: in fan ti ci des, witches, le gal ru les, cu sto mary ru les, ca no ni cal ru les

* Овај рад је примљен 20. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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ПРАВНИ ОСНОВ СПОРАЗУМА  
О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ 

ИЗМЕЂУ ЕУ И КОСОВА* И 
ПОЗИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак
Пред лог Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу (ССП) 

из ме ђу Европ ске уни је (ЕУ) и Европ ске за јед ни це за атом ску енер-
ги ју, с јед не стра не, и Ко со ва*, с дру ге стра не (ССП са Ко со вом), 
по кре ће број на пи та ња ко ја се ти чу ста ту са Ко со ва. Бу ду ћи да 
Ко со во ни је др жа ва у сми слу ме ђу на род ног пра ва ни ти се, ка ко 
је пред ви ђе но ССП-ом са Ко со вом, за кљу чи ва њем овог спо ра зу-
ма пре ју ди ци ра по зи ци ја чла ни ца по пи та њу ста ту са Ко со ва ни-
ти пред ста вља при зна ње Ко со ва, као кључ но, по ста вља се пи та ње 
прав ног осно ва за за кљу че ње ССП-а, бу ду ћи да је чл. 217 Уго во ра 
о функ ци о ни са њу ЕУ за кљу чи ва ње спо ра зу ма о при дру жи ва њу ре-
зер ви са но за др жа ве и ме ђу на род не ор га ни за ци је.

Аутор раз ма тра и пи та ње уло ге (мо гу ће) УН МИК-а и Ре пу-
бли ке Ср би је у по ступ ку за кљу че ња ССП-а са Ко со вом и пи та ње 
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по сле ди ца за кљу че ња овог спо ра зу ма на од ре ђи ва ње ко нач ног ста-
ту са Ко со ва.
Кључ не ре чи: Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, Европ ска 

уни ја, Ко со во, Ре пу бли ка Ср би ја, Ре зо лу ци ја Са ве та без-
бед но сти 1244 (1999), прав ни основ, чл. 103 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу ЕУ

1. ПРЕД ЛОГ СПО РА ЗУ МА О СТА БИЛИЗАЦИЈИ 
И ПРИ ДРУ ЖИ ВА ЊУ ИЗ МЕ ЂУ ЕУ И КОСОВА 

И ПИ ТА ЊЕ СТА ТУ СА КО СО ВА

30. апри ла 2015. го ди не Европ ска ко ми си ја (Ко ми си ја) је 
усво ји ла и 4. ма ја 2015. го ди не упу ти ла Са ве ту Европ ске уни је (ЕУ) 
и Европ ском пар ла мен ту (Пар ла мент) пред лог од лу ка за за кљу че-
ње у име ЕУ, Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу 
ЕУ и Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју, као јед не стра не, и 
Ко со ва* као дру ге стра не. (Пред лог ССП са Ко со вом*).1) Са вет ЕУ 
је дао сво ју са гла сност за пот пи си ва ње спо ра зу ма 22 ок то бра 2015. 
го ди не. 27. ок то бра у Стра збу ру пот пи сан је ССП са Ко со вом.2) 02. 
но вем бра 2015. го ди не Ко сов ска скуп шти на је ра ти фи ко ва ла ССП. 
За сту па ње на сна гу ССП-а са Ко со вом нео п ход но је да Европ ски 
пар ла мент да са гла сност на за кљу че ње овог уго во ра и ко нач но да 
га усво ји Са вет ЕУ.3) Европ ски зва нич ни ци оче ку ју да ће сту пи ти 
на сна гу у пр вој по ло ви ни 2016. го ди не.4) ССП са Ко со вом, уко ли ко 
сту пи на сна гу, би ће пр ви уго вор из ме ђу ЕУ и Ко со ва*.

1) Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Ero pean Union and the Euro pean Ato-
mic Energy Com mu nity, of the one part, and Kosovо*, on the ot her part, Co un cil of the EU, 
Brus sels, 2 Oc to ber 2015 (OR. en) 10728/1/15 Rev 1. Зве зди ца иза ре чи „Ко со во“ пра ће на 
је фу сно том у ко јој сто ји: “This de sig na tion is wit ho ut pre ju di ce to po si ti ons on sta tus, and 
is in li ne with UN SCR 1244/1999 and the ICJ Opi nion on the Ko so vo dec la ra tion of in de pen-
den ce”.

 Пре го во ри ко ји су ре зул ти ра ли из ра дом На цр та ССПа во ђе ни су у три рун де фор мал них 
пре го во ра (28/10/2013, 27/09/2013 2/05/2014) и глав ним пре го во ри ма на ко ји ма је па ра-
фи ран на црт тек ста спо ра зу ма 25/04/2014.

2) У име ЕУ ССП је пот пи са ла Ви со ка пред став ни ца за спољ ну и без бед но сну по ли ти ку 
Фе де ри ка Мо ге ри ни (Fe de ri ca Mo ge ri ni) и Ко ме сар за европ ску до бро су сед ску по ли ти ку 
и пре го во ре о про ши ре њу Јо ха нес Хан (Jo han nes Hahn).

3) Ви ди чл. 218 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ.(Con so li da ted ver sion of the Tre aty on the Fun-
cti o ning of the Euro pean Union, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, C 326/47-390, 26. 
10. 2012).

4) Ви ди, на при мер, из ја ву Ко ме са ра за до бро су сед ску по ли ти ку и пре го во ре о про ши ре њу 
да ту при ли ком пот пи си ва ња ССП-а са Ко со вом. Sta bi li sa tion and As so ci a tion Agre e ment 
(SAA) bet we en the Euro pean Union and Ko so vo sig ned http://www.con si li um.euro pa.eu/en/
press/press-re le a ses/2015/10/27-ko so vo-eu-sta bi li sa tion-as so ci a tion-agre e ment, 10/1/ 2015.
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Екс пла на тор ним ме мо ран ду мом ко ји је са чи ни ла ра ди обра-
зло же ња Пред ло га ССП-а са Ко со вом* кон ста ту је се да је текст 
ССП-а мо де ли ран пре ма слич ним при ме ри ма из ре ги о на, узи ма ју-
ћи у об зир ње го ву „‘EU-only’ при ро ду и спе ци фич но сти Ко со ва“ 
и ука зу је се, да је „бит но под ву ћи да се ССП из ме ђу ЕУ и Ко со ва 
мо же за кљу чи ти на на чин ко ји по шту је ста но ви шта др жа ва чла ни-
ца по пи та њу ста ту са Ко со ва“.5)

У сво јим зва нич ним до ку мен ти ма ЕУ ко ји се ти чу за кљу че-
ња ССП-а са Ко со вом, Ко со во се обе ле жа ва на на чин ко ји је већ 
уоби ча јен у ЕУ и пред ви ђен, из ме ђу оста лог, До го во ром о ре ги о-
нал ном пред ста вља њу и са рад њи по стиг ну тим у ди ја ло гу из ме ђу 
Бе о гра да и При шти не.6) На и ме, ра ди озна ча ва ња Ко со ва ко ри сти 
се озна ка „Ко со во плус зве зди ца (*)“ са пра те ћом фу сно том ко ја 
гла си:

„ово озна ча ва ње не пре ју ди ци ра по зи ци ју о ста-
ту су, и у скла ду је са Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти 
1244/1999 и Са ве то дав ним ми шље њем Ме ђу на род ног су-
да прав де о де кла ра ци ји о не за ви сно сти Ко со ва“.7)

Са вет ЕУ је при ли ком одо бра ва ња пот пи си ва ња ССП-а са 
Ко со вом усво јио и „Де кла ра ци ју у име ЕУ“ сле де ће са др жи не:

„Од лу ка да се пот пи ше Спо ра зум о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу под усло вом ње го вог ка сни јег за кљу че ња, 
укљу чу ју ћи прав ни основ ко ји се ко ри сти у овом слу ча ју, 
не пре ју ди ци ра по зи ци ју др жа ва чла ни ца (ЕУ) по пи та њу 
ста ту са и не пред ста вља при зна ње Ко со ва* као не за ви сне 
др жа ве од стра не ЕУ, ни ти кон сти ту и ше при зна ње по је-

5) Co un cil De ci sion (EU) 2015/1988 of 22 Oc to ber 2015, on the sig ning, on be half of the Union, 
of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and the Euro-
pean Ato mic Energy Com mu nity, on the one part, and Ko so vo (*), of the ot her part., Of fi cial 
Jo ur nal of the Euro pean Union, 6.11.2015 (Од лу ка о пот пи си ва њу ССП-а са Ко со вом).

 Ви ди и: Re com men da tion for a Co un cil De ci sion ap pro ving the con clu sion, by the Euro pean 
Com mis sion, on Be half of the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity, of the Sta bi li za tion and 
As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and the Euro pean Ato mic Energy Com-
mu nity, of the one part, and Ko so vo*, of the ot her part, Brus sels, 30.04.2015. COM (2015) 
182 fi nal.

6) До го вор о ре ги о нал ном пред ста вља њу и срад њи (Бри сел, 24. фе бру ар 2012), http://kim.
gov.rs/pre go va rac ki-pro ces.php, 15/11/2015.

7) „This de sig na tion is wit ho ut pre ju di ce to po si ti ons on sta tus, and is in li ne with UN SCR 
1244/1999 and the ICJ Advi sory Opi nion on the Ko so vo dec la ra tion of in de pen den ce“ Ме ђу-
тим, озна ча ва ње са ве то дав ног ми шље ња „Ko so vo dec la ra tion of in de pen den ce“ не тре ба 
ту ма чи ти та ко да озна ча ва да је Ко со во из да ло де кла ра ци ју о не за ви сно сти, већ ка ко је 
уста но вио Ме ђу на род ни суд прав де, то је учи ње но ван ин сти ту ци о нал ног окви ра При-
вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве на Ко со ву. Скра ће ни на чин из ра жа ва ња не би тре ба-
ло да за ма гли су шти ну са ве то дав ног ми шље ња по пи та њу иден ти те та ауто ра де кла ра-
ци је о не за ви сно сти.
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ди них чла ни ца у том свој ству уко ли ко оне ни су прет ход-
но пред у зе ле тај ко рак.“8)

Члан 2 Пред ло га ССП-а са Ко со вом гла си:
„Ни је дан од из ра за, ре чи или де фи ни ци ја ко ји су 

упо тре бље ни у овом Спо ра зу му, укљу чу ју ћи ту и Анекс 
и про то ко ле, не пред ста вља ју при зна ње Ко со ва од ЕУ као 
не за ви сне др жа ве ни ти пред ста вља ју при зна ње по је ди-
них др жа ва чла ни ца (ЕУ) Ко со ва у том свој ству уко ли ко 
прет ход но ни су пред у зе ле та кав ко рак“.

Пред лог ССП-а са Ко со вом, иако „ста ту сно не у тра лан“, 
оста вља отво ре ним број на пи та ња ко ја се ти чу ста ту са Ко со ва (те-
ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је), ме ђу ко ји ма до ми ни ра пи та ње по сто-
ја ња аде кват ног прав ног осно ва за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом*, 
пи та ње овла шће ња за за кљу чи ва ње ССП-а на стра ни Ко со ва*, уло-
га Ре пу бли ке Ср би је у про це су за кљу че ња ССП-а са Ко со вом и по-
сле ди це за кљу че ња овог спо ра зу ма по Ре пу бли ку Ср би ју, и мо жда 
нај зна чај ни је пи та ње ути ца ја овог спо ра зу ма на ре ша ва ње пи та ња 
ко нач ног ста ту са Ко со ва.9)

2. ПРО БЛЕМ ПРАВ НОГ ОСНО ВА  
ЗА ЗА КЉУ ЧЕ ЊЕ ССП-А СА КО СО ВОМ

Ко ми си ја је у Екс пла на тор ном ме мо ран ду му као прав ни 
основ за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом на ве ла чл. 217 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу ЕУ (су штин ски основ), као и па ра гра фе чл. 218 
ко ји ма се ре гу ли ше по сту пак за кљу чи ва ња спо ра зу ма о при дру жи-
ва њу (про це ду рал ни основ).10)

8) Co un cil De ci sion (EU) 2015/1988 of 22 Oc to ber 2015, on the sig ning, on be half of the Union, 
of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and the Euro-
pean Ato mic Energy Com mu nity, on the one part, and Ko so vo (*), of the ot her part., Of fi cial 
Jo ur nal of the Euro pean Union, 6.11.2015, L 290/4-L 290/6.

9) Рас пра ва у овом члан ку не тре ба да бу де схва ће на та ко да се њо ме ис цр пљу ју сва прав-
на (и дру га) пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве зи са евен ту ал ним за кљу че њем, при ме ном и 
по сле ди ца ма за кљу че ња и при ме не ССП-а са Ко со вом.

10) Ко ми си ја је као основ на ве ла и чл. 218 (7) и 218 (6)(а)(и) и чл. 218 (8) (2) Уго во ра о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је ко ји ма се ре гу ли ше по сту пак за кљу че ња Спо ра зу ма 
о при дру жи ва њу. Ви ди: Pro po sal for a Co un cil De ci sion on the con clu sion, on be half of 
the Euro pean Union, of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean 
Union and the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity, on the one part, and of Ko so vo*, of the 
ot her part, Brus sels, 30.4.2015 COM(2015) 181 fi nal 2015/0094-95 (NLE).

 У Екс пла на тор ном ме мо ран ду му ко ји се ти че за кљу че ња ССП-а са ЕУРО А ТО МОМ на-
ве ден је чл. 101 Уго во ра о осни ва њу Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју. (Ви ди: 
Con so li da ted Ver sion of the Tre aty Esta blis hing the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity 
(2010/C 84/01), Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, 30.03.2010, C84/41-C84-42.) Ка-
ко се су штин ска раз ма тра ња ко ја су об у хва ће на овим члан ком јед на ко ти чу и јед ног и 
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Пре ма чл. 21711) Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ:
„Уни ја мо же за кљу чи ти са јед ном или ви ше др жа-

ва или ме ђу на род них ор га ни за ци ја спо ра зу ме ко ји ма уста-
но вља ва асо ци ја ци ју ко ја укљу чу је ре ци проч на пра ва и 
оба ве зе, за јед нич ку ак ци ју и по себ не по ступ ке.“12)

У Екс пла на тор ном ме мо ран ду му и Од лу ци Са ве та о пот пи-
си ва њу ССП-а са Ко со вом на во ди се да се „пот пи си ва њем Спо ра-
зу ма (ССП) не до во ди у пи та ње по зи ци ја др жа ва чла ни ца о ста ту су 
Ко со ва, о ком ће се од лу чи ва ти у скла ду са њи хо вом на ци о нал ном 
прак сом и ме ђу на род ним пра вом“13), али се не обра зла же (су штин-
ски) прав ни основ за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом. Ста но ви ште 
Ко ми си је по пи та њу мо гућ но сти за кљу че ња ССП-а са Ко со вом, 
ко је је при хва тио Са вет ЕУ, из ра же но је на оп шти на чин у Сту ди ји 
из во ди во сти ССП-а из ме ђу ЕУ и Ко со ва* (Сту ди ја из во ди во сти)14), 
као и Екс пла на тор ном ме мо ран ду му са др жа ном у Пре по ру ци Са-
ве ту ЕУ за до но ше ње од лу ке о отва ра њу пре го во ра о ССП из ме ђу 
ЕУ и Ко со ва. (Екс пла на тор ни ме мо ран дум о отва ра њу пре го во-
ра).15)

Сту ди ја из во ди во сти са мо на во ди као мо гућ ност за кљу че ње 
уго во ра са ен ти те ти ма ко ји ни су су ве ре не др жа ве. На и ме, у њој се 
ка же да

„мо гућ ност Уни је да за кљу чу је ме ђу на род не спо ра-
зу ме ни је огра ни че на на оп ште при зна те не за ви сне др жа-
ве или ме ђу на род не ор га ни за ци је. Та кви спо ра зу ми мо гу 
се за кљу чи ти са би ло ко јим ен ти те том у по гле ду ко јих 
дру га уго вор на стра на при хва та мо гућ ност за кљу че ња 
спо ра зу ма ко ји би био ре гу ли сан ме ђу на род ним јав ним 
пра вом. У про шло сти, ЕУ је за кљу чи ла не ко ли ко ме ђу на-
род них спо ра зу ма са ен ти те ти ма ко ји ни су су ве ре не др-

дру гог уго во ра, и ка ко би по што ва ли огра ни че ње у по гле ду бро ја стра на, рас пра ву о чл. 
101 Уго во ра о осни ва њу ЕУРО А ТОМ-а као осно ву за кљу че ња ССП-а са Ко со вом ће мо 
ов де из о ста ви ти, уз на по ме ну да је су штин ски иден тич на рас пра ви о за кљу че њу ССП-а 
из ме ђу ЕУ и Ко со ва.

11) Бив ши чл. 310 Уго во ра о Европ ској за јед ни ци.

12) Под ву као аутор.

13) Пре ам бу лар ни део, т. 6 Од лу ке о по пи си ва њу ССП-а са Ко со вом.

14) Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment and the Co un cil on a on a 
Fe a si bi lity Study for a Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union 
and Ko so vo*, COM (2012) 602 fi nal, 10 Oc to ber 2012. (Да ље: Сту ди ја из во ди во сти).

15) Re com men da tion for a Co un cil De ci sion aut ho ri zing the ope ning of ne go ti a ti ons on a Sta-
bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we en the Euro pean Union and Ko so vo*, Brus sels, 
22.4.2013 COM (2013) 200 fi nal.
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жа ве. Сход но то ме, Уни ја мо же за кљу чи ти та кав спо ра зум 
са тре ћим др жа ва ма уко ли ко су њи хо ве по ли тич ке и суд-
ске (ju di cial) вла сти спо соб не да обез бе де да се од ред бе 
спо ра зу ма по шту ју, при ме њу ју и им пле мен ти ра ју.“16)

Ме ђу тим, Ко ми си ја се ни је ду бље упу шта ла у рас пра ву о 
аде кват ном прав ном осно ву за кљу че ња ССП-а са ен ти те ти ма ко-
ји ни су су ве ре не др жа ве. Спо ра зу ми о при дру жи ва њу су по себ ни 
спо ра зу ми ЕУ ко јим се на ре ла тив но све о бу хва тан на чин ре гу ли шу 
од но си ЕУ и др жа ва ко је ни су чла ни це ЕУ. Ко ми си ја је у при лог 
свог ста но ви шта о мо гућ но сти за кљу чи ва ња спо ра зу ма са не др-
жав ним ен ти те ти ма на ве ла при мер за кљу че ња из ве сних спо ра зу-
ма са не др жав ним ен ти те ти ма. ЕУ је за кљу чи ла не ко ли ко уго во ра 
са Хонг Кон гом, Ма ка ом17) и Па ле стин ском осло бо ди лач ком ор га-
ни за ци јом.18) Ме ђу тим, ови спо ра зу ми, ко ји се ти чу ре ад ми си је и 
из ве сних обла сти тр го вин ске са рад ње иако ука зу ју на мо гућ ност 
за кљу чи ва ња ме ђу на род них спо ра зу ма са ен ти те ти ма ко ји ни су 

16) Сту ди ја из во ди во сти, стр. 2-3.

17) Ви ди: Co un cil De ci sion 2004/424/EC of 21 April 2004 con cer ning the con clu sion of the 
Agre e ment bet we en the Euro pean Com mu nity and the Ma cao Spe cial Ad mi ni stra ti ve Re gion 
of the Pe o ple’s Re pu blic of Chi na on the re ad mis sion of per sons re si ding wit ho ut aut ho ri sa-
tion, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean Union, 30. 04. 2004, L143/97-L143/98; Co un cil De ci-
sion       2004/80/EC of 17 December 2003 concerning the conclusion of the                Agreement b etween 
the Eur o pean Com mu nity and th e Government  o f t he Hong Kon g Speci al  Adminis tr ative 
 Re gi on  of the  Pe ople’s  Re public of China  on the readmission of persons residing  without 
auth or is ation, Of fi cial Journal  of the  Eu ro pean Union,  2 4.1.2004,  L17/23 -L 17 /24.

 П оре д ових  сп оразума, с а  Мак аом  и Хонг Ко нгом за кљ учени су  и  угов ори из области 
трговине (посебно текстилом) и авиотранспорту. За листу уговора са Макаом види: 
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1447982098045&text=macao%20agreement&scop
e=EURLEX&type=quick&lang=en, 15/11/2015.

 За уговоре са Хонг Конгом, види: Agreement in the form of an Exchange of Letters between 
the European Community and Hong Kong amending the Agreement between the European 
Economic Community and Hong Kong on trade in textile products to take into account the 
expected accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Nor-
way and the Kingdom of Sweden to the European Union – Exchange of Notes, Official Jour-
nal L 94, 26.4.1995.; Council Regulation (EEC) No 903/76 of 8 April 1976 concluding the 
Agreement between the European Economic Community and Hong Kong on trade in textile 
products , Protocol to the Agreement between the European Economic Community and Hong 
Kong on trade in textile products, Official Journal, L 108, 26.4.1976, p. 1–18.

18) Proposal for a Council Decision on a Community position in the Joint Committee on the 
implementation of Article 66 of the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on 
Trade and Cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine 
Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank 
and the Gaza Strip, of the other part, COM/2005/0397 final; Euro-Mediterranean Interim As-
sociation Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one 
part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Au-
thority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part – Protocol 1 on the arrangements 
applying to imports into the Community of agricultural products originating in the West Bank 
and the Gaza Strip - Protocol 2 on the arrangements applying to imports into the West Bank 
and the Gaza Strip of agricultural products originating in the Community – Protocol 3 con-
cerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative 
cooperation – Final Act – Joint Declarations – Declaration by the European Community.



Александар В. Гајић Правни основ споразума о стабилизацији...

259

др жа ве а ко ји ма је при зна та из ве сна ме ра ме ђу на род но прав ног су-
бјек ти ви те та не мо гу пред ста вља ти аде ква тан осло нац при ли ком 
до но ше ња за кљу ча ка о мо гућ но сти за кљу че ња ССП-а са Ко со вом 
у скла ду са чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ, ко јим је из ри-
чи то пред ви ђе но да се за кљу чу ју са „др жа ва ма или ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма“.

Ко ми си ја сто ји на ста но ви шту да „при дру жи ва ње Ко со ва ЕУ 
ни је у су ко бу са чи ње ни цом да др жа ве чла ни це има ју раз ли чи те 
по зи ци је по пи та њу ста ту са Ко со ва пре ма ме ђу на род ном пра ву. 
Ме ђу тим, пре ци зна прав на при ро да спо ра зу ма тре ба да бу де утвр-
ђе на на кра ју пре го во ра, има ју ћи у ви ду ње го ву ак ту ел ну са др жи ну 
и узи ма ју ћи у об зир прав ни кон текст“.19)

У Екс пла на тор ном ме мо ран ду му ко јим се обра зла же пред-
лог за отва ра ње пре го во ра са Ко со вом, Ко ми си ја је на ве ла да

„члан 218 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ пред ви ђа 
по сту пак ко ји тре ба сле ди ти за пре го ва ра ње о спо ра зу ми-
ма из ме ђу Уни је и тре ћих зе ма ља, укљу чу ју ћи ту и слу-
чај спо ра зу ма о при дру жи ва њу. Пре го ва ра ње и, у ка сни јој 
фа зи, пот пи си ва ње и за кљу чи ва ње та квих спо ра зу ма не 
мо же пред ста вља ти при зна ва ње Ко со ва као др жа ве, ни ти 
од ЕУ ни ти од ње них др жа ва чла ни ца. За пра во, Ко со во 
ни је у мо гућ но сти да се при дру жи мно гим ме ђу на род ним 
ин стру мен ти ма. Ме ђу тим, у ин те ре су је ЕУ и ми ра и без-
бед но сти да Ко со во по шту је фун да мен тал не прин ци пе 
са др жа не у ме ђу на род ним ин стру мен ти ма у под руч ји ма 
као што су по што ва ње људ ских пра ва или ме ђу на род на 
тр го ви на при др жа ва ју ћи се ових ре ле вант них ин стру ме-
на та уко ли ко окол но сти то до зво ле и уну тар Европ ске 
пер спек ти ве.“20)

Очи глед но је да је Ко ми си ја у овим обра зло же њи ма прак тич-
но „за о би шла“ пи та ње ис пу ње но сти усло ва из чл. 217 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу ЕУ (спо ра зу ми о при дру жи ва њу). Са дру ге стра не 
Ко ми си ја је учи ни ла не спор ним да се Ко со во не мо же сма тра ти не-
за ви сном др жа вом. Су прот но пред ло гу Ко ми си је, да се пре ци зна 
при ро да спо ра зу ма утвр ди на ка ра ју пре го во ра, то ни је учи ње но.

Бу ду ћи да је Ко со во те ри то ри ја под ме ђу на род ном упра вом, 
Ко ми си ја је ба ве ћи се пи та њем ме ђу на род ног при су ства ка Ко со ву 
из не ла сле де ће ста но ви ште:

19) Студија изводивости, стр. 4.

20) Експланаторни меморандум – отварање преговора са ЕУ, стр. 3. Нажалост, анекс који 
садржи директиве за преговоре о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Косова 
је поверљив (classified) и нисмо у могућности да га коментаришемо.
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„Ме ђу на род но при су ство на Ко со ву не пред ста вља 
пре пре ку да ко сов ске вла сти при ме њу ју оба ве зе ко је про-
из ла зе из ССП-а. Та кав спо ра зум не би био у су прот но-
сти са Ре зо лу ци јом 1244 (1999). у са гла сно сти је са са да-
шњим при су ством УН МИК-а на Ко со ву.“21)

Ко ми си ја ни је пру жи ла би ло ка кво обра зло же ње због че-
га за кљу че ње ССП-а са Ко со вом ни је су прот но Ре зо лу ци ји 1244 
(1999), од но сно да је у са гла сно сти са „са да шњим при су ством УН-
МИК-а“. У овом кон тек сту ва ља на по ме ну ти да су Ре зо лу ци ја 1244 
и Устав ни оквир УН МИК-а са став ни део ме ђу на род ног пра ва, и да 
се за кљу че њем ма ког спо ра зу ма не мо гу пре ју ди ци ра ти, ума њи ва-
ти или ме ња ти овла шће ња Спе ци јал ног пред став ни ка ге не рал ног 
се кре та ра УН.22)

Ко ми си ја у Сту ди ји из во ди во сти ста ла је на ста но ви ште да 
при су ство на Ко со ву тзв. Ме ђу на род не упра вљач ке гру пе (In ter-
na ti o nal Ste e ring Gro up for Ko so vo) ко је је окон ча но 2012. го ди не, 
не пред ста вља пре пре ку за кљу че њу ССП-а са Ко со вом. Ко ми си-
ја је ста но ви шта да ће на кон окон ча ња при су ства ове гру пе, ко ја 
је кон ста то ва ла да је Ко со во су штин ски им пле мен ти ра ло од ред бе 
Све о бу хват ног пла на за ре ша ва ње ста ту са Ко со ва, „ЕУ пре у зе ти 
ис так ну ти ју уло гу на Ко со ву“.23) Ме ђу тим, ак тив но сти Ме ђу на род-
не упра вљач ке гру пе су ван окви ра Ре зо лу ци је 1244 и ни у ком слу-
ча ју се не мо гу укло пи ти у окви ре „ста ту сне не у трал но сти“ бу ду ћи 
да је њи хо ва функ ци ја би ла у скла ду са не при хва ће ном иде јом Ах-
ти са ри је вог пла на о над зи ра ној не за ви сно сти Ко со ва.24)

Ба ве ћи се пи та њем уло ге ЕУЛЕКС-а, Ко ми си ја је за кљу чи ла 
да је

„цен трал ни циљ ми си је ЕУ за вла да ви ну пра ва, 
ЕУЛЕКС, да по мог не и по др жи ко сов ске вла сти у кључ-

21) Студија изводивости, стр. 4. 

22) Вид. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo, International Court of Justice, Advisory Opinion of 22 July 2010, ICJ 
Reports 2010., пара. 85, 88.

23) Студија изводивости, стр. 4. Овај закључак је у складу са закључцима са двадесетог 
састанка Међународне управљачке групе за Косово од 8 феб. 2011 године (Брисел). 
Twelfth meeting of the International Steering Group for Kosovo (8th February 2011, Brussels, 
Belgium),

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsee/dv/0511_03_/ 
0511_03_en.pdf, 15/11/2015.

24) Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo’s future status, UN. Doc. 
S/2007/168, 26 March 2007. Нацрт резолуције Савета безбедности који је био зансован на 
идејама из Ахтисаријевог плана никада није изнет на гласање пред Савет безбедности 
будући да је било очигледно да не може бити прихваћен. Za detalje vid. Kosovo Advisroy 
Opinion, paras 66-72.
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ним под руч ји ма вла да ви не пра ва, по ли ци ји, пра во су ђу и 
ца ри на ма. Ње гов ман дат об у хва та из ве сне из вр шне од го-
вор но сти. Уко ли ко спо ра зум о при дру жи ва њу бу де за кљу-
чен, ова ми си ја ЕУ ће, уну тар сво јих под руч ја де ло ва ња, 
по др жа ти ко сов ске вла сти у им пле мен та ци ји та квог спо-
ра зу ма“.25)

*

Ова, и дру га пи та ња ко ји ма се ба ви ла Ко ми си ја у кон тек-
сту рас пра ве о прав ном осно ву ССП-а са Ко со вом, не од но се се на 
прав ни основ за кљу че ња ССП-а са Ко со вом, већ се пре вас ход но 
ба ве по сто ја њем ми ни мал них усло ва за им пле мен та ци ју ССП-а са 
Ко со вом.

Ни је не у о би ча је но да се при ли ком раз ма тра ња пи та ња при-
је ма у ме ђу на род не ор га ни за ци је или за кљу чи ва ња уго во ра са 
не др жав ним ен ти те ти ма во ди рас пра ва о то ме да ли се од ре ђе ни 
ен ти тет мо же сма тра ти др жа вом за свр хе при је ма у ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју или за кљу че ња ме ђу на род ног уго во ра, и да се при 
то ме зна че ње пој ма др жа ве раз ли ку је од ње го вог де фи ни са ња пре-
ма оп штем ме ђу на род ном пра ву.26) Ме ђу тим, ово пи та ње је у рас-
пра ва ма о мо гућ но сти за кљу че ња ССП-а са Ко со вом из ли шно, бу-
ду ћи да ЕУ за у зи ма, на из ри чит на чин, „не у тра лан“ став по пи та њу 
ста ту са Ко со ва. На кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва, Са вет је 
до нео за кљу чак ко јим је „по здра вио кон ти ну и ра но при су ство ме-
ђу на род не за јед ни це за сно ва но на Ре зо лу ци ји 1244 (1999)“ и но ти-
рао да „др жа ве чла ни це тре ба да од лу че, у скла ду са сво јом на ци-
о нал ном прак сом и ме ђу на род ним пра вом, о њи хо вим од но си ма са 
Ко со вом.“27) До да нас овај став пред ста вља зва ни чан став ЕУ, ко ји 
је са др жан, из ме ђу оста лог, у Од лу ци Са ве та ЕУ ко јим одо бра ва 
пот пи си ва ње ССП-а са Ко со вом.28)

Иако је Ко ми си ја кон ста то ва ла да по сто ји прав на мо гућ ност 
за кљу че ња ССП-а са Ко со вом без об зи ра на не ре ше но пи та ње ко-

25) Студија изводивости, стр. 4. 

26) О питању појма државе за сврхе пријема у међународне организације, види, на пример: 
Frederic L. Kirgis, Jr. „Admission of ‘Palestine’ as a Member of a Specialised Agency and 
Withholding the Payment of Assessments in Response”, American Journal of Inernational 
Law, 84/1990, стр. 228.

27) Council Conclusions on Kosovo, Council of the EU, 2008c, 2851st External Relations Coun-
cil meeting, Brussels, 18 February 2008 (see http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_7720_
en.htm).

28) Види, преамбуларни део, т. (6).
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нач ног ста ту са Ко со ва, пи та ње аде кват ног прав ног осно ва за кљу-
че ња ССП-а са Ко со вом је оста ло отво ре но.

3. „ЕU-ONLY“ – БИ ЛО КО ЈА ЧЛА НИ ЦА ЕУ МО ЖЕ 
ДА СПРЕ ЧИ ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ ССП-А СА КО СО ВОМ

За раз ли ку од спо ра зу ма о са рад њи и при дру жи ва њу ко ји су 
за кљу че ни пре сту па ња на сна гу Ли са бон ског спо ра зу ма, за сту-
па ње на сна гу спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу ни је 
по треб но да бу де ра ти фи ко ван у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ. Због то га 
се овај уго вор и озна ча ва као „EU-only.“29) Ме ђу тим, бу ду ћи да је 
за за кљу че ње ССП-а са Ко со вом нео п ход на јед но гла сност чла ни ца 
ЕУ (од но сно од лу ка Са ве та ЕУ тре ба да бу де до не та јед но гла сно)30), 
би ло ко ја чла ни ца ЕУ мо же да осу је ти (оне мо гу ћи) за кљу чи ва ње 
овог спо ра зу ма, и то ка ко др жа ве ко је су при зна ле не за ви сност Ко-
со ва, та ко и оне ко је то ни су.

За го вор ни ци и те зе о не за ви сно сти Ко со ва, као и за го вор-
ни ци те зе о Ко со ву у са ста ву Р. Ср би је, мо гу јед на ко би ти, сва ко 
из сво јих раз ло га, у при лог те зе о по тре би за кљу че ња ССП-а са 
Ко со вом. Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли-
за ци ју од но са из ме ђу Бе о гра да и При шти не31) „да ни јед на стра на 
не ће бло ки ра ти, или под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју на пре дак дру ге 
стра не на ње ном пу ту ка ЕУ.“32) Ка ко је за кљу че ње ССП-а озна ча ва 
зна ча јан ко рак „на пу ту ка ЕУ“ не мо же се оче ки ва ти од Р. Ср би је 
да уче ству је у про це су „ло би ра ња“ да се спо ра зум не за кљу чи.33) 
Од чла ни ца ЕУ ко је ни су при зна ле не за ви сност Ко со ва та ко ђе се 
те шко мо же оче ки ва ти да се су прот ста ве за кљу че њу ССП-а са Ко-
со вом.34), с об зи ром на јед но гла сност по пи та њу „европ ске бу дућ-

29) Иако се не захтева ратификација у чланицама ЕУ, по природи ствари, овај споразум 
може бити предмет дебате у парламентима и владама држава чланица ЕУ у складу 
уставним процедурама како би се дале одговарајуће инструкције представницима 
држава у Савету ЕУ на који начин да гласају.

30) Чл. 218 (8) Уговора о функционисању ЕУ.

31) (Брисел, 19 Април 2013). Текст споразума је доступан на (http://kim.gov.rs/pregovaracki-
proces.php).

32) Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа (Брисел, 19 Април 
2013). Текст споразума је доступан на (http://kim.gov.rs/pregovaracki-proces.php).

33) Ов тезу потврђује и гласање представника Срба у Косовској скупштини за ратификацију 
ССП-а, као и чињеница да су званичници Србије поздравили ратификацију ССП-а са 
Косовом. Види на пример http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/2084506/Pri%C
5%A1tina+nije+potpisala+SSP+kao+dr%C5%BEava.html, 15/11/2015.

34) О политици ЕУ по питању Косова, види, на пример, Wolfgang Koeth, „State Building 
without a State:The EU’s Dilemma in Defening Its Relations with Kosovo“, European For-
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но сти Ко со ва“ и од ред бе ССП-а са Ко со вом о ње го вој неј пре ју ди-
ци је лој при ро ди у по гле ду ста ту са Ко со ва.

4. МО ГУЋ НОСТ ИЗ НО ШЕ ЊА СПОРНОГ 
ПИ ТА ЊА ПРЕД СУД ПРАВ ДЕ ЕУ

У кон тек сту чи ње ни це да ни су све др жа ве чла ни це ЕУ при-
зна ле не за ви сност Ко со ва, као и од ред би ССП-а да за кљу чи ва ње 
овог спо ра зу ма не пред ста вља при зна ва ње не за ви сно сти од ЕУ 
или чла ни ца ко је ни су при зна ле не за ви сност Ко со ва*, по себ но 
да је Ко со во те ри то ри ја под ме ђу на род ном упра вом у скла ду са 
Ре зо лу ци јом 1244 (1999), за кљу чи ва ње ССП-а са Ко со вом би се 
те шко мо гло под ве сти под од ред бе ко ји ма се ре гу ли ше за кљу чи ва-
ње уго во ра са др жа ва ма или ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма ка ко је 
пред ви ђе но чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. Ка ко је по сто ја-
ње аде кват ног прав ног осно ва (на че ло аде кват ног прав ног осно ва) 
ну жно за пра во ва ља но за кљу чи ва ње ССП-а са Ко со вом, би ло ко ја 
др жа ва чла ни ца ЕУ, Европ ски пар ла мент, Са вет или Ко ми си ја, мо-
гу за тра жи ти ми шље ње од Су да прав де ЕУ да ли је пред ло же ни 
спо ра зум у скла ду са Уго во ром о ЕУ и Уго во ром о функ ци о ни са њу 
ЕУ.35)

У том слу ча ју Европ ски суд прав де би био су о чен са пи та-
њем да ли се Ко со во мо же сма тра ти др жа вом за по тре бе за кљу че-
ња ССП-а, у сми слу чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. Док се 
у „по ли тич ка раз ма тра ња“ ово пи та ње мо же раз ма тра ти на флек-
си би лан на чин, Суд прав де ЕУ би био су о чен са пи та њем да ли се 
Ко со во мо же сма тра ти др жа вом за по тре бе за кљу че ња ССП-а, да 
ли су ис пу ње ни дру ги усло ви (о че му ће би ти ре чи ка сни је) или да 
ли по сто ји не ки ал тер на ти ван прав ни основ за за кљу че ње ССП-а 
са Ко со вом, на при мер у им пли цит ним овла шће њи ма ЕУ. Од го-
вор Су да прав де ЕУ би био или не га ти ван (не мо же се за кљу чи ти 
ССП са Ко со вом у сми слу чл. 217), или уко ли ко Суд прав де ЕУ 
де кла ри ше да је Ко со во др жа ва (што би би ло у су прот но сти, из-
ме ђу оста лог са Ре зо лу ци јом 1244 и по зи ци јом по је ди них др жа ва 
чла ни ца ЕУ, као и по ли ти ци ЕУ да је пи та ње ста ту са Ко со ва ствар 
на ци о нал не прак се и ме ђу на род ног пра ва) чла ни це ЕУ ко је ни су 
при зна ле Ко со во би ве ро ват но оне мо гу ћи ле за кљу че ње ССП-а са 
Ко со вом. Суд прав де ЕУ би те шко мо гао да ста не на за кљу чак да 

eign affairs Revies, 15/2010, стр. 227-247; Wolfgang Koeth, „Bosnia, Kosovo and the EU: Is 
Accession Possible without Full Sovereignty?“ European Institute of Public Administration 
Scope (EIPASCOPE), 1/2012, стр. 31-36.

35) Република Србија, будући да није чланица ЕУ, нема могућности да ово питање изнесе 
пред Суд правде ЕУ.
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је за кљу че ње ССП-а са Ко со вом мо гу ће са мо с об зи ром на ње гов 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет као те ри то ри је под ме ђу на род-
ном упра вом, бу ду ћи да је чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ, 
за кљу че ње спо ра зу ма о при дру жи ва њу ре зер ви са но за др жа ве и 
ме ђу на род не ор га ни за ци је. Из ве сно је да би у слу ча ју по кре та ња 
овог, ни ма ло јед но став ног, пи та ња пред Су дом прав де ЕУ, за кљу-
че ње ССП-а са Ко со вом би ло или знат но про лон ги ра но или пот пу-
но оне мо гу ће но.

По сту пак пред Европ ским су дом прав де по пи та њу са гла сно-
сти ССП-а са Ко со вом са кон сти ту тив ним уго во ри ма ЕУ (по себ но 
чл. 217 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ) би мо гло да се по кре не до 
мо мен та за кљу че ња ССП-а са Ко со вом, од но сно до из ра жа ва ња 
по стан ка Са ве та на оба ве зи ва ње ССП-ом са Ко со вом.36) На кон тог 
мо мен та, ва же ње ССП-а са Ко со вом је пред мет ме ђу на род ног пра-
ва, а др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ, Са ве ту и Пар ла мен ту би оста ла мо-
гућ ност по кре та ња по ступ ка у ком би мо гло да се раз ма тра пи та ње 
са гла сно сти од лу ка о за кљу че њу ССП-а са Ко со вом (од лу ке Са ве-
та ЕУ) са Уго во ром о ЕУ и Уго во ром о функ ци о ни са њу ЕУ.

5. УЛО ГА УН МИК-A И СА ГЛАСНОСТИ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ре пу бли ка Ср би ја ни је би ла уче сни ца у пре го во ри ма ни ти 
се пред ви ђа да бу де стра на уго вор ни ца ССП-а са Ко со вом*. Пред-
ло гом ССП-а са Ко со вом ни је из ри чи то пред ви ђе на ни мо гућ ност 
из ја шња ва ња Ре пу бли ке Ср би је по пи та њу за кљу че ња овог спо ра-
зу ма, ни ти се пред ви ђа мо гућ ност уче шћа пред став ни ка Р. Ср би је 
у те ли ма фор ми ра ним ССП-ом са Ко со вом*.

Чл. 144 (1) ССП-а са Ко со вом* сти пу ли ше да „стра не ће одо-
бри ти овај Спо ра зум у скла ду са соп стве ним про це ду ра ма“. Про-
це ду ра ЕУ је де фи ни са на чл. 118 Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. 
Ме ђу тим, ка да је реч о Ко со ву ово пи та ње је ви ше не го про бле ма-
тич но бу ду ћи да је Ко со во, пре ма ме ђу на род ном пра ву, те ри то ри ја 
у са ста ву Р. Ср би је под ме ђу на род ном упра вом.

Бу ду ћи да су Ре зо лу ци ја 1244 и Устав ни оквир УН МИК-а са-
став ни део ме ђу на род ног пра ва37), за кљу че ње ССП-а не би тре ба ло 

36) Види: Alan Dashwood, Micjael; Doungan, Barry Rodger, Eleonor Spaventa, Derrick Wayatt, 
Whzatt and Dashwood’s European Union Law, Hart Publishing, 6th ed., Oxford-Portland, 
2011, str. 398-939.

37)  Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect 
of Kosovo, International Court of Justice, Advisory Opinion of 22 July 2010, ICJ Reports 
2010, paras. 85-121.
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да „за о би ђе“ про це ду ру пред ви ђе ну по гла вљем 8 Устав ног окви ра 
УН МИК-а.

Пре ма по гла вљу 8 Устав ног окви ра УН МИК-а, овла шће ња 
и ду жно сти ко ја су ре зер ви са на за Спе ци јал ног пред став ни ка ге-
не рал ног се кре та ра об у хва та ју, из ме ђу оста лог (м) „за кљу чи ва ње 
спо ра зу ма са др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у свим 
пи та њи ма об у хва ће ним ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти 1244 
(1999)“. Са дру ге стра не, пре ма па ра гра фу 5.6 Устав ног окви ра УН-
МИК-а „При вре ме не ин сти ту ци је са мо у пра ве у обла сти спољ них 
по сло ва мо гу оства ри ва ти ме ђу на род ну и спољ ну са рад њу „укљу-
чу ју ћи по сти за ње и фи на ли зо ва ње спо ра зу ма. Те ак тив но сти тре ба 
да бу ду ко ор ди ни ра не са Спе ци јал ним пред став ни ком ге не рал ног 
се кре та ра УН“. Дру гим ре чи ма, ка ко се ССП-ом са Ко со вом ре гу-
ли ше мно штво од но са, укљу чу ју ћи ту и пи та ња ве за на за спољ-
ну по ли ти ку и без бед ност, Спе ци јал ни пред став ник ге не рал ног 
се кре та ра, да би уго вор мо гао да бу де пра во ва ља но за кљу чен, би 
тре ба ло да из ра зи свој при ста нак на за кљу че ње ССП-а са Ко со вом.

Бу ду ћи да је Ко со во са став ни део Ре пу бли ке Ср би је, Р. Ср-
би ја би мо гла, у за себ ној ко му ни ка ци ји, да из ра зи при ста нак на 
за кљу че ње ССП-а са Ко со вом чи ме би на из ве стан на чин би ло 
ако не у пот пу но сти от кло ње но, он да знат но ре лак си ра но пи та ње 
прав ног осно ва за кљу че ња ССП-а са Ко со вом. На и ме, иако Ко со во 
фи гу ри ра као уго вор на стра на, Ср би ја би сво јим при стан ком омо-
гу ћи ла пра во ва ља но за кљу че ње ССП-а. Без об зи ра на евен ту а лан 
став др жа ва чла ни ца по пи та њу ну жно сти из ра жа ва ња при стан ка 
Ре пу бли ке Ср би је, то би пред ста вљао акт ко јим би Ре пу бли ка Ср-
би ја из ра зи ла, на не дво сми слен на чин, сво ју по зи ци ју о „европ ској 
бу дућ но сти Ко со ва“ као са став ног де ла Ре пу бли ке Ср би је.

Ка ко је у Пр вом спо ра зу му о прин ци пи ма нор ма ли за ци је 
од но са Вла да Ре пу бли ке Ср би је пре у зе ла оба ве зу да не спре ча ва 
Ко со во на пу ту ка ЕУ, да се Ко со во у ССП-у са Ко со вом озна ча-
ва на на чин пред ви ђен До го во ром о ре ги о нал ном пред ста вља њу 
и са рад њи чи ни се да не ма пре пре ка да Ре пу бли ка Ср би ја из да де-
кла ра ци ју ко јом из ра жа ва свој при ста нак на за кљу че ње ССП-а са 
Ко со вом. Ово по себ но бу ду ћи да спо ра зу ми ко ји су по стиг ну ти у 
ди ја ло гу Бе о гра да и При шти не, на тај на чин по ста ју прав но оба-
ве зу ју ћи за Ко со во у њи хо вим од но си ма са ЕУ и Р. Ср би ју чи не, 
на прав но оба ве зу ју ћи на чин, не за о би ла зним чи ни о цем „европ ске 
бу дућ но сти Ко со ва“.
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6. ОД НО СИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И КОСОВА* 

У КОН ТЕК СТУ ССП-А СА КО СО ВОМ – 
ПРОЦЕС НОР МА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ОД НО СА

Члан 5 ССП-а са Ко со вом*, оба ве зу је Ко со во* на „кон ти ну-
и ра но ан га жо ва ње у прав цу ви дљи вог и одр жи вог на прет ка у од-
но си ма са Ср би јом и ефек тив не са рад ње са ми си ја ма За јед нич ке 
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке…“ Ове оба ве зе пред ста вља ју 
су штин ске прин ци пе овог Спо ра зу ма, а у слу ча ју да се Ко со во не 
при др жа ва оба ве за са рад ње, „ЕУ мо же пред у зе ти ме ре ко је сма-
тра при клад ним, укљу чу ју ћи ту и су спен зи ју це ло куп ног или де ла 
Спо ра зу ма“.

Кон ти ну и ра но ан га жо ва ње у прав цу ви дљи вог и одр жи вог 
на прет ка у од но си ма са Ср би јом кон кре ти зо ва но је чл. 13 ССП-а са 
Ко со вом, ко јим је пред ви ђе но да „по ли тич ки ди ја лог, по по тре би, 
до при но си про це су нор ма ли за ци је од но са из ме ђу Ко со ва и Ср би-
је“,38) као и да

„овај про цес тре ба да обез бе ди да обе (и Ср би ја и 
Ко со во) мо гу на ста ви ти њи хо ве европ ске пу те ве, док из-
бе га ва ју да јед на дру гу бло ки ра ју у овом на по ри ма, и тре-
ба по сте пе но да во ди све о бу хват ној нор ма ли за ци ји од но-
са из ме ђу Ко со ва и Ср би је, у фор ми прав но оба ве зу ју ћег 
спо ра зу ма, са из гле ди ма да обе бу ду у мо гућ но сти да вр-
ше сво ја пра ва и ис пу ња ва ју сво је оба ве зе.“39)

Ко со во се ССП-ом са Ко со вом, по себ но оба ве зу је:
„(а) да им пле мен ти ра у до број ве ри све спо ра зу ме 

по стиг ну те у ди ја ло гу са Ср би јом; (б) да у пот пу но сти 
по шту је прин цип ин клу зив не ре ги о нал не са рад ње; (ц) да 
ре ша ва кроз ди ја лог и у ду ху ком про ми са дру га отво ре на 
пи та а ња, на осно ву прак тич них и одр жи вих ре ше ња и да 
са Ср би јом са ра ђу је по ну жним тех нич ким и прав ним пи-
та њи ма...“

Док при ро да ових оба ве за Ко со ва до за кљу че ња ССП-а са 
Ко со вом мо же би ти спор на, од мо мен та сту па ња на сна гу ССП-а 
оне по ста ју пер фект не прав не оба ве зе Ко со ва пре ма ЕУ, чи је не по-
што ва ње мо же до ве сти до пред у зи ма ња раз ли чи тих ме ра, укљу чу-
ју ћи и су спен зи ју при ме не ССП-а са Ко со вом.

38) Чл. 13 ст. 1. ССП-а са Косовом.

39) Чл. 13 ст. 2. ССП-а с Косовом.
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Оба ве зе Ко со ва се мо гу по де ли ти у две основ не гру пе, оба-
ве зе са ве сног ис пу ња ва ња оба ве за ко је про из ла зе из спо ра зу ма по-
стиг ну тих у ди ја ло гу са Бе о гра дом, као и оба ве за пре го ва ра ња у 
до број ве ри ра ди по сте пе ног по сти за ња ци ља – нор ма ли за ци је од-
но са ко ји би ре зул ти рао за кљу че њем прав но оба ве зу ју ћег уго во ра 
са Ре пу бли ком Ср би јом.

Оба ве за пре го ва ра ња де фи ни са на је у ју ри спру ден ци ји ме-
ђу а род них су до ва и ар би тра жа. Ка ко је ис та као Ме ђун род ни суд 
прав де у пред ме ту Ap pli ca tion of the In ter im Ac cord of 13 Sep tem ber 
1995 (FRY of Ma ce do nia v. Gre e ce)40):

„Ка ко је ис та као Стал ни суд ме ђу на род не прав де... 
оба ве за пре го ва ра ња по врх све га об у хва та ‘не са мо да се 
от поч ну пре го во ри, већ и да се во де ко ли ко је то мо гу ће 
ра ди за кљу че ња спо ра зу ма’. Не ма сум ње да ово не им-
пли ци ра ‘оба ве зу по сти за ња спо ра зу ма’ (Ra il way Traf-
fic bet we en Lit hu a nia and Po land, Advi sory Opi nion, 1931, 
P.C.I.J., Se ri es A/B, No. 42, p. 116; see al so Pulp Mills on 
the Ri ver Uru guay (Ar gen ti na v. Uru guay), Jud gment, I.C.J. 
Re ports 2010 (I), p. 68, pa ra. 150), или да се ну жно мо-
ра ју во ди ти ду гач ки пре го во ри (Ma vrom ma tis Pa le sti ne 
Con ces si ons, Jud gment No. 2, 1924, P.C.I.J., Se ri es A, No. 
2, p. 13). Ме ђу тим, др жа ве се мо ра ју по сту па ти та ко да 
су ‘пре го во ри сми сле ни’ (me a ning ful). Овај зах тев ни је 
оства рен, на при мер, ка да јед на од стра на ‘ин си сти ра на 
сво јој по зи ци ји без узи ма ња у раз ма тра ње мо гућ но сти да 
је из ме ни’ (North Sea Con ti nen tal Shelf (Fe de ral Re pu blic 
of Ger many/Den mark; Fe de ral Re pu blic of Ger many/Net her-
lands), Jud gment, I.C.J. Re ports 1969, p. 47, pa ra. 85; see 
al so Pulp Mills on the Ri ver Uru guay (Ar gen ti na v. Uru guay), 
Jud gment, I.C.J. Re ports 2010 (I), p. 67, pa ra. 146) или ка да 
оп стру и ра пре го во ре, на при мер, пре ки дом ко му ни ка ци ја 
или про у зро ко ва њем оду го вла че ња на нео прав дан на чин 
или за не ма ри ва њем до го во ре них про це ду ра (La ke La no ux 
Ar bi tra tion (Spain/Fran ce) (1957), Re ports of In ter na ti o nal 
Ar bi tral Awards (RI AA), Vol. XII,p. 307). Пре го во ри са ци-
љем по сти за ња спо ра зу ма та ко ђе им пли ци ра ју да ‘стра не 
тре ба да по све те ра зум ну па жњу ин те ре си ма дру ге стра-
не’. Као до каз ко ји се зах те ва за на лаз да је по сто ја ње ло-
ше ве ре (bad fa ith) (окол но сти ко је би оправ да ле ма ко ју 
стра ну ко ја зах те ва да се осло бо ди од из вр ше ња) ‘тре ба 

40) Judgment of 5 December 2001, ICJ Reports 2001, para. 132.
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да на сту пи не што ви ше од про па сти пре го во ра’ (Ar bi tra-
tion on the Tac na-Ari ca Qu e sti on (Chi le/Pe ru) (1925), RI AA, 
Vol. II, p. 930). То се мо же до ка за ти по сред ним до ка зи-
ма али оне не тре ба да бу ду пот кре пље не ‘спор ним ин-
фе рен ци ја ма већ ја сним и увер љи вим до ка зи ма ко ји во де 
та квом за кључ ку’ (ibid.).

Оба ве за пре го ва ра ња, од но сно во ђе ња по ли тич ког ди ја ло га, 
у ССП-у са Ко со вом де фи ни са на је с об зи ром на циљ ко ји тре ба да 
се по стиг не. Сто га она ни је од ре ђе на као пу ка оба ве за сред ста ва 
већ као оба ве за „ци ља“ од чи јег ис пу ње ња за ви си да ља суд би на 
Ко со ва у про це су европ ских ин те гра ци ја, укљу чу ју ћи ту и при ме-
ну ССП-а са Ко со вом.

7. ДА ЛИ СЕ ЧЛ. 17-19 ССП-А СА КО СО ВОМ  
(СА РАД ЊА СА ДР ЖА ВА МА КО ЈЕ СУ  

ПОТ ПИ СА ЛЕ ССП И ДР ЖА ВА МА  
КАН ДИ ДА ТИ МА ЗА ЧЛАНСTВО У ЕУ)  

ОД НО СИ НА РЕ ПУ БЛИ КУ СР БИ ЈУ?

Чл. 17-19 Пред ло га ССП са Ко со вом* пред ви ђа се оба ве за 
за по чи ња ња пре го вра са др жа ва ма ко је су пот пи са ле ССП са ЕУ 
ра ди за кљу че ња, у ро ку од две го ди не од сту па ња на сна гу ССП-а 
са Ко со вом, би ла те рал них уго во ра о ре ги о нал ној са рад њи.

По ста вља се пи та ње да ли се чл. 17 и 1941) од но си и на од но-
се Ко со ва и Ср би је. На и ме рок за за кљу че ње би ла те рал них кон вен-
ци ја је 2 го ди не, док чл. 13, ко ји ре гу ли ше од но се из ме ђу Ко со ва 
и Ср би је не про пи су је по се бан рок већ оба ве зу са рад ње ко ја ће 
по сте пе но до ве сти до нор ма ли за ци је од но са и ко нач но за кљу че ња 
уго во ра. Сто га је чл. 13 lex spe ci a lis у од но су на чл. 17-19 ССП-а 
са Ко со вом, и не од но си се на оба ве зе Ко со ва пре ма Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Спо ра зу ми са др жа ва ма, по себ но оним ко је су при зна ле не-
за ви сност Ко со ва, у кон тек сту ССП-а са Ко со вом, не мо гу се ту ма-
чи ти као ак ти ко јим се пре ју ди ци ра пи та ње ста ту са Ко со ва. По ред 
то га, бу ду ћи да је реч о „ре ги о нал ној са рад њи“, оба ве за је Ко со ва 
да по шту је од ред бе До го во ра о ре ги о нал ном пред ста вља њу и са-

41) Kosovo shall foster its cooperation and conclude, should objective circumstances so permit, 
conventions on cooperation with any country candidate for EU accession not concerned by the 
SAP in the fields of cooperation covered by this Agreement and other areas of mutual interest 
for Kosovo and these countries. Such conventions should aim to gradually align bilateral rela-
tions between Kosovo and those countries to the relevant part of the relations between the EU 
and Kosovo.
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рад њи, ко јим је пред ви ђе но да је „Ко со во*“ је ди ни на зив ко ји ће 
се ко ри сти ти у ови ри ма те са рад ње уз ре фе рен цу на Ре зо лу ци ју 
Са ве та без бед но сти 1244 (1999) и Са ве то дав но ми шље ње Ме ђу на-
род ног су да прав де по пи та њу јед но стра но про гла ше не не за ви сно-
сти Ко со ва. Основ би ла те рал них уго во ра о ре ги о нал ној са рад њи 
био би ССП са Ко со вом, и сто га оне не би мо гле да пре ју ди ци ра ју 
оба ве зе Ко со ва пре ма ССП-у са Ко со вом, укљу чу ју ћи ту и оба ве зу 
да у про це су ре ги о нал не са рад ње исту па на на чин пред ви ђен До-
го во ром о ре ги о нал ном пред ста вља њу и са рад њи, ко ји је, пре ма 
од ред би чл. 13 ССП-а са Ко со вом прав но оба ве зу ју ћи за Ко со во.

8. ДА ЛИ ОБА ВЕ ЗА ЗА КЉУ ЧЕ ЊА УГО ВО РА  
СА КО СО ВОМ ПРО ИЗ ЛА ЗИ ИЗ ССП-А  

СА СР БИ ЈОМ?

Чл. 15 ССП-а са Ср би јом се пред ви ђа да ће Ср би ја „за по че ти 
пре го во ре са др жа ва ма ко је су већ пот пи са ле Спо ра зум о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу ра ди за кљу чи ва ња би ла те рал них уго во ра 
о ре ги о нал ној са рад њи...“ као и да та кви уго во ри тре ба да бу ду 
за кљу че ни у ро ку од две го ди не од сту па ња на сна гу Спо ра зу ма. 
Спрем ност Ср би је да за кљу чи ова кве уго во ре ће би ти услов за да-
љи раз вој од но са из ме ђу Ср би је и ЕУ. Ср би ја ће за по че ти слич не 
пре го во ре са пре о ста лим др жа ва ма у ре ги о ну ка да ове бу ду пот пи-
са ле Спра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.“

Ка ко Ко со во* ни је др жа ва, и има ју ћи у ви ду ста ту сно не-
у трал ну по зи ци ју ЕУ по пи та њу др жав но сти Ко со ва*, из ССП-а 
ко ји ве зу је Ср би ју не про из ла зи оба ве за за кљу че ња уго во ра са Ко-
со вом.

9. СТА ТУС КО СО ВА ПРЕ МА ССП-У  
СА СР БИ ЈОМ

Уну тар ЕУ не би би ло прав но при хва тљи во да се пи та ње са-
да шњег и ко нач ног ста ту са Ко со ва* ре ша ва на на чин ко ји би иг но-
ри сао ССП са Ср би јом, ко ји је, не спор но, оба ве зу ју ћи за ЕУ. Ово 
по себ но за то што је њи ме, да кле ме ђу на род ним уго во ром, из ра же-
на оп шта по зи ци ја ЕУ по пи та њу ста ту са Ко со ва.

Чл. 135 ССП-а са Ср би јом42) пред ви ђе но је:

42)  Овај споразум је потписан априла 2008. године а ступио је на снагу 2013. године.
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„Овај Спо ра зум се не при ме њу је на Ко со ву ко је је 
тре нут но под ме ђу на род ном упра вом у скла ду са Ре зо лу-
ци јом Са ве та без бед но сти УН 1244 од 10 ју на 1999. го-
ди не. Ово не до во ди у пи та ње ста да шњи ста тус Ко со ва 
ни ти од ре ђи ва ње ње го вог ко нач ног по ло жа ја пре ма ис тој 
Ре зо лу ци ји.“

ССП са Ре пу бли ком Ср би јом пот пи сан је 29. апри ла 2008. го-
ди не, а сту пио је на сна гу тек 2013.43) Да кле, ње го во пот пи си ва ње 
и сту па ње на сна гу усле ди ло је тек на кон јед но стра но про гла ше-
не не за ви сно сти Ко со ва 17. фе бру а ра 2008. го ди не и на кон што су 
22 др жа ве чла ни це ЕУ при зна ле не за ви сност Ко со ва. По ред то га, 
од ред бе о огра ни ча ва њу те ри то ри јал ног до ма ша ја уго во ра су сми-
сле не је ди но ако се од но се на те ри то ри ју ко ја се на ла зи у са ста ву 
др жа ве са ко јом се за кљу чу је да ти ме ђу на род ни уго вор.

Под „са да шњим ста ту сом Ко со ва“ мо же се под ра зу ме ва ти 
са мо ста тус пре ма Ре зо лу ци ји 1244, као те ри то ри је под ме ђу на род-
ном упра вом у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је.44) ССП са Ср би јом, као и 
ССП са Ко со вом не пре ју ди ци ра ју пи та ње ак ту ел ног ста ту са ни ти 
пре ју ди ци ра ју ре ша ва ње ста ту са Ко со ва у скла ду са Ре зо лу ци јом 
1244.45)

43) За фактографију види:
 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm, 

15/11/2015.

44) Једностраним проглашењем независности Косова није дошло ни до измене Резолуције 
1244 и Уставног оквира УНМИК-а, нити је признање Косова од чланица ЕУ утицало 
на измене правног статуса Косова. Поред тога, пет држава чланица ЕУ није признало 
Косово (Шпанија, Грчка, Словачка, Румунија и Кипар) што онемогућава формирање 
једногласности у оквирима ЕУ у погледу статуса Косова. Међутим, и поред признања 
Косова од 22 чланице ЕУ, политички процес одређивања коначног статуса Косова није 
уследио након проглашења независности Косова 2008. године. Коначан статус Косова 
може бити утврђен само резолуцијом Савета безбедности којом се мења резолуција 1244. 
Питање статуса Косова је правно питање. Међутим, оно ће добити свој коначан одговор 
у „политичком процесу“. Хенри Перит, насупрот овом ставу, заступа тезу да је питање 
статуса политичко питање и указује да „уколико је нова резолуција Савета безбедности 
потребна да замени или појасни резолуцију 1244, позиција коју заузму чланице Савет 
безбедности неће бити утврђена на основу права већ на основу политичких разматрања 
унутар тих земаља. Чак и уколико Косово демонстрира да је „спремно“ за независност 
тако што испуњава све стандарде које је артикулисао УНМИК и учини јаке правне 
аргументе у прилог своје позиције, Русија и Кина ће вероватно, за рачун Србије, да се 
одупру косовској независности у Савету безбедности УН због сопствених забринутости 
због сецесионистичких тенденција Чеченије, Тибета и Тајвана“. (Henry H. Perritt, Jr. „Fi-
nal Status for Kosovo“, Chicago-Kent Law Review, vol. 80:3, 2005, стр. 10.) Аутор заговара 
тезу да би у случају постизања билатералног споразума између Београда и Приштине 
учинио сувишним сваку потребу за новом резолуцијом Савета безбедности УН. Ibidem, 
стр. 17. Види, такође и Vidmar, Jure, „Kosovo Advisory Opinion Scrutinised“, Leiden Jour-
nal of International Law, vol. 24 (2), 2011, стр. 355-383.

45) С обзиром на правну природу основа статуса Косова као територије под међународном 
управом у саставу Републике Србије, статус Косова може бити измењен једино изменом 
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Alek san dar V. Ga jic

LE GAL BA SIS OF THE STA BI LI SA TION  
AND AS SO CI A TION AGRE E MENT BET WEEN 
THE EURO PEAN UNION AND KO SO VO* AND 

PO SI TION OF THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
Pro po sal of the Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment bet we-

en the Euro pean Union and the Euro pean Ato mic Energy Com mu nity, 
of the one part, and Ko so vo*, on the ot her part, (the SAA with Ko so vo) 
ra i ses a num ber of is su es con nec ted with the qu e sti on of the sta tus of 
Ko so vo. Sin ce Ko so vo is not a sta te in ac cor dan ce with the in ter na-
ti o nal law, and sin ce con clu sion of the SAA with Ko so vo is wit ho ut 
pre ju di ce to the EU mem ber sta tes po si tion on the sta tus of Ko so vo nor 
re pre sent re cog ni tion of Ko so vo, the key qu e sti on is the qu e sti on of the 
le gal ba sis for the con clu sion of the SAA with Ko so vo, sin ce Ar tic le 
217 of the Tre aty on the Fun cti o ning of the EU re ser ve con clu sion of 
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the as so ci a tion agre e ments only for sta tes and in ter na ti o nal or ga ni za-
ti ons.

The aut hor al so con si ders the is sue of pos si ble ro le of the UN-
MIK and the Re pu blic of Ser bia in the pro cess of con clu sion of the 
SAA with Ko so vo and con se qu en ces of its con clu sion on the fi nal set-
tle ment of the Ko so vo sta tus.

Key words: Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment, Euro pean Union, Ko so-
vo, Re pu blic of Ser bia, Se cu rity Co un cil Re so lu tion 1244 (1999), Ar-
tic le 217 of the Tre aty on Fun cti o ning of the Euro pean Union

* Овај рад је примљен 23. новембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.



УДК 343.85(4-672EU)(497.11)

Прегледни  
рад

Српска политичка мисао 
број 4/2015.

год. 22. vol. 50.
стр. 275-291.

275

Зоран Ђурђевић
Криминалистичко-полицијска академија, Београд 

 
 

Ненад Радовић
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СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ ЗА СУПРОТСТАВЉАЊЕ 
КРИМИНАЛИТЕТУ И ЊИХОВ  

ЗНАЧАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ*

Сажетак
Те ро ри стич ки на па ди, ве ли ки број ми гра на та из ра том за-

хва ће них под руч ја Ази је и Афри ке, ор га ни зо ва ни и ви со ко тех-
но ло шки кри ми на ли тет, код мно гих гра ђа на су ство ри ли страх 
за лич ну и по ро дич ну без бед ност. Тре нут ни об ли ци са рад ње на 
ме ђу на род ном ни воу ви ше ни су до вољ ни, све че шће се го во ри о 
но вим опе ра тив ним мо де ли ма са рад ње, ко ји укљу чу ју и фор ми ра-
ње над на ци о нал них опе ра тив них је ди ни ца. Без бед ност ЕУ и гло-
бал на без бед ност су ме ђу соб но по ве за не и усло вље не ка те го ри је. 
Европ ском аген дом без бед но сти 2015-2020. го ди не, уна пре ђе ни 
су ин стру мен ти за су прот ста вља ње кри ми на ли те ту пред ви ђе ни у 
Стра те ги ји уну тра шње без бед но сти ЕУ из 2010. го ди не. По себ на 
па жња је по све ће на раз ме ни ин фор ма ци ја, опе ра тив ној са рад њи, 
обу ци и ис тра жи ва њи ма кри ми на ли те та. Ана лог но ге о граф ској 
по зи ци ји Ре пу бли ке Ср би је и же љи да по ста не мо чла ни ца ЕУ део 
ана ли зе је по све ћен прав ним и ин сти ту ци о нал ним ка па ци те ти ма 

* Рад је резултат истраживања на пројекту бр. III 47015 Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије
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Ре пу бли ке Ср би је за са рад њу. На кра ју, кри тич ки је ука за но на про-
бле ме и ме ре за уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње.
Кључ не ре чи:  кри ми на ли тет, стра те ги ја су прот ста вља ња кри ми на ли те-

ту, ме ђу на род на са рад ња, Европ ска уни ја, Ре пу бли ка Ср-
би ја

Др жа ве чла ни це Европ ске уни је (ЕУ) чи не ве ли ке на по ре да 
про стор ЕУ учи не отво ре ним, про спе ри тет ним и без бед ним ме-
стом за жи вот. Циљ је обез бе ди ти без бед ност и до ступ ност прав де 
без уну тра шњих гра ни ца. Ме ђу тим, пер цеп ци ја без бед но сти у по-
след њих де сет го ди на, на ро чи то ис тра жи ва ње спро ве де но у 2015. 
го ди ни,1) ука зу је на све ве ћу за бри ну тост гра ђа на. Те ро ри стич ки 
на па ди, ве ли ки број ми гра на та из ра том за хва ће них под руч ја Ази је 
и Афри ке, ор га ни зо ва ни и ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет, гло-
бал на фи нан сиј ска кри за код мно гих гра ђа на су ство ри ли осе ћај 
не си гур но сти и страх за лич ну и по ро дич ну без бед ност.

На Три на е стом Кон гре су Ује ди ње них на ци ја о пре вен ци ји 
кри ми на ли те та и кри вич ном пра во су ђу (До ха, од 12. до 19. апри ла 
2015. го ди не) ис так ну то је да су брз раз вој тех но ло ги ја, гло ба ли-
за ци ја и екс по нен ци јал ни раст гло бал ног тр жи шта ство ри ли ве ће 
мо гућ но сти за кри ми нал не ак тив но сти, ко је се исто вре ме но те же 
от кри ва ју. На ве де ни про це си се бр же раз ви ја ју од спо соб но сти др-
жа ва да пра те и прав но ре гу ли шу та кве про це се. Упра во, фраг мен-
тар но уре ђе не по је ди них при вред них обла сти и со фи сти ци ра ну 
тех но ло ги ју ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе ко ри сте за вр ше ње 
кри вич них де ла и сти ца ње ви со ких про фи та.2)

У на ве де ним усло ви ма, ка да кри ми на ли тет све ви ше по ста је 
гло бал ни про блем, по ста вља се ве ли ки број пи та ња, ме ђу ко ји ма 
су сва ка ко и:

1. Ко ли ко су тре нут ни мо де ли су прот ста вља њу кри ми на-
ли те ту ефи ка сни и на ко ји на чин се мо же ефи ка сни је 
ути ца ти на по сто је ће и мо гу ће без бед но сне про бле ме?

2. Да ли по зи тив ни прав ни окви ри обез бе ђу ју ефи ка сну 
осно ву за су прот ста вља ње са вре ме ним об ли ци ма кри-
ми на ли те та?

1) Euro pean Com mis sion, Spe cial Euro ba ro me ter 432 „Euro pe ans’ at ti tu des to wards se cu-
rity“,Euro pean Union, 2015.

2) Uni ted Na ti ons , New and Emer ging Forms of Cri me: Thre ats the World must Rec kon with, 
13th Uni ted Na ti ons Con gress on Cri me Pre ven tion and Cri mi nal Ju sti ce, Do ha, 12–19 April 
2015.          www.un.org/en/events/crimecongress2015/, доступ но:  2 3 -08.20 15 .
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3. Да ли са вре ме ни об ли ци кри ми на ли те та зах те ва ју но ви, 
над на ци о нал ни при ступ у по ступ ку раз ме не по да та ка, 
ис тра га ма и кри вич ном го ње њу учи ни ла ца?

Од го вор на на ве де на пи та ња зах те ва са гла сност на ме ђу на-
род ном ни воу. Тре нут но, по сто ји ве ли ка са гла сност за про ак тив ни 
при ступ кри ми на ли те ту. По сле ди це кри вич них де ла су све ве ће и 
за дру штво све не при хва тљи ви је, та ко да се до са да до ми нант ни ји, 
ре ак тив ни при ступ све ви ше ме ња про ак тив ним. Ин те гри сан, про-
ак ти ван при ступ је стра те шка ори јен та ци ја ра да по ли ци ја др жа ва 
чла ни ца ЕУ. То не зна чи пре ста нак ра да на уна пре ђе њу по сто је ћих 
мо де ла до ка зи ва ња. И ис тра ге мо гу има ти оп шту пре вен тив ну уло-
гу.3)

Зло чин и прав да на шли су се под уда ром гло ба ли за ци је што 
је до ве ло до уни фи ка ци је ин кри ми на ци ја кри вич них де ла.4) Огра-
ни че ни ре сур си др жа ва ука зу ју на нео п ход ност усва ја ња над на-
ци о нал ног, стра те шког окви ра за пре вен ци ју, ис тра ге и суд ско го-
ње ње, чи ја кон кре ти за ци ја под ра зу ме ва хар мо ни за ци ју прав них 
про пи са и стан дар да по сту па ња. Уса гла ша ва њем за ко на др жав не 
гра ни це ће пре ста ти да бу ду пре пре ка за ефи ка сну прав ну ре ак ци-
ју и за шти та учи ни о ци ма од кри вич не од го вор но сти. Др жа ве чла-
ни це ЕУ су по сти гле ве ли ки сте пен уса гла ше но сти за ко на, до нет 
је ве ли ки број прав них и по ли тич ких ака та, ме ђу ко ји ма су нај-
зна чај ни ји Стра те ги ја уну тра шње без бед но сти5) и Европ ска аген да 
без бед но сти 2015-20206). Без бед ност ЕУ и гло бал на без бед ност су 
ме ђу соб но по ве за не и усло вље не ка те го ри је, ре ак ци ја на кри ми на-
ли тет мо ра да бу де све о бу хват на и за сно ва на на ко хе рент ном ску пу 
ак тив но сти при хва ће них на на ци о нал ном и гло бал ном ни воу.7)

Тре нут ни мо де ли са рад ње, на ро чи то за јед нич ки ис тра жни 
ти мо ви, за јед нич ке опе ра ци је, раз ме на ин фор ма ци ја и до ка за зах-
те ва ју до дат но уна пре ђе ње, пре ци зни ји прав ни оквир, стан дар ди-
за ци ју ра да и уна пре ђе ње тех нич ких ка па ци те та. По се бан про блем 

3) R ory J. McMahon, Practical Handbook for  Profes sional  Inve stigators- 2nd ed., CRC Pre ss  
Tayl or  & Francis  Group,  B oca  R aton, 2 007 ,  p.173 -17 4. 

4) Драга на  Коларић ,  „Европск е инте гр аци је и  сузбијање корупције у приватном  сектору “, 
 Српска политичка  ми сао, б р. 4/2014, с тр. 93.

5)  Europea n Commissio n, „The EU  Inte rn al Secu rity Str at eg y  in Action:Five st eps  towards a 
mor e  secure Europe“,  Communic at i on from the Commission to the Counci l and the E uropean 
 Par liament, 25-26 .4.2010,  COM(2010 )  673 final.

6)  European Commission, The Europea n Agenda  on Securit y, Str asbourg, 2 8.4 .2015,  C OM-
(2015)  18 5 fi n al

7)  Ibi dem .
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је по ве ре ње,8) страх да се у по ступ ку раз ме не ин фор ма ци ја не ће 
по што ва ти стан дар ди њи хо ве за шти те.

1. КЉУЧ НИ БЕЗ БЕД НО СНИ ИЗАЗОВИ 
У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ

Пред у слов за из бор стра те шких при о ри те та ра да, ин те гри-
сан, про ак ти ван при ступ је иден ти фи ко ва ње фак то ра ре ле вант них 
за кри ми на ли тет. Про це на фак то ра се вр ши PE STEL ана ли зом.9) 
Ре ле вант ност фак то ра за ви си од вр сте кри вич них де ла и про сто ра 
њи хо ве ма ни фе ста ци је. Ма пи ра ње кри ми на ли те та до при но си лак-
шем раз у ме ва њу ге о про стор не ди стри бу ци је кри вич них де ла10).

Пер цеп ци ја без бед но сти ЕУ се зна чај но про ме ни ла у по след-
њих не ко ли ко го ди на. Про це нат гра ђа на ко ји те ро ри зам и вер ски 
екс тре ми зам ви де као је дан од нај ва жни јих без бед но сних иза зо ва 
се за 16% по ве ћао у 2015. го ди ни (49%)у од но су на 2011. го ди ну 
(33%). На су прот то га, сма њио се број ис пи та ни ка ко ји сма тра ју да 
су еко ном ска и фи нан сиј ска кри за ме ђу нај ва жни јим иза зо ви ма за 
без бед ност ЕУ (27% у 2015; 34% у 2011). Не што ма ње од че твр-
ти не сма тра да су си ро ма штво (23%, +5пп у по ре ђе њу са 2011.), 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет (23%, +2пп) и ко руп ци ја (23%, +8пп) 
нај ва жни ји фак то ри без бед но сти. Зна чај но је по ве ћан број ис пи та-
ни ка ко ји вер ски екс тре ми зам (20%, +14пп) и иле гал не ми гра ци је 
(19%, +3пп) сма тра ју нај ва жни јим без бед но сним иза зо ви ма. Не-
што ви ше од 10% ис та кло је да ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет 
(12%, +3пп), гра ђан ски или дру ги ра то ви (11%, +4пп) спа да ју у 
нај ва жни је без бед но сне иза зо ве ЕУ у овом тре нут ку.11)

По ли ти ка ЕУ усме ре на на су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном 
кри ми на ли те ту се за сни ва на ко ор ди на ци ји ак тив но сти др жа ва 
чла ни ца. У том про це су цен трал ну уло гу има Стал ни Ко ми тет за 
опе ра тив ну са рад њу уну тра шње без бед но сти (CO SI). За јед нич ки 
при о ри те ти се утвр ђу ју на осно ву про це не прет ње те шког и ор га-
ни зо ва ног кри ми на ли те та (Se ri o us and Or ga ni sed Cri me Thre at As-

8) Разло г то га су  и познати сл уч ајеви пр исл уш кивања  и пр ес ретања  е лектро нс ке  поште 
тр и францу ска предс едника (Жа ка  Ши рака,  Ни коле Сарк ози ја и Фр ан соа Олан да ).

9) PEST EL : P–полит ич ки  фактор и;  E–економ ск и факт ор и; S–социј ални ф ак тори; T– 
технол ошки фак тори;  E– фа ктори с ре дине;   L–п равн и фак тори .

10)  Ненад  Мил ић, „Н еке мог ућнос ти  а нализе г еопросторн е  ди ст риб уције кр ивичних  д ел а 
 у ра ду по ли циј е“, Жур на л  за кри м иналистику и право, Криминалистичк о-полици јск а 
академи ја, Беогр ад ,  бр . 1/2015, стр .  100.

11)  Eu ro pean C ommissio n,  Special Eu robarometer 432 „Europeans’ a ttitude s  towards  se curit y“ , 
 European  U nion,  2015, p.  1 9.
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ses sment–SOC TA). Про це ну ра ди сва ка кон крет на др жа ва чла ни ца 
а за под руч је ЕУ Евро пол.12) На осно ву иден ти фи ко ва них прет њи 
и ри зи ка вр ши се пла ни ра ње ме ра и по треб них ре сур са. Са вет ми-
ни ста ра за прав ду и уну тра шње по сло ве, на осно ву пре по ру ка до-
ку мен та SOC TA 2013,13) до нео је од лу ку о при о ри те ти ма. Де фи ни-
са ни при о ри те ти су део Европ ске мул ти ди сци пли нар не плат фор ме 
про тив кри ми нал них прет њи (EM PACT).14) Европ ском аген дом 
без бед но сти као при о ри те ти су од ре ђе ни ор га ни зо ва ни кри ми на-
ли тет, те ро ри зам и ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет.

1.1. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет
На под руч ју ЕУ је ак тив но око 3.600 ор га ни зо ва них кри ми-

нал них гру па. Нај ве ћи број у свом са ста ву има чла но ве раз ли чи-
тих на ци о нал но сти (70%).Ви ше од 40% има ју мре жни тип струк-
ту ре,15) њи хо ви чла но ви су са раз ли чи тих кон ти не на та. Све ви ше 
ли че на до бро ор га ни зо ва на мул ти на ци о нал на пред у зе ћа. Ла ко се 
и бр зо при ла го ђа ва ју но вим дру штве ним усло ви ма и по тре ба ма, 
укљу чу ју се у ле гал но по сло ва ње, док на не ле гал ном тр жи шту, ко-
ри сте спе ци ја ли сте, струч ња ке и ле гал не струк ту ре као по моћ у 
вр ше њу кри вич них де ла.

Ви ше од 30% ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па се ба-
ви по ли-кри ми нал ним ак тив но сти ма, од то га го то во по ло ви на је 
по ве за на са тр го ви ном нар ко ти ци ма, а 20% од тих гру па се ба ви 
тр го ви ном ви ше вр ста нар ко ти ка.16) Осим то га, све се ви ше ба ве 
фал си фи ко ва њем ро ба за ши ро ку по тро шњу и фал си фи ко ва њем и 
зло у по тре ба ма плат них кар ти ца.17)

Тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је у 2009. го-
ди ни ге не ри сао 870 ми ли јар ди до ла ра – што од го ва ра 1,5 %свет-
ског GDP.18) У до ку мен ту ко ји је, на зах тев Спе ци јал ног ко ми те-

12) З ор ан Ђурђ евић, Сл авица Јок ан ов ић ,  Славиша  С ов тић, „Метод е  процен е пр етњ е 
о д теш ког  и  орган из ов аног к ри ми на ла “, у з бо рнику:  Супротст ављање с авр еменим 
 облицима  кри ми налитет а- ан ал иза  стања ,  евр опски с та нд арди и   мере за унапређење, 
Криминал истичко –п олици јс ка академија,  Б е оград, 20 15 ,  стр. 31 8.

13) Eu ropea n P olice Offi ce, The EU Serious a nd  Organi sed Cri me Threat Asses sment (SOCTA), 
H ag , 2 013.

14) Co uncil oft he  European Union, „EMP ACT Term s  of Reference“,  Brussel s, 3 Oct ob er 2012, 
145 18 / 12 COSI 8 2  EN FOPOL 3 09.

15) E urope an  Police Offi ce,The EU Serious and Org anised Crime Threa t Assessment (SOCT A), 
op .  cit.,p .  33.

16) Ibidem., p. 3 3.

17) Ibi de m., p.  29 .

18) Un ite d Nations Offi ce  on Drugs and Crime , E stimating I llicit F ina nc i al Flo ws  R esultin g 
from  Dr ug Traf ficking  an d Othe r  Transnational Organized Crimes: Research Report, Vi-
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та Европ ског пар ла мен та за Ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко руп ци ју 
и пра ње нов ца, из ра ди ла гру па ауто ра, ми ни мал ни ди рект ни еко-
ном ски тро шко ви ода бра них кри вич них де ла ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла у ЕУ су: тр го ви на љу ди ма – 30 ми ли јар ди €; шверц ци га ре-
та – 11.3 ми ли јар ди €, из бе га ва ње по ре за на до да ту вред ност – 20 
ми ли јар ди €; пре ва ре по ве за не са по љо при вред ним и струк тур ним 
фон до ви ма – 3 ми ли јар де €; пре ва ре у ко ји ма су оште ће ни гра ђа ни 
ЕУ – 97 ми ли јар ди €; кра ђа мо тор них во зи ла – 4,25 ми ли јар ди €; 
фал си фи ко ва ње и зло у по тре ба плат них кар ти ца – 1.16 ми ли јар ди 
€.19)

1.2. Те ро ри зам

Ли ста те ро ри стич ких на па да из да на у дан је све ду жа, а број 
жр та ва све ве ћи. Свет ска јав ност би ла је уз др ма на 11. сеп тем бра 
2001. због те ро ри стич ког на па да у САД-у, у ко ји ма је по ги ну ло 
ско ро 3.000 љу ди. Ка да је у пи та њу Евро па, тре ба по ме ну ти се ри ју 
екс пло зи ја у Ма дри ду 11. мар та 2004. го ди не, ка да је уби је но 122 
и ра ње но 2.050 љу ди и се ри ју екс пло зи ја у Лон до ну 7. ју ла 2005. 
го ди не, ка да је уби је но 56, а по вре ђе но пре ко 700 ли ца.20) Ме ђу по-
след њи ма сва ка ко тре ба из дво ји ти те ро ри стич ки на пад на не дељ-
ник „Шар ли Еб до“ у Па ри зу 07.01.2015, у ко јем је уби је но 12 љу ди.

По сле те ро ри стич ких на па да у Ма дри ду, Европ ски са вет је 
25. мар та 2004. го ди не усво јио Де кла ра ци ју о бор би про тив те ро ри-
зма,21) чи ји је циљ био да се уна пре де ме ха ни зми за са рад њу по ли-
ци ја, без бед но сних и оба ве штај них слу жби. На ред не, 2005. го ди не 
до не та је Стра те ги ја за бор бу про тив те ро ри зма,22) ко јом је уве ден 
ко ор ди на тор за бор бу про тив те ро ри зма. Ме ђу по след њим ко ра-
ци ма је Про грам ко ји су 12. фе бру а ра 2015. го ди не пред ста ви ли 
чла но ви Европ ског са ве та за су прот ста вља ње те ро ри зму. Про грам 
се за сни ва на три сту ба: обез бе ђи ва њу си гур но сти гра ђа на; спре ча-
ва њу ра ди ка ли за ци је и очу ва њу основ них вред но сти; и са рад њи са 
ме ђу на род ним парт не ри ма. У мар ту 2015, Евро пол је пред ста вио 

enna, October 2011. www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_
flows_2011_web.pdf. 

19) Eur op ea n Parliament’s  S pecial  Com mittee on  Organi sed Crime,  Co rr uption  and Money Laun-
dering, „The Economic, Fina ncial &  S ocial Im pac ts of  Organ ised Crim e  i n the EU –S tu dy “,  
2013,  p.  1 0- 11. 

20) Зора н Ђ урђеви ћ, Криви ч на дела убиства: етиол ошке и  фе номеноло шк е  карактерист ик е, 
Служб ен и гласник, Београд,  стр. 204.

21) European Counc il, Dec la ration on com bating terror is m, 7906 /0 4,  Brusse ls, 29 March 2004.

22)  European Co unc il, The Europe an  Union Counter  Terrosima Strat eg y, 1449/4/05,  Brussel s,  30 
Nove mbe r  2005.
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пред лог за уна пре ђе ње раз ме не ин фор ма ци ја у обла сти бор бе про-
тив те ро ри зма (7272/15).23) Иде ја је да се у окви ру Евро по ла осну је 
Цен тар про тив те ро ри зма (EU Co un ter Ter ro rism Cen tre–ECTC).

1.3. Ви со ко тех но ло шки кри ми на ли тет

Нео вла шће но бри са ње, из ме на, при кри ва ње или на дру ги на-
чин чи ње ње не у по тре бљи вим ра чу нар ских по да та ка или про гра ма, 
бан кар ске пре ва ре, пре ва ре са плат ним кар ти ца ма, пре ва ре у при-
вред ном по сло ва њу, чи ње ње до ступ ним пор но граф ског ма те ри ја ла 
ли ци ма у раз ли чи тим де ло ви ма све та са мо су не ка од кри вич них 
де ла ко ја се мо гу из вр ши ти на ова кав на чин.

Не што ма ње од по ло ви не (47%) гра ђа на ЕУ сма тра да су до-
бро ин фор ми са ни о ри зи ци ма сај бер-кри ми на ла, што пред ста вља 
бла ги раст у од но су на 2013. го ди ну (44%). Ин тер нет ко ри сни ци 
су из ра зи ли ви сок сте пен за бри ну то сти за соп стве ну без бед ност: 
89% је ис та кло да из бе га ва да оста вља лич не по дат ке на мре жи; 
85% да је ри зик да се мо же по ста ти жр тва сај бер-кри ми на ла у по-
ра сту;73% сма тра да њи хо ви лич ни по да ци ни су си гур ни на сај то-
ви ма; 67% да ове ин фор ма ци је ни су си гур не ни у елек трон ским 
ба за ма по да та ка др жав них ор га на. Ви ше од по ло ви не ко ри сни ка 
ин тер не та у ЕУ су за бри ну ти да мо гу би ти жр тве пре ва ра ве за них 
за бан кар ске кар ти це, пре ва ра е-по штом или те ле фон ским по зи вом 
(57%). По ло ви на ко ри сни ка су слу чај но от кри ли де чи ју пор но гра-
фи ју на мре жи (52%). Ни во за бри ну то сти због сај бер-кри ми на ла је 
ви ши не го у 2013. го ди ни (+16пп).24)

Да би се са успе хом су прот ста ви ли овој вр сти кри ми на ла 
нео п ход но је уса гла си ти и син хро ни зо ва ти ак тив но сти ве ли ког 
бро ја аген ци ја ко је уче ству ју у по ступ ку до ка зи ва ња и ко је се мо гу 
ис ко ри сти ти за из вр ше ње кри вич ног де ла или ко ји ма се мо же на-
не ти не ка ште та. Ве ли ки до при нос у бор би про тив ви со ко тех но ло-
шког кри ми на ла да је Европ ски цен тар за сај бер–кри ми нал.

23) Cou nci l  of  the E urop ean Union, Proposals  f rom Eur op ol: Imp roving information and int-
elligence exchange in the a rea of c oun ter terro rism acro ss  t he  EU, 7272/15, Bru ss els, 16 
March 2015.

24) Europea n C ommission, Spe cial Euro baromete r  42, „Cyber security“, p. 4-5. 
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2. СТРА ТЕ ШКИ ПРИ СТУП ЕУ 

УНУТРАШЊОЈ БЕЗ БЕД НО СТИ

Сва ка др жа ва чла ни ца ЕУ је од го вор на за сво ју уну тра шњу 
без бед ност, ме ђу тим, без бед ност ЕУ је за јед нич ка од го вор ност др-
жа ва чла ни ца.

У ју ну 2014. го ди не, Европ ски са вет је по звао Ко ми си ју да 
до сре ди не 2015. пре и спи та и са но вим иза зо ви ма ускла ди Стра те-
ги ју уну тра шње без бед но сти из 2010. Ко ми си ја је пре ис те ка ро ка, 
28.4.2015. усво ји ла Европ ску аген ду без бед но сти 2015-2020, у ко-
јој су де фи ни са ни кон крет ни ала ти и ме ре за за јед нич ки рад у бор-
би про тив те ро ри зма, ор га ни зо ва ног и сај бер-кри ми на ла. Европ ска 
аген да без бед но сти је за јед нич ки про грам ЕУ и др жа ва чла ни ца у 
за шти ти основ них пра ва свих ње них гра ђа на.

Ко ми си ја и спе ци ја ли зо ва не аген ци је ЕУ за спро во ђе ње за-
ко на (Euro pol, Ce pol, Fron tex, EU-Li sa, EMCDDA, EASO и Euro-
just) не ма ју ауто ном на ис тра жна, опе ра тив на овла шће ња, она су у 
над ле жно сти зе ма ља чла ни ца. Ме ђу тим, Ко ми си ја и аген ци је пру-
жа ју по др шку др жа ва ма чла ни ца ма у про це ни за јед нич ких без бед-
но сних прет њи, из бо ру за јед нич ких при о ри те та ра да, ко ор ди на ци-
ји за јед нич ких опе ра тив них ак ци ја и кри вич ном го ње њу. Да би се 
оства рио све о бу хва тан, ре а лан и пре ма ре зул та ти ма усме рен при-
ступ, за са рад њу др жа ва чла ни ца и ЕУ по треб но је оства ри ти:25)

1. пу но по што ва ње основ них људ ских пра ва (без бед ност и 
основ на пра ва ни су кон фликт ни ци ље ви, то су ци ље ви 
до след не и ком пле мен тар не по ли ти ке);

2. ве ћу тран спа рент ност, од го вор ност и кон тро лу ин сти ту-
ци ја, ка ко би гра ђа ни у њих има ли по ве ре ње;

3. бо љу при ме ну, им пле мен та ци ју по сто је ћих прав них ин-
стру ме на та;

4. бо љи ме ђу а ген циј ски и ме ђу сек тор ски при ступ;
5. об је ди ни ти уну тра шњу и спо ља шњу ди мен зи ју без бед-

но сти.
По себ на вред ност по ли ти ке без бед но сти ЕУ је ди ја лог ЕУ 

са др жа ва ма кан ди да ти ма за про ши ре ње, су сед ним др жа ва ма, ре-
ле вант ним ме ђу на род ним и ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма као стра-
те шким парт не ри ма. У ци љу уна пре ђе ња са рад ње, ЕУ тре нут но 
ра ди на рас по ре ђи ва њу струч ња ка за без бед ност у сво је де ле га ци-

25) European Commi ssion, The Europ ea n Agenda on Sec urity, op. cit. , p. 3-4.
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је, ра ди на уна пре ђе њу ала та за раз ме ну ин фор ма ци ја, опе ра тив ну 
са рад њу,на обу ци и ис тра жи ва њу кри ми на ли те та.26)

2.1. Бо ља раз ме на ин фор ма ци ја
Ка ко би уна пре ди ли раз ме ну ин фор ма ци ја, фор му ли сан је 

Мо дел европ ске раз ме не ин фор ма ци ја (Euro pean In for ma tion Ex-
chan ge Mo del-EIXM).27)

По се бан пред мет раз ме не су ин фор ма ци је о кон тро ли гра-
ни ца, кре та њу љу ди и ро ба. Др жа ве чла ни це кон тро ли шу ћи сво-
ју гра ни цу кон тро ли шу гра ни це ЕУ. Шен ген ски ин фор ма ци о ни 
си стем (Schen gen In for ma tion System-SIS) је нај ви ше ко ри шће ни 
си стем за раз ме ну ин фор ма ци ја. Мо гућ но сти SIS-а су про ши ре-
не по чет ком 2015. та ко да је омо гу ће на и раз ме на ин фор ма ци ја о 
осум њи че ним за те ро ри зам. По се бан за да так је ана ли за ин ди ка-
то ра за про це ну ри зи ка, ко ји ма би се ефи ка сни је иден ти фи ко ва ли 
при пад ни ци те ро ри стич ких гру па.28) Пра ће ње кре та ња учи ни ла ца 
је кључ за су прот ста вља ње те ро ри стич ким и ор га ни зо ва ним кри-
ми нал ним гру па ма. Тре нут но се ра ди на ус по ста вља њу Еви ден ци-
је име на пут ни ка (Pas sen ger Na me Re cord-PNR). PNR је ефи ка сан 
алат за иден ти фи ка ци ју учи ни ла ца ко ји пу ту ју ћи из јед не у дру-
гу др жа ву на сто је да из бег ну кри вич ну од го вор ност.29) Шен ген ски 
ин фор ма ци о ни си стем се за јед но ко ри сти са Ин тер по ло вом ба зом 
по да та ка о укра де ним и из гу бље ним пут ним ис пра ва ма (Sto len and 
Lost Tra vel Do cu ments - SLTD). Ца рин ски ор га ни за раз ме ну ин-
фор ма ци ја ко ри сте The Cu stoms Advan ce Car go In for ma tion System.

Прум ски оквир30) пред ста вља мо дел за раз ме ну ин фор ма ци ја 
др жа ва ЕУ, за ауто мат ско по ре ђе ње ДНК про фи ла, оти са ка пр сти ју 
и по да та ка о ре ги стро ва ним во зи ли ма.31) ЕУ ин си сти ра на раз ме ни 
ин фор ма ци ја о ра ни јим осу да ма за шта се ко ри сти Европ ска елек-
трон ска ка зне на еви ден ци ја (Euro pean Cri mi nal Re cords In for ma tion 
System - EC RIS).

26) Ibide m. , p. 4.

27) Ibide m., p. 4.

28) Coun cil of  th e European U nio n, Follow-up t o  the sta te ment of  the Member s o f t he  European 
 C ou ncil of 1 2 February  2015 on counter‒terrorism:  Rep or t on i mp le mentation of meas ur es, 
Brussels ,  2 June 20 15 , 9422 /1 5.

29) ЕУ је закључила спора зуме PNR са САД, Ка надом и Аустралијом. 

30)  Cou n ci l  Decision  20 08 /615/JHA of  23  June 20 08  on the stepping u p of cr oss-bord er  cooper-
ation ,  particula rly in  co mbati ng t erroris m and  cross- border cr ime .

31)  М еђ ут им, неке  др жаве још н ис у у својиле потр ебн е п ра вн е акте и нису  се  технички 
повезал е са си стемом.
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На рав но, ово су са мо не ки од мо де ла раз ме не ин фор ма ци ја. 
Стра те шка ори јен та ци ја је да се Евро пол ко ри сти као пр ви из бор 
за раз ме ну ин фор ма ци ја. Евро по ло ва мре жа за си гур ну раз ме ну 
ин фор ма ци ја (SI E NA) омо гу ћа ва раз ме ну ин фор ма ци ја на брз и 
по у здан на чин ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма, са Евро по лом, и са тре-
ћим су бјек ти ма ко ји има ју Спо ра зум о са рад њи са Евро по лом. Тре-
нут но се ра ди на уна пре ђе њу Евро по ло вих ана ли тич ких ка па ци те-
та и ја ча њу мо де ла за шти те по да та ка.

2.2 Уна пре ђе ње опе ра тив не са рад ње
Ли са бон ски уго вор32) де фи ни ше прав ни оквир и плат фор му 

за ефи ка сну опе ра тив ну са рад њу. Ко ор ди на ци ја ак тив но сти и раз-
ме на по да та ка обез бе ђу ју ко хе рен тан европ ски од го вор на про бле-
ме кри ми на ли те та. Пр ви ни во је уса гла ша ва ње ак тив но сти из ме-
ђу са мих аген ци ја ЕУ. На ова кав на чин се обез бе ђу је ефи ка сност 
и еко но мич ност, из бе га ва ду пли ра ње ра да на истим пред ме ти ма. 
Дру ги ни во, пред ста вља ко ор ди на ци ја ак тив но сти из ме ђу по је ди-
них др жа ва чла ни ца ме ђу соб но и са аген ци ја ма ЕУ, а тре ћи аген ци-
ја и др жа ва чла ни ца ЕУ са тре ћим др жа ва ма, ко је ни су чла ни це ЕУ.

Кључ ни еле мент опе ра тив не са рад ње су за јед нич ке опе-
ра тив не ак ци је.33) По себ на па жња је по све ће на за јед нич ким ис-
тра жним ти мо ви ма ко ји се фор ми ра ју на од ре ђе но вре ме и за 
кон крет не слу ча је ве. Не мо гу ће је успе шно се су прот ста ви ти ме-
ђу на род ном кри ми на ли те ту без за јед нич ких ис тра жних ти мо ва и 
за јед нич ких ак ци ја.Са рад ња спе ци ја ли зо ва них је ди ни ца је би тан 
аспект су прот ста вља ња кри ми на ли те ту. Са рад ња из ме ђу фи нан-
сиј ских оба ве штај них слу жби (FI Us) и кан це ла ри ја за по вра ћај 
имо ви не (AROs) при ба вље не вр ше њем кри вич них де ла ути че на 
ефи ка сност бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. ЕУ ни је 
ус пе ла 2008. да усво ји ди рек ти ву о раз ме ни бан кар ских по да та ка 
због про ти вље ња Лук сем бур га и Аустри је, ко је су зах те ва ле да се 
слич ни усло ви на мет ну и не ким др жа ва ма ко је ни су чла ни це ЕУ 
(Швај цар ској, Мо на ку, Ан до ри, Сан Ма ри ну и Лих тен штај ну). На-
ве де ни про блем је пре ва зи ђен, ка да је Ор га ни за ци ја за еко ном ску 
са рад њу и раз вој (OECD) у Па ри зу 2014. усво ји ла Де кла ра ци ју о 
ауто мат ској раз ме ни ин фор ма ци ја у по ре ским пи та њи ма.34)

32)  Conferen ce of th e Representa tives of th e Governments of the M ember St ates , Treaty of 
L isbon am en ding the T reaty on E uro pean Union and the Treaty  establ ishing  th e Europea n 
 Co mmuni ty , Brus sels, 3 De ce mb er 2007,  CI G 14/07.

33) Приме р д обре сар ад ње је оп ер ац иј а Архимед ко ја  је спрове де на у септем бр у 2 014. на 
п од ру чју 34 држав е. 

34) Org anis ation fo r E co nomic Co-operat ion and Development, Declaration o n A utomatic 
E xc hange  of I nformati on  in  Tax Matt ers, http://w ww .oecd. org/ tax/tran spa rency/a uto ma tic-
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ЕУ тре нут но ра ди на фор ми ра њу цен та ра за са рад њу по ли-
циј ских и ца рин ских слу жби (Po li ce and Cu stoms Co o pe ra tion Cen-
tres - PCCCs) др жа ва чла ни ца. У ци љу по ве ћа ња бро ја PCCCs, ЕУ 
су фи нан си ра го ди шње кон фе рен ци је за раз ме ну ис ку ства и нај бо-
ље прак се.

Као по себ но ефи ка сан и ко ри стан ин стру мент у су прот ста-
вља њу кри ми на лу по ка зао се европ ски на лог за хап ше ње. Ме ђу-
тим, дру ги ин стру мен ти, као што су за мр за ва ње и од у зи ма ње имо-
ви не сте че не вр ше њем кри вич них де ла још увек се не ко ри сте у 
свим мо гу ћим слу ча је ви ма. Пре по ру ка је да су ди је у др жа ва ма чла-
ни ца ма што ви ше ко ри сте пред ност Европ ске пра во суд не мре же 
(Euro pean Ju di cial Net work-EJN) за ре а ли за ци ју европ ског на ло га 
за хап ше ње, за мр за ва ње и од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти. На ред ба 
за европ ску ис тра гу је још је дан прав ни ин стру мент од чи је им пле-
мен та ци је се оче ку ју до бри ре зул та ти. У Аген ди се пре по ру чу је 
ко ри шће ње Евро џа ста за ко ор ди на ци ју ис тра га и кри вич ног го ње-
ња. Осим то га, Евро џаст је ко ри стан и за пру жа ње прав не по мо ћи 
тре ћим др жа ва ма.35)

2.3. По др шка ак ци ји: тре нинг, финансирање, 
ис тра жи ва ње и ино ва ци је

У Аген ди је по себ но ис так ну та по тре ба да се си стем без бед-
но сти уна пре ди кроз обу ку, фи нан си ра ње и про мо ви са ње ис тра-
жи ва ња.

Европ ски по ли циј ски ко леџ (CE POL) де фи ни ше за јед нич-
ке на став не пла но ве и про гра ме. CE POL и на ци о нал не по ли циј ске 
ака де ми је су у оба ве зи да сво је про гра ме тре нин га при ла го де при-
о ри те ти ма из Аген де.

По себ но је ука за но на по тре бу да се обу ка су ди ја и суд ског 
осо бља ускла ди са при о ри те ти ма ЕУ. Аген дом се пред ви ђа да за 
та кву обу ку тре ба ис ко ри сти ти по сто је ћу струк ту ру Европ ске мре-
же за обу ку но си ла ца пра во суд них функ ци ја (EJTN) и Европ ског 
елек трон ског пор та ла пра ва и да љин ског уче ња. Та ко ђе, Ко ми си ја 
је осно ва ла Европ ски цен тар без бед но сти за обу ку ли ца ко ја уче-
ству ју у от кри ва њу и иден ти фи ка ци ји ну кле ар ног или ра ди о ак тив-
ног ма те ри ја ла ко ји је пред мет иле гал не тр го ви не.

exchange-of -informatio n/st andard-for-automati c-e xchan ge- of-financ ia l-informa tion- in -tax-
matt er s.htm дос ту пно: 3. 9. 20 15 .

35) Знач ајна заш тита о д  пр евара на  штету буџ ет а ЕУ о че кује  се  увође ње м  Канцеларије  
европ ск ог  јавно г  тужилаштва,  ко јем се  на јвише противи  Велика  Б ританија .
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Да би се дао аде ква тан од го вор на но ве без бед но сне иза зо ве 
у Аген ди је ис так ну та по тре ба за на уч ним ис тра жи ва њи ма, ко ја би 
до при не ла иден ти фи ка ци ји по тен ци јал них без бед но сних про бле-
ма и на чи на за ефи ка сно су прот ста вља ње.

3. МЕ СТО СР БИ ЈЕ У ЕВРОП СКОМ СИ СТЕМУ 
СУ ПРОТ СТА ВЉА ЊА КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТУ

Објек тив на ана ли за ме ста Ре пу бли ке Ср би је у европ ском 
си сте му без бед но сти под ра зу ме ва осврт на два аспек та: при ро ду 
кри ми на ли те та, на ро чи то тран сна ци о нал ног где је Ср би ја зе мља 
на чи јем под руч ју се вр ше кри вич на де ла или чи ји гра ђа ни су учи-
ни о ци кри вич них де ла на под руч ју дру гих др жа ва, као и прав ни и 
ин сти ту ци о нал ни ка па ци те ти Ср би је за уче шће у ме ђу на род ним 
ис тра га ма.

Да би се са гле дао ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет у Ми ни стар-
ству уну тра шњих по сло ва се тре нут но ра ди на из ра ди „Про це не 
прет ње од те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла“. Без овог стра те-
шког до ку мен та не мо гућ је из бор при о ри те та и де фи ни са ње пре-
по ру ка за по сту па ње по ли ци је. С об зи ром на ге о граф ску по зи ци-
ју Ср би је, тач ни је да пред ста вља део цен трал ног кра ка Бал кан ске 
ру те ко јом се кри јум ча ре нар ко ти ци и ми гран ти, као и чи ње ни це 
да на ши др жа вља ни уче ству ју у кри јум ча ре њу ко ка и на из Ју жне 
Аме ри ке, са рад ња са др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ је ну жност.

Пр ви за да так за успе шно су прот ста вља ње тран сна ци о нал-
ном кри ми на ли те ту је ефи ка сна за шти та др жав не гра ни це. У ци љу 
уса гла ша ва ња кон цеп та ин те гри са ног упра вља ња гра ни цом ко ји је 
раз ви ла ЕУ, а у скла ду са оба ве зом пред ви ђе ном Спо ра зу мом о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 8. но вем-
бра 2012. го ди не усво ји ла но ву Стра те ги ју ин те гри са ног упра вља-
ња гра ни цом у Ре пу бли ци Ср би ји, ко јом је за ме ње на Стра те ги ја из 
2006. го ди не.

Пра во суд на са рад ња Ре пу бли ке Ср би је са дру гим др жа ва ма 
се оства ру је на осно ву мул ти ла те рал них и би ла те рал них уго во ра.У 
ци љу уса гла ша ва ња на шег пра во суд ног си сте ма са стан дар ди ма 
ЕУ до не та је и На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа 2013-
2018. Ка да је реч о уза јам ном при зна ва њу пре су да у кри вич ним 
ства ри ма, на ше за ко но дав ство је де ли мич но ускла ђе но са Оквир-
ном од лу ком Са ве та 2008/947/ЈНА о уза јам ном при зна ва њу пре-
су да али ни је са Оквир ном од лу ком Са ве та 2009/829/ЈНА о уза-
јам ном при зна ва њу од лу ка о ме ра ма над зо ра као ал тер на ти ва ма 
при тво ру. Ка ко би се обез бе ди ла ускла ђе ност са про це ду ра ма у 
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из вр ше њу зах те ва за уза јам ну по моћ, сла њу и уру че њу про це сних 
до ку ме на та, сла њу зах те ва за уза јам ну по моћ, при вре ме ном пре ба-
ци ва њу ли ца у при тво ру, са слу ша њи ма пу тем ви део кон фе рен ци је 
или кон фе рен циј ског по зи ва, о ра ду за јед нич ких ис тра жних ти мо-
ва и за шти ти по да та ка би ће по треб не из ме не и до пу не За ко на о 
ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич ним ства ри ма.36)

Пре не го што по ста не мо чла ни ца ЕУ мо ра мо ин кор по ри ра-
ти и Оквир ну од лу ку 2002/584/ЈНА о европ ском на ло гу за хап ше-
ње и по ступ ку из ру че ња. Од ре ђе на уса гла ша ва ња су по треб на и са 
Оквир ном од лу ком 2009/315/ЈНА о ор га ни за ци ји и са др жа ју раз-
ме не ин фор ма ци ја из кри вич них еви ден ци ја из ме ђу др жа ва чла ни-
ца и Од лу ке 2009/316/ЈНА о ус по ста вља њу Европ ског ин фор ма ци-
о ног си сте ма кри вич них еви ден ци ја (EC RIS).37)

Јав но ту жи ла штво има 19 пот пи са них ме мо ран ду ма о са рад-
њи.38) Ту жи ла штво је име но ва ло и осо бу за са рад њу са Евро џа стом, 
ту жи ла штво раз ви ја са рад њу са Европ ском пра во суд ном мре жом и 
ак тив но уче ству је у ра ду ре ги о нал них мре жа ту жи ла ца.39)

По ли ци ја Ср би је је пот пи са ла 21 спо ра зум о по ли циј ској са-
рад њи са тре ћим зе мља ма, ме ђу ко ји ма су 15 чла ни це ЕУ. По ли ци-
ја је пот пи са ла спо ра зум о стра те шкој са рад њи са Евро по лом, као 
и опе ра тив ни спо ра зум (пот пи сан у ја ну а ру 2014. го ди не). Ус по-
ста вљен је ко му ни ка ци о ни линк пре ко Евро по ло ве Мре жне апли-
ка ци је за без бед ну раз ме ну ин фор ма ци ја (SI E NA). Та ко ђе, има мо 
пот пи са на 42 ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу и раз ме ни фи нан сиј ско-
оба ве штај них по да та ка са тре ћим др жа ва ма, од ко јих су 17 др жа ве 
чла ни це ЕУ.40)

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У на уч ним кру го ви ма ис ти че се да гло ба ли за ци ја пред ста-
вља тен ден ци ју свет ског раз во ја, по сле ди цу про це са мо дер ни за-
ци је дру штва.41) Мо дер ни за ци ја дру штва об у хва та те жњу да се на 
ви ши ни во по диг не де мо кра ти ја и вла да ви на пра ва.

36)  Европска комисија, Извештај о скри нингу: Поглавље 24 ‒ Правда, слобода и безбедност, 
MD 46/14, 15. 05. 2014.

37) Ibidem.

38)  http://www.rjt.gov.rs/ci/, доступно 25.08.2015.

39) Европ ска ко ми си ја, Из ве штај о скри нин гу, op. cit.

40) Ibi dem.

41) Алек сан дар Ко стић, „Гло ба ли за ци ја ‒ ана ло ги ја са про шлим вре ме ни ма“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, бр. 1/2015, стр. 228.
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Без бед ност под ра зу ме ва ди ја лог, без ко јег је не мо гу ће де-
фи ни са ти прав не прин ци пе над на ци о нал не са рад ње. Ре ле вант но 
прав но уре ђе ње је у ди рект ној ко ре ла ци ји са стан дар ди за ци јом 
по сту па ња.42) По себ но бит ни еле мен ти за ме ђу на род ну са рад њу 
су раз ме ну ин фор ма ци ја са аде кват ним ме ха ни зми ма за за шти ту 
по да та ка и уни фи ка ци ја кри вич ног, ма те ри јал ног и про це сног за-
ко но дав ства, ко јим ће се обез бе ди ти са рад ња а учи ни о ци ма ус кра-
ти ти мо гућ ност да из бег ну кри вич ну од го вор ност.

Иде ја о фор ми ра њу над на ци о нал них опе ра тив них је ди ни-
ца са да се чи ни да ле ко од ре а ли за ци је. Пр во, ни је по стиг нут аде-
ква тан сте пен уни фи ка ци је за ко на, дру го те шко да би се на овом 
ни воу, пре све га по ве ре ња, мо гло из вр ши ти ја сно раз гра ни че ње 
над ле жно сти на ци о нал них и над на ци о нал них ор га на. Са да је нео-
п ход но са рад њу усме ри ти на раз ме ну ин фор ма ци ја, уни фи ка ци ју 
за кон ских про пи са и ства ра ње прав ног окви ра за ефи ка сан рад за-
јед нич ких ис тра жних ти мо ва.

При о ри тет ни циљ Ср би је је пот пу но ускла ђи ва ње на шег за-
ко но дав ства са за ко но дав ством ЕУ, због че га је усво јен На ци о нал ни 
про грам за усва ја ње прав них те ко ви на Европ ске уни је (2013-2016). 
Дру ги би тан еле мент је по ди за ње на ви ши ни во ин сти ту ци о нал них 
ка па ци те та. Пре све га, уна пре ђе ње струч них ка па ци те та и функ-
ци о нал но сти мо де ла ор га ни за ци је др жав них ор га на, укљу чу ју ћи 
и раз вој мре же офи ци ра за ве зу и ата шеа за уну тра шње по сло ве у 
на шим ди пло мат ским пред став ни штви ма. Ор га ни зо ва ном кри ми-
на ли те ту мо же се успе шно су прот ста ви ти са мо до бро ор га ни зо ва-
на др жа ва и до бро ор га ни зо ва но пра во су ђе.43)

Са рад ња, по ве за ност свих су бје ка та ко ји уче ству ју у су прот-
ста вља њу кри ми на лу је ну жност, сва ко ко при па да си сте му без-
бед но сти мо ра да ти свој до при нос да се она уна пре ди. Успех у су-
прот ста вља њу те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на ли те ту упра во 
ле жи на са рад њи, а са рад ња на ме ђу соб ном по ве ре њу.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ђур ђе вић, Зо ран, Јо ка но вић, Сла ви ца, Сов тић, Сла ви ша, „Ме то де про це не 
прет ње од те шког и ор га ни зо ва ног кри ми на ла“, у збор ни ку: Су прот ста-
вља ње са вре ме ним об ли ци ма кри ми на ли те та-ана ли за ста ња, европ ски 

42) Sa ša Mi jal ko vić, Du šan Bla go je vić, „The ba sis of na ti o nal se cu rity in in ter na ti o nal law“, Jo-
ur nal of Cri mi nal si tics and Law, Aca demy of Cr mi na li stics and Po li ce Stu di es, Bel gra de, p. 
49.

43) Зо ран Сто ја но вић, Дра га на Ко ла рић, Кри вич но прав но су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми-
на ли те та, те ро ри зма и ко руп ци је, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 2014, стр. 31.



Зоран Ђурђевић, Ненад Радовић Стратешки правци Европске уније  ...

289

стан дар ди и ме ре за уна пре ђе ње, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми-
ја, Бе о град, 2015.

Ђур ђе вић, Зо ран, Кри вич на де ла уби ства: ети о ло шке и фе но ме но ло шке ка-
рак те ри сти ке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2014.

Euro pean Com mis sion, The Euro pean Agen da on Se cu rity, Stras bo urg, 28.4.2015, 
COM (2015) 185.

Euro pean Com mis sion, „The EU In ter nal Se cu rity Stra tegy in Ac tion:Fi ve steps 
to wards a mo re se cu re Euro pe“, Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the 
Co un cil and the Euro pean Par li a ment, 25-26.4.2010, COM(2010) 673.

Euro pean Com mis sion, Spe cial Euro ba ro me ter 423 „Cyber se cu rity“, Euro pean 
Union, 2015.

Euro pean Com mis sion, Spe cial Euro ba ro me ter 432 „Euro pe ans’ at ti tu des to wards 
se cu rity“, Euro pean Union, 2015.

Европ ска ко ми си ја, Из ве штај о скри нин гу: По гла вље 24-Прав да, сло бо да и 
без бед ност, MD 46/14, 15. 05. 2014.

Euro pean Co un cil, Dec la ra tion on com ba ting ter ro rism, 7906/04, Brus sels, 29 
March 2004.

Euro pean Co un cil, The Euro pean Union Co un ter Ter ro si ma Stra tegy, 1449/4/05, 
Brus sels, 30 No vem ber 2005.

Euro pean Par li a ment’s Spe cial Com mit tee on Or ga ni sed Cri me, Cor rup tion and 
Mo ney La un de ring, „The Eco no mic, Fi nan cial & So cial Im pacts of Or ga ni sed 
Cri me in the EU–Study“, 2013.

Euro pean Po li ce Of fi ce, The EU Se ri o us and Or ga ni sed Cri me Thre at As ses sment 
(SOC TA), Hag, 2013.

Ко ла рић, Дра га на, „Европ ске ин те гра ци је и су зби ја ње ко руп ци је у при ват ном 
сек то ру“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, бр. 4/2014.

Ко стић, Алек сан дар, „Гло ба ли за ци ја-ана ло ги ја са про шлим вре ме ни ма“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
1/2015.

Ми лић, Не над, „Не ке мо гућ но сти ана ли зе ге о про стор не ди стри бу ци је кри-
вич них де ла у ра ду по ли ци је“, Жур нал за кри ми на ли сти ку и пра во, Кри-
ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о град, бр. 1/2015.

Mi jal ko vić, Sa ša, Bla go je vić, Du šan, „The ba sis of na ti o nal se cu rity in in ter na ti-
o nal law“, Jo ur nal of Cri mi nal si tics and Law, Aca demy of Cr mi na li stics and 
Po li ce Stu di es, Bel gra de, No.1/2014.

McMa hon, J. Rory, Prac ti cal Hand bo ok for Pro fes si o nal In ve sti ga tors, CRC Press 
Taylor & Fran cis Gro up, Bo ca Ra ton, 2007.

Сто ја но вић, Зо ран, Ко ла рић, Дра га на, Кри вич но прав но су зби ја ње ор га ни зо ва-
ног кри ми на ли те та, те ро ри зма и ко руп ци је, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 
2014.

Uni ted Na ti ons Of fi ce on Drugs and Cri me, Esti ma ting Il li cit Fi nan cial Flows 
Re sul ting from Drug Traf fic king and Ot her Tran sna ti o nal Or ga ni zed Cri mes: 



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 275-291.

290

Re se arch Re port,Vi en na, Oc to ber 2011. www.unodc.org/do cu ments/da ta-and-
analysis/Stu di es/Il li cit_ fi nan cial_flows_2011_web.pdf.

Uni ted Na ti ons, „New and Emer ging Forms of Cri me: Thre ats the World must Rec-
kon with“, 13th Uni ted Na ti ons Con gress on Cri me Pre ven tion and Cri mi nal 
Ju sti ce, Do ha, 12–19 April 2015. www.un.org/en/events/cri me con gress2015/, 
до ступ но: 23-08.2015.

Co un cil De ci sion 2008/615/JHA of 23 Ju ne 2008 on the step ping up of cross-bor-
der co o pe ra tion, par ti cu larly in com ba ting ter ro rism and cross-bor der cri me.

Con fe ren ce of the Re pre sen ta ti ves of the Go vern ments of the Mem ber Sta tes, Tre-
aty of Lis bon amen ding the Tre aty on Euro pean Union and the Tre aty esta blis-
hing the Euro pean Com mu nity, Brus sels, 3 De cem ber 2007, CIG 14/07.

Co un cil of the Euro pean Union, „EM PACT Terms of Re fe ren ce“, Brus sels, 3 Oc to-
ber 2012,14518/12 CO SI 82 EN FO POL 309.

Co un cil of the Euro pean Union, Fol low-up to the sta te ment of the Mem bers of the 
Euro pean Co un cil of 12 Fe bru ary 2015 on co un ter-ter ro rism: Re port on im-
ple men ta tion of me a su res, Brus sels, 2 Ju ne 2015, 9422/15.

Co un cil of the Euro pean Union, Pro po sals from Euro pol: Im pro ving in for ma tion 
and in tel li gen ce ex chan ge in the area of co un ter ter ro rism ac ross the EU, 
7272/15, Brus sels, 16 March 2015.

Zo ran Djur dje vic, Ne nad Ra do vic

THE EU’S STRA TE GIC DI REC TI ONS  
FOR CO UN TE RING CRI ME AND THE IR SIG NI

FI CAN CE FOR THE RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
Cri me be co mes mo re and mo re a glo bal pro blem. Su pra na ti o-

nal stra tegy is not only a ne ces sity, but al so a pre re qu i si te for the suc-
cessful re spon se to tran sna ti o nal or ga ni zed cri me, ter ro rism and ot her 
glo bal se cu rity is su es. Cur rent forms of co o pe ra tion at the in ter na ti o nal 
le vel are not eno ugh, new ope ra ti ve mo dels of co o pe ra tion are re qu i-
red, which in ad di tion to jo int in ve sti ga ti ve te ams, open up the is sue of 
esta blis hing su pra na ti o nal ope ra ti o nal po li ce units. Gi ven that the hig-
hest le vel of ope ra ti o nal co o pe ra tion has been re ac hed bet we en the EU 
Mem ber Sta tes, spe cial ob ject of analysis is a new Euro pean Agen da on 
Se cu rity 2015-2020, which re pre sents the In ter nal Se cu rity Stra tegy of 
2010 with new sa fety is su es. The star ting po int of the Agen da is the fact 
that the EU se cu rity and glo bal se cu rity are in ter re la ted and mu tu ally 
con di ti o ned, which is why re spon se to the most se ri o us forms of cri me 
must be com pre hen si ve and ba sed on a co he rent set of ac ti ons adop ted 
not only by Mem ber Sta tes, but glo bally.
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In ac cor dan ce with the do mi nant cha rac te ri stics of cri me, ge o-
grap hi cal po si tion of the Re pu blic of Ser bia and its ef forts to be co me 
an EU mem ber, the aut hors po in ted to the cur rent co o pe ra tion, its good 
and bad si des, and di rec ti ons for its de ve lop ment with spe cial emp ha sis 
on the ne ces sity of prompt de ployment of li a i son of fi cers to ne ig hbo u-
ring and all ot her co un tri es with whom the re is a need for ope ra ti o nal 
co o pe ra tion.

Fi nally, the aut hors di scuss the idea of esta blis hing su pra na ti o nal 
ope ra ti o nal po li ce units, star ting from the cur rent and po ten tial ob stac-
les, con si de ra tion of the fac tual and le gal pos si bi li ti es, op ting to cre a te 
an ob jec ti ve and le gal ba sis for im pro ving the ex chan ge of in for ma tion, 
mo re ef fi ci ent ope ra tion of jo int in ve sti ga tion te ams and la un ching of 
jo int ac ti ons, mo re spe ci fi cally – ef fec ti ve pre ven tion, de tec tion and 
pro ving of cri mi nal of fen ces com mit ted on the ter ri tory of se ve ral co-
un tri es.
Key words: cri me, stra tegy on com ba ting cri me, in ter na ti o nal co o pe ra tion, 

Euro pean Union, Re pu blic of Ser bia

* Овај рад је примљен 15. ок то бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕДИЈСКОГ 
ДИСКУРСА НА ТЕМУ СРБИЈЕ 

И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак
Че ста те ма по ли тич ког ме диј ског дис кур са у да на шњој 

срп ској јав но сти је сте при јем Ср би је у Европ ску уни ју. Зна че ње 
и пред ста вља ње иден ти те та Европ ске уни је у ме ди ји ма кре ће се 
уну тар не ко ли ко по ла ри зо ва них ми љеа, чи ме се пру жа ши ро ко по-
ље и ра зно ли кост пред ме та за ана ли зу. Дис кур си ко ји се ве зу ју за 
овај ком плек сни ен ти тет има ју за јед нич ку осо би ну да га пред ста ве 
циљ ној пу бли ци на што ра зу мљи ви ји и при јем чи ви ји на чин ти ме 
што за ње гов при каз ко ри сте ка ко ра зно вр сна је зич ка сред ста ва (са 
по себ ним на гла ском на ме та фо ра ма), та ко и мул ти мо дал не, ви зу-
ел не и гра фич ке пре зен та ци је ка ко би се по сти гао што ве ћи ефе кат 
код ауди то ри ју ма. Циљ овог ра да је да при ка же уче ста лост упо тре-
бе мул ти мо дал них еле ме на та у по ли тич ком ме диј ском дис кур су 
на те му при је ма Ср би је у Европ ску уни ју, као и ин тер пре та тив ну 
ра зно ли кост дис кур са ко ја на ста је као ре зул тат при ме не мул ти мо-
дал них сред ста ва. У ана ли зи ра ном кор пу су ко ји чи не тек сто ви из 
во де ћих срп ских пи са них ме ди ја, ста ти стич ки су об ра ђе ни по да-
ци ве за ни за фре квент ност по ли тич ких мул ти мо дал них ме та фо ра. 
Кри тич ка ана ли за дис кур са (КАД) ко ри шће на је као те о риј ско-ме-
то до ло шки апа рат у овом ра ду због сво је опре де ље но сти да дис-
курс по сма тра у кон тек сту дру штве но-по ли тич ких де ша ва ња.
Кључ не ре чи: ме диј ски дис курс, срп ски ме ди ји, мул ти мо дал ност, мул ти-

мо дал не ме та фо ре, кри тич ка ана ли за дис кур са
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Ме ди ји пред ста вља ју фе но мен ко ји је не рас ки ди во по ве зан 
са свим аспек ти ма жи во та са вре ме ног чо ве ка. „На ша из ло же ност 
ме ди ји ма ути че на нас као по је дин це, по кре ће нас, ме ња нас и об-
ли ку је на ше ми шље ње.”1) Пре ма ре чи ма Га ре та [Pe ter Gar ret] и Бе-
ла [Al lan Bell], ме ди ји су ка на ли пу тем ко јих се ве сти, по ру ке, по-
да ци и све вр сте ин фор ма ци ја пре но се до пу бли ке.2) Ако узме мо у 
об зир да тер мин ме диј по ти че од ла тин ске ре чи me di us што зна чи 
сред њи, онај ко ји је из ме ђу, до ла зи мо до за кључ ка да ме диј пред-
ста вља по сред ни ка, тј., оног, пу тем ко га се пре но си ко му ни ка ци ја 
и ко ји, у ства ри, по сре ду је из ме ђу ин фор ма ци је и јав но сти. ,,Све 
оно што ми са зна је мо, али и већ зна мо, а ве за но је за по ли тич ка, 
со ци јал на, еко ном ска и дру га пи та ња, са зна ли смо пу тем ме ди ја.“3)

Ко му ни ка ци ја дис курс них по ру ка на те му Европ ске уни је 
углав ном се ре а ли зу је у штам пи, кроз са оп ште ња за јав ност, те ле-
ви зиј ске сним ке или кон фе рен ци је за штам пу. У ме ди ји ма се сва-
ко днев но мо гу чу ти но ве ин фор ма ци је у ве зи са члан ством Ср би је 
у ЕУ, као и но вим усло ви ма ко је Ср би ја мо ра да ис пу ни. При ма о ци 
тих по ру ка су гра ђа ни Ср би је, као и оних зе ма ља чи ји су се ме ди ји 
ба ви ли пи та њем ин те гра ци је Ср би је у Европ ску уни ју. Стал не, а 
вр ло че сто и из не над не дру штве не про ме не у Ср би ји би ле су ме-
диј ски про пра ће не и ути ца ле на про ме не у са мом дис кур су. У овом 
слу ча ју мо же мо се по зва ти на Фер кла фо во [Nor man Fa ir clo ugh] 
ста но ви ште пре ма ко ме су ме диј ски тек сто ви осе тљи ви ба ро ме три 
дру штве них и кул тур них про ме на, што до во ди до тек сту ал не хе те-
ро ге но сти у ме диј ском дис кур су.4) По ме ну та хе те ро ге ност се мо же 
по сма тра ти као ма те ри ја ли за ци ја дру штве них и кул тур них кон-
тра дик тор но сти и ука зу је на по тре бу њи хо вог ис тра жи ва ња. Као 
при мер, мо же мо на ве сти кон тра дик тор но сти у ме диј ском дис кур су 
ко је се кон крет но ти чу са вре ме них де ша ва ња на Бал ка ну, а ко је То-
до ро ва [To do ro va] са гле да ва на сле де ћи на чин: „Са да и но ви на ри 
по ста ју па жљи ви ји ка да ар ти ку ли шу ми шље ња о Бал ка ну. Ми са да 
има мо чак пот пу но но ву по ли тич ки ко рект ну од ред ни цу: За пад ни 
Бал кан. Док је то ком Хлад ног ра та Ср би ја би ла уред но осло бо ђе-
на би ло ка кве ве зе са Бал ка ном, њен гра ђан ски рат де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка био је ге не ра ли зо ван као бал кан ски рат, иако 

1) San chez Ma car ro, Win dows on the World: Me dia Di sco ur se in En glish, Uni ver sity of Va len cia 
Press, Va len cia, 2003, стр. 13.

2) Pe ter Gar rett, Al lan Bell, Me dia di sco ur se: A cri ti cal over vi ew. In A. Bell & P. Gar rett (Eds.), 
Ap pro ac hes to me dia di sco ur se UK: Blac kwell, Ox ford, 1998, стр. 1–21.

3) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Ме ди ји, јав но мне ње и по ли ти ка, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 64.

4) Nor man Fa ir clo ugh, Me dia Di sco ur se, Hod der Ar nold, Lon don, 1995, стр. 60.
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ни јед на дру га бал кан ска зе мља – Грч ка, Бу гар ска, Ру му ни ја, Тур-
ска, чак и Ал ба ни ја - ни су би ле у опа сно сти да сту пе у рат. Са да, са 
про ме ном по ли тич ких од но са, го во ри се са мо о За пад ном Бал ка ну 
као про бле ма тич ној зо ни, а оста так Бал ка на је осло бо ђен ове од-
ред ни це. Сто га, иако је бал кан ска ре то ри ка још увек са на ма, при-
клад но укло ње на, али и да ље при ру ци, она ви ше не слу жи моћ ној 
по ли ти ци. Бал ка ни зам ни је не стао, већ је, на не ко вре ме, по ме рен 
са цен трал не по ли тич ке по зор ни це.”5)

Све ово ука зу је на чи ње ни цу да од ме диј ског при ка за и ту ма-
че ња од ре ђе ног до га ђа ја за ви си и зна чај ко ји ће тај до га ђај има ти 
у јав но сти, од но сно, ко ја вр ста ту ма че ња се же ли на мет ну ти чи та-
лач кој пу бли ци.

Ка ко би смо на нај це ло ви ти ји на чин при ка за ли из ве шта ва ње 
срп ских ме ди ја на те му Ср би је у евро ин те гра ци ја ма, по ћи ће мо 
од основ не де фи ни ци је ма сов них ме ди ја Де ни са Ме квеј ла [De nis 
McQu a il]6) ко ја ће нам по слу жи ти за ду бљу и сло је ви ти ју ана ли зу 
ме диј ског дис кур са. Ма сов ни ме ди ји пред ста вља ју ка на ле за ме-
ђу соб не од но се љу ди – по ши ља лац и при ма лац, од но се уну тар пу-
бли ке, од но се пре ма дру штву и ње го вим ин сти ту ци ја ма, а њи хо ва 
основ на функ ци ја је сте про из вод ња и ди стри бу ци ја ин фор ма ци ја, 
иде ја, кул ту ре, зна ња и оста лих сим бо лич ких са др жа ја што је нај-
зна чај ни је по ла зи ште на шег ра да, јер Европ ска уни ја као сво је вр-
сни ен ти тет под ра зу ме ва по себ но кул ту ро ло шко, идеј но и сим бо-
лич ко од ре ђе ње.

1. ЕВРОП СКА УНИ ЈА  
У СРП СКОМ МЕ ДИЈ СКОМ ДИС КУР СУ

Ме диј ски дис курс је је зич ки уре ђе ни дис курс и пред мет је 
стро ге се лек ци је гра ма ти ке, лек си ке и се ман ти ке. У по след њих 
два де сет го ди на, по ли тич ки ме диј ски дис курс, ка ко ње го ва пи са на, 
та ко и го вор на фор ма, пред ста вља плод но тле за раз ли чи те вр сте 
лин гви стич ких ис тра жи ва ња, по чев ши од оних ко је ана ли зи ра ју 
ње го ву ре то рич ку струк ту ру и стра те ги је ко је се у ње му ко ри сте, 
до оних ко је ту ма че раз ли чи те стил ске еле мен те, као што су, на 
при мер, по ли тич ка ме та фо ра, ме то ни ми ја, као и све при сут ни је 

5) Ma ria To do ro va, Ima gi ning the Bal kans, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2009, 192.

6) De nis McQu a il Com mu ni ca tion and tec hno logy: beyond de ter mi nism? (In) Car pen ti er, N.,et. 
al. (Eds.) Me dia Tec hno lo gi es and De moc racy in an En lar ged Euro pe, Tar tu: Tar tu Uni ver sity 
Press 2007, стр. 27-40.
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ви зу ел не се ми о тич ке еле мен те ко ји по ста ју не из о став ни део ме-
диј ског дис кур са.

При јем Ср би је у Европ ску уни ју је сте те ма ко ја иза зи ва кон-
тро верз не ста во ве и ми шље ња не са мо код срп ских по ли ти ча ра, 
већ и код „обич них” гра ђа на Ср би је. Из тог раз ло га, чи ни се, да се у 
ме диј ском дис кур су ко ри сте сна жни је зич ки ар гу мен ти, али и дру-
га, мул ти мо дал на сред ства ко ји ма би се што ви ше ути ца ло на ин те-
лек ту ал ни и емо ци о нал ни аспект пу бли ке. Што се ме та фо ра ти че, 
Европ ска уни ја се при ка зу је као моћ на ин сти ту ци ја или клуб чи је 
члан ство је ве о ма те шко до би ти. „Гро мо гла сно се из свих ме диј-
ских „оруж ја“, усме ра ва јав но ми шље ње у прав цу бес по го вор ног 
при хва та ња ста ва да „без ин те гри са ња не ма жи во та“.“7) У ра ни јим 
при ка зи ма ЕУ, по чет ком ово га ве ка, ЕУ је че сто пред ста вље на као 
„рај ска ба шта“, „обе ћа на зе мља из сно ва“, „по ро ди ца ко ја ши ри 
ру ке до бро до шли це“. Ме ђу тим, већ и ти ра ни при ка зи ЕУ уно си ли 
су у ме диј ски дис курс и ме та фо ре бро да ко ји то не, ста ни це на ко јој 
се ду го че ка, ту не ла, во за, не за вр ше не гра ђе ви не, шта па и ка на-
па. „По ста је све очи глед ни је да се да ле ка пер спек ти ва (не)мо гу ћег 
срп ског при је ма у „рај ску ба шту“ ЕУ ко ри сти као обе ћа ва ју ћа са-
тис фак ци ја за не про ти вље ње, при хва та ње и/или при ста нак на од 
За па да кре и ра ну ар ба на шку се це си ју ко сов ско-ме то хиј ске обла сти 
Ср би је. Али, члан ство у ЕУ је не из ве сна, услов на, стал но из ми чу-
ћа и не у хва тљи ва „шар га ре па“ (ко рист?), а ам пу та ци ја Ко со ва и 
Ме то хи је је ствар ни, тре нут ни, опи пљив и стал но пре те ћи „штап“ 
(гу би так!) – чак и да је раз ме на не са мо етич ки, већ и ра ци о нал но 
при хва тљи ва.“8) Ин те ре сант на је чи ње ни ца да се ме та фо ра шта па 
и ка на па ве о ма че сто ко ри сти у стра ним тек сто ви ма ко ји го во ре о 
Ср би ји и Европ ској уни ји.9)

Кне же вић сма тра да су оп ште при хва ће на ме та фо ра при кљу-
че ња чу ве ни европ ски пут, као и „ло зин ка” Евро па по ста ли ал фа 
и оме га у по ли тич кој ко му ни ка ци ји, фра зе ко ју сва ки по ли тич ки 
го вор не из о став но са др жи. Дис курс ве зан за Европ ску уни ју при-
ка зу је је као схва ће ног или још увек не схва ће ног са рад ни ка, при ја-
те ља и са ве зни ка у не сум њи вом на у му европ ског је дин ства, као до-
бро ћуд ну ста ра те љи цу рас тр ча ле европ ске де чи це ко јој же ли сва ко 

7) Ми ло мир П. Сте пић, „Три (су штин ска) кри те ри ју ма у срп ском из бо ру су пра на ци о нал не 
ин те гра ци је “, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, Бр. 
4/2013., стр. 33-59.

8) Исто.

9) Чу ве на по ли тич ка ана ли ти чар ка World News, Да ја на Џон стон [Di a na Johnsto ne], че сто 
ко ри сти на ве де ну ме та фо ру у сво јим тек сто ви ма, као и ме та фо ру ма гар ца и зе ца, алу ди-
ра ју ћи на Ср би ју.
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до бро. „Евро па се по не кад ука зу је кроз фан та зи је о ап со лут ном 
до бру. То је ипак са мо јед на од европ ских уто пи ја, европ ски сан, а 
не ствар на Евро па.“10) Он ци ти ра сло ве нач ког „евро ре а ли сту”, То-
ма жа Маст на ка, ко ји за Евро пу ка же сле де ће: „Евро па је по ста ла 
стра те шки циљ по ли ти ке без стра те ги је. На род ко ји са да твр ди да 
је део „Евро пе” и да је увек био, свим се си ла ма и свим уве ре њи ма 
ко је има упу тио у „Евро пу”. Ку да во ди тај пут – не по тре бан као 
што се ви ди – ни ко ме ни је на ро чи то ја сно.”11)

Кне же вић да је две де фи ни ци је пој ма ја ко ји се че сто чу је у 
дис кур су ве за ном за Уни ју: 1) Ја као ми сле ћи су бје кат ко ји је сте, 
има свој иден ти тет, као су бје кат ко ји се аутен ти фи ку је, не са гле да-
ва, ни ти пре и спи ту је се бе и 2) Ја као кон траст ном и кон тра и ден ти-
тет ном, ко је не ви ди и не пре по зна је дру ге. Да кле по сто ји са мо Ја 
или са мо Ми ко ји уми шља мо да су дру ги, Они, про тив нас.

Са дру ге стра не, на ши, а и стра ни зва нич ни ци има ју по тре бу 
да по на вља ју да Ср би ја у сва ком сми слу при па да Евро пи, као да 
је то ди ску та бил но. О то ме Ми лош Ко вић ка же сле де ће: „Ако је 
европ ски иден ти тет де фи ни сан пре све га кул тур ном при пад но шћу 
и кључ ним исто риј ским ослон ци ма са вре ме них Евро пља на, по-
пут грч ко-рим ске ци ви ли за ци је, хри шћан ског сред њег ве ка, про-
све ти тељ ством 18. ве ка, ро ман ти змом и на ци о нал ним др жа ва ма 
19. ве ка, ан ти фа ши змом 20. ве ка, он да је са свим ја сно да срп ска 
исто ри ја и кул ту ра при па да ју европ ском на сле ђу. Али, по сто ји ви-
дљи ва раз ли ка из ме ђу Евро пе и Европ ске уни је (ЕУ), јер Евро па је 
сло жен и про мен љив кул тур ни фе но мен, док је ЕУ са мо јед на од 
при вре ме них др жав них струк ту ра. Су штин ски, по ста вља се пи та-
ње не си гур но сти са мих Ср ба и њи хо ве чуд но ва те по тре бе да са ми 
се би и дру ги ма до ка зу ју да при па да ју Евро пи. У на шој јав но сти 
не ма ди ску си је, већ се све сво ди на ор ве лов ске па ро ле о то ме ка ко 
је Евро па „мо дер ни за ци ја” и бу дућ ност са мо на ше де це (јер нас бу-
дућ ност срп ске де це са Ко со ва из гле да не за ни ма) не ма ју ал тер на-
ти ву. Уме сто то га, по треб на нам је ра зум на де ба та о то ме шта нам 
члан ство у ЕУ до но си, а шта нам од у зи ма.“12)

Мо же мо са пра вом за кљу чи ти да се ве ли ки део дис кур са о 
ЕУ у од но су на Ср би ју те ме љи на ис ти ца њу дру го сти о ко јој го во-
ри Ма ри ја То до ро ва13) (Ma ria To do ro va), као и на „уви је ној” по ру ци 

10) Ми лош Кне же вић, Моћ За па да: но ва ста ра Евро па I, Ма ли Не мо, Пан че во, 2005, стр. 
55.

11) Исто, стр. 35.

12) Ми лош Ко вић, „Евро па мо ра на кан тар“, Ве чер ње но во сти, 1.6.2013. стр. 12.

13) Ma ria To do ro va, Ima gi ning the Bal kans, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2009.
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да Ср би ја још увек не при па да Евро пи, али да јој се пру жа ју шан се 
кроз без број усло ва ко је тре ба да ис пу ни, да се јед но га да на при-
дру жи „европ ској по ро ди ци“.

На гла ша ва ју ћи и улеп ша ва ју ћи ме диј ски дис курс о Европ-
ској уни ји, по је ди ни по ли ти ча ри при бе га ва ју ме то да ма пер су а зив-
но сти ко је, ина че, од ли ку ју по ли тич ки ме диј ски дис курс. По во дом 
то га, Чом ски [No am Chomsky] сма тра да по сто ји до бар раз лог за-
што ме диј ска про па ган да функ ци о ни ше упра во на ода бра ни на чин. 
На и ме, про па ганд ни си стем „пре по зна је“ да јав ност не же ли да по-
др жи од ре ђе ну по ли ти ку и због то га мо ра да при бег не раз ли чи тим 
сред стви ма убе ђи ва ња.14) „Мо же се ре ћи да је не кри тич ко опре де-
ље ње за ЕУ-ин те гра ци је бли же ЕУ-уто пи зму, не го ЕУ-ре а ли зму. 
Срп ски на род и Ср би ја по ста ли су та о ци „бе зал тер на тив ног ЕУ-
пу та“ по ли тич ке но мен кла ту ре. У та квом, го ди на ма об ли ко ва ном 
иде о ло шком и ко лек тив но-пси хо ло шком ам би јен ту, не по ста вља 
се пи та ње да ли је при хва тљи ва ис по ста вље на це на: да срп ске зе-
мље са мо у по ли тич ко-те ри то ри јал но аморф ном и фраг мен тар ном 
ста њу (под ра зу ме ва ју ћи и сма ње ну Ср би ју) мо гу да по ста ну део 
тран са тлант ских ин те гра ци ја. Или је до вољ но са мо све пот кре пи-
ти на вод ним, али за то про па ганд но за глу шу ју ћим ар гу мен ти ма?“15)

2. МУЛ ТИ МО ДАЛ НОСТ И КРИ ТИЧ КА  
АНА ЛИ ЗА МЕ ДИЈ СКОГ ДИС КУР СА

У ци љу по сти за ња што ве ће пер су а зив но сти, у ме диј ском 
дис кур су све че шће се при бе га ва упо тре би сли ка, гра фи ка, бо ја 
и ка ри ка ту ра ка ко би се сло же ни ен ти тет Европ ске уни је при бли-
жио ши рем ауди то ри ју му, а ин тер пре та тив ни аспект тек ста учи нио 
ефект ни јим.

Бу ду ћи да је но ви јег да ту ма и због сво је уче ста ле при сут-
но сти на ро чи то у ме ди ји ма, мул ти мо дал ност за слу жу је ве ли ку 
па жњу и ис тра жи вач ке на по ре, јер тек сту, би ло пи са ном или го-
вор ном, да је пот пу но но во зна че ње. Лин гви стич ки по сма тра но, 
мул ти мо дал ност је ин тер ди сци пли нар ни при ступ у ко ме ко му ни-
ка ци ја пред ста вља не што ви ше од чи сто је зич ке ин тер ак ци је.16) 
„Она се ба ви ана ли зом ви зу ел них, ауди тив них и про стор них аспе-

14) No am Chomsky, Pro pa gan da i jav no mnje nje, Ru bi kon, No vi Sad, 2004.

15) Ми ло мир П. Сте пић, „Три (су штин ска) кри те ри ју ма у срп ском из бо ру су пра на ци о нал не 
ин те гра ци је “, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, Бр. 
4/2013., стр. 33-59.

16) Gunt her Kress, As ses sment in the per spec ti ve of a so cial se mi o tic the ory of mul ti mo dal te ac-
hing and le ar ning. In Wyatt. Smith, C.M. and Cum mings, J.J. (Eds.) Edu ca ti o nal As ses sment 
in the 21st Cen tury. Sprin ger, 2009.
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ка та ин тер ак ци је и окру же ња и њи хо вим од но си ма.“17) У но ви је 
вре ме, ње но ин те ре со ва ње је по себ но усме ре но на раз вој но вих 
ме ди ја и тех но ло ги ја, ге не рал но на ко му ни ка ци ји, а по себ но ком-
би на ци ји раз ли чи тих мо да ли те та ко јим се ко му ни ка ци ја оства ру је. 
Нај у бе дљи ви ји ар гу мент у при лог про у ча ва њу мул ти мо дал но сти 
је да чи сто дис курс ни фе но ме ни не мо гу да се нај бо ље схва те без 
освр та на све оста ле мо да ли те те ин фор ма ци је. Та ко Рен ке ма [Jan 
Ren ke ma] твр ди да мул ти мо дал ност ни је „дис курс плус ви зу ел ни 
еле мен ти” или „плус дру ги мо да ли тет”, већ да у ана ли зи тек ста, 
би ло пи са ног или го вор ног, тре ба скло пи ти све ви зу ел не, про стор-
не, тем по рал не и оста ле де ло ве ин фор ма ци је ка ко би се до би ло 
пу но зна че ње јед не по ру ке.18)

Основ на те о риј ска по ла зи шта мул ти мо дал но сти би ла би 
сле де ћа: 1) мул ти мо дал ност се те ме љи на ви ше мо да ли те та од ко-
јих сви на свој на чин до при но се зна че њу, 2) она ана ли зи ра и опи-
су је ком пле тан скуп свих из во ра зна че ња (ви зу ел них, го вор них, ге-
стов них, пи са них, про стор них, итд.) у раз ли чи тим кон тек сти ма, 3) 
мул ти мо дал ност по ла зи од прет по став ке да су се ми о тич ки из во ри 
зна че ња дру штве но об ли ко ва ни,тј., љу ди су ти ко ји да ју зна че ња 
раз ли чи тим мо да ли те ти ма, те сто га це ло куп на ко му ни ка ци ја за ви-
си од нор ми и пра ви ла ко је они по ста вља ју, а ко ја ва же у тре нут ку 
фор ми ра ња мо да ли те та.19)

У овом ра ду, по ред по ли тич ких ме та фо ра и дру гих стил ских 
фи гу ра, по себ но нас је за ни ма ло ко ли ко че сто се ко ри сте мул ти-
мо дал ни еле мен ти у ме диј ском дис кур су на те му Ср би је и Европ-
ске уни је, ко ји мул ти мо дал ни еле мен ти су нај фре квент ни ји (бо је, 
ка ри ка ту ре, гра фи ке и сл.), као и њи хо во по тен ци јал но ту ма че ње. 
Ова пи та ња су ис тра жи ва на из пер спек ти ве кри тич ке ана ли зе дис-
кур са ко ја се по ка за ла као нај а де кват ни ји при ступ про бле му ова-
кве вр сте, јер под ра зу ме ва ка ко је зич ку и мул ти мо дал ну ана ли зу, 
та ко и ана ли зу сло же них дру штве них од но са и њи хо вих иде о ло-
шких прет по став ки. До овог за кључ ка се до шло на осно ву по ла зне 
де фи ни ци је КАД-а, а то је да се она ба ви је зи ком као дру штве ном 
ак тив но шћу и/или прак сом,20) као и да је од пре суд ног зна ча ја чи-

17) Ca rey Je witt, The Ro u tled ge hand bo ok of mul ti mo dal analysis, Ro u tled ge, Lon don, 2009.

18) Jan Ren ke ma, Di sco ur se, Of Co ur se, John Be nja mins Pub.Co. Am ster dam; Phi la delp hia. 
2009, pp. 55-66.

19) Gunt her Kress, As ses sment in the per spec ti ve of a so cial se mi o tic the ory of mul ti mo dal te ac-
hing and le ar ning. In Wyatt. Smith, C.M. and Cum mings, J.J. (Eds.) Edu ca ti o nal As ses sment 
in the 21st Cen tury. Sprin ger, 2009.

20) Nor man Fa ir clo ugh and Ruth Wo dak Cri ti cal Di sco ur se Analysis. In van Dijk, (Ed.). In tro-
duc tion to di sco ur se stu di es. Tho u sand Oaks an New Del hi: Sa ge, 1997, pp. 258-284.
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ње ни ца да КАД раз ма тра сам кон текст је зич ке упо тре бе, а не са мо 
је зик као изо ло ва ну је ди ни цу.21)

При ме на кри тич ке ана ли зе дис кур са на мул ти мо дал ни ме-
диј ски дис курс у штам пи и на те ле ви зи ји зах те ва ком плет ну мул-
ти се ми о тич ку ана ли зу. Та ква ана ли за под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
фо то граф ских сли ка и ком плет не ви зу ел не ор га ни за ци је стра ни-
ца штам пе, а код те ле ви зиј ских и ра диј ских про дук ци ја и звуч не 
ефек те. Кључ ни про блем код овог пи та ња је сте ка ко су ови се ми-
о тич ки мо да ли те ти по ве за ни (сли ке, бо је, по кре ти, ге сто ви, ка ри-
ка ту ре, итд), од но сно ка ко они оства ру ју ин тер ак ци ју са је зи ком у 
сми слу кре и ра ња од ре ђе ног зна че ња и ка ко ова кве ин тер ак ци је де-
фи ни шу раз ли чи те аспек те и зах те ве ме ди ја. При мер се ми о тич ких 
мо да ли те та бо је, об ли ка и ге ста дат је на сли ка ма 1 и 2.

Сли ка 1: При мер се ми о тич-
ког мо да ли те та бо је као сим-

бо ла Европ ске уни је
Сли ка 2: При мер се ми о тич-

ког мо да ли те та ге ста

На сли ци 1 има мо при мер се ми о тич ког мо да ли те та бо је и 
об ли ка (пла ва бо ја у по за ди ни и жу та бо ја ко ја обра зу је бо дљи ка ву 
жи цу фор ми ра ју ћи зве зди це у кру гу). Ова ком би на ци ја бо ја и об-
ли ка да је не га тив ну ко но та ци ју о Европ ској уни ји, чи ји су сим бо ли 
пла ва бо ја по за ди не и жу та бо ја зве зди ца ко је фор ми ра ју круг. Ка да 
би ови се ми о тич ки мо да ли те ти би ли пре то че ни у је зик, до би је но 
ту ма че ње не би, ни у ком слу ча ју, би ло афир ма тив но.

На сли ци 2 при ка за на је не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кел 
ко ја сво јим од сеч ним ге стом де сном ру ком (при мер се ми о тич ком 
мо да ли те та ге ста), озбиљ ног ли ца ша ље по ру ку ко ја би се про ту-
ма чи ла као чврст, не по ко ле бљив, бес ком про ми сни став Европ ске 
уни је пре ма пи та њи ма од зна ча ја за Ср би ју.

21) a) Ruth Wo dak, Lan gu a ge, Po wer and Ide o logy: Stu di es in Po li ti cal Di sco ur se. (Ed.) John 
Be nja mins. Am ster dam, 1989; b) Ger traud Ben ke, Dis kur sa nalyse als so zi al wis sen scha ftlic he 
Un ter suc hungsmet ho de. SWS Rundschau, 2(2000), 2000, pp. 140-162.
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3. АНА ЛИ ЗА СРП СКОГ МЕ ДИЈ СКОГ ДИС КУРСА 

НА ТЕ МУ СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

За по тре бе на шег ис тра жи ва ња ана ли зи ра ни су иза бра ни 
тек сто ви ко ји су се по ја ви ли у пе ри о ду од 2004. го ди не до 2014. го-
ди не, а ба ви ли су се те мом Ср би је и Европ ске уни је. По ме ну ти пе-
ри од је зна ча јан у дру штве но-по ли тич ком сми слу, јер су се у ње му 
од и гра ле зна чај не исто риј ске, дру штве не, по ли тич ке и еко ном ске 
про ме не у Ср би ји ко је су има ле од је ка у ме ди ји ма. Ове про ме не 
су ути ца ле на про ме ну ста ва и по ли ти ке Ср би је пре ма За па ду и 
Европ ској уни ји. Укуп но је ана ли зи ра но 369 тек сто ва из пи са них 
ме ди ја на срп ском је зи ку, као што су, на при мер: Ку рир, Блиц, По-
ли ти ка, Ве чер ње но во сти, Да нас, Б92, Тан југ, Бе та, НИН, Две ри 
Срп ске и Европ ски фо рум.

Ана ли за тек сто ва се за сни ва ла на раз ли чи тим па ра ме три ма 
ка ко би се из вр ши ла што де таљ ни ја упо ре ђи ва ња и на тај на чин 
ство ри ла пот пу ни ја сли ка о фе но ме ну ко ји ис тра жу је мо, а то је 
мул ти мо дал ни при каз Европ ске уни је у срп ским ме ди ји ма. Ти па-
ра ме три ти чу се: 

 – Упо ре ђи ва ња тек сто ва са и без мул ти мо дал них еле ме на-
та;

 – Упо ре ђи ва ња  по зи ци је мул ти мо дал ног еле ме на та у да-
том тек сту;

 –  Упо ре ђи ва ња ти по ва мул ти мо дал них еле ме на та;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та са ге сто ви ма у 

ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та са ка ри ка ту ра-

ма у ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та где до ми ни ра-

ју бо је у ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти мул ти мо дал них еле ме на та где сли ка пра-

ти сми сао тек ста у ана ли зи ра ним тек сто ви ма;
 – За сту пље но сти сли ка по ли ти ча ра у тек сто ви ма са мул ти-

мо дал ним еле мен ти ма;
 – За сту пље но сти сли ка пред сед ни ка Ср би је у тек сто ви ма 

са мул ти мо дал ним еле мен ти ма;
 – За сту пље но сти при ка за ма пе ЕУ у тек сто ви ма са мул ти-

мо дал ним еле мен ти ма;
 – При ка за тек сто ва пре ма ти пу мул ти мо дал ног еле мен та;
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 – При ка за тек сто ва са мул ти мо дал ним еле мен ти ма пре ма 
вр сти из не тог ста ва пре ма ЕУ;

 – Нај че шће ко ри шће них ме та фо ра у ана ли зи ра ним тек сто-
ви ма.

Из при ку пље ног кор пу са тек сто ва ана ли зи ра ни су они тек-
сто ви ко ји са др же мул ти мо дал не еле мен те. На сли ци 3 мо же мо 
ви де ти да је од ана ли зи ра них 369 тек сто ва, 318 тек сто ва има ло 
мул ти мо дал не еле мен те, док 51 текст раз ли чи тих струк ту ра и из 
раз ли чи тих из во ра ни је имао мул ти мо дал не еле мен те. Ја сно је да 
је број тек сто ва са мул ти мо дал ним еле мен ти ма (на слу чај ном узор-
ку од 369 тек ста) знат но ве ћи од бро ја тек сто ва без мул ти мо дал-
них еле ме на та. Из овог мо же мо за кљу чи ти да је при су ство мул ти-
мо дал но сти и у тек сто ви ма на срп ском је зи ку зна чај но сред ство у 
фор му ли са њу тек ста.

Сли ка 3: За сту пље ност мул ти мо дал них 
елемената у срп ском ме диј ском дис кур су

У ана ли зи тек сто ва за ни ма ла нас је по зи ци ја мул ти мо дал ног 
еле мен та у тек сту, јер и она ути че на по тен ци јал ни ин тер пре та тив-
ни аспект тек ста, ис ти ца њем или ста вља њем у дру ги план пра те ће 
сли ке.
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Сли ка 4: Процентуалнa за сту пље ност појединих 
по зи ци ја мул ти мо дал ног еле мен та

Из сли ке 4. за кљу чу је мо да се мул ти мо дал ни еле мен ти у 
срп ском кор пу су нај че шће по ста вља ју на кра ју тек ста, а нај ре ђе 
од мах ис под на сло ва. Ови по да ци мо гу ука зи ва ти на же љу ауто ра 
да чи та о ца нај пре ин фор ми ше, а по том сли ком су ге ри ше ши ре ин-
тер пре та ци је тек ста.

Да љом ана ли зом до шло се до за кључ ка о ти по ви ма ко ри-
шће них мул ти мо дал них еле ме на та.

Та бе ла 1. Ти по ви мул ти мо дал них еле ме на та

Тек сто ви са мул ти мо дал ним еле мен ти ма 318
Мул ти мо дал ни еле мен ти са ге сто ви ма 111
Мул ти мо дал ни еле мен ти са ка ри ка ту ра ма 150
Мул ти мо дал ни еле мен ти где до ми ни ра ју бо је 15
Оста ли мул ти мо дал ни еле мен ти 42

Мо же се за кљу чи ти да су нај у че ста ли ји мул ти мо дал ни еле-
мен ти са ка ри ка ту ра ма, што ука зу је на по тре бу ауто ра тек ста да 
кри ти ку је по је дин ца или чи та во дру штво, тј, ин сти ту ци ју. У овом 
слу ча ју, пред мет кри ти ке су нај че шће срп ски по ли ти ча ри ко ји ма се 
жу ри у ЕУ, као и зва нич ни ци ЕУ ко ји не жу ре да Ср би ју при хва те 
у ЕУ.

Као сле де ћи ко рак би ло је утвр ђи ва ње уче ста ло сти ка ри ка-
ту ра и ге сто ва у ана ли зи ра ним тек сто ви ма.
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српски политичари којима се жури у ЕУ, као и званичници ЕУ који не журе да 

Србију прихвате у ЕУ. 

Као следећи корак било је утврђивање учесталости карикатура и гестова у 

анализираним текстовима. 

 

Слика 5: Заступљеност мултимодалних елемента са гестовима у анализираним текстовима 

 

Слика 6: Заступљеност мултимодалних елемента са карикатурама у анализираним текстовима 

Код посматраних текстова који су садржали мултимодалне елементе (318) 

111 текстова је имало мултимодалне елементе са гестовима (слика 5). У највећем 

броју случајева приказани су крајње симболички и стилизовани гестови и покрети 

Сли ка 5: За сту пље ност мул ти мо дал них еле менaта 
са ге сто ви ма у ана ли зи ра ним тек сто ви ма

српски политичари којима се жури у ЕУ, као и званичници ЕУ који не журе да 

Србију прихвате у ЕУ. 

Као следећи корак било је утврђивање учесталости карикатура и гестова у 

анализираним текстовима. 

 

Слика 5: Заступљеност мултимодалних елемента са гестовима у анализираним текстовима 

 

Слика 6: Заступљеност мултимодалних елемента са карикатурама у анализираним текстовима 

Код посматраних текстова који су садржали мултимодалне елементе (318) 

111 текстова је имало мултимодалне елементе са гестовима (слика 5). У највећем 

броју случајева приказани су крајње симболички и стилизовани гестови и покрети 

Сли ка 6: За сту пље ност мул ти мо дал них еле мента 
са кари ка ту ра ма у ана ли зи ра ним тек сто ви ма

Код по сма тра них тек сто ва ко ји су са др жа ли мул ти мо дал не 
еле мен те (318) 111 тек сто ва је има ло мул ти мо дал не еле мен те са 
ге сто ви ма (сли ка 5). У нај ве ћем бро ју слу ча је ва при ка за ни су крај-
ње сим бо лич ки и сти ли зо ва ни ге сто ви и по кре ти ру ка ма (нај че шће 
та да шњег пред сед ни ка Ср би је) ко ји се по пра ви лу од но се на афир-
ма тив не си ту а ци је, тј., тек сто ве ка да се о ин те гра ци ји Ср би је у ЕУ 
го во ри на афир ма ти ван на чин.
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Оно што је, та ко ђе, утвр ђе но ис тра жи ва њем је сте да је укуп-
но 150 тек сто ва има ло мул ти мо дал не еле мен те са ка ри ка ту ра ма 
(сли ка 6). Ка да је реч о ка ри ка ту ра ма и њи хо вом пре не се ном зна че-
њу, као и о са мој упо тре би ко ја је нај че шће у не га тив ном кон тек сту, 
за ни мљи во је да се број ка ри ка ту ра као мул ти мо дал них еле ме на та 
у тек сто ви ма по ве ћа вао у мо мен ти ма ка да је до ла зи ло до за хла ђе-
ња у од но си ма Ср би је и ЕУ.

Иако су ка ри ка ту ре број не, на њи ма се мо гу че сто уочи ти 
сим бо лич но за тво ре на вра та, што се мо же до ве сти у ве зу са од би-
ја њем, оста вља њем Ср би је ван за јед нич ке ку ће и за јед ни че по ро-
ди це или сим бо ла не ке пре пре ке, рам пе и слич но. Ова вр ста ка ри-
ка ту ра има бла жи ка рак тер и тек сто ви ко ји је пра те ни су до кра ја 
не га тив но ори јен ти са ни пре ма ЕУ, већ пре ука зу ју на пре пре ке или 
на про бле ме у при сту па њу. Дру га гру па ци ја ка ри ка ту ра ко ри сти 
те же ме та фо рич не сли ке, при че му су тек сто ви крај ње не га тив но 
на стро је ни пре ма ЕУ и при сту па њу Ср би је Уни ји. Ов де се ко ри сте 
ком па ра ци је ЕУ са то та ли тар ним дру штви ма, то та ли тар ним по је-
дин ци ма или се не ки сим бол ЕУ до во ди у ве зу са не ким то та ли-
тар ним сим бо лом, као што је зве зда пе то кра ка или ку ка сти крст. 
Нај че шће се сим бол ЕУ по ве зу је са зве здом пе то кра ком и пра ви 
па ра ле ла из ме ђу Уни је и СССР-а, или се по ре ди са на ци стич ком 
сва сти ком и на ци стич ком Не мач ком. У оба слу ча ја, ЕУ је ме та кри-
ти ке. При дру жи ва ње Ср би је се сма тра не га тив ним и кроз ове ка-
ри ка ту ре по ку ша ва се де ху ма ни за ци ја ЕУ као дру штва и др жав не 
за јед ни це, по што јој се при пи су ју не га тив ни атри бу ти.

Унији. Овде се користе компарације ЕУ са тоталитарним друштвима, тоталитарним 

појединцима или се неки симбол ЕУ доводи у везу са неким тоталитарним 

симболом, као што је звезда петокрака или кукасти крст. Најчешће се симбол ЕУ 

повезује са звездом петокраком и прави паралела између Уније и СССР-а, или се 

пореди са нацистичком свастиком и нацистичком Немачком. У оба случаја, ЕУ је 

мета критике. Придруживање Србије се сматра негативним и кроз ове карикатуре 

покушава се дехуманизација ЕУ као друштва и државне заједнице, пошто јој се 

приписују негативни атрибути. 

 

Слика 7: Заступљеност мултимодалних елемента где доминирају боје у анализираним 

текстовима 

Сли ка 7: За сту пље ност мул ти мо дал них еле мента где 
доми ни ра ју бо је у ана ли зи ра ним тек сто ви ма
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Унији. Овде се користе компарације ЕУ са тоталитарним друштвима, тоталитарним 

појединцима или се неки симбол ЕУ доводи у везу са неким тоталитарним 

симболом, као што је звезда петокрака или кукасти крст. Најчешће се симбол ЕУ 

повезује са звездом петокраком и прави паралела између Уније и СССР-а, или се 

пореди са нацистичком свастиком и нацистичком Немачком. У оба случаја, ЕУ је 

мета критике. Придруживање Србије се сматра негативним и кроз ове карикатуре 

покушава се дехуманизација ЕУ као друштва и државне заједнице, пошто јој се 

приписују негативни атрибути. 

 

Слика 7: Заступљеност мултимодалних елемента где доминирају боје у анализираним 

текстовима 

 

Слика 8: Заступљеност мултимодалних елемента где слика прати смисао текста у 

анализираним текстовима 

Што се тиче осталих мултимодалних елемената, у 54 примера презентована 

слика прати текст (слика 8). Заступљеност мултимодалних елемента где 

доминирају боје у анализираним текстовима присутна је у 15 примера (слика 7). 

Сли ка 8: За сту пље ност мул ти мо дал них еле мен та где 
слика пра ти сми сао тек ста у ана ли зи ра ним тек сто ви ма
Што се ти че оста лих мул ти мо дал них еле ме на та, у 54 при ме-

ра пре зен то ва на сли ка пра ти текст (сли ка 8). За сту пље ност мул ти-
мо дал них еле мен та где до ми ни ра ју бо је у ана ли зи ра ним тек сто ви-
ма при сут на је у 15 при ме ра (сли ка 7).

Унији. Овде се користе компарације ЕУ са тоталитарним друштвима, тоталитарним 

појединцима или се неки симбол ЕУ доводи у везу са неким тоталитарним 

симболом, као што је звезда петокрака или кукасти крст. Најчешће се симбол ЕУ 

повезује са звездом петокраком и прави паралела између Уније и СССР-а, или се 

пореди са нацистичком свастиком и нацистичком Немачком. У оба случаја, ЕУ је 

мета критике. Придруживање Србије се сматра негативним и кроз ове карикатуре 

покушава се дехуманизација ЕУ као друштва и државне заједнице, пошто јој се 

приписују негативни атрибути. 

 

Слика 7: Заступљеност мултимодалних елемента где доминирају боје у анализираним 

текстовима 

 

Слика 8: Заступљеност мултимодалних елемента где слика прати смисао текста у 

анализираним текстовима 

Што се тиче осталих мултимодалних елемената, у 54 примера презентована 

слика прати текст (слика 8). Заступљеност мултимодалних елемента где 

доминирају боје у анализираним текстовима присутна је у 15 примера (слика 7). 

 
Сли ка 9: За сту пље ност сли ка по ли ти ча ра у 
текстовима са мул ти мо дал ним еле мен ти ма
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Слика 10: Заступљеност слика председника Србије у текстовима са мултимодалним елементима 

Слике 7 и 8 приказују колико су ликови политичара и тадашњег 

председника Србије, Бориса Тадића, заступљени у текстовима који припадају 

корпусу на српском језику. Може се закључити да страни медији више фаворизују 

овај тип мултимодалних средстава, јер чешће користе слике политичара, а посебно 

Тадића као илустрацију текста. 

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 

Сли ка 10: За сту пље ност сли ка пред сед ни ка Србије 
у тек сто ви ма са мул ти мо дал ним еле мен ти ма

Сли ке 7 и 8 при ка зу ју ко ли ко су ли ко ви по ли ти ча ра и та да-
шњег пред сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, за сту пље ни у тек сто ви-
ма ко ји при па да ју кор пу су на срп ском је зи ку. Мо же се за кљу чи ти 
да стра ни ме ди ји ви ше фа во ри зу ју овај тип мул ти мо дал них сред-
ста ва, јер че шће ко ри сте сли ке по ли ти ча ра, а по себ но Та ди ћа као 
илу стра ци ју тек ста.

 

Слика 10: Заступљеност слика председника Србије у текстовима са мултимодалним елементима 

Слике 7 и 8 приказују колико су ликови политичара и тадашњег 

председника Србије, Бориса Тадића, заступљени у текстовима који припадају 

корпусу на српском језику. Може се закључити да страни медији више фаворизују 

овај тип мултимодалних средстава, јер чешће користе слике политичара, а посебно 

Тадића као илустрацију текста. 

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 
Сли ка 11: При каз ма пе ЕУ у тек стовима 

са мул ти мо дал ним еле мен ти ма
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На осно ву гра фич ког при ка за за сту пље но сти ма пе ЕУ у мул-
ти мо дал ним тек сто ви ма (сли ка 11) мо же мо за кљу чи ти да се од 
укуп ног бро ја тек сто ва са мул ти мо дал ним еле мен ти ма, ма па ЕУ 
ја вља у 30 тек сто ва и то нај че шће у скло пу не ког дру гог мул ти мо-
дал ног еле мен та.

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 

На основу графичког приказа заступљености мапе ЕУ у мултимодалним 

текстовима (слика 11) можемо закључити да се од укупног броја текстова са 

мултимодалним елементима, мапа ЕУ јавља у 30 текстова и то најчешће у склопу 

неког другог мултимодалног елемента. 

 

Слика 12: Процентуална анализа текстова са мултимодалним елементима према изнетом 

ставу према ЕУ 

Сви текстови су, такође, анализирани (слика 12) према ставу који је у 

основном тексту изражен о идеји интеграције, тј., приступања Србије Европској 

унији. Анализирано је 36% афирмативних текстова, 28% неутралних текстова и 

36% текстова који критикују приступање Србије Европској унији. 

Сли ка 12: Про цен ту ал на ана ли за тек сто ва са мултимодалним 
еле мен ти ма пре ма из не том ста ву пре ма ЕУ

Сви тек сто ви су, та ко ђе, ана ли зи ра ни (сли ка 12) пре ма ста ву 
ко ји је у основ ном тек сту из ра жен о иде ји ин те гра ци је, тј., при сту-
па ња Ср би је Европ ској уни ји. Ана ли зи ра но је 36% афир ма тив них 
тек сто ва, 28% не у трал них тек сто ва и 36% тек сто ва ко ји кри ти ку ју 
при сту па ње Ср би је Европ ској уни ји.

 

Слика 11: Приказ мапе ЕУ у текстовима са мултимодалним елементима 

На основу графичког приказа заступљености мапе ЕУ у мултимодалним 

текстовима (слика 11) можемо закључити да се од укупног броја текстова са 

мултимодалним елементима, мапа ЕУ јавља у 30 текстова и то најчешће у склопу 

неког другог мултимодалног елемента. 

 

Слика 12: Процентуална анализа текстова са мултимодалним елементима према изнетом 

ставу према ЕУ 

Сви текстови су, такође, анализирани (слика 12) према ставу који је у 

основном тексту изражен о идеји интеграције, тј., приступања Србије Европској 

унији. Анализирано је 36% афирмативних текстова, 28% неутралних текстова и 

36% текстова који критикују приступање Србије Европској унији. 

 

Слика 13: Најчешће коришћене метафоре у анализираним текстовима 

У текстовима на српском језику приметна је промена дискурса у 

различитим етапама политичких односа Србије и ЕУ. То се јасно уочава у 

Сли ка 13: Нај че шће ко ри шће не ме та фо-
ре у ана ли зи ра ним тек сто ви ма
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У тек сто ви ма на срп ском је зи ку при мет на је про ме на дис-
кур са у раз ли чи тим ета па ма по ли тич ких од но са Ср би је и ЕУ. То 
се ја сно уоча ва у пе ри о ди ма ка да се Ср би ји по ста вља ју усло ви за 
при јем у ЕУ или кад јој је у но вем бру – де цем бру 2011. го ди не од-
ло же но одо бра ва ње ста ту са кан ди да та за ЕУ. То је усло ви ло при-
мет ном про ме ном у дис кур су, а са мим тим и у пра те ћим мул ти мо-
дал ним еле мен ти ма. Са дру ге стра не, по сле успе шно оба вље них 
ета па, би ло да је то ис по ру чи ва ње ха шких оп ту же ни ка или по твр да 
кан ди да ту ре, при ме тан је ве ћи број афир ма тив них тек сто ва.

Ка да је реч о ко ри шће ним ме та фо ра ма у ана ли зи ра ним тек-
сто ви ма (сли ка 13), нај че шће се ја вља ју ме та фо ре пу та или прав ца 
(43%), по ро ди це или клу ба (14%), ку ће и вра та (5%), док су све 
оста ле ме та фо ре по кри ва ле 38% тек сто ва.

* * *

У за кључ ку мо же мо ре ћи да је ме диј ски дис курс о ЕУ на 
срп ском је зи ку, у сво јим нај ра ни јим фа за ма, био пре те жно оп ти ми-
стич ки, упр кос по вре ме них упо зо ре ња на ших по је ди них по ли ти ча-
ра, као што је, на при мер, Во ји слав Ко шту ни ца, да се ка Европ ској 
уни ји тре ба ићи опре зно. Мно ги по ли тич ки ана ли ти ча ри по ре ди ли 
су ЕУ са обе ћа ном зе мљом из сно ва у ко ју, ка да стиг не мо, не ће 
ви ше би ти про бле ма (по ана ло ги ји са „Ча роб ња ком из Оза“). У ра-
ни јим фа за ма, та ко ђе, дис курс о ЕУ ве о ма че сто је пред ста вљао 
ме сто и по вод кон фрон та ци је пред став ни ка раз ли чи тих по ли тич-
ких пар ти ја. Ве о ма је ин те ре сант но за па зи ти ка ко се дис курс о ЕУ 
уну тар јед не по ли тич ке па ри је ме њао то ком го ди на, по себ но уочи 
из бор них кам па ња. Та ко има мо при мер да је „Ко со во или Евро па“ 
пре ра сло у „Ко со во и Евро па“ или „Ср би ја у Евро пу не без Ко со-
ва“, итд.

Уко ли ко упо ре ди мо дис кур се на ен гле ском и срп ском је зи ку 
у по гле ду ме та фо ра, мо же мо за кљу чи ти да је дис курс ве зан за ЕУ 
у срп ским тек сто ви ма ра зно ли ки ји и кре а тив ни ји у по гле ду ме та-
фо ра. То се до не кле и оче ки ва ло, јер су се че сте про ме не уну тар 
срп ског дру штва од ра зи ле и на са др жај дис кур са и до при не ле ње-
го вој ша ро ли ко сти. У срп ском ме диј ском дис кур су, по ред ме та фо-
ра пу та, кре та ња и по ро ди це мо гу се на ћи ме та фо ре ту не ла, во за, 
не за вр ше не гра ђе ви не, ста ни це на ко јој се ду го че ка, бро да ко ји 
то не, итд. Ве о ма че ста је сте и ме та фо ра „шта па и шар га ре пе” ко ја 
сим бо ли ше по ну де и обе ћа ња Европ ске уни је ко ји ма се бу ду ће зе-
мље-чла ни це ма ме, са том раз ли ком што се у срп ским тек сто ви ма 
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ова ме та фо ра мам ца че сто ком би ну је са ме та фо ром ма гар ца ко ји 
на кра ју при че оста је из и гран.

Што се упо тре бе сли ка уз текст ти че, знат но ма ње је сли-
ка пред сед ни ка у срп ским тек сто ви ма и он се обич но при ка зу је у 
ка ри ка ту ра ма. У по гле ду ка ри ка ту ра, оне су до ста за сту пље не у 
срп ском ме диј ском дис кур су, а не га ти ван став пре ма ин те гра ци ји 
Ср би је у ЕУ че сто пра те ка ри ка ту ре ко је пред ста вља ју стри по ве 
или при че са ме за се бе.
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San dra Ste fa no vic, Ani ca Glo djo vic

CHA RAC TE RI STICS OF THE ME DIA DI SCOURSE 
ON SER BIA AND THE EURO PEAN UNION

Re su me
The su bject of this pa per is a mul ti mo dal pre sen ta tion of the 

Euro pean Union thro ugh writ ten texts pu blis hed by the me dia, from 
Ser bian spe a king are as, bet we en 2004 and 2014. The analysis of mul ti-
mo dal me ans was con duc ted from a so cial se mi o tic per spec ti ve, by ap-
plying mul ti mo dal cri ti cal di sco ur se analysis, which im pli es an analysis 
of the co or di na ted use of di ver se se mi o tic re so ur ces such as lan gu a ge, 
ima ges, co lo urs and ge stu res. All the ele ments who se fun ction is to pro-
du ce a par ti cu lar ef fect on a he te ro ge ne o us gro up of re a ders or vi e wers 
we re analysed.

The aim of this study is to in ter pret the ma ni fe sta tion of the Euro-
pean Union ide o logy in con tem po rary me dia in a new way. The re fo re, a 
par ti cu lar se lec tion of mul ti mo dal texts re la ted to this to pic was ma de.

The the o re ti cal and met ho do lo gi cal fra me work of the re se arch is 
cri ti cal di sco ur se analysis which de als with lan gu a ge as a form of so-
cial prac ti ce, which me ans that it vi ews lan gu a ge wit hin its so cial con-
text. Sin ce this pa per lo oks at a me dia di sco ur se of the da ta col lec ted 
from the Ser bian lan gu a ge, the prin ci ple of sta ti stics was ap plied. As a 
re sult, sig ni fi cant in for ma tion was iso la ted in the use of lan gu a ge and 
mul ti mo dal ele ments. In cor pus analysis, met hods ba sed on her me ne-
u tics we re used, par ti cu larly the ‘her me ne u tic cir cle’, in which pre-un-
der stan ding en su res un der stan ding, and pri or un der stan ding of the text 
is be ing cor rec ted and up da ted with sub se qu ent un der stan ding of the 
who le (part-who le re la tion; who le-in di vi dual part re la tion). The cor pus 
analysis is ac com pa nied by cor re spon ding sta ti sti cal me a su res which, 
ex pres sed both nu me ri cally and as a per cen ta ge, re fer to the re pre sen ta-
tion and fre qu ency of the cho sen lan gu a ge and mul ti mo dal units in the 
analysed texts.

The re se arch was con duc ted on the cor pus con si sting of texts 
pu blis hed by the most emi nent do me stic agen ci es, pu blis hing or me-
dia ho u ses, which we re chro no lo gi cally analysed in or der to esta blish 
whet her the so cial and po li ti cal chan ges in Ser bia we re re flec ted in the 
di sco ur se of the Euro pean Union. All the ele ments of the texts, both 
lan gu a ge and mul ti mo dal, we re analysed on the ba sis of a de fi ned plan 
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and re se arch mo del ma de of a three-layer text analysis which com pri ses 
a) analysis of lan gu a ge (lin gu i stic analysis), b) ima ge analysis ac com-
panying the di sco ur se and c) ge stu re analysis (the body lan gu a ge of 
pe o ple in pic tu res).

As all the analysed texts from Ser bian spe a king are as, show a 
cer tain de gree of ‘pat ter ni sing’ in re gards to the use of mul ti mo dal ele-
ments and at ti tu de to wards the Euro pean Union pre sen ted in a text (af-
fir ma ti ve, ne u tral and ne ga ti ve), this pa per pre sents con cep tual pat terns 
of texts.

The the o re ti cal con tri bu tion of this re se arch pa per re pre sents the 
esta blis hing of mat he ma ti cal cor re la ti ons which lead to the con clu sion 
that a text mes sa ge is mo re pre ci sely en co ded if it is fol lo wed by mul-
ti mo dal me ans, and that the gre a ter amo unt of in for ma tion ob ta i ned by 
mul ti mo dal re so ur ces con tri bu tes to the in ten sifying of a text mes sa ge 
me a ning.

Con si de ring the de fi ned re la ti ons bet we en mul ti mo dal ele ments 
and texts, as well as the iden ti fied forms and pat terns of mul ti mo dal 
texts, this pa per can con tri bu te to the cre a tion of di ver se mar ke ting ma-
te ri als.
Key words: me dia di sco ur se, Ser bian me dia, cri ti cal di sco ur se analysis, mul ti-

mo da lity, mul ti mo dal me tap hors

* Овај рад је примљен 10. августа 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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ФРАНЦУСКИ ОДГОВОР НА 
ИЗАЗОВЕ ГЛОБАЛНОГ ТЕРОРИЗМА 

– ИСТОРИЈА И САВРЕМЕНОСТ

Сажетак
Те ро ри стич ки на па ди ра ди кал них исла ми ста на ре дак ци ју 

са ти рич ног ча со пи са „Шар ли еб до“ (Char lie heb do) и дру ге ме те, у 
ко ји ма је по чет ком 2015. го ди не стра да ло укуп но се дам на ест осо-
ба, ак ту е ли зо ва ли су по тре бу де таљ ног про у ча ва ња и све о бу хват-
ног кри тич ког са гле да ва ња мо де ла су прот ста вља ња овом об ли ку 
по ли тич ког на си ља у Фран цу ској, пре све га у по гле ду прав них 
нор ми ко је ре гу ли шу ан ти те ро ри стич ку де лат ност, као и ор га ни за-
ци о них и про фе си о нал них ка па ци те та спе ци јал них слу жби у чи јој 
над ле жно сти се на ла зи пре вен тив но и ре пре сив но су прот ста вља-
ње те ро ри зму. Ре ла тив но но ви мо мен ти у из во ђе њу са вре ме них 
те ро ри стич ких ака та, од ко јих су се по је ди ни ма ни фе сто ва ли и 
при ли ком на па да на „Шар ли еб до“, по пут де ло ва ња ма лих гру па 
или не ста бил них по је ди на ца, тзв. ву ко ва са мот ња ка (lo ne wolf) уз 
ми ни мал не при пре ме у пот пу ној тај но сти, а са по губ ним ефек ти-
ма, што оте жа ва рад без бед но сних струк ту ра, већ су до ве ли, а не-
ми нов но ће у бу дућ но сти и да ље до во ди ти до од ре ђе них ле ги сла-
тив них про ме на у Фран цу ској, чи ји је циљ по ве ћа ње ефи ка сно сти 
ан ти те ро ри стич ких ак тив но сти спе ци јал них слу жби.
Кључ не ре чи: те ро ри зам, Фран цу ска, „Шар ли еб до“, прав не нор ме, без-

бед но сно-оба ве штај не струк ту ре
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Се ри ја не дав них те ро ри стич ких на па да на ци ље ве у Фран-
цу ској иза зва ла је ве ли ку па жњу јав но сти и мо ти ви са ла зна ча јан 
број ауто ра да се по све ти ана ли зи ра њу тих до га ђа ја, али и да ље 
оста је чи ње ни ца да срп ски ис тра жи ва чи на по љу по ли ти ко ло ги је 
и без бед но сних на у ка до са да ни су де таљ ни је са гле да ва ли по ре кло 
и ге не зу те ро ри стич ке прет ње у овој зе мљи. Та ко ђе, у на шој на у ци 
не до ста ју све о бу хват не сту ди је о ле ги сла тив ним осно ва ма и опе-
ра тив ним ка па ци те ти ма за спро во ђе ње ан ти те ро ри стич ке де лат но-
сти у Фран цу ској.

Овај рад ће на сто ја ти да при ка же ка ко су мно го број ни те ро-
ри стич ки на па ди то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ор га ни зо ва ни и ре а ли зо ва ни од стра не су бје ка та са раз-
ли чи том иде о ло шко-по ли тич ком аген дом, ути ца ли на фран цу ске 
за ко но дав це при ли ком уоб ли ча ва ња прав них ака та ко ји ма се ре гу-
ли ше бор ба про тив те ро ри зма. Ука за ће се и на од ре ђе не про пу сте, 
пре све га у до ме ну пре вен тив ног де ло ва ња на спре ча ва њу те ро-
ри стич ких ака та, што је ство ри ло по тре бу за но вим за ко но дав ним 
ини ци ја ти ва ма фран цу ског еста бли шмен та ко је тре ба да от кло не 
уоче не про пу сте. След стве но то ме, би ће ана ли зи ра ни ови пред ло-
зи, а у за вр шном де лу ра да ће се при ка за ти ко је су без бед но сне 
струк ту ре, од но сно њи хо ве ор га ни за ци о не је ди ни це, укљу чу ју ћи 
и спе ци јал не ору жа не фор ма ци је, ан га жо ва не на су зби ја њу те ро-
ри зма у Фран цу ској. По себ на па жња ће би ти по све ће на ана ли зи 
мо гућ но сти да но ва за кон ска ре ше ња, као и на ја вље на про ши ре ња 
над ле жно сти без бед но сних слу жби, не га тив но ути чу на по што ва-
ње пра ва и сло бо да гра ђа на у зе мљи ко ја је кроз исто ри ју упра во 
у за ла га њу за те вред но сти има ла во де ћу уло гу у за пад ној ци ви ли-
за ци ји.

1. УЗРО ЦИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕКС ПАНЗИЈЕ 
ТЕ РО РИ ЗМА У ФРАН ЦУ СКОЈ

Та лас ме ђу соб но по ве за них те ро ри стич ких на па да ко ји је 
по чет ком ја ну а ра 2015. го ди не по го дио Фран цу ску још јед ном је 
по твр дио да се и ова за пад но е вроп ска зе мља на ла зи на спи ску ме та 
гло бал них џи ха ди ста, ко ји су у пр вој де це ни ји 21. ве ка већ из ве ли 
ра зор не уда ре по САД, Шпа ни ји и Ве ли кој Бри та ни ји, али и по 
ве ли ком бро ју дру гих ци ље ва ши ром све та.1) Не по сред ни по вод је 
би ло још јед но у ни зу об ја вљи ва ње ка ри ка ту ра про ро ка Му ха ме да, 

1) Ви де ти оп шир ни је у Brian J. Phil lip, „Ter ro rist gro up co o pe ra tion and lon gi vity“, In ter na ti-
o nal Stu di es Qu ar terly, In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion, Tuc son, Vol. 58, 2014, pp. 336-347.
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ово га пу та у са ти рич ном ча со пи су „Шар ли еб до“,2) док су узро ци 
да ле ко ком плек сни ји и ду бљи, при че му струч ња ци на во де чи тав 
спек тар – од не до вољ не ин те гра ци је му сли ман ског ста нов ни штва 
у фран цу ско дру штво, до ра ди ка ли за ци је пред став ни ка њи хо ве 
омла ди не под деј ством раз ли чи тих чи ни ла ца, у пр вом ре ду зби ва-
ња у Си ри ји, че му у зна чај ној ме ри до при но се дру штве не мре же 
по сред ством ко јих се ла ко и бр зо ши ри џи ха ди стич ка про па ган да, 
итд.3)

Тре ба на по ме ну ти да те ро ри зам ни је но ва опа сност за Фран-
цу ску, бу ду ћи да су на ње ној те ри то ри ји још ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка би ле ак тив не ле ви чар ске и де сни чар ске те ро ри стич-
ке гру пе, фор ми ра не као је дан вид ре ак ци је на ал жир ски рат за 
не за ви сност. Се дам де се тих го ди на су се по ја ви ле па ле стин ске те-
ро ри стич ке ор га ни за ци је, а осам де се тих те ро ри сти ко је су спон зо-
ри са ли Иран и Си ри ја.4) У по след њој де це ни ји 20. ве ка де ло ва ле су 
ра ди кал не исла ми стич ке гру пе ко је су 1994. го ди не на ме ра ва ле да 
оте тим пут нич ким ави о ном сру ше Ај фе лов то рањ. Ме ђу тим, пра-
во вре ме на ак ци ја оба ве штај но-без бед но сних слу жби је осу је ти ла 
тај план. Та ко ђе, Фран цу ска је по сти гла зна ча јан успех у спре ча-
ва њу пла ни ра них те ро ри стич ких на па да на Свет ском пр вен ству у 
фуд ба лу 1998. го ди не, на стра збур шку ка те дра лу 2000. го ди не и на 
ам ба са ду САД-а у Па ри зу 2001. го ди не.5) Осим то га, Фран цу ска 
има ви ше де це ниј ски про блем са ре ги о нал ним се па ра ти стич ким 
гру па ма ко је су за по је ди не де ло ве зе мље тра жи ле ви сок сте пен 
ауто но ми је па чак и не за ви сност, по пут Ба ски је, Бре та ње и Кор-
зи ке.6)

Опи са на си ту а ци ја је до ве ла до то га да је Фран цу ска ду жи 
низ го ди на сма тра на уто чи штем за раз ли чи те и број не те ро ри стич-
ке гру пе из мно гих др жа ва, би ло за оне ко је су де ло ва ле у Фран-

2) Law ren ce Da vid son, „Ter ror in Pa ris: Put ting Char lie Heb do in con text and lo o king for a way 
out“, The Hu ma nist, Ame ri can Hu ma nist As so ci a tion, Was hing ton, March-April 2015, p. 22.

3) О ства ра њу со ци јал ног ам би јен та ко ји по го ду је еска ла ци ји те ро ри зма ви де ти оп шир ни-
је у Ja mes A. Pi az za, „Po verty, mi no rity eco no mic di scri mi na tion and do me stic ter ro rism“, 
Jo ur nal of Pe a ce Re se arch, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011, pp. 339-354; Char les C. W. Co ok, „Je 
su is... qui? A re port from les ba u li e us“, Na ti o nal Re vi ew, NRI, New York, 2015, pp. 27-33.

4) Pi er re Car li, Ca ro li ne Te lion, Da vid Ba ker, „Ter ro rism in Fran ce: the me di cal re spon se“, Pre-
ho spi tal and Di sa ster Me di ci ne, WA DEM, Cam brid ge, Vol. 18, 2003, p. 93.

5) Ви де ти ин тер вју са фран цу ским ше фом кон тра о ба ве штај не аген ци је Pi er re de Bo u squ et 
de Flo rian за Jac qu es Amal ric, Pa tri cia To u ran che au, „Des re se a ux ter ro ri stes tres mo bi les et 
auto no mes“, Li be ra tion, 06.12.2002.

6) Si ni ša Ta ta lo vić, An ton Gri zold, Vlat ko Cvr ti la, Su vre me ne si gur no sne po li ti ke: dr ža ve i na-
ci o nal na si gur nost po čet kom 21. sto lje ća, Gol den mar ke ting, Teh nič ka knji ga, Za greb, 2008, 
str. 76-77.
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цу ској, би ло за оне ко је су ову зе мљу ко ри сти ле као ба зу за сво је 
опе ра ци је из ван ње. У пи та њу је би ла све сна од лу ка др жав ног вр-
ха, од но сно вла ди на по ли ти ка на зва на „док три на уто чи шта“ ко ја је 
озна ча ва ла по ку шај да се зе мља за шти ти од ме ђу на род ног те ро ри-
зма сво је вр сним иг но ри са њем ства ра ња усло ва за не сме тан жи вот 
и де ло ва ње те ро ри ста у са мој Фран цу ској. То опре де ље ње је под-
ра зу ме ва ло да фран цу ске вла сти бу ду што је мо гу ће не у трал ни је у 
по гле ду пи та ња ко ја мо гу по ста ти ини ци јал на ка пи сла за ак тив но-
сти ме ђу на род них те ро ри стич ких гру па. Ме ђу тим, ка ко је Фран цу-
ска вре ме ном по ста ја ла европ ска др жа ва ко ја је нај ви ше по го ђе на 
де ло ва њем ме ђу на род них те ро ри стич ких гру па ко је су сма тра ле 
да тре ба да ис ко ри сте сла бост и па сив ност вла сти за сво је ја ча ње, 
„док три на уто чи шта“ се ја сно по ка за ла као не у спе шна, па чак и 
по губ на. На пу ште на је тек на кон се ри је од је да на ест те ро ри стич-
ких на па да на роб не ку ће, во зо ве, ме трое и др жав не ин сти ту ци је 
1986. го ди не ко ји су го то во у пот пу но сти па ра ли са ли фран цу ску 
пре сто ни цу, уз би ланс од 13 по ги ну лих и ви ше од 300 по вре ђе них.

На па ди су иза зва ли то ли ки ре волт у фран цу ском дру штву да 
је иде ја о пре го во ри ма или о за шти ти те ро ри ста по ста ла ису ви ше 
по ли тич ки ри скант на. Ме ђу тим, не при пре мље ност и не спо соб но-
сти фран цу ских оба ве штај но-без бед но сних слу жби да по ти сну на-
па де пу тем пре вен тив них и за штит них ме ра код ку ће или ди рект-
ном ак тив но шћу у ино стран ству7) ста ви ла је фран цу ску вла ду пред 
не ко ли ко оп ци ја за окон ча ње на па да. Вла да се од лу чи ла за пре го-
во ре иако је увек не ги ра ла да је до њих до ла зи ло. Сто га по сто ја-
ње би ло ка квих до го во ра са др жа ва ма спон зо ри ма те ро ри стич ких 
на па да у Фран цу ској оста је и дан-да нас вр ло кон тро верз но,8) иако 
је оп ште по зна то да је вла да од 1987. до 1994. го ди не учи ни ла ви-
ше усту па ка др жа ва ма ко је су спон зо ри са ле те ро ри зам. Та ко је за 
об у ста вља ње на па да на Фран цу ску „пла ће но“ по вла че њем ње них 
тру па из Ли ба на, дра стич ним сма њи ва њем по др шке Ира ку то ком 
ње го вог ра та са Ира ном и уступ ци ма при ли ком ре ша ва ња пи та ња 
иран ског ду га Фран цу ској у скло пу ус по ста вља ња ди пло мат ских 
од но са две стра не.9)

То ком 1994. го ди не ра ди кал на Ору жа на ислам ска гру па (Ar-
med Isla mic Gro up – GIA) ус пе ла је да оку пи све ал жир ске ислам-
ске по кре те под сво ју за ста ву и да до би је спољ ну по др шку исла ми-

7) Mic hael Wi e vi or ka, „Fran cu ska su o če na sa te ro ri zmom“, Te ro ri zam, ju li/sep tem bar 1991, str. 
162.

8) Као при мер то га ка ко је ова кон тро вер за ис тра ја ла као пи та ње у фран цу ској по ли ти ци 
по гле да ти: M. Pa squa ve ut ma in te nir sa can di da tu re a l'Elysee mal gre les af fa i res; La con tro-
ver se sur les ota ges du Li ban se po ur su it, Le Mon de, 10. ja nu ar 2002.

9) Si ni ša Ta ta lo vić, An ton Gri zold, Vlat ko Cvr ti la, na ve de no de lo, str. 77.
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ста у Ту ни су, Ли би ји и Ма ро ку.10) GIA је же ле ла не са мо да пре у зме 
власт у Ал жи ру већ и да по но во ус по ста ви ка ли фат. За ове исла ми-
сте кључ ни не при ја тељ је би ла Фран цу ска. На па ди су по че ли још 
1993. го ди не, а ин тен зи ви ра ни су 1994. и 1995. го ди не. Усле ди ле су 
број не от ми це ави о на, атен та ти и бом ба шки на па ди од стра не ак-
ти ви ста GIA, као и кон тра ре ак ци је фран цу ских оба ве штај но-без-
бед но сних слу жби.11)

2. ЗА КО НО ДАВ НА АК ТИВ НОСТ У 
БОРБИ ПРО ТИВ ТЕ РО РИ ЗМА

Не у спех „док три не уто чи шта“, не до ста так ка па ци те та за 
успе шно ан ти те ро ри стич ко де ло ва ње, као и пре пли та ње над ле жно-
сти чак се дам без бед но сних слу жби, ука за ли су на низ озбиљ них 
не до ста та ка ко је је тре ба ло што пре от кло ни ти. По сле ди ца то га би-
ла је та да су фран цу ски по ли ти ча ри од лу чи ли да по ве ћа ју ка па ци-
те те за спре ча ва ње на па да на те ри то ри ји ове др жа ве, пре вас ход но 
ја ча њем по ли циј ског и суд ског апа ра та на по љу бор бе про тив те-
ро ри зма.12) Фран цу ски од го вор на оно што је по стао све сна жни ји 
зах тев јав но сти за ве ћом без бед но шћу био је ма те ри ја ли зо ван у За-
ко ну из сеп тем бра 1986. го ди не, кључ ном прав ном ак ту за ре гу ли-
са ње ове обла сти. За кон је ство рио низ но вих ор га на у фран цу ској 
вла ди ко ји су се спе ци ја ли зо ва ли за об ра чун са те ро ри змом и дао 
оквир за ко ор ди на ци ју и цен тра ли зо ва ње ак тив но сти усме ре них 
на ту бор бу. Та ко ђе, за кон је осна жио ми ни стар ства прав де и уну-
тра шњих по сло ва, у ко ји ма су фор ми ра на но ва те ла за ду же на за 
раз ме ну по да та ка и ко ор ди на ци ју де ло ва ња раз ли чи тих слу жби у 
ан ти те ро ри стич ким ак тив но сти ма. Са дру ге стра не, за кон је од ове 
про бле ма ти ке уда љио Ми ни стар ство спољ них по сло ва ко је је при-
да ва ло ису ви ше ве ли ки зна чај одр жа ва њу при ја тељ ских од но са са 
др жа ва ма ко је су спон зо ри са ле те ро ри зам.

За ко ном из 1986. го ди не из вр ше на је цен тра ли за ци ја свих 
суд ских про це са у ве зи са те ро ри змом и по пу ње на пра зни на на ста-
ла уки да њем спе ци јал ног Су да за без бед ност др жа ве (Le Co ur de 

10) Ge rard Cha li and, L’ar me du ter ro ri sme, Lo u is Audi bert, Pa ris, 2002.

11) Mart ha Cran shaw, „The ef fec ti ve ness of ter ro rism in the Al ge rian War”, Ter ro rism in con text 
(ed. Mart ha Cran shaw), Pennsylva nia Sta te Uni ver sity Press, Pennsylva nia, 1995, p. 502.

12) Ви де ти оп шир ни је у Qu an Li, „Do es de moc racy pro mo te or re du ce tran sna ti o nal ter ro rist in-
ci dents“, Jo ur nal of Con flict Re so lu tion, Pe a ce Sci en ce So ci ety, Pennsylva nia, Vol. 49, 2005, 
pp. 230-258; Eri ca Che no weth, „De moc ra tic com pe ti tion and ter ro rist ac ti vity“, The Jo ur nal 
of Po li tics, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, Vol. 72, 2010, p. 21.
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Su re te de l’Etat) ко ји се од осни ва ња 1963. до га ше ња 1981. го ди не, 
из ме ђу оста лог, ба вио и кри вич ним де ли ма те ро ри зма. Ме ђу тим, 
овог пу та ни је по но вље на гре шка ства ра ња по себ ног су да из ван 
це ло ви тог суд ског си сте ма.

Иако је за кон узео у об зир спе ци фич ну при ро ду те ро ри стич-
ких зло чи на та ко што је обез бе дио ду же вре мен ско за др жа ва ње 
у за тво ру за по чи ни о це ових кри вич них де ла и про ду жио рок за 
при твор и ис тра ге за та кве слу ча је ве, за др жао је го ње ње те ро ри-
ста у окви ри ма уоби ча је них про це ду ра фран цу ског пра во су ђа. На-
и ме, уме сто да се ство ри пот пу но нов суд, за кон је цен тра ли зо вао 
про це се по ве за не са те ро ри змом у по сто је ћем Пр во сте пе ном су ду 
гра да Па ри за. У ова ко обра зо ва ном си сте му, ло кал ни ту жи лац од-
лу чу је да ли је зло чин по чи њен на под руч ју ње го ве над ле жно сти 
по ве зан са те ро ри змом ко ји је де фи ни сан као „де ло по чи ње но од 
стра не по је дин ца или гру пе ко је има за циљ да озбиљ но на ру ши 
јав ни по ре дак за стра ши ва њем или те ро ром“. Ако кри вич но де ло 
од го ва ра овој де фи ни ци ји, слу чај се пре ба цу је спе ци ја ли зо ва ном 
ту жи о цу или ис тра жном су ди ји у окви ру Пр во сте пе ног су да гра да 
Па ри за. Овај си стем за о би ла зи про блем ма ле кан це ла ри је ло кал-
них ту жи о ца и ми ни ма ли зу је опа сно сти од од ма зде над ло кал ним 
ста нов ни штвом. Исто вре ме но, у окви ру Пр во сте пе ног су да у Па-
ри зу фор ми ран је тим ту жи о ца и ис тра жних су ди ја ко ји се ба ве ис-
кљу чи во слу ча је ви ма те ро ри зма, при че му су они по ста ли во де ћи 
ак те ри у бор би Фран цу ске про тив на ве де ног об ли ка по ли тич ког 
на си ља.

На и ме, уте ме ље на је тзв. Ан ти те ро ри стич ка ди ви зи ја у Па-
ри зу у чи ји са став ула зе јав ни ту жи о ци и ис тра жне су ди је (Uni te 
de Co or di na tion de la Lut tle An ti Ter ro ri ste – Је ди ни ца за ко ор ди на-
ци ју ан ти те ро ри стич ких ак тив но сти, у да љем тек сту UC LAT). Ова 
ди ви зи ја се ба ви ис кљу чи во слу ча је ви ма те ро ри зма и пред ста вља 
ве зу из ме ђу по ли ци је и оба ве штај них слу жби. Са дру ге стра не, 
Ми ни стар ство прав де фор ми ра ло је Би ро ко ји до но си по ли тич ке 
смер ни це. Не са мо да је прав ни си стем бор бе про тив те ро ри зма 
цен тра ли зо ван, већ је исто учи ње но и са по ли циј ским си сте мом. 
На гла сак је на ин те грал ној опе ра тив ној ко ор ди на ци ји бор бе про-
тив те ро ри зма. На по ли тич ком ни воу Са вет за уну тра шњу без бед-
ност (Con seil de Sécu rité Intéri e ur – CSI) је осно ван 1986. го ди не и 
чи не га ми ни стри прав де, ино стра них по сло ва, уну тра шњих по-
сло ва, пре ко мор ских под руч ја, а на че лу се на ла зи пре ми јер. Са вет 
спро во ди ко ор ди на ци ју зва нич ног Ко ми те та за ве зу или Ме ђу ми-
ни стар ског ко ми те та за ан ти те ро ри стич ке ве зе (Co mité In ter mi-
nistériel de Li a i son An ti-Ter ro ri ste – CI LAT) у ко јој су без бед но сне 
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слу жбе та ко ђе за сту пље не. UC LAT ком би ну је три еле мен та: оба ве-
штај ни рад, спре ча ва ње на па да и ре пре си ју. UC LAT ди стри бу и ра 
ин фор ма ци је ре ле вант ним стра на ма и та ко ђе са ра ђу је са број ним 
европ ским зе мља ма, као што су Не мач ка, Ита ли ја, Шпа ни ја, Ве ли-
ка Бри та ни ја, Бел ги ја и Хо лан ди ја.13)

Еви дент но је да се у оба ве штај но-без бед но сном си сте му 
Фран цу ске, у кон ти ну и те ту, по себ на па жња по све ћу је пи та њи ма 
об је ди ња ва ња и ко ор ди на ци је оба ве штај них ин фор ма ци ја и ан ти-
те ро ри стич ких ак тив но сти што се ма ни фе сту је кроз фор ми ра ње 
по себ них ин сти ту ци ја и те ла као што су Ме ђу ми ни стар ски ко-
ми тет за ан ти те ро ри стич ке ве зе и Је ди ни ца за ко ор ди на ци ју ан-
ти те ро ри стич ких ак тив но сти. На ни воу Вла де Фран цу ске по себ но 
ва жну ко ор ди ни ра ју ће ин струк та жну функ ци ју има На ци о нал ни 
ко ми тет за без бед ност.14)

За кон из 1986. го ди не је де фи ни сао да је ис тра жни су ди ја 
за ду жен за спро во ђе ње не при стра сне ис тра ге ка ко би од ре дио да 
ли је по чи њен зло чин вре дан го ње ња. Ка да се то јед ном утвр ди, 
ис тра жни су ди ја пре да је слу чај ту жи о цу и адво ка ту од бра не. С об-
зи ром на то да је на ме ра да ове ис тра жне су ди је бу ду не при стра сни 
ар би три, они не од го ва ра ју ни јед ној по ли тич кој вла сти и га ран то-
ва на су им при лич но ши ро ка овла шће ња за отво ре не суд ске ис тра-
ге ко ја об у хва та ју из да ва ње на ло га за пре тре се и при слу шки ва ње 
и из да ва ње суд ских по зи ва. За ко ни ма из 1986, 1995. и 1996. го ди не 
до зво ља ва се су ди ја ма да у при тво ру др же осум њи че не у слу ча-
ју те ро ри зма че ти ри да на пре не го што по диг ну оп ту жни цу, за тим 
има ју пра во да из да ју и спро во де на ло ге за хап ше ње то ком но ћи и 
да зах те ва ју су ђе ња без по ро те у по себ ним слу ча је ви ма. Ова ре-
ше ња су се по ка за ла као при ла го ђе на ком плек сним ис тра га ма нео-
п ход ним за суд ске про це се па чак и за пре вен ци ју те ро ри стич ких 
ак тив но сти. 

До овог при ла го ђа ва ња је до шло због фор ми ра ња ма лог, спе-
ци ја ли зо ва ног кор пу са ан ти те ро ри стич ких ис тра жних су ди ја ко ји 
су, то ком вре ме на, оства ри ли ком пе тен ци ју ко ја је го то во пре ра сла 
у оба ве штај ну слу жбу за се бе. По је ди не ис тра жне су ди је су, на кон 
го ди на ба вље ња по ве за ним ис тра га ма од ко јих су мно ги има ли ре-
зул та те на осно ву до ка за при ку пље них у прет ход ним ис тра га ма, 
по ста ли екс пер ти за про бле ма ти ку те ро ри зма, што је те шко оства-
ри ти у окви ру кон вен ци о нал них суд ских ин сти ту ци ја. По је ди не 

13) Ma ri e li sa Epi fa nio, „Le gi sla ti ve re spon ses to in ter na ti o nal ter ro rism“, Jo ur nal of Pe a ce Re se-
arch, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011, p. 402.

14) Adam Purg, Oba ve štaj ne slu žbe, Enot nost, Lju blja na, 1995, str. 174-175.
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ис тра жне су ди је су чак на ме ра ва ле да се спе ци ја ли зу ју за слу ча је-
ве ко ји су по ве за ни са по себ ним вр ста ма те ро ри зма као што је, на 
при мер, се па ра ти зам или исла ми стич ки те ро ри зам.

За хва љу ју ћи на ве де ним за кон ским ре фор ма ма, су ди је ко је су 
ра ди ле на слу ча је ви ма исла ми стич ког те ро ри зма за по че ле су ди-
рект ну са рад њу са до ма ћом оба ве штај ном слу жбом DST (Di rec tion 
de la Sur ve il lan ce du Ter ri to i re), ко ја је пре то га ко му ни ци ра ла са 
су ди ја ма пре ко по сред ни ка суд ске по ли ци је. Као ре зул тат, аген-
ти DST ди рект но ко му ни ци ра ју са су ди ја ма и ту жи о ци ма уко ли-
ко има ју ин фор ма ци ју за ко ју сма тра ју да зах те ва суд ску ис тра гу. 
Уко ли ко су ди ја из до би је них оба ве штај них по да та ка од лу чи да по-
сто ји или би мо гло да до ђе до кри вич ног де ла, има овла шће ње да 
оба ве штај ну ис тра гу пре о бра ти у суд ску ис тра гу. Овај си стем је 
ка рак те ри сти чан по цен тра ли за ци ји суд ског апа ра та, по ста вља њем 
су ди ја за „ри зни це зна ња о те ро ри стич ким мре жа ма“ и дво стру ком 
уло гом DST као оба ве штај не аген ци је и суд ске по ли ци је.

Су ди је за ан ти те ро ри зам и DST су ус по ста ви ле де ло твор ну 
са рад њу за хва љу ју ћи на до пу ња ва њу њи хо вих спе ци фич них овла-
шће ња и мо гућ но сти. Оба ве штај ни зва нич ни ци су има ли од лич не 
оба ве штај не по дат ке и ис ку сне аген те, а суд ске вла сти од лич на ис-
тра жна овла шће ња. Ис ку ство ра да у са рад њи и де таљ ном из ла га-
њу оп ште стра те ги је ство ри ло је ве ли ко по ве ре ње из ме ђу ин сти-
ту ци ја.

У скла ду са по сто је ћим за кон ским про пи си ма, али и до са да-
шњим прак тич ним ре зул та ти ма, бор ба про тив те ро ри зма у Фран-
цу ској се ви ше осла ња на по дат ке и ин фор ма ци је ко је су при ку-
пље не оба ве штај ним ра дом људ ског фак то ра у од но су на тех нич ка 
сред ства. Фран цу ски за кон до зво ља ва при ку пља ње по да та ка од 
ве ли ког бро ја др жав них ин сти ту ци ја. У окви ру пре вен ци је те ро-
ри зма ис тра жни зва нич ни ци оба ве штај них аген ци ја мо гу да при-
ку пља ју по дат ке од ин тер нет про вај де ра, има ју при ступ си сте му за 
ре ги стра ци ју во зи ла, си сте му за во зач ке до зво ле, си сте му на ци о-
нал них лич них ка ра та, си сте му за упра вља ње па со ши ма, елек трон-
ском си сте му упра вља ња, фај ло ви ма стра них др жа вља на и фај ло-
ви ма са лич ним по да ци ма ино стра них др жа вља на и по да ци ма ли ца 
ко ја тра же азил, фај ло ви ма са лич ним по да ци ма ли ца ко ја пу ту ју 
у зе мље Европ ске уни је или ван ње. Ме ре су по себ но усме ре не на 
стран це ко ји из гле да ју као „арап ски исла ми сти“.

У Фран цу ској је за ко ном из 2006. го ди не по ли циј ски при-
твор пре ма ли ци ма осум њи че ним за кри вич но де ло те ро ри зма 
огра ни чен на мак си мал но 6 да на, ако по сто ји озби љан ри зик од 
те ро ри стич ких де ло ва ња ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству. У 
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ре дов ним слу ча је ви ма при твор пре оп ту жбе не мо же би ти ду жи од 
два да на. Суд ски по ли ца јац мо же да за др жи ли це „про тив ко га по-
сто ји је дан или ви ше оправ да них раз ло га за сум њу да је по чи нио, 
или по ку шао да по чи ни кри вич но де ло“.15) Ка да се ли це сум њи чи 
да је из вр ши ло или да је по ку ша ло да из вр ши те ро ри стич ко де ло, 
оби чан рок од 48 са ти за при твор пре оп ту жбе се мо же про ду жи ти 
два пу та по 24 ча са. Ипак, су ди ја мо же зах те ва ти до дат но про ду же-
ње од 48 са ти уко ли ко за то по сто је ва ља ни раз ло зи. Рок за при твор 
осум њи че ног пре оп ту жбе у слу ча ју сум ње да је укљу чен у ор га-
ни зо ва ње не по сред ног те ро ри стич ког на па да не мо же би ти ду жи 
од шест да на. Ка да „пр ви еле мен ти ис тра ге или са мог при тво ра 
по ка зу ју да по сто ји озби љан ри зик од не по сред ног те ро ри стич ког 
на па да у Фран цу ској или у ино стран ству, или по тре бе ме ђу на род-
не са рад ње из ри чи то то зах те ва ју“ обич ни рок за при твор (тј. 48 
са ти) мо же би ти про ду жен че ти ри да на, на осно ву пра ви ла за при-
твор пре оп ту жбе за осум њи че не за те ро ри зам, од но сно два да на 
на осно ву од лу ке су да.

И по ред свих по зи тив них ре ше ња, нај но ви ји на па ди су по ка-
за ли да је фран цу ски си стем за бор бу про тив те ро ри зма да ле ко од 
са вр ше ног, бу ду ћи да ни је ус пео да спре чи на па де у Фран цу ској, а 
да је че сто био из вор но вог на си ља и ге не ра тор ри зи ка од ства ра-
ња опа сног рас це па уну тар фран цу ског дру штва због пре ко мер не 
рев но сти и на ме тљи во сти, по себ но у жи во ту фран цу ске арап ске 
за јед ни це.16) Ка ко би се от кло ни ли по сто је ћи не до ста ци, фран цу-
ски пре ми јер Ма ну ел Валс је у пр вом обра ћа њу Пар ла мен ту по сле 
на па да из ја ну а ра 2015. го ди не на ја вио но ве ме ре у, ка ко је том при-
ли ком ис та као, „ра ту“ ко ји ње го ва зе мља во ди про тив те ро ри зма. 
Из ме ђу оста лог, Валс је обе ћао да ће до кра ја ове го ди не у фран цу-
ским за тво ри ма би ти опре мље не спе ци јал не про сто ри је у ко ји ма 
ће би ти изо ло ва ни ислам ски екс тре ми сти, да ће зе мља до сеп тем-
бра би ти спрем на да се укљу чи у европ ски ре ги стар по пи са пут ни-
ка (PNR), као и да ће у то ку го ди не над ле жни ор га ни уве сти над зор 
ави он ских ле то ва ли ца осум њи че них за кри ми нал не ак тив но сти. 

Та ко ђе, не дав но је сту пио на сна гу па кет за ко на ко ји за бра-
њу је пу то ва ња исла ми сти ма за ко је по сто ји осно ва на сум ња да су 
спрем ни на из вр ше ње ака та по ли тич ког на си ља и про пи су је ве ће 
за твор ске ка зне за ли ца ко ја под сти чу дру ге на из вр ше ње те ро ри-

15) Ar tic les 63 (en qu ê te de fla gran ce), 77 (en qu ê te préli mi na i re) and 154 (com mis sion ro ga to i re) 
of the French Co de of Cri mi nal Pro ce du re.

16) Bi go Di di er, „Re as su ring and Pro tec ting: In ter nal Se cu rity Im pli ca tion of French Par ti ci pa tion 
in the Co a li tion aga inst Ter ro rism“, Cri ti tal Vi ews of Sep tem ber 11 (pri re di li: Е. Her shberg, K. 
W. Mo o re), The New Press, New York, 2002, pp. 72-94.
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стич ких на па да. При ме ра ра ди, за оне ко ји под сти чу или оправ да-
ва ју те ро ри зам по сред ством ин тер не та про пи са на је и ка зна за тво-
ра у тра ја њу до се дам го ди на. Ин тер нет про вај де ри ма је на ло же но 
да нај ка сни је у ро ку од 24 са та бло ки ра ју стра ни це ко је по зи ва-
ју на џи хад. Исто вре ме но, пре тра ге та квих сај то ва се ауто мат ски 
еви ден ти ра ју на сер ве ру МУП Фран цу ске, што му омо гу ћа ва да 
промпт но ре а гу је уко ли ко про це ни да то пред ста вља ре ал ну опа-
сност по без бед ност. Сре ди ном ове го ди не су усво је на и за кон ска 
ре ше ња ко ја у зна чај ној ме ри про ши ру ју овла шће ња над ле жних 
слу жби у осе тљи вим обла сти ма као што су при слу шки ва ње те ле-
фон ских раз го во ра, чи та ње ин тер нет ко му ни ка ци ја, ло ци ра ње мо-
бил них те ле фон ских апа ра та и елек трон ски над зор про сто ри ја ли-
ца осум њи че них за кри вич на де ла по ве за на са те ро ри змом. Ка да је 
реч о без бед но сним слу жба ма за ду же ним за бор бу про тив те ро ри-
зма, пред ви ђе но је по ве ћа ње бро ја њи хо вих слу жбе ни ка за укуп но 
2680 у на ред не три го ди не, а пла ни ран је и утро шак 425 ми ли о на 
евра за њи хо ву мо дер ни за ци ју.

Већ усво је не и дру ге на ја вље не ме ре су од мах иза зва ле не га-
тив не ре ак ци је де ла фран цу ске јав но сти, ко ји сма тра да та кви по-
ступ ци, с јед не стра не, не ће да ти же ље не ре зул та те на пла ну бор бе 
про тив те ро ри зма, док ће, с дру ге стра не, во ди ти ка огра ни ча ва њу 
људ ских пра ва и сло бо да, пре све га сло бо де го во ра.17) Тре ба има ти 
на уму да је фран цу ско дру штво, као ко лев ка ви со ких стан дар да у 
по што ва њу тих вред но сти, по себ но осе тљи во на сва ки на го ве штај 
њи хо вог угро жа ва ња, те да ће сва ки но ви ис ко рак, нпр. у прав цу 
да љег по ве ћа ња над ле жно сти слу жби без бед но сти, не ми нов но на-
и ла зи ти на от по ре.18) Ако се узму у об зир слич на ис ку ства дру гих 
др жа ва ко је су у ра ни јем пе ри о ду би ле из ло же не на па ду тран сна-
ци о нал них те ро ри ста, по пут САД и Ве ли ке Бри та ни је, где су вла-
ди не од луч не ан ти те ро ри стич ке ме ре та ко ђе има ле оштре про тив-
ни ке, тре ба оче ки ва ти да ће се фран цу ска ад ми ни стра ци ја, као и 
њи хо ве аме рич ке и бри тан ске ко ле ге, би ра ју ћи из ме ђу по вла ђи ва-
ња кри ти ча ри ма и бо ље за шти те на ци о нал не без бед но сти, иза бра-
ти ово дру го.

17) Todd San dler, „New fron ti ers of ter ro rism re se arch: An in tro duc tion“, Jur nal of Pe a ce Re se-
arch, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011, p. 280.

18) Alex Schmid, „Ter ro rism and De moc racy“, Ter ro rism and Po li ti cal Vi o len ce, Taylor & Fran-
cis, Ro u tled ge, Lon don, Vol. 4, 1992, p. 19.
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3. ФРАН ЦУ СКЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НЕ 

СЛУЖБЕ У БОР БИ ПРО ТИВ ТЕ РО РИ ЗМА

Са ма чи ње ни ца да је у ја ну а ру ове го ди не до шло до те ро-
ри стич ког на па да са ве ћим бро јем људ ских жр тва не дво сми сле но 
до ка зу је да су фран цу ске без бед но сно-оба ве штај не струк ту ре за-
та ји ле на по љу пре вен тив ног де ло ва ња у прав цу осу је ћи ва ња ак-
тив но сти те ро ри ста.19) Ово је на ро чи то очи глед но ако се има у ви ду 
по да так да су над ле жне слу жбе би ле упо зна те са ра ни јим де ло ва-
њем те ро ри ста од го вор них за на па де. Ме ђу тим, ка да је до на па-
да до шло, фран цу ске слу жбе су се, пре ма ми шље њу струч не јав-
но сти, по ка за ле као ефи ка сне. По ред по ли ци је, у ак ци ју по тра ге 
и не у тра ли за ци је те ро ри ста је би ла укљу че на и вој ска, у окви ру 
тзв. си сте ма за уз бу ну, фор ми ра ног по угле ду на сли чан про грам 
у САД.20)

При ли ком освр та на слу жбе у чи јем де ло кру гу ра да се на ла зи 
бор ба про тив те ро ри зма, тре ба на по ме ну ти да Фран цу ска има де-
цен тра ли зо ван си стем оба ве штај но–без бед но сних струк ту ра, ко ји 
се зна чај но раз ли ку је од си сте ма фор ми ра них код ње них парт не ра 
из НА ТО пак та. По ред ком плек сно сти, ка рак те ри ше га и не по сто-
ја ње уоби ча је не пар ла мен тар не и дру ге не за ви сне кон тро ле. По ли-
тич ка кон тро ла над ра дом свих оба ве штај них и без бед но сних слу-
жби по ве ре на је вр ху из вр шне вла сти, а ре а ли зу је се по сред ством 
раз ли чи тих ко ор ди на ци о них те ла ко ји ма пред се да ва ју пред сед ник 
и пре ми јер. Нај зна чај ни је та кво те ло је Ме ђу ре сор ски ко ми тет за 
оба ве штај не по сло ве (Co mi te in ter mi ni ste riel du ren se ig ne ment – 
CIR). Та ко ђе, Фран цу ска се раз ли ку је од ве ћи не европ ских зе ма-
ља и по не по сто ја њу цен трал не оба ве штај не уста но ве. На и ме, све 
фран цу ске оба ве штај но-без бед но сне слу жбе су ре сор не и де лу ју 
као ор га ни за ци о не це ли не у окви ру Ми ни стар ства на ци о нал не од-
бра не и Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва.

У оба ве штај но-без бед но сној кон цеп ци ји Фран цу ске и да ље 
до ми ни ра вој ни фак тор што је ди рект на по сле ди ца уло ге Фран цу-
ске у НА ТО-у и ЕУ, али и тен ден ци је да се тач но и бла го вре ме но 
пред ви ђа ње до га ђа ја од зна ча ја за за шти ту на ци о нал не те ри то ри је 
од те ро ри зма, се це си је и слич них по ја ва, свр ста ју у основ не за дат-
ке фран цу ске ар ми је.

19) Vi vi e ne Walt, „An at tack fo re told: French of fi ci als we re con cer ned even be fo re two gun man 
stor med a Pa ris new spa per”, Ti me, 19.01.2015, pp.16-17.

20) Remy De La Ma u vi ni e re, „The Af ter math“, The Na tion, 2.02.2015, p. 11.
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Фран цу ска има осам оба ве штај но-без бед но сних слу жби, од 
ко јих сва ка у од ре ђе ној ме ри уче ству је у др жав ној бор би про тив те-
ро ри зма. У пи та њу су Ге не рал ни ди рек то рат за спољ ну без бед ност 
(Di rec tion généra le de la sécu rité extéri e u re, у да љем тек сту DGSE), 
Цен трал ни ди рек то рат за уну тра шњи оба ве штај ни рад (Di rec tion 
cen tra le du ren se ig ne ment intéri e ur, у да љем тек сту DCRI), Ди рек-
то рат вој не оба ве штај не слу жбе (Di rec tion du ren se ig ne ment mi li-
ta i re, у да љем тек сту DRM), Ди рек то рат за од брам бе ну за шти ту и 
без бед ност (Di rec tion de la pro tec tion et de la sécu ri te de la défen se, 
у да љем тек сту DPSD), Бри га да за оба ве штај но и елек трон ско из-
ви ђа ње (Bri ga de de ren se ig ne ment et de gu er re élec tro ni que, у да љем 
тек сту BR GE), Цен трал на слу жба за без бед ност ин фор ма ци о них 
си сте ма (Ser vi ce cen tral de la sécu rité des systèmes d’in for ma ti ons, у 
да љем тек сту SCSSI), Суд ска по ли ци ја (Di rec tion cen tra le de la po li-
ce ju di ci a i re, у да љем тек сту DCPJ) и На ци о нал на ко ми си ја за кон-
тро лу без бед но сних пре сре та ња (Com mis sion na ti o na le de contrôle 
des in ter cep ti ons de sécu rité, у да љем тек сту CNCIS).

DGSE је спољ на вој на оба ве штај на слу жба ко ја под кон тро-
лом фран цу ског ми ни стра од бра не ра ди упо ре до са DCRI на при-
ку пља њу по да та ка и по сло ви ма на ци о нал не без бед но сти, спро-
во де ћи па ра вој не и кон тра о ба ве штај не опе ра ци је у ино стран ству, 
укљу чу ју ћи и оне ко је за циљ има ју об ра чун са те ро ри стич ким гру-
па ма опа сним по Фран цу ску. Као и код дру гих оба ве штај них аген-
ци ја, де та љи о опе ра ци ја ма и ор га ни за ци ји ни су до ступ ни јав но-
сти. У окви ру DGSE-а по сто ји укуп но пет ди рек то ра та, од ко јих се 
ан ти те ро ри стич ким ак тив но сти ма ба ве Ди рек то рат за оба ве штај не 
по дат ке (Слу жба за по ли тич ке оба ве штај не по дат ке и Слу жба за 
без бед но сне оба ве штај не по дат ке) и Ди рек то рат за опе ра ци је (ак-
ци о не ди ви зи је су од го вор не за тај не опе ра ци је).

DCRI је по че ла са ра дом 2008. го ди не угле да ју ћи се по ор-
га ни за ци ји на аме рич ки FBI. Њен на ста нак је ди рект но по ве зан 
са на по ром фран цу ских вла сти да из бег ну пре пли та ње у ра ду раз-
ли чи тих слу жби и од го во ре на по ве ћа ну опа сност по на ци о нал ну 
без бед ност од ме ђу на род ног те ро ри зма и ме ђу на род ног ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла. За ду же на је за кон тра шпи ју на жу, бор бу про тив 
кри ми на ла и те ро ри зма и над зор по тен ци јал них прет њи на фран-
цу ској те ри то ри ји од стра не по је ди них гру па и ор га ни за ци ја. DCRI 
је ди рект но од го вор на ми ни стру уну тра шњих по сло ва, има цен-
тра лу и шест упра ва, од ко јих се ан ти те ро ри стич ким де ло ва њем 
нај ви ше ба ве Упра ва за бор бу про тив те ро ри зма и Упра ва за за шти-
ту устав ног по рет ка.

DRM је осно ван 1992. го ди не да би се цен тра ли зо ва ли при-
ку пље ни вој ни оба ве штај ни по да ци за фран цу ске ору жа не сна ге. 
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Вре ме ном су од го вор но сти по сте пе но ево лу и ра ле од чи сто вој но-
оба ве штај них ин те ре са до по ли тич ких и стра те шких, ме ђу ко ји ма 
се на ла зи и за шти та од те ро ри стич ких прет њи.21) DRM ни је од го-
вор на за уну тра шњу без бед ност. Ак тив но сти DRM об у хва та ју ана-
ли зу са те лит ских сни ма ка и дру гих сни ма ка и ко му ни ка ци ја, и за то 
у ве ли кој ме ри за ви се од при ку пље них по да та ка ко је до би ја ју од 
дру гих вој них струк ту ра, као што је BR GE.

DPSD је вој на оба ве штај на слу жба, пре вас ход но за ду же на за 
кон тра шпи ју на жу и бор бу про тив ма фи је. Има ју ћи у ви ду по ве за-
ност по је ди них стра них шпи ју на и но си ла ца ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла са ме ђу на род ним те ро ри змом, DPSD се на ла зи у при ли ци 
да кроз оба вља ње сво јих при мар них за да та ка до ла зи до по да та ка 
од зна ча ја за ан ти те ро ри стич ке на по ре фран цу ског оба ве штај но-
без бед но сног си сте ма у це ли ни.

BR GE је фор ми ра на 1993. го ди не да би пре ва зи шла оба ве-
штај не не до стат ке уоче не то ком За лив ског ра та, а по иде ји та да-
шњег ми ни стра уну тра шњих по сло ва. Она пру жа по др шку Ми-
ни стар ству од бра не и вој ној ко ман ди кроз пра ће ње раз ли чи тих 
ко му ни ка ци о них и дру гих сиг на ла, као што су ра да ри, што мо же 
би ти ко ри сно и у бор би про тив те ро ри зма. У ту свр ху кон тро ли ше 
и упра вља објек ти ма ко ји се на ла зе на ви ше ло ка ци ја. По ред пру-
жа ња оба ве штај них сиг на ла, BR GE та ко ђе пру жа са ве те и по моћ 
ору жа ним сна га ма по пи та њу си гур но сти ко му ни ка ци ја и си сте ма 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је.

Слич ну уло гу има и SCSSI ко ја је од го вор на за ре гу ли са ње 
упо тре бе крип то си сте ма, од но сно за њи хо ву за шти ту. DCPJ во ди и 
ко ор ди ни ра ак ци је „спро во ђе ња за ко на“ по ли ци је и Жан дар ме ри-
је про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, би ло да се ра ди о кри вич ном 
де лу или фи нан сиј ској ак тив но сти, у са рад њи са дру гим ин сти ту-
ци ја ма (ца ри на, упра ва при хо да и сл.) док CNCIS про ве ра ва за ко-
ни тост при слу шки ва ња.

Под ути ца јем на па да па ле стин ских те ро ри ста на изра ел ске 
спор ти сте на Олим пиј ским игра ма 1972. го ди не у Мин хе ну, Фран-
цу ска је 1973. го ди не у окви ру Жан дар ме ри је фор ми ра ла спе ци-
јал ну ан ти те ро ри стич ку је ди ни цу „Гру па за ин тер вен ци ју на ци о-
нал не жан дар ме ри је“ (Gro u pe ment d’in ter ven tion de la Gen dar me rie 
na ti o na le – GIGN) чи ји је основ ни за да так бор ба про тив те ро ри зма, 
с тим да је од 1983. го ди не за ду же на и за без бед ност пред сед ни ка 
ре пу бли ке. Фран цу ска има и спе ци јал не вој не ан ти те ро ри стич ке 
је ди ни це ме ђу ко ји ма се из два ја ју 1. па до бран ски пук мор на рич ке 
пе ша ди је, ко ман да гру па за под вод не опе ра ци је „Hu bert“, ко ман до-

21) Wal ter En ders, Todd San dler, „Tran sna ti o nal ter ro rism in the Post-Cold War era“, In ter na ti o-
nal Stu di es Qu ar terly, In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion, Tuc son, Vol. 43, 1999, p. 162.
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си ма рин ских стре ла ца „CO FU SCO“ и 2. ле ги о нар ски па до бран ски 
пук.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Као што је кон ста то ва но, цен тра ли зо ван суд ски апа рат у 
Фран цу ској ство рио је ве о ма ком пе тен тан и ис ку сан ис тра жни ор-
ган ко ји из у зет но до бро са ра ђу је са фран цу ским оба ве штај но-без-
бед но сним аген ци ја ма. Ме ђу тим, фран цу ски мо дел бор бе про тив 
те ро ри зма још увек ка рак те ри ше сна жна тен зи ја из ме ђу прав но-
суд ских и оба ве штај но-без бед но сних струк ту ра. При ме ра ра ди – 
фран цу ски оба ве штај ни зва нич ни ци че сто се жа ле да спе ци ја ли зо-
ва не су ди је за те ро ри зам че сто пре ко ра чу ју сво ја овла шће ња ти ме 
што од оба ве штај них аген ци ја тра же оба ве штај не по дат ке ко ји им 
уоп ште ни су по треб ни за кри вич ни по сту пак, а че сто се де ша ва 
да по је ди не оба ве штај не ин фор ма ци је бу ду пре зен то ва не но ви нар-
ским кру го ви ма чи ме се на из ве стан на чин, услов но ре че но, де-
кон спи ри шу и ком про ми ту ју опе ра тив ни из во ри и ме то ди ра да. 
Ипак, ана ли ти ча ри оце њу ју да је ова оба ве штај но-суд ска тен зи ја 
у осно ви мно го ма ње из ра же на у Фран цу ској не го што је то слу чај 
у САД. Ово због то га што се бр зо схва ти ло да је ин сти ту ци о нал-
ни ри ва ли тет ве о ма ште тан јер је си стем по ка зао не спо соб ност и 
низ сла бо сти на пла ну бор бе про тив те ро ри зма, што је све на ве-
ло зва нич не по ли тич ке вла сти да За ко ном из 1995. го ди не оба ве-
зу ју ће зах те ва ју ин тен зив ну си стем ску са рад њу из ме ђу суд ских и 
оба ве штај них ин сти ту ци ја. Због то га је ус по ста вље на не по сред на, 
зва нич на и ре дов на рад на по ве за ност су ди ја за ан ти те ро ри зам и 
без бед но сних зва нич ни ка Цен трал ног ди рек то ра та за уну тра шњи 
оба ве штај ни рад због то га што је сва ко од њих имао не што што је 
овом дру гом би ло по треб но – оба ве штај ни зва нич ни ци су има ли 
од лич не оба ве штај не по дат ке и рад не ре сур се, а суд ске вла сти су 
има ле од лич на ис тра жна овла шће ња.

Ово је ство ри ло ве ли ко по ве ре ње из ме ђу ин сти ту ци ја и до ве-
ло до за кључ ка да успех бор бе про тив те ро ри зма зах те ва ефи ка сну 
и кон ти ну и ра ну са рад њу из ме ђу суд ских ин сти ту ци ја и оба ве штај-
них слу жби. Ипак, прак са је по ка за ла да Цен трал ни ди рек то рат за 
уну тра шњи оба ве штај ни рад у ком би на ци ји са су ди ја ма за те ро ри-
зам ве о ма че сто у опе ра тив ној прак си при ку пља и кла сич не оба ве-
штај не по дат ке у ино стран ству у ве зи са већ за по че тим ис тра га ма 
про тив те ро ри зма, што би у стро гој по де ли над ле жно сти тре ба ло 
да бу де ис кљу чи ва уло га спољ не оба ве штај не аген ци је – Ге не рал-
ни ди рек то рат за спољ ну без бед ност.
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Има ју ћи у ви ду тран сна ци о нал ни ка рак тер са вре ме ног џи ха-
ди зма, као основ ни за да так фран цу ских без бед но сно-оба ве штај них 
струк ту ра се на ме ће још ин тен зив ни је ан га жо ва ње на уна пре ђе њу 
ме ђу на род не са рад ње са парт нер ским слу жба ма у обла сти раз ме не 
оба ве штај них по да та ка о де ло ва њу те ро ри ста. Сход но то ме, у на-
ред ном пе ри о ду се мо же оче ки ва ти кон кре ти зо ва ње и ма те ри ја ли-
за ци ја за јед нич ке на ја ве ми ни ста ра уну тра шњих по сло ва чла ни ца 
ЕУ, као и из ја ва ви ше европ ских ли де ра, да ће их на па ди у Фран-
цу ској мо ти ви са ти да осми сле сет ефи ка сних и ду го роч них ме ра у 
овој обла сти, што би ујед но би ла и нај ва жни ја по у ка из ву че на из 
опи са них тра гич них де ша ва ња ко ја су трај но из ме ни ла пер цеп ци ју 
фран цу ске јав но сти и по ли тич ког вр ха ка да је реч о сте пе ну угро-
же но сти њи хо вих вред но сти од стра не гло бал ног те ро ри зма.
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Bo ri sa N. Le cic

FRENCH RE SPON SE TO THE CHALLENGES 
OF GLO BAL TER RO RISM – HI STORY 
AND CON TEM PO RARY SI TU A TION

Re su me
Ter ro rist at tacks by ra di cal Isla mists on the edi to rial staff of the 

sa ti ri cal ma ga zi ne ‘Char lie Heb do’ and ot her tar gets, in which in the 
early 2015 se ven teen pe o ple got kil led, aro u sed the need for a de ta i led 
and com pre hen si ve study and cri ti cal exa mi na ti on of mo dels of com-
ba ting this form of po li ti cal vi o len ce in Fran ce, pri ma rily in terms of 
le gal norms re gu la ting the an ti-ter ro rist ac ti vity, but al so in terms of or-
ga ni za ti o nal and pro fes si o nal ca pa ci ti es of spe cial ser vi ces in char ge of 
pre ven ti ve and re pres si ve bat tle aga inst ter ro rism. In this con text, it is 
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worth no ting that the fo un da ti ons of to day’s system for com ba ting ter-
ro rism we re set by the Law of 1986 which, among ot her things, cen tra-
li zed all ju di cial pro ce e dings per ta i ning to ter ro rism. This fil led the void 
cre a ted by abo lis hing the Spe cial Co urt for Sta te Se cu rity (Le Co ur de 
Su re te de l`E tat), which from its esta blis hing in 1963 to its clo su re in 
1981 de alt with pro se cu tion of ter ro rist of fen ces. Pre sent-day ter ro rist 
at tacks, such as the one on ‘Char lie Heb do’, show so me new fe a tu res. 
The at tacks are con duc ted by small gro ups or by in di vi du als, so cal led 
‘lo ne wol ves’, fol lo wing mi ni mal pre pa ra tion in ab so lu te sec recy and 
ha ve de adly ef fects. This ma kes the job of se cu rity ser vi ces much mo re 
dif fi cult and is bo und to re sult in le gi sla ti ve chan ges in Fran ce, which 
will aim to in cre a se the ef fi ci ency of an ti- ter ro rist ac ti vi ti es of spe cial 
ser vi ces. In or der to over co me the short co mings of the pre sent system, 
French Pri me Mi ni ster Ma nuel Valls in his first ad dress to the Par li a-
ment af ter the at tack in Ja nu ary 2015, an no un ced new me a su res in this, 
as he said ‘war’ his co un try le ads aga inst ter ro rism. In ad di tion, he pro-
mi sed that by the end of this year, French pri sons will be equ ip ped with 
spe cial iso la tion ro oms for Isla mist ex tre mists, by Sep tem ber Fran ce 
will be ready to join EU Pas sen ger Na me Re cord (PNR) and in the co-
ur se of this year the aut ho ri ti es will in tro du ce sur ve il lan ce of flights by 
per sons su spec ted of cri mi nal ac ti vi ti es.
Key words: ter ro rism, Fran ce, „Char lie Heb do“, le gal norms, se cu rity and in-

tel li gen ce struc tu res

* Овај рад је примљен 17. септембра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЈМА СИРОМАШТВА

Сажетак
Че сто се си ро ма штво иден ти фи ку је као ре ла тив но трај на 

дру штве на по ја ва и ка рак те ри сти ка свих епо ха у раз во ју људ ског 
дру штва. Про мјен љи вост си ро ма штва огле да ла се у ње го вим раз-
ли чи тим ка рак те ри сти ка ма у за ви сно сти од кон крет ног вре мен-
ског кон тек ста и пре ђе них ступ ње ва раз во ја дру штва. Усљед та-
квог при сту па овом мул ти ди мен зи о нал ном со ци јал ном фе но ме ну 
и да нас при сут не по ле ми ке о: де фи ни са њу си ро ма штва, на чи ни ма 
мје ре ња, раз ли чи тим те о риј ским пер спек ти ва ма, и при сут ном ди-
ле мом ко ја је по при ми ла и фи ло зоф ску ети ке ту, ко је од го во ран за 
си ро ма штво, по је ди нац или дру штво? У овом ра ду пру жа мо се-
лек ци ју те о риј ских при сту па си ро ма штву са вре ме них ауто ра со ци-
о ло шке и по ли ти ко ло шке про фи ла ци је. Циљ ра да је сте из во ђе ње 
ја сних кла си фи ка ци о них кри те ри ју ма за раз вр ста ва ње при сту па 
си ро ма штву на осно ву по сто је ћих те о риј ских пер спек ти ва о фе-
но ме ну си ро ма штва. Та ко ђе, у ра ду је по ста вље но низ со ци јал них, 
по ли тич ких, еко ном ских па и мо рал них ар гу ме на та усљед ко јих се 

* Koaутор је ангажован и као предавач на Факултету политичких наука, Универзитета 
Црне Горе. 
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на ме ће нео п ход ност ре ви ди ра ња и ка те го ри са ња по сто је ћих и кре-
и ра ње но вих те о риј ских по ла зи шта о си ро ма штву.
Кључ не ри је чи:  си ро ма штво, кон цепт, па ра диг ма, со ци јал на ис кљу че-

ност, со ци јал на изо ла ци ја, мар ги на ли за ци ја

УВОД

Со цио-еко ном ски трен до ви са вре ме ног дру штва дик ти ра ју 
по ве ћа но ин те ре со ва ње за про бле ме ко је на ме ће си ро ма штво. Упр-
кос ду го вре ме на при сут ном ми шље њу у зе мља ма раз ви је ног за па-
да да је си ро ма штво до вољ но ис тра же но и при лич но ре ду ко ва но 
(пе ри од цвје та ња др жа ве бла го ста ња), по ја ва „но вог си ро ма штва“ 
обе сми сли ла је по сто ја ње та квих увје ре ња. Оп ти ми стич ки ста во ви 
про и за шли из пе ри о да еко ном ског ра ста у де ка да ма на кон Дру гог 
свјет ског ра та по ла ко су пре ла зи ли у дру гу крај ност, усљед ја вља-
ња дје ли мич но нео че ки ва них про це са. Кри за др жа ве бла го ста ња, 
ера гло ба ли за ци је, ус по ста вља ње но вих спољ но по ли тич ких од но-
са у сви је ту, у сфе ри со ци јал них пи та ња до ве ли су до пре и спи ти-
ва ња по сто је ћих, а и до кре и ра ња но вих смјер ни ца у про це си ма 
ре дук ци је си ро ма штва. Зна чај не про мје не у дру штве ном жи во ту 
на ста ле усљед сла бље ња гра ни ца на ци о нал них др жа ва, узор ко ва-
ле су тје шње ве зе из ме ђу дру штве них ен ти те та на гло бал ном ни-
воу. До ова квог по ве зи ва ња по је ди на ца и дру штве них гру па, без 
уче шћа др жа ве, до шло је при је све га раз во јем сред ста ва ма сов-
ног ко му ни ци ра ња, што је у ства ри по сље ди ца ши ре ња тр жи шта 
и аку му ла ци је ка пи та ла ван гра ни ца др жа ве.1) Све то до ве ло је до 
ма ни фе ста ци је но вих ди мен зи ја со ци јал них про бле ма, по го то во 
си ро ма штва, па се пре ма ми шље њу бри тан ског ауто ра Пи те ра Та-
у сен да (Pe ter Tow send): „не ми нов но на ме ће по тре ба за кре и ра њем 
но вих при сту па у бор би про тив ста рог непријатељa“. На пи та ње: 
„Због че га би тре ба ло да нам је ста ло до си ро ма штва и со ци јал ног 
раз во ја?“ Јо хан Граф (Јоhann Graff) је иден ти фи ко вао три основ на 
раз ло га због че га би тре ба ло про у ча ва ти ове те ме, а то су: мо рал ни 
ар гу мент: јер не по сто ји мо рал но оправ да ње за чи ње ни цу да 1/6 
свјет ске по пу ла ци је жи ви од ма ње од јед ног до ла ра днев но; по ли-
тич ки ар гу мент: јер др жа ва са ве ли ком по пу ла ци јом ко ја жи ви у 
екс трем ном си ро ма штву има ве ћу вје ро ват но ћу да бу де по ли тич ки 
не ста бил на и да под сти че екс тре ми стич ке по кре те, јер екс трем но 
си ро ма штво ра ђа мр жњу и кон фликт; еко ном ски ар гу мент: јер ће 

1) Зо ран Па вло вић, Ме ђу на род не вла ди не ор га ни за ци је и УНЕСKО, Из да вач ка књи жар ни-
ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Прав ни фа кул тет, Но ви Сад, 1993, стр.6.
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еко ном ски раст би ти осу је ћен екс трем ним си ро ма штвом, ши ро-
ко рас про стра ње ном не пи сме но шћу, по ли тич ком фру стра ци јом и 
струк ту рал ном де при ва ци јом.“.2) Сли је де ћи по ме ну ту ар гу мен та-
ци ју, у на ред ним одјељ ци ма обра зла же мо пој мо ве и кон цеп те си-
ро ма штва и раз ла же мо по сто је ће те о риј ске при сту пе си ро ма штву 
у на мје ри да по ну ди мо од го вор на пи та ње да ли је мо гу ће кре и ра ти 
кла си фи ка ци о не кри те ри ју ме за раз вр ста ва ње са вре ме них при сту-
па си ро ма штву?

1. КОН ЦЕП ТУ АЛ НИ ПРИ СТУ ПИ СИ РО МА ШТВУ

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се си ро ма штво као тер мин че-
сто упо тре бља ва у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји су о ча ва мо се са 
не мо гућ но шћу ја сног де фи ни са ња овог сво је вр сног дру штве ног 
фе но ме на. По сто ји ши рок спек тар де фи ни ци ја о по ја ви си ро ма-
штва. Бри тан ски аутор Пoл Спи кер (Pa ull Spic ker, 2013.) раз ли ку је 
не ко ли ко под гру па или ка ко он ка же „по ро ди ца“ де фи ни ци ја ко-
је об ја шња ва ју си ро ма штво. Пр ви скуп де фи ни ци ја, пре ма овом 
ауто ру, опи су је си ро ма штва у кон тек сту ма те ри јал них по тре ба. 
У окви ру пр вог ску па де фи ни ци ја мо гу се раз ли ко ва ти три вр сте 
схва та ња си ро ма штва: си ро ма штво као по тре ба, си ро ма штво као 
обра зац де при ва ци је и си ро ма штво као ни зак стан дард жи во та. У 
дру ги скуп де фи ни ци ја, аутор убра ја об ја шње ња ко ја про из ла зе из 
еко ном ског кон тек ста окол но сти у ко ји ма љу ди жи ве. У тој ску пи-
ни та ко ђе по сто је три вр сте де фи ни ци ја: си ро ма штво као не до ста-
так ре сур са, си ро ма штво као еко ном ска дис тан ца и си ро ма штво 
као еко ном ска кла са. Тре ћи скуп де фи ни ци ја тре ти ра си ро ма штво 
као низ дру штве них од но са. „Ши ром сви је та си ро ма шни сво је ис-
ку ство и си ро ма штво опи су ју у кон тек сту од но са пре ма дру штву 
чи ји су дио“. У овој ску пи ни по сто је че ти ри вр сте де фи ни ци ја, а то 
су: си ро ма штво као дру штве на кла са, си ро ма штво као за ви сност, 
си ро ма штво као со ци јал на ис кљу че ност, си ро ма штво као ус кра ћи-
ва ње пра ва.3) По ве зи ва ње си ро ма штва са ег зи стен ци јал ним по тре-
ба ма љу ди ба зи ра се на тзв. иде ји пре жи вља ва ња – ску пу основ-
них усло ва ко је тре ба ис пу ни ти да би се одр жа ла фи зич ки здра ва 
ег зи стен ци ја чо вје ка. У со ци о ло шкој ли те ра ту ри овај при ступ је 
по знат под на зи вом кон цепт ап со лут ног си ро ма штва. Основ на ка-

2) Да ни ел Бе ланд, Не си гур ност, гра ђан ска пра ва, и гло ба ли за ци ја: Ви ше стру ка ли ца др-
жав ног про тек ци о ни зма, Аме рич ка со ци о ло шка асо ци ја ци ја, САД, 2005, стр. 228.

3) Пол Спи кер, Со ци јал на по ли ти ка – те о ри ја и прак са, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни-
вер зи тет у Бе о гра ду, 2013, стр. 90-92.
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рак те ри сти ка овог кон цеп та је уни вер зал ност из про стог раз ло га 
што се по ла зи од чи ње ни це да су стан дар ди за за до во ље ње при-
мар них људ ских по тре ба ма ње-ви ше исти за све љу де без об зи ра 
на то гдје жи ве. Сто га се за би ло ко јег по је дин ца ко ји жи ви би ло 
гдје у сви је ту мо же ре ћи да жи ви у си ро ма штву уко ли ко му ни су 
ис пу ње ни ми ни мал ни усло ви нео п ход ни за би о ло шки оп ста нак.4) 
Углав ном се по ме ну те по тре бе од но се са мо на би о ло шки оп ста нак, 
па се овај кон цепт си ро ма штва још и на зи ва и „си ро ма штво на ру-
бу оп стан ка“, док га не ки (Спи кер, 1993.) на зи ва ју па ра диг мат ско 
си ро ма штво.5) Дре нов ски и Скот (Dre now ski i Scott) уво де иде ју те-
мељ них кул тур них по тре ба у ко је убра ја ју: обра зо ва ње, си гур ност, 
до ко ли цу и ра зо но ду.6) Ипак, људ ске по тре бе ва ри ра ју не са мо од 
дру штва до дру штва, већ и од по је дин ца до по је дин ца, сход но то ме 
би ло ко ја вр ста уни вер зал но сти у про цје ни за јед нич ких људ ских 
по тре ба мо же нас на ве сти на по гре шне за кључ ке.

Ауто ри (со ци о ло шке и по ли ти ко ло шке те о риј ске про фи ла-
ци је), по бор ни ци кон цеп та ре ла тив ног си ро ма штва, сма тра ју да је 
мо гу ће за сва ку др жа ву уста но ви ти ми ни мал не стан дар де ре ла тив-
ног си ро ма штва. Сто га, за си ро ма шне у не ком дру штву мо же се 
де фи ни са ти гра ни ца ис под ко је не ма ју при хва тљив жи вот ни стан-
дард, јер су њи хо ви при хо ди и со ци јал не ка рак те ри сти ке да ле ко 
ис под стан дар да про сјеч ног гра ђа ни на. Осно ви прин цип овог кон-
цеп та је од ре ђи ва ње си ро ма штва у од но су на пре о вла да ва ју ћи дру-
штве ни стан дард у од ре ђе ном дру штву. По ла зи се од прет по став ке 
да су жи вот ни стан дар ди у са вре ме ном сви је ту раз ли чи ти и да оно 
што пред ста вља лук суз у јед ној др жа ви у дру гој мо же да бу де не-
што што је дио сва ко днев ног жи во та го то во свих љу ди. Овај кон-
цепт си ро ма штва се не од но си са мо на при мар не по тре бе чо вје ка, 
већ и на ње го ву со ци јал ну ин тер ак ци ју и ак тив но сти у со ци јал ном 
окру же њу.7)

За раз ли ку од сво јих те о риј ских опо не на та, при ста ли це овог 
кон цеп та си ро ма штва не ви де са мо ма те ри јал ну де при ва ци ју, већ 
га по сма тра ју кроз при зму ви ше стру ке де при ва ци је. У ли те ра ту ри 
се мо гу на ћи вр ло раз ли чи та ми шље ња о овом кон цеп ту и про те жу 
се од ста во ва да је то нај бо љи мо гу ћи на чин за аде кват но тре ти ра-

4) Ен то ни Ги денс, 2003. Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2003, стр. 317.

5) Зо ран Шу ћур, Си ро ма штво, те о ри је, кон цеп ти и по ка за те љи, Прав ни фа кул тет, Све у-
чи ли ште у За гре бу, За греб, 2001, стр. 86.

6) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
стр. 291-292.

7) Ми ло сав Ми ло са вље вић, Де ви ја ци је и дру штво Дра га нић, Бе о град, 2003, стр. 60.
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ње ове по ја ве до пот пу ног од ба ци ва ња уз кри ти ку да то што не ко 
има ни жи дру штве ни стан дард од дру гих ни је до каз си ро ма штва. 
А. Сен (Al berth Senn) сма тра да „си ро ма штво мо ра би ти по сма тра-
но при мар но као ап со лут ни фе но мен“. У при лог тој те зи и же љи да 
се кри тич ки од ре ди пре ма кон цеп ту ре ла тив ног си ро ма штва, Сен 
по се же за јед ним сли ко ви тим при мје ром. „Би ло би ап сурд но не-
ко га“, сма тра Сен, „на зи ва ти си ро ма шним за то што мо же ку пи ти 
је дан Ца ди лац днев но, док оста ли мо гу два или три“. Пре ма Се-
ну, пра ви по ка за тељ жи вот ног стан дар да ни су ни ма те ри јал на до-
бра, ни њи хо ве осо би не, не го оно што он зо ве „спо соб но сти ма“. У 
те мељ не спо соб но сти он убра ја: за до во ља ва ње пре храм бе них за-
хтје ва, из бје га ва ње оних бо ле сти ко је се мо гу из бје ћи, оди је ва ње, 
скло ни ште, мо гућ но сти пу то ва ња, обра зо ва ње, жи вје ти без сти да, 
уче ство ва ти у ак тив но сти ма за јед ни це, има ти са мо по што ва ње.8)

Су прот но Се ну, гру па ауто ра (Де лик, Ван ден Бош, Де Ла-
ту вер) ис ти че да је „(С)иро ма штво ре ла тив но у вре ме ну и про сто-
ру. Ко је вр сте жи вот них си ту а ци ја тре ба ју би ти опи са не као си-
ро ма штво? Нај че шће та ква де скрип ци ја за ви си од со ци јал них и 
еко ном ских окол но сти и ни воа про спе ри те та не ког дру штва у од-
ре ђе ном тре нут ку. Пре ма то ме, „си ро ма штво ни је мо гу ће опи са ти 
на кон кре тан на чин, јед ном за сваг да, у ап со лут ном сми слу“.9) С 
об зи ром на по чет не раз ли ке у при сту пу си ро ма штву, оче ки ва но је 
по сто ја ње од ре ђе ног бро ја те о риј ских при сту па ко ји из раз ли чи-
тих пер спек ти ва од го ва ра ју на де фи ни ци ју, узро ке, мје ре ње и стан-
дар де си ро ма штва.

2. ТЕ О РИЈ СКИ ПРИ СТУ ПИ ПОЈ МУ СИ РО МА ШТВА

Осим два из ло же на кон цеп та си ро ма штва, по сто ји ве ли ки 
број раз ли чи тих те о риј ских при сту па том фе но ме ну. Бил Џор дан 
(Bill Jor dan, 1996.) раз ли ку је дви је тра ди ци је у овом по гле ду. Пр-
во, то је ан гло-сак сон ска ли бе рал на тра ди ци ја ко ја се фо ку си ра на 
ком пе ти тив ну ин тер ак ци ју оску ди це као и при ро ду ко лек тив не ак-
ци је усљед ко је иста (оску ди ца) на ста је. Дру го, то је кон ти нен тал-
на мер кан ти ли стич ка тра ди ци ја ко ја се за пра во фо ку си ра на ис ко-
ри шћа ва ње људ ских ре сур са ка ко би др жа ва би ла бо га ти ја и у ко јој 
се си ро ма шни тре ти ра ју као „ов чи це“ ко је тре ба уз га ја ти у сла ву 

8) Зо ран Шу ћур, Си ро ма штво, те о ри је, кон цеп ти и по ка за те љи, Прав ни фа кул тет, Све у-
чи ли ште у За гре бу, За греб, 2001, стр. 86- 89.

9) Зо ран Шу ћур, Си ро ма штво, те о ри је, кон цеп ти и по ка за те љи, Прав ни фа кул тет, Све у-
чи ли ште у За гре бу, За греб, 2001, стр. 89.
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„бо га тих“.10) Ха ролд Р. Кер бо (1996.) у свом дје лу под на зи вом „Со-
ци јал на стра ти фи ка ци ја: Со ци јал на стра ти фи ка ци ја у исто риј ској 
и ком па ра тив ној пе спек ти ви“, иден ти фи ку је че ти ри ти па те о ри ја 
о си ро ма штву, а то су: а) Со ци јал-дар ви ни зам (Мал тус, Спен сер, 
Та у сенд, Мат за); б) Струк ту рал на те о ри ја си ро ма штва, а овај при-
ступ има нент но те о риј ски из во ди те о ри ју о со ци јал ној екс клу зи-
ји11); ц) Те о ри ја кул ту ре си ро ма штва (Лу ис); д) Си ту а ци о на те о ри ју 
си ро ма штва 12).

2.1 Со ци јал ни дар ви ни зам

Со ци јал ни дар ви ни зам као те о риј ска пер спек ти ва на ста ла је 
из уче ња те о ре ти ча ра Хер бер та Спен се ра, пре ма ко јем је би ло ка-
кав вид по мо ћи си ро ма шни ма кон тра про дук ти ван. Ње го ва би о ло-
шка пер спек ти ва дру штва и од но са пре ма си ро ма шни ма ру ко во ди 
се схва та њем да је: „Са ма би о ло ги ја је у су прот но сти са пој мом 
ми ло ср ђа“. Сто га, за раз вој и успје шност дру штва мо ра се до зво-
ли ти нај спо соб ни ји ма и нај мар љи ви ји ма да до би ју на гра ду за труд 
у ду ху па ро ле ко ја гла си: „оп ста нак нај спо соб ни јих“. Осим ње га, 
до дат но по ја шње ње је по ну дио и Вил фре до Па ре то (1848-1923), 
ко ји сма тра да се си ро ма штво и бо гат ство ја вља ју као при род но 
усло вље на по сле ди ца по дје ле чла но ва дру штва на ели ту и си ро-
ма шне. Да кле, не ки се љу ди ра ђа ју као си ро ма шни, а дру ги као 
при пад ни ци раз ли чи тих ели та.13) У гру пу те о ре ти ча ра пред став ни-
ка со ци јал-дар ви ни зма Кер бо убра ја и бри тан ског ауто ра Пи те ра 
Та у сен да (1914-1995). Осим што је пре по знат као по бор ник иде је 
ре ла тив ног си ро ма штва, ње гов рад је по себ но зна ча јан и у сфе ри 
мје ре ња си ро ма штва и се лек ци је по у зда них ин ди ка то ра мје ре ња. 
То мас Мал тус (1766-1834), при па дао је гру пи ми сли ла ца у пе ри о-
ду по че та ка про це са ин ду стри ја ли за ци је, ко ји су си ро ма штво об ја-
шња ва ли као по сље ди цу при род ног ста ња дру штва и нео д го вор ног 
по на ша ња љу ди. У „Есе ју у прин ци пи ма ста нов ни штва“, об ја вље-
ном 1789. го ди не, Мал тус из но си чу ве ни „За кон о ста нов ни штву“ 
ко ји по чи ва на три те зе: 1) да је ста нов ни штво не из бје жно огра ни-
че но жи вот ним сред стви ма 2) да се ста нов ни штво не из бје жно раз-
мно жа ва сву да гдје ра сту сред ства ако се са мо не за др жи на ка квим 

10)  Хи ла ри Сил вер, „Ре кон цеп ту а ли за ци ја со ци јал них не до ста та ка: Три парадигмe со ци-
јал не ис кљу че но сти“. У Со ци јал на ис кљу че ност: Ре то ри ка, ре ал ност, од го вор ност, при-
ре ди ли  Ге ри Ро џерс, Чарлс Гор и Хо зе Б. Фи гу е ре до. Же не ва: ИЛО, 1996, стр. 4.

11) Ви ди: Ле но ир, 1974; Го ре, 1995; Сил вер, 1995; Ха ан, 1998, премa: Ха ролд Р. Кер бо, 
1996.

12) Види: Луис, 1961; Родман, 1963; Дела Фаве, 1974, премa: Харолд Р. Кербо, 1996.

13)   Ми ло сав Ми ло са вље вић, Де ви ја ци је и дру штво, Дра га нић, Бе о град, 2003, стр. 67.
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из ван ред ним и не из бје жним пре пре ка ма 3) да те из ван ред не пре-
пре ке и све оне, ко је, за у ста вља ју ћи сна гу раз мно жа ва ња вра ћа ју 
ста нов ни штво на ни во жи вот них сред ста ва, мо гу би ти све де на на 
три вр сте: мо рал но су здр жа ва ње, по рок и не сре ћу.14) У по ме ну том 
дје лу, Мал тус ис ти че да по сто ји рас ко рак из ме ђу рас по ло жи вих 
до ба ра и ра ста ста нов ни штва, што зна чи да у јед ном тре нут ку као 
ре зул тат тог рас ко ра ка на ста је си ро ма штво и би је да. Би ло ко ја вр-
ста по мо ћи си ро ма шним, по Мал ту су, ни је мо гу ћа, јер се на тај на-
чин иде у су прот ност са за ко ни ма при ро де. Мо гу ћа је са мо по моћ 
по ро ди це свом чла ну, а ни ка ко др жав на по моћ јер би она сти му ли-
са ла не рад и ли је ност, а на рав но и до при но си ла ши ре њу си ро ма-
штва и би је де.15) Да вид Мат за (1930-…) по знат је по фор му ла ци ји 
“the bre ath of po verty”, за ко ју се те шко мо же на ћи аде ква тан пре вод 
на на шим је зи ци ма. Су шти на је у ње го вом схва та њу да си ро ма шне 
осо бе, у не до стат ку би ло ка квог ма те ри јал ног до хот ка или при стој-
не дру штве не по зи ци је, по тра жу ју ми ни мум ег зи стен ци је. Сто га 
је си ро ма шна осо ба не за ви сна од би ло че га осим од са ме се бе и 
основ ног ми ни му ма за пре жи вља ва ње.16)

2.2 Струк ту рал не те о ри је си ро ма штва

Струк ту рал не те о ри је си ро ма штва као ис хо ди ште овог со ци-
јал ног про бле ма ви де струк ту рал не не јед на ко сти ме ђу по је дин ци-
ма и дру штве ним гру па ма. Со ци јал на стра ти фи ка ци ја у људ ском 
дру штву се до сад при ка зи ва ла кроз че ти ри оп шта исто риј ска об-
ли ка, а то су: роп ство, ка ста, ста леж и кла са. По је ди не си сте ме 
дру штве не стра ти фи ка ци је пра те вје ро ва ња да дру штве не не јед на-
ко сти има ју би о ло шки те мељ, па су се пре ма узо ру на та ква вје ро-
ва ња вје ко ви ма ета бли ра ли раз ли чи ти стра ти фи ка циј ски об ли ци. 
Жан Жак Ру со (1712-1778.) об ја шња ва би о ло шки уте ме ље ње не-
јед на ко сти као: „при род не или фи зич ке, јер их ус по ста вља при ро-
да, а са сто је се у раз ли ка ма у до би, здра вљу, тје ле сној сна зи, и ква-
ли те ти ма ума и ду ше“. На су прот то ме, дру штве на не јед на кост се 
„са сто ји од раз ли чи тих при ви ле ги ја ко је не ки љу ди ужи ва ју због 
пред ра су да дру гих, по пут то га да су бо га ти ји, ча сни ји, моћ ни ји, 
па чак и у по ло жа ју да зах ти је ва ју по кор ност“. Би о ло шке раз ли ке 
по ста ју дру штве не не јед на ко сти кад их љу ди де фи ни шу као дру-
штве но зна чај не.

14)  Ду шан Ла ки ће вић, Со ци јал на по ли ти ка, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Из да вач ко штам-
пар ско пред у зе ће, Бе о град, 1991, стр. 143.

15)  Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Ко ми но тра де, Кра ље во, 2000, стр. 124.

16)  Ви ди: Мат за, 1965, премa: Ха ролд Р. Кер бо, 1996.
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С об зи ром на то да кла са пред ста вља са вре ме ни об лик дру-
штве ног гру пи са ња, на мјер но ће мо за не ма ри ти оста ле исто риј ске 
об ли ке струк ту рал них не јед на ко сти. Е. Ги денс на во ди не ко ли ко 
су штин ских ка рак те ри сти ка кла се, а то су: „а) кла се се не ус по-
ста вља ју пу тем прав них или ре ли ги о зних од ред би, при пад ни штво 
кла си се не за сни ва на на сле ђе ној по зи ци ји, ни ти на за ко ну или 
оби ча ји ма; б) при пад ни штво кла си се не до би ја, ма кар до не кле, 
ауто мат ски ро ђе њем, не го се сти че; ц) кла се за ви се од еко ном ских 
раз ли ка из ме ђу гру па ци ја по је ди на ца – не јед на ко сти у имо ви ни и 
кон тро ли над ма те ри јал ним до бри ма; д) кла сни си сте ми функ ци-
о ни шу кроз ши ро ке ве зе без лич ног ка рак те ра“.17) Основ но пи та ње 
ко је се на ме ће у окви ру струк ту ра ли стич ких те о ри је је сте, ко ји ин-
ди ка то ри опре дје љу ју по зи ци ју по је дин ца на дру штве ној ље стви-
ци, а исто вре ме но и ње го во ма те ри јал но ста ње. Прет ход но смо 
на зна чи ли да је ова те о риј ска по став ка ка сни је по слу жи ла за из во-
ђе ње кон цеп та со ци јал не ис кљу че но сти. Тер мин је пр ви пут упо-
три је бљен у фран цу ској ли те ра ту ри 1970–тих го ди на два де се тог 
ви је ка. Иде ја про ис ти че из кон цеп та о дру штву као хи је рар хиј ском 
си сте му по је ди на ца и дру штве них гру па по ве за них за јед нич ким 
пра ви ма и оба ве за ма ко ја се ре флек ту ју кроз по што ва ње за јед нич-
ких мо рал них ври јед но сти и на че ла. Аутор ка Kлерт Keрин (1999.) 
под со ци јал ном екс лу зи јом под ра зу ми је ва „си ту а ци је ко је узро ку ју 
дру штве ну ште ту и ме ха ни зме ко ји до во де до њих“.18) Љу ди мо гу 
би ти ис кљу че ни из пар ти ци па ци је у дру штву усљед по сло ва ња де-
ша ва ња у при вред ном сек то ру (пред у зе ћа ни су вољ на да ин ве сти-
ра ју у отва ра ње но вих рад них ме ста) или не до ступ но сти кључ них 
ро ба и услу га (Ат кин сон, 1998).19) Пре ма овом кон цеп ту, за де фи-
ни са ње си ро ма штва се не ко ри сте са мо ма те ри јал ни ка па ци те ти 
по је ди на ца, већ цје ло куп на еко ном ска, со ци јал на, кул тур на, по ли-
тич ка си ту а ци ја као де тер ми нан те људ ског бла го ста ња. Keрол и 
Во кер (Ca rol i Wal ker) де фи ни шу со ци јал ну ис кљу че ност као: „ди-
на ми чан про цес би ва ња из ба че ним пот пу но или дје ли мич но, из 
би ло ко јег со ци јал ног, еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног са ста-
ва ко ји од ре ђу је со ци јал ну ин те гра ци ју не ке осо бе у дру штво“.20) 
Со ци јал на ис кљу че ност об у хва та дви је ком по нен те: ин сти ту ци о-
нал ну и ин ди ви ду ал ну. Ин сти ту ци о нал на је усло вље на по тре бом 

17) Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, 2003, стр. 228.

18) Ке рин Клерк, „Ева лу а ци ја кон цеп та со ци јал не ис кљу че но сти кроз раз вој ни дис курс“, 
Европ ски жур нал раз вој них ис тра жи ва ња, 11,но. 2 (Де цем бар) 1999, стр. 178.

19) Ви ди: Ен то ни Барнс Ат кин сон, 1998.

20) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
стр. 304.
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да институцијa дру штва обез би је де оквир за под сти ца ње ин ди ви-
ду ал них спо соб но сти, док са дру ге стра не ин ди ви ду ал ни при ступ 
ува жа ва и об у хва та сло бо ду из бо ра по је дин ца, у кон тек сту обез бје-
ђи ва ња соп стве не ег зи стен ци је.21)

2.3. Кул ту ра си ро ма штва

Аме рич ки ан тро по лог и со ци о лог, Оскар Лyис (1914-1970.) 
сма тра да се си ро ма штво ба зи ра на тзв. иде ји кул ту ре си ро ма-
штва. Пре ма том кон цеп ту љу ди уче нор ме, вје ро ва ња и ври јед-
но сти ко ја охра бру ју и по др жа ва ју си ро ма штво.22) Пре ма Лyису, 
си ро ма штво је у ства ри про дукт со ци ја ли за ци је си ро ма шне дје це, 
у том про це су ро ди те љи пре но се ври јед но сти и вје ро ва ња на сво ју 
дје цу. Ме ђу тим, про блем је у то ме што су њи хо ва вје ро ва ња ре-
зул тат ши ре дру штве не ат мос фе ре, од но сно кре и ра ног ам би јен та 
да си ро ма шни про сто ра ђа ју си ро ма шне. Да кле, мла ди од ма ле на 
не зна ју за бо ље и не ви де свр ху у те жњи за не чим бо љим. Умје-
сто то га они се пре пу шта ју жи во ту у си ро ма штву.23) Тврд ња ауто ра 
овог кон цеп та је да за јед ни це си ро ма шних осим сво је ге о граф ске 
за себ но сти има ју сво је спе ци фич не ври јед но сти и нор ме ко је опре-
дје љу ју на црт жи во та. Еле мен ти та квог жи вот ног сти ла ја вља ју се 
на три ни воа, ни воу по је дин ца, ње го ве по ро ди це и ло кал не за јед-
ни це. Пре ма Лу и су, кул ту ра си ро ма штва је „од го вор си ро ма шних 
на њи хов мар ги нал ни по ло жај у кла сно ра сло је ном и ин ди ви ду ал-
ном дру штву“.24)

Ме ђу тим, кул ту ра си ро ма штва очи глед но ни је са мо од го вор 
дру штву, већ је ка рак те ри ше и мо гућ ност трај ног об на вља ња. Лу-
ис у кон цеп ту кул ту ре си ро ма штва про блем мар ги нал ног по ло жа ја 
ди је ла по пу ла ци је по ста вља као кла сно пи та ње. Раз лог за та кву 
по став ку ле жи у ве зи из ме ђу со цио-еко ном ских не јед на ко сти и 
„дис функ ци о нал но сти”, за хва љу ју ћи че му се ства ра ре про дук тив-
на ду ал ност.25) Дру гим ри је чи ма, кул ту ра си ро ма штва је ујед но и 
вид про из во ђе ња и про из вод, јер се усљед ци клич не ло ги ке од но си 

21) Дрен ка Ву ко вић, Ана Че ке ре вац, „Со ци јал на по ли ти ка и др жа ва бла го ста ња“, у Збор-
ни ку ра до ва Со ци јал на по ли ти ка и др жа ва бла го ста ња, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Уни вер зи тет, Бе о град, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 225.

22) Ана Ле он-Ге ре ро, Со ци јал ни про бле ми за јед ни ца, по ли ти ка и со ци јал на ак ци ја, Пи не 
Фо ре де Прес, Ка ли фор ни ја, 2005, стр. 232.

23) Ги денс, Е. 2003. Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, Бе о град, стр. 322.

24) Ви ди: Оскар Лу ис, 1967, премa: Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, 2002.

25) Сте фан Јан ко вић, „Уло га кул тур них и струк ту рал них чи ни ла ца у об ја шње њу мар ги-
нал ног дру штве ног по ло жа ја у САД, до ме ти и ди ле ме“, Со ци ло ги ја, Збор ник ра до ва, 
Бе о град, 2012, стр. 398.
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на по на вља ње истих или слич них обра за ца по на ша ња ме ђу по ро-
ди ца ма са ма лим при хо ди ма и ни ским сте пе ном обра зо ва ња кроз 
ге не ра ци је.26) До ових на ла за Лу ис је до шао ис тра жу ју ћи за јед ни це 
у Мек си ку и Пор то ри ку, па и сам скре ће па жњу на то да је об на-
вља ње си ро ма штва по прин ци пи ма овог кон цеп та нај че шће у зе-
мља ма Тре ћег сви је та. Је дан број ауто ра (Ли е бов, Ха нерз) сма тра 
да си ту а ци је по пут не за по сле но сти, ни ског обра зов ног ста ту са, 
ни ских при хо да упр кос за по сле но сти је су при сил но ста ње у ко јем 
ег зи сти ра ју си ро ма шни, па су он да и при ну ђе ни да ег зи сти ра ју у 
та квом ста њу. Исто вре ме но, то не зна чи да ни су спрем ни пре ва зи-
ћи не ла го дан по ло жај под прет по став ком да се из ми је не окол но сти 
ко је узро ку ју при си лу, па би и си ро ма шни вре ме ном про ми је ни-
ли сво је по на ша ње. Ар гу мент ове те о ри је је крај ње јед но ста ван 
– ако се укло ни при си ла си ро ма штва, си ро ма шни ће без ика квих 
по те шко ћа при хва ти ти обра сце по на ша ња и ис ко ри сти ти пру же не 
при ли ке. Овај кон цепт је на су прот ном по лу схва та ња си ро ма штва 
од кон цеп та кул ту ре си ро ма штва, па се че сто ка же да је те о ри ја си-
ту а ци о не при си ле ал тер на ти ва Лу и со вом при сту пу. Те о ри ја си ту-
а ци о не при си ле не ви ди мо гућ ност за ре про дук ци јом си ро ма штва 
под ути ца јем „за себ них“ ври јед но сти и нор ми си ро ма шних уко ли-
ко до ђе до не стан ка окол но сти ко је су узрок си ро ма штва.27) Лиебоv 
(Li e bow) кроз те о ри ју о му шким ма на ма по ку ша ва по ја сни ти да 
си ро ма шни му шка рац јед на ко по сма тра свој по сао као оста ли чла-
но ви дру штва, осим што му тај по сао не омо гу ћа ва ег зи стен ци ју. 
Усљед та кве лич не си ту а ци је код ње га до ла зи до еска ла ци је осо-
би на као од го во ра на си ту а ци ју од но сно при си лу, јер је не мо ћан 
да ври јед но сти ма тич не кул ту ре (до ко јих и сам др жи) спро ве де 
у ствар но сти.28) Ха нерз (1969.) твр ди да се обра сци по на ша ња ма-
тич не кул ту ре ја вља ју упо ре до са ре ак ци ја ма и по на ша њи ма ка-
рак те ри стич ним за си ро ма шне и да се ме ђу соб но до пу њу ју.29)

26) Сте фан Јан ко вић, „Уло га кул тур них и струк ту рал них чи ни ла ца у об ја шње њу мар ги-
нал ног дру штве ног по ло жа ја у САД, до ме ти и ди ле ме“, Со ци ло ги ја, Збор ник ра до ва, 
Бе о град, 2012, стр. 398.

27) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
стр. 321.

28) Ви ди: Зо ран Шу ћур, 2001.

29) Ви ди: Зо ран Шу ћур, 2001.
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3. ЕКО НОМ СКИ И КУЛ ТУ РО ЛОШКИ 

ПРИ СТУП СИ РО МА ШТВУ

Де вид Хар ви и Ви ли ам Рид (Da vid Har vey i Wi li am Read, 
1992.) иден ти фи ку ју два приступa си ро ма штву на осно ву пре дик-
ци је фак то ра ко ји до во де до си ро ма штва. Еко ном ски при ступ, у 
окви ру ко јег по ла зе од пи та ња да ли је си ро ма штво еко ном ски 
усло вљен фе но мен? Кул ту ро ло шки при ступ, у пр ви план ис ти че 
ши ру дру штве ну ат мос фе ру у ко јој се од ви ја про цес со ци ја ли за-
ци је. На гла ша ва мо да ауто ри за оба на ве де на при сту па да ју дво ва-
лент не су до ве ко ји оправ да ва ју раз ли чи те кон цеп те.

По ве зи ва ње си ро ма штва са еко ном ским де ша ва њи ма у дру-
штву и пре и спи ти ва ње еко ном ске ди мен зи је овог со ци јал ног про-
бле ма ни је но ви јег да ту ма. При је не што ви ше од два ви је ка до-
ми ни ра ла је чу ве на las ser-fa i re те о ри ја ко ја кон цеп ту ал но при па да 
ли бе ра ли стич кој пер спек ти ви. Нај зна чај ни ји ње ни пред став ни ци 
су бри тан ски ауто ри Адам Смит (1723-1790.) и Да вид Ри кар до 
(1772-1823.), пи о ни ри по ли тич ке еко но ми је. Пре ма ови ма ауто ри-
ма иде ал ни дру штве ни си стем је ка пи та ли зам, а еко ном ски раз вој 
тог си сте ма ће ели ми ни са ти све со ци јал не про бле ме. Са мим тим 
не ста ће по сте пе но и си ро ма штво ко је је про ла зна по ја ва у ета па-
ма раз во ја људ ског дру штва.30) Хар ви и Рид за у зи ма ју са вре ме ни-
ји при ступ, уко ли ко је прет по став ка да је си ро ма штво еко ном ски 
усло вље но, он да су мо гу ћа два узро ка си ро ма штва. Пр ви, ко ји за-
сту па ми шље ње да је по сто ја ње си ро ма штва за сно ва но на кон тра-
дик ци ја ма у со ци јал ној (дру штве ној) ре про дук ци ји.31) Ерик Олин 
Рajт сма тра да се дру штве на ре про дук ци ја у ка пи та ли стич ком дру-
штву од ви ја кроз дви је вр сте ме ђу соб но по ве за них про це са ко је 
он на зи ва ак тив ном ре про дук ци јом и па сив ном ре про дук ци јом.32) 
Па сив на ре про дук ци ја се од но си на ру ти не, по на ша ња и ак тив но-
сти од ко јих је са чи њен сва ко днев ни жи вот. Ак тив на ре про дук ци ја 
је ре зул тат дје ло ва ња кон крет них ин сти ту ци ја и струк ту ра као што 
су: по ли ци ја, су до ви, др жав на ад ми ни стра ци ја итд. По сто је че ти-
ри ме ха ни зма ко ји одр жа ва ју дру штве ну ре про дук ци ју у ка пи та-
ли стич ком дру штву, а то су: при си ла, ин сти ту ци о нал на пра ви ла, 
иде о ло ги ја и ма те ри јал ни ин те ре си. Не склад из ме ђу дје ло ва ња на-
ве де них ме ха ни за ма и за хтје ва љу ди у од но су на њи хо ве по тре бе 

30) Ми ло са вље вић, М., 2003., Де ви ја ци је и дру штво, Дра га нић, Бе о град, стр. 67.

31) Ви ди: Ерик Олин Рајт, 2011.

32) Ерик Олин Рајт, Ви зи је ре а ли стич них уто пи ја, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти, Све у чи-
ли ште у За гре бу, За греб, 2011, стр. 222.
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ре зул ти ра кон тра дик ци ја ма у дру штве ној ре про дук ци ји.33) Си ро ма-
штво на ста је као ре зул тат не јед на ке ди стри бу ци је мо ћи, ре сур са и 
бе не фи ци ја ко је се од ви ја ју кроз па сив ни и ак тив ни про цес ре про-
дук ци је.

Пре ма економскoм при сту пу, по сто ји ди рект на ве за из ме ђу 
сте пе на си ро ма штва и тр жи шних ме ха ни за ма пре ко ко јих се вр-
ши рас по дје ла ре сур са. Tржиш те под ра зу ми је ва по сто ја ње сло-
бод не кон куренцијe, при ват ну сво ји ну и де фи ни са на пра ви ла игре 
у окви ру ко јих ин ди ви дуе про на ла зе сво је „мје сто под сун цем“. 
Eгзистенција ста нов ни штва је за ви сна од де ша ва ња на тр жи шту. 
У том сми слу си ту а ци ја на тр жи шту од ре ђу је ни во при ма ња, си-
гур ност рад ног мје ста, изгледe за на пре до ва њем и укуп не жи вот не 
шан се.34)

Кул ту ро ло шки при ступ, по ла зи од прет по став ке да си ро ма-
штво ни је ре зул тат ис кљу чи ве не спо соб но сти си ро ма шних ли ца. 
По сто је од ре ђе ни дру штве ни про це си на ко је си ро ма шна ли ца ни-
су у ста њу да ути чу. Ауто ри из два ја ју де вет те о риј ских по ла зи шта 
ко је свр ста ва ју у гру пу кул ту ро ло шких при сту па си ро ма штву. То 
су:35)

1. Кла си чан марк си зам
2. Кри тич ки марк си зам
3. Нео кла сич на еко но ми ја
4. Се ку лар ни мал ту зи ја ни зам
5. Со цио-де мо крат ска па ра диг ма
6. Со ци јал ни дар ви ни зам
7. Ре дук ци о ни зам
8. Па ра диг мат ско си ро ма штво
9. Еклек ти ци зам36)

При мје њу ју ћи кул ту ро ло шки и еко ном ски при ступ си ро ма-
штву Хар ви ја и Ридa мо же мо раз ли ко ва ти дви је гру пе те о ри ја о 
си ро ма штву. У гру пу те о ри ја ко је се ба зи ра ју на иде ји да је си-

33) Ерик Олин Рајт, Ви зи је ре а ли стич них уто пи ја, Фа кул тет по ли тич ких зна но сти, Све у чи-
ли ште у За гре бу, За греб, 2011, стр.222-223.

34) Ви ди: Вла ди мир Илић, 2009.

35) Ми ха ел Хар ви, Деј вид Рид, „Кул ту ра си ро ма штва: Иде о ло шка ана ли за“, Со ци о ло шка 
пер спек ти ва, Уни вер зи тет Не ва да, Ко леџ за yмјет ност и на у ку, 1992, стр. 272.

36) Eкл ек тицизам не од ли ку је стрикт на ве за ност за кон крет ну па ра диг му или не ко чвр сто 
те о риј ско по ла зи ште. За пра во, при је све га овај фи ло зоф ски пра вац, тра жи рје ше ње у 
при мје ни раз ли чи тих мо де ла про у ча ва ња кон крет ног фе но ме на. Да кле, еклек тич ки је 
из у ча ва њу си ро ма штва мо гу ће при сту пи ти кроз пер цеп ци ју да је оно по сле ди ца не мар-
но сти чо вје ка, као и из пер спек ти ве да кључ ни раз ло зи про из и ла зе усљед не функ ци о-
ни са ња дру штве них ме ха ни за ма.
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ро ма штво по сље ди ца дру штве не ре про дук ци је ауто ри убра ја ју: 
мал ту си јан ство, кла сич ни марк си зам и кри тич ки марк си зам. Ста-
во ве да је си ро ма штво ре зул тат дје ло ва ња тр жи шних ме ха ни за ма 
за сту па ју: нео кла сич на еко ном ска те о ри ја, се ку лар но мал ту си јан-
ство, као и со ци јал-де мо крат ска па ра диг ма. На кон цу, иде ју да си-
ро ма штво уоп ште ни је еко ном ски фе но мен већ ре зул тат раз ли чи-
тих дру штве них про це са за сту па ју сље де ћи те о риј ски при сту пи: 
со ци јал ни дар ви ни зам, ре дук ци о ни зам и во лун та ри зам. Ра ни је смо 
по ја сни ли ста во ве со ци јал ног дар ви ни зма, мал ту си јан ства и па ра-
диг мат ског си ро ма штва, а са да ће мо обра ти ти па жњу на при сту пе 
на ко је се ни смо освр ну ли у на шој до са да шњој ела бо ра ци ји.

Хар ви и Рид пра ве раз ли ку из ме ђу кла сич ног и кри тич ког 
марк си зма ка да је у пи та њу при ступ фе но ме ну си ро ма штва. Кла-
сич ни марк си зам је скуп схва та ња ди рект но раз ра ђе них од Кар ла 
Марк са (1818-1883) и Фри дри ха Ен гел са (1820-1895). Ка сни је, сви 
марк си стич ки при сту пи по ла зе од те о риј ских ста во ва ро до на чел-
ни ка марк си зма, при ла го ђа ва ју ћи их на рав но од го ва ра ју ћем вре-
мен ском кон тек сту. Марк си зам за сту па ста но ви ште пре ма ко јем 
си ро ма штво и дру ги со ци јал ни про бле ми за пра во про из и ла зе из 
про ти ву ри јеч но сти ка пи та ли стич ког си сте ма. С об зи ром на њи хо-
ве из ра же не ди мен зи је, оне се мо гу ели ми ни са ти са мо ра ди кал ним 
еко ном ским и по ли тич ким про мје на ма (ели ми на ци ја при ват ног 
вла сни штва и раз вла шће ње ка пи та ли ста). Марк си сти су по себ но 
кри ти ко ва ли од нос ка пи та ли стич ког си сте ма пре ма со ци јал ним 
про бле ми ма ри је ша ва них пу тем ме ха ни за ма со ци јал ног ста ра ња и 
рад нич ког за ко но дав ства. Њи хов основ ни циљ, сма тра ју марк си-
сти, је очу ва ње со ци јал ног ми ра, а не на пре дак и бла го ста ње љу-
ди. Со ци јал на да ва ња у ка пи та ли стич ком си сте му има ју ка рак тер 
ми ло ср ђа, а на тај на чин, ка ко сма тра Ен гелс, још ви ше по ни жа-
ва ју по ни же не.37) Ка пи та ли сти при сва ја ју ви шак ври јед но сти ко ји 
на ста је у дру штве ној про из вод њи, а ко ји ства ра ју рад ни ци. То не-
ми нов но до во ди до еко ном ске за ви сно сти рад ни ка и ве ћег си ро ма-
штва, што ре зул ти ра су ко бом из ме ђу про ле те ри ја та и бур жо а зи је. 
Ов дје је очи глед но ис ти ца ње те о ри је кла се Марк са, пре ма ко јој 
кла сну при пад ност по је ди на ца од ре ђу је рас по ла га ње сред стви ма 
за про из вод њу, тј. пре ма сред стви ма ко ји ма се за ра ђу је за жи вот. 
Кроз про цес ко ји је Маркс опи си вао тер ми ном па у пе ри за ци ја, рад-
нич ка кла са је по ста ја ла све си ро ма шни ја у од но су на ка пи та ли сте 
ко ји при сва ја ју бо гат ство. Упра во из тог раз ло га ка пи та ли стич ки 
дру штве ни си стем, пре ма марк си сти ма, је сте дру штво про ти ву-
ри јеч но сти и не јед на ко сти, ко је су из ра же ни је ви ше не го у би ло 
ко јој ра ни јој дру штве но-еко ном ској фор ма ци ји. Ис кор је њи ва ње 

37) Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Ко ми но тра де, Кра ље во, 2000, стр. 136.
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си ро ма штва и со ци јал них не јед на ко сти, по марк си сти ма, мо гу ће 
је са мо у дру штву у окви ру ко јег не по сто је кла сне су прот но сти и 
при ват но вла сни штво.

Нео кла сич ни еко ном ски при ступ при хва та низ иде ја ра ни је 
по ме ну тог Ада ма Сми та у по гле ду зна ча ја еко ном ске ком по нен те 
дру штва и ње ног функ ци о ни са ња кроз тр жи шне ме ха ни зме. Овај 
при ступ при мат да је де ша ва њи ма на тр жи шту, прем да при зна је да 
тр жи ште ни је у пот пу но сти све мо гу ће. Си ро ма шна ли ца су са ма 
од го вор на за свој соп стве ни по ло жај, па ако ни су у ста њу да за до-
во ље сво је по тре бе по сред ством тр жи шта, он да се за по моћ мо-
гу обра ти ти слу жба ма со ци јал не за шти те. Ја сно је да овај при ступ 
ин си сти ра на прин ци пу „сва ли кри ви цу на жр тву“, а си ро ма штво 
се по сма тра као ста ње ко је ни је трај но уко ли ко по је дин ци ак ти ви-
ра ју сво је по тен ци ја ле и из бо ре се за сво ју ег зи стен ци ју. Схва та ње 
по ли ти ке бри ге о си ро ма шним ли ци ма као ста њу да кон тро ли ше 
основ не про це се про из вод ње, а при је све га, да не по сред но вр ши 
пре ра спо дје лу до ба ра и услу га. Основ ни кри те ри јум је су по тре бе 
љу ди, а не прин ци пи тр жи шта.38) Та ко по ста вље на иде ја ути ца ла је 
на на ста нак и раз вој др жа ве бла го ста ња (wel fa re sta te) у пе ри о ду 
на кон Дру гог свјет ског ра та. Сми сао по сто ја ња др жа ве ова квог ти-
па, со ци јал-де мо кра те ви де у то ме што ће се вр ши ти пре ра спо дје ла 
на ци о нал ног бо гат ства у ко рист оних ко ји не ма ју, тј. си ро ма шних 
и обез бје ди ти со ци јал ни мир. Ти ме се за до во ља ва прин цип со ци-
јал не прав де и дје лу је сти му ла тив но на под сти ца ње со ци јал не ко-
хе зи је. Кон цепт др жа ве бла го ста ња је ши ро ко при хва ћен по го то во 
ме ђу др жа ва ма За пад не Евро пе, ма да тре ба на гла си ти да је сва ка 
др жа ва овај кон цепт раз ви ја ла у скла ду са сво јим кул тур ним, по-
ли тич ким, еко ном ским, со ци јал ним и дру гим по себ но сти ма. Не ки 
ауто ри (Ге орг, Ми лер)39) ви де др жа ву бла го ста ња као про из вод кон-
сен зу са из ме ђу че ти ри ве ли ка за хтје ва са ко ји ма су се су о ча ва ле 
вла де зе ма ља За пад не Евро пе, а то су: за хтје ви за ви со ким ква ли те-
том со ци јал ног ста ра ња, јав ни за хтјев за огра ни че ње опо ре зи ва ња, 
обез бје ђи ва ње еко ном ског ра ста и на кло но сти би ра ча.40)

Осим до са да по ја шње них при сту па из дво је них из кла си фи-
ка ци је аутор ског тан де ма Хар ви ја и Ри да, ври јед но је по ме ну ти и 
те о риј ски при ступ си ро ма штву кон ци пи ран од стра не аме рич ког 
со ци о ло га Чар лса Марејa (Char les Mur ray). По сво јим осо бе но сти-
ма тај кон цепт при па да тзв. те о ри ја ма пот кла се, око чи је се те о-

38) Aнa Че ке ре вац, Ме ђу на род на со ци јал на по ли ти ка, Ле ком штам па, Бе о град, 2005, стр. 7.

39) Ви ди: Дра го слав Ко чо вић, 2000.

40) Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Ко ми но тра де, Кра ље во, 2000, стр. 129.
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риј ске ва лид но сти у са вре ме ној со ци о ло ги ји вр ше озбиљ не на уч не 
де ба те.

Да ре жљи вост др жа ве у со ци јал ној сфе ри пре ма ми шље њу 
при пад ни ка но ве де сни це во ди ка фор ми ра њу тзв. „кул ту ре за ви-
сно сти“, од но сно до ре про дук ци је си ро ма штва. Ка ко дру штво мо-
же ре про ду ко ва ти си ро ма штво, а да исто вре ме но по је ди нац при-
хва ти чи ње ни цу да је си ро ма шан и по ми ри се са њом? Чарлс Ма реј 
у сво јим сту ди ја ма си ро ма штва у САД и В. Бри та ни ји при мје ћу је 
ин те ре сант не пра вил но сти у по на ша њу од ре ђе ног бро ја си ро ма-
шних, за ко је у же љи да их по себ но из дво ји ко ри сти тер мин „пот-
кла са“. Ма реј сма тра да при пад ни ци „пот кла се“ ни су нај си ро ма-
шни ји чла но ви дру штва, већ они чи ји жи вот ни сти ло ви укљу чу ју 
не ки тип си ро ма штва.41) Је дан број си ро ма шних, ли шен би ло ко јег 
мо ти ва или же ље за ра дом, осла ња се са мо на оно што им уди је ли 
др жа ва као ег зи стен ци јал но угро же ном ста нов ни штву, тј. со ци јал-
ну по моћ. Др жа ва бла го ста ња, као дио сво је со ци јал не по ли ти ке, 
прак ти ку је по моћ со ци јал но угро же ним гру па ма ста нов ни штва. 
Уко ли ко је со ци јал на по моћ до вољ на за жи вот без оску ди це, не ки 
свје сно од лу чу ју да бу ду вје чи то „за ви сни“ од др жав них мје ра по-
мо ћи и стиг ма ти зо ва ни као „из др жа ва на ли ца“. Да кле, ка ко сма тра 
Ма реј, раз вој др жа ве бла го ста ња ство рио је струк ту ру љу ди ко ја 
под ри ва сво је лич не ам би ци је и спо соб ност за са мо по моћ.42) Из ри-
је чи овог ауто ра: „(К)ад ко ри стим из раз пот кла са, ми слим на по-
се бан тип си ро ма шне осо бе ко ја ни је де фи ни са на сво јим ста њем, 
нпр. ду го трај ном не за по сле но шћу, не го сво јим јад ним по на ша њем 
као од го во ром на то ста ње, тј. не спрем но шћу да при хва ти по сло-
ве ко ји јој се ну де“,43) ја сно се ви ди да тер ми ном пот кла са же ли 
опи са ти стил жи во та оних по је ди на ца од го вор них због соп стве ног 
по ло жа ја у си ро ма штву и не чи ње ња да се исти про ми је ни. Сво је 
те зе о дру штви ма САД и В. Бри та ни је он пот кре пљу је до ка зи ма са 
три под руч ја ис тра жи ва ња, то су: под руч је кри ми на ла, ван брач на 
дје ца и не за по сле ност. Код ван брач не дје це, он при мје ћу је ста ти-
стич ку пра вил ност да ре дов но до ла зе од са мо хра них мај ки ни жег 
или нај ни жег со ци јал ног по ло жа ја. Та ко ђе, тен ден ци ји при сут на 
по сљед њих де це ни ја XX ви је ка да је са свим нор мал но и оче ки ва-
но у не ким ге о граф ским под руч ји ма да ди је те не ма му шког ро ди-
те ља, ства ра ве ћу мо гућ ност да до ђе до фи зич ке рас пу ште но сти, 
а са мим тим и оте жа ног жи во та. По ње го вом ми шље њу, по раст 

41) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002, 
тр. 323.

42) Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, Еко ном ски фа кул тет, 2003, Бе о град, стр. 322.

43) Ви ди: Чарлс Мaрej, 1989. пре ма Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, 2002.
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бро ја ван брач не дје це је по сле ди ца по гре шне ре фор ме си сте ма со-
ци јал не за шти те (САД-а и В. Бри та ни је) гдје се нео прав да но фа во-
ри зу ју ван брач не мај ке кроз пла си ра ње нов ча них да ва ња и дру гих 
со ци јал них тран сфе ра, за раз ли ку од оста лих си ро ма шних ка те го-
ри ја. Кри ми нал је у пер ма нент ном по ра сту, по го то во код при пад-
ни ка мла ђе по пу ла ци је. Раст кри ми на ла до во ди до фраг мен та ци је 
ло кал них за јед ни ца, ра ста ме ђу соб ног не по вје ре ња, а за ко нач ни 
ре зул тат има сла бље ње со ци јал не ко хе зи је и од су ство со ци јал-
не кон тро ле. Не за по сле ност као по ја ва пра ти си ро ма штво у свим 
аспек ти ма ње го вог ја вља ња. Дру штва САД и Ве ли ке Бри та ни је 
има ју слич не суд би не у по гле ду ге не ра циј ске пер цеп ци је пре ма 
ра ду и за ра ди. Код ста ри је и сред њо вјеч не по пу ла ци је до ми ни ра-
ју схва та ња да је сра мо та при ма ти со ци јал ну по моћ уко ли ко сте 
рад но спо соб ни, јер ти ме до ка зу је те лич ну не спо соб ност. Мла ђа 
по пу ла ци ја има скроз су прот не ста во ве и не ви ди ни шта про бле ма-
тич но у осла ња њу на со ци јал не услу ге пру же не од стра не др жа ве. 
Уко ли ко је та кво раз ми шља ње пра ће но и не до стат ком рад них мје-
ста он да се без ика квих про бле ма ства ра ју усло ви за окре та њем ка 
кри ми на лу и оста лим об ли ци ма де ви јант ног по на ша ња. На чин да 
се дје лу је на ова кве по ја ве ле жи у ве ћим овла шће њи ма ло кал них 
са мо у пра ва. Ло кал не за јед ни це тре ба да пре у зму ком плет ну од го-
вор ност за здра вље, обра зо ва ње, рје ша ва ње про бле ма кри ми на ла и 
за по шља ва ња.44) „Ја по ла зим од то га да је не при род но да не ка че-
тврт то ле ри ше ве ли ки број кри ми на ла ца или ван брач не дје це или 
не за по сле них мла дих; да ће, пру жи ли им се при ли ка, си ро ма шне 
и бо га те за јед ни це во ди ти сво је по сло ве та ко да им се та кве ства ри 
ри јет ко до га ђа ју2.45) Те о риј ске ин тер пре та ци је пот кла се и кул ту ре 
за ви сно сти узро ко ва ле су низ кри ти ка на ра чун три основ на под-
руч ја ње го ве ана ли зе. По го то во се то од но си на под руч је са мо хра-
них мај ки и ван брач не дје це. Кри ти ке иду то ли ко да ле ко да не ки 
ауто ри Марејa до жи вља ва ју као ис тра жи ва ча скло ног фор ми ра њу 
ми шље ња на осно ву при ча, анег до та, алу зи ја, без кон крет них до-
ка за. Ипак, без об зи ра на сла бост не ких ње го вих тврд њи, чи ње ни-
ца је да да ре жљи вост др жа ве у со ци јал ној сфе ри мо же узро ко ва ти 
па си ван по ло жај си ро ма шних. уко ли ко осим со ци јал не по мо ћи, 
ко ри сни ци мо гу ра чу на ти и на још не ке по год но сти си сте ма ни је 
уоп ште ис кљу че на мо гућ ност ја вља ња кул ту ре за ви сно сти. Си ро-
ма шни се у струк ту рал ном сми слу ме ђу со бом ите ка ко раз ли ку ју. 
Пи та ње је да ли је ње гов по јам пот кла се до во љан да об ја сни по-

44) Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, Со ци о ло ги ја, Гол ден мар ке тинг, За греб, 2002 
стр. 325.

45) Ви ди: Ми ха ел Ха ра лам бос, Мар тин Хол борн, 2002.
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ме ну те раз ли ке и до вољ но пре ци зан да из дво ји оне од го вор не за 
соп стве ни по ло жај, али је ја сно да дру штво сво јим ме ха ни зми ма 
мо же по спје ши ва ти си ро ма штво умје сто да се де ша ва су прот но.46)

ЗА КЉУ ЧАК

Не сум њи во по сто ји ве ли ки број раз ли чи тих те о риј ских при-
сту па си ро ма штву, а ти ме се кон се квент но на ме ће по тре ба, да се 
све те о ри је и при сту пи на од ре ђе ни на чин кла си фи ку ју. Та квом 
кла си фи ка ци јом на ба зич ном, те о риј ском ни воу мо гу се иден ти фи-
ко ва ти пред но сти, не до ста ци и до ме ти јав них по ли ти ка у њи хо вој 
им пле мен та ци ји по сред ством спро ве де них ин стру ме на та и ме ра. 
Па та ко на при мјер, ува жа ва ју ћи све раз ли чи то сти те о риј ских по-
ла зи шта, Стју арт (Ste wart) и са рад ни ци (2003.) из во де че ти ри ка те-
го ри је те о риј ских при сту па си ро ма штву. То су: 1) Мо не та ри стич ки 
при ступ ко ји об у хва та при сту пе ба зи ра не на еко ном ском раз во ју 
и људ ским ре сур си ма; 2) При сту пе за сно ва не на спо соб но сти ма 
и по тре ба ма (ca pa bi lity approаches) ко ји об у хва та ју иде је о ба зич-
ним људ ским по тре ба ма и њи хо вим оп слу жи ва њи ма у скла ду са 
еле мен тар ним људ ским пра ви ма; 3) При сту пи ко ји у свом фо ку су 
има ју со ци јал ну екс клу зи ју; и 4) Пар ти ци па тор не и пост-раз вој не 
при сту пе (post-de ve lop men tal ap pro ac hes). Слич но Стју артy и са-
рад ни ци ма, Kарабати и Цу лин берг (Cha ra ba ti i Cu u lin berg, 2005.) 
пред ла жу че ти ри ка те го ри је са вре ме них те о риј ских при сту па, а то 
су: 1) При ступ Свјет ске бан ке; 2) Пост-раз вој ни при сту пи; 3) При-
сту пи ба зи ра ни на спо соб но сти и по тре ба ма; и 4) Марк си стич ки 
при сту пи.47)

По ла зе ћи од тврд ње да си ро ма штво има сво је узро ке ко ји 
под сти чу и одр жа ва ју ње го во по сто ја ње, сма тра мо нео п ход ним 
ана ли зи ра ти ка ко дру штве не, та ко и ин ди ви ду ал не фак то ре ко-
ји сти му ли шу при су ство си ро ма штва. Не рав но мје ран еко ном ски 
раст, не ста бил на струк ту ра еко но ми је, не до ступ ност рад них ме-
ста, обра зо ва ња, со ци јал них и здрав стве них услу га, пред ста вља-
ју ва жне дру штве не фак то ре ко ји мо гу во ди ти ка оси ро ма ше њу и 
мар ги на ли за ци ји ди је ла ста нов ни штва (у не ким слу ча је ви ма ве-
ћин ског ди је ла ста нов ни штва). На ве де ни фак то ри об ли ку ју дру-
штве ни кон текст у ко ме тре ба по сма тра ти ин ди ви ду ал не фак то ре, 

46) Ви ди: Угље ша Јан ко вић, Со ци јал на ин клу зи ја си ро ма шних у Цр ној Го ри, Чи го ја штам па, 
2013, Бе о град.

47)  Ал Ди ни, Си ро ма штво од ор то док сних до хе те ро док сних при сту па: Ме то до ло шка 
ком па ра тив на сту ди ја, Уни вер зи тет Ка ли фор ни ја, Ри вер сајд, САД, 2009, стр. 2-3.
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јер у том кон тек сту по је дин ци до но се од лу ке, од зна ча ја за њи хов 
ег зи стен ци јал ни раз вој (од то га ка кву ће оде ћу ку пи ти, ко ли ко ће 
се обра зо ва ти, где ће се за по сли ти и ко ли ко ће ра ди ти, ко ли ко ће 
тро ши ти, до ко је мје ре пар ти ци пи ра ти у не ким дру штве ним ак тив-
но сти ма, итд.). По не кад, дру штве ни про це си ства ра ју вр ло не по-
во љан кон текст, не оста вља ју ћи про стор за мо гућ но сти ин ди ви ду-
ал них из бо ра, па нам се мо же учи ни ти да се кључ ни узро ци на ла зе 
у ин ди ви ду ал ним фак то ри ма (по пут не спрем но сти да се шко лу-
је, ра ди, ли је но сти, не мар но сти, не до стат ка по тен ци ја ла, лич них 
ли ми та, итд.), иако се за пра во кри ју ме ђу дру штве ним чи ни о ци-
ма (не до ступ ност обра зо ва ња, ма њак рад них ме ста, не флек си бил-
но тр жи ште, не а де кват не јав не по ли ти ке). Су прот но, дру штве ни 
усло ви мо гу по ну ди ти по је дин ци ма ви ше мо гућ но сти не го што су 
спрем ни да ис ко ри сте, па се усљед то га ја вља ју раз ли чи ти ви до ви 
осу је ће ња њи хо вих по тре ба. На рав но, мо гу ће је да у окви ре си ро-
ма штва не ке сег мен те ста нов ни штва по ти ску ју фак то ри као што 
опре де љу ју при сту пе си ро ма штву и при мје не јав них мје ра. Опет, 
вре мен ски кон текст не сум њи во на ме ће сво је ори јен ти ре у по гле ду 
кре и ра ња аде кват них при сту па си ро ма штва, а вр ло че сто се као 
бит на де тер ми нан та ја вља и иде о ло ги ја ко ја ути че и фор ми ра иде-
је и по на ша ња гра ђа на. Узи ма ју ћи у об зир све на ве де не окол но сти 
ко је ути чу на при сту пе си ро ма штву у овом ра ду пред ла же мо кла-
си фи ка ци ју свих при сту па си ро ма штву на осно ву сље де ћих кри те-
ри ју ма кла си фи ка ци је:

а. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на фак то ре си ро ма-
штва;

б. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на ак тив но сти др жа-
ве;

ц. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на став по је дин ца;
д. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на иде о ло шко опре-

де ље ње;
е. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на став дру штве не 

за јед ни це;
ф. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на тем по рал но де-

фи ни са ње си ро ма штва; и
г. Кла си фи ка ци ју при сту па с об зи ром на јав не по ли ти ке.

На кра ју на гла ша ва мо да др жа ва као апа рат има за да так да 
ин те гри ше и ар ти ку ли ше гло бал не, пар ци јал не и ин ди ви ду ал не 
ин те ре се по је ди на ца, од но сно гра ђа на. Сто га, по сред ством сво јих 
ин сти ту ци ја вр ши се лек ци ју при сту па си ро ма штву. На рав но, у од-
но су на кул тур не, еко ном ске, со ци јал не и по ли тич ке спе ци фич но-
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сти у дру штву, др жа ва се лек ту је оне за ко је про цје њу је да мо гу 
пру жи ти нај бо љи до при нос ре дук ци ји по сто је ћег ни воа си ро ма-
штва. Ипак, гло бал но дру штво све ви ше на во ди на за кљу чак да 
др жа ва ни је и ни ка ко не мо же оп ста ти као је ди ни ак тер у про це су 
рје ша ва ња ег зи стен ци јал них по тре ба сво јих гра ђа на. Со ци јал ни 
про бле ми са вре ме ног дру штва зах ти је ва ју мо би ли за ци ју свих дру-
штве них су бје ка та, а не са мо ак тив но сти ко је пред у зи ма др жа ва, 
сто га и кре и ра ње но вих при сту па фе но ме ну си ро ма штва укљу чу је 
све ре ле вант не но си о це јав них по ли ти ка.
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Uglje sa Jan ko vic, Vla di mir Ilic

SO CI O LO GI CAL AND PO LI TI CAL PERSPECTIVES 
OF THE CON CEPT OF PO VERTY

Re su me
Of ten, po verty is iden ti fied as a re la ti vely per ma nent so cial phe-

no me non and the cha rac te ri stics of all epochs in the de ve lop ment of 
hu man so ci ety. Va ri a bi lity of po verty was re flec ted in his dif fe rent cha-
rac te ri stics de pen ding on the ti me of con text and tra ve led de gre es of 
evo lu ti o nary de ve lop ment of so ci ety. Due to such a mul ti-di men si o nal 
ap pro ach to this so cial phe no me non and to day pre sent de ba te on: the 
de fi ni tion of po verty, me a su re ment met hods, dif fe rent the o re ti cal per-
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spec ti ves, etc. Al so, the re is pre sent a di lem ma which has be co me the 
phi lo sop hi cal la bel, who is re spon si ble for po verty, an in di vi dual or a 
so ci ety? In this pa per we of fer a se lec tion of the o re ti cal ap pro ac hes to 
po verty con tem po rary aut hor’s so ci o lo gi cal and po li ti cal mol ding. The 
aim of the pa per is to per form a cle ar clas si fi ca tion cri te rion for ca te go-
ri za tion of ap pro ac hes to the po verty ba sed on cur rent the o re ti cal per-
spec ti ves on the phe no me non of po verty. Al so, the pa per asked a se ri es 
of so cial, po li ti cal, eco no mic and even mo ral ar gu ments due to which 
im po ses the ne ces sity of re vi e wing and ca te go ri zing exi sting and cre a-
tion of new the o re ti cal po si ti ons on po verty.
Key words: po verty, so cial ex clu si on, so cial iso la tion, cul tu re re pro duc tion, 

mar gi na li za tion
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МИГРАНТСКА КРИЗА У ЕВРОПИ: 
НА РАЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНИХ И 

ФИЛАНТРОПСКИХ МОТИВА*

„Било је сеоба и биће их вечно, као и порођаја 
који ће се наставити. Има сеоба. Смрти 
нема!“

Милош Црњански

Сажетак
У ра ду је ана ли зи ра на ак ту ел на ми грант ска кри за, кроз исто-

риј ске, нор ма тив не и ин сти ту ци о нал не ко ре ла те. Рад је кон ци пи-
ран у две ис тра жи вач ке је ди ни це. У пр вој, ко а у то ри ана ли зи ра ју 
нор ма тив ни ди зајн ме ђу на род них ми гра ци ја и по на ша ње европ-
ских ин сти ту ци ја у ак ту ел ној кри зи. Ауто ри по ла зе од те зе да ми-
гра ци о ну плат фор му Европ ске уни је ка рак те ри ше од су ство си-
стем ског при сту па, ad hoc ре ак ци је и да ва ње при о ри те та очу ва њу 
европ ских и на ци о нал них гра ни ца у од но су на за шти ту људ ских 
пра ва. Дру га ис тра жи вач ка це ли на по све ће на је ана ли зи ра њу уло-
ге Ср би је у ме ђу на род ним ми грант ским то ко ви ма, ко ји су се сли ли 
у Евро пу то ком 2015. го ди не.
Кључ не ре чи: ми гра ци је, кри за, Европ ска уни ја, Ср би ја

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 179009, који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. 
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УВОД

Упр кос без вре ме но сти ми гра ци ја, још увек не по сто ји кон-
сен зус у ака дем ској за јед ни ци у по гле ду фор му ли са ња уни вер зал-
ног те о риј ског окви ра о ме ђу на род ним ми гра ци ја ма. Пре ма ми-
шље њу Ка стла, нео п ход но је да се де фи ни ше те о риј ски кон цепт 
о ми гра ци ја ма кроз при зму те о риј ске и ме то до ло шке ори јен та ци је 
дру штве них на у ка и ко ји би из у ча вао све по јав не об ли ке ме ђу на-
род них ми гра ци ја. Тај те о риј ски оквир би тре ба ло да има нај ве ћи 
мо гу ћи сте пен оп што сти ко ји би у се би укљу чио све фак то ре ко ји 
де тер ми ни шу ми гра ци је. Нео п ход но је да бу де хо ли стич ки (укљу-
чио би про стор не и вре мен ске ко ре ла те ми гра ци ја, по чев од до но-
ше ња од лу ке о ми гри ра њу, пре ко ис ку стве не ана ли зе ми гра циј ских 
фа за, за кључ но са ана ли зом аси ми ла ци је или по врат ка ми гра на та у 
зе мљу по ре кла); ин тер ди сци пли ни ран (јер су раз ли чи ти еле мен ти 
ми гра ци ја по ве за ни са раз ли чи тим дру штве но-про стор ним ни во-
и ма и ди сци пли на ма); исто риј ски (ка ко би ин те грал но об у хва тио 
вре мен ску ди мен зи ју ми гри ра ња као уни вер зал ног фе но ме на); 
струк ту рал ни (ка ко би ана ли зи рао ми кро и ма кро струк ту ре) и ди-
на ми чан.1)

Прак тич на стра на ми гра циј ског фе но ме на је за се ни ла те о-
риј ско из у ча ва ње овог кон цеп та ко ји је ге о граф ски, исто риј ски, 
нор ма тив но и ин сти ту ци о нал но ре ле ван тан. Ми гра ци је са со бом 
но се уни вер зал ност ко ја се ма ни фе сту је у дис па ри те ту про сто ра 
– гу бит ку ста нов ни штва, сла бље њу на се ље но сти и оп ште де лат но-
сти на јед ној стра ни и vi ce ver sa на дру гој стра ни. Мла ден Фри га-
но вић је сво је вре ме но за па зио да су ми гра ци је „кон стан та ге о про-
сто ра“ и да су се „сна га и об лик ми гра ци ја ме ња ли, али је по ја ва 
би ла и оста ла кон стан та чо ве ко вог бит ка“.2)

Ми гра ци је или на срп ском је зи ку „се о бе“ пред ста вља ју фе-
но мен ко ји је по знат од дав ни на, у свим епо ха ма и на свим ме ри-
ди ја ни ма. Љу ди су кроз сто ле ћа ме ња ли ста ни шта и пре би ва ли шта 
из мно штва раз ло га, тра га ју ћи за сре ћом, ква ли тет ни јим жи во том, 
бе же ћи од ра то ва и кон фли ка та, кли мат ских про ме на и дру гих при-
род них не по го да. Мно ги исто риј ски при ме ри све до че о зна ча ју ми-
гра ци ја на ци ви ли за циј ске то ко ве. Exem pli ca u sa, је дан од зна чај-

1) О те о риј ском кон струк ту гло бал не ми гра ци је оп шир ни је код: Step hen Ca stles, Un der stan-
ding Glo bal Mi gra tion: A So cial Tran sfor ma tion Per spec ti ve, Con fe ren ce on The o ri es of Mi-
gra tion and So cial Chan ge St An ne’s Col le ge, Wo od stock Road, July 2008, стр. 10. до ступ но 
на: http://www.imi.ox.ac.uk/events/the o ri es-of-mi gra tion-and-so cial-chan ge/ca stles.pdf.

2) Mla den Fri ga no vić, „Mi gra ci je kao kon stan ta ge o pro sto ra“, Ac ta Ge o grap hi ca Cro a ti ca, vol. 
24, 1989, стр. 21.
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них раз ло га за не ста нак За пад ног Рим ског Цар ства био је „про дор 
вар ва ра“ ко ји ни су при па да ли ета бли ра ној кул ту ри Ри мља на. По-
ред то га, ко ло ни за ци ја Аме ри ке и ства ра ње но вог све та те ме љи се 
на ми гра циј ској ба зи. Ми гра ци је, би ло до бро вољ не или при сил не, 
но се са со бом и от пор код до ми цил ног ста нов ни штва. Раз ло зи за 
от пор су број ни и мо гу би ти пред мет по себ ног ис тра жи ва ња ме ђу 
ко ји ма су страх од ме ња ња ге нет ске струк ту ре ста нов ни штва и на-
ме та ња дру га чи јих кул тур них обра за ца, пот по мог ну ти раз ли чи тим 
пред ра су да ма, иде о ло ги јом па чак и ми то ло ги јом.3)

У Ср би ји, ми гра ци је су би ле и оста ле ак ту ел ни фе но мен, ко-
ји пре ра ста сво је про стор не и вре мен ске окви ре. За срп ски на род 
ми гра ци је су ви ше прак тич но и ег зи стен ци јал но пи та ње а ма ње 
ака дем ска или на уч на про бле ма ти ка. Два нај ве ћа ег зо ду са срп ског 
на ро да од и гра ла су се то ком 17. и 18. ве ка, ка да су Ср би ко ји су би-
ли чу ва ри ис точ не ка пи је Евро пе, бе же ћи од осве те Ту ра ка пре шли 
на те ри то ри ју K. und K. У Пр вом свет ском ра ту, це ло куп на вој на 
ко ман да, вла да и краљ за јед но са обич ним на ро дом, се ља ци ма и 
рад ни ци ма пре шли су Ал ба ни ју и при вре ме но се на ста ни ли у Грч-
кој, из ко је су се на кон не ко ли ко го ди на вра ти ли као по бед ни ци. 
Це на сло бо де је би ла ви со ка и огле да ла се у гу бит ку тре ћи не по-
пу ла ци је ко ји су да ли жи вот за сло бо ду. Но, упр кос де мо граф ском 
гу бит ку, Ср би ја је отво ри ла вра та и ср це ру ским еми гран ти ма ко ји 
су бе жа ли од бољ ше вич ког ре жи ма. Исти ти еми гран ти уче ство ва-
ли су у об но ви др жа ве и са ни ра њу рат них ште та а мно ги од њих 
оста ви ли су тра га у на уч ном жи во ту. Вред ни по ме на су пла не тар-
но по зна та име на у до ме ну прав не на у ке: Остро гор ски, Со ло вјев, 
Та ра нов ски али и мно ги дру ги ко ји су да ли зна ча јан до при нос на 
по љу ме ди ци не, ар хи тек ту ре, ма шин ства итд. У срп ском би ћу је 
при сут на ко лек тив на ме мо ри ја о ви ше ве ков ним пат ња ма Ср ба ми-
гра на та, ко ја је ре зул ти ра ла по зи тив ним ис хо дом – отво ре ним и 
при ја тељ ским ста вом и ве ли ком со ли дар но шћу пре ма стран ци ма 
ко је је за де си ла иста суд би на и ко ји су се на шли у тран зи ту или су 
се за стал но на ста ни ли на тлу Ср би је.

Ли ста тра гич них до га ђа ја скоп ча них са ми гра ци ја ма срп ског 
на ро да не ис цр пљу је се на овом ме сту. Не би смо да иде мо пре те-
ра но у ши ри ну али сма тра мо да је ва жно да се спо ме не по след њи 
ег зо дус срп ског на ро да ко ји се од и грао 90-их го ди на про шлог ве ка. 
Због рат них де ша ва ња на про сто ру Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви-
не и АП Ко со во, пре ко 600 000 љу ди је би ло при ну ђе но да на пу сти 
сво ја ог њи шта. Ве ћи на њих на шла се у не кој од фа за ми гра ци је на 

3) Илу стра ти ван при мер је по зи ва ње на ми то ло шке ко ре не ари јев ске ра се, ко ја ко ре не ву че 
од Хи пер бо ре ја ца, ра се над љу ди ко ја је ми гри ра ла у Ин ди ју, а ка сни је и у Евро пу.
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те ри то ри ји Ср би је. По пи сом из бе гли ца из 1996. го ди не у Ср би ји 
је за бе ле же но 617 728 ли ца, од че га је 537 937 из бе гли ца и 79 791 
ра том угро же но ли це (пре ма ме ђу на род ном нор ма тив ном окви ру 
не ужи ва пра во на из бе глич ки ста тус). По пи сом ста нов ни штва из 
2011. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји ре ги стро ва но је 277 890 при сил-
них ми гра на та (3,9 % укуп ног ста нов ни штва), због че га је Ср би ја 
зе мља са нај ве ћим бро јем из бе гли ца и јед на од свет ских др жа ва са 
про ду же ним из бе гли штвом. У пи та њу је кон цепт под ко јим УН-
ХЦР под ра зу ме ва ег зил из бе гли ца ко ји тра је ду же од пет го ди на.4) 
Ци фра из по пи са из бе гли ца из 1996. го ди не је упо ре ди ва са бро јем 
ми гра на та и тра жи ла ца ази ла ко ји су ушли у Европ ску уни ју у то ку 
2015. го ди не. Из ове пер спек ти ве, ло гич но се на ме ће кон ста та ци ја 
и пи та ње: ако Ср би ја као сла ба шна и еко ном ски си ро ма шна др-
жа ва има ка па ци те те да при ми овај број љу ди, због че га се мул-
ти кул ту рал на, ли бе рал ни ја и мно го бо га ти ја Евро па устру ча ва да 
по сту пи на исти на чин? Да ли гло бал на ми гра циј ска кри за слу ти 
на крај европ ске со ли дар но сти и по бе ду на ци о нал них над европ-
ским вред но сти ма? Да ли ми гра ци о на кри за пред ста вља опа сност 
по без бед но сни си стем ЕУ? У стра ни ца ма ко је сле де по ку ша ће мо 
да да мо од го во ре на ова пи та ња.

МИ ГРА ЦИ О НА ПЛАТ ФОР МА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Пре ма по да ци ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра ци је, у 
пр вих де вет ме се ци 2015. го ди не, Евро пу је за хва тио при лив око 
464 000 ми гра на та ко ји су сти гли пре ко мо ра. Од тог бро ја, 39 про-
це на та чи не Си риј ци ко ји су по бе гли из сво је др жа ве због рат ног 
ста ња, сле де Ав га ни стан ци ко ји на сто је да из бег ну рат са Та ли ба-
ни ма (око 11 про це на та) и Ери треј ци ко ји су ма хом еко ном ски ми-
гран ти.5) Ин те ре сан тан по глед на узрок ми гра ци ја нам ну ди „youth 
bul ge“ те о ри ја, пре ма ко јој по сто ји по ве за ност из ме ђу кон фли ка та, 
ра то ва и дру штве них тен зи ја са јед не стра не и ста ро сне струк ту-
ре ста нов ни штва са дру ге, у дру штви ма са по пу ла ци јом мла ђом 
ис под 30 го ди на. Пре ма ис тра жи ва њу PAI,6) 62 др жа ве се сма тра-
ју „ве о ма мла дим“, ме ђу ко ји ма се убра ја ју др жа ве Бли ског ис то-
ка, под са хар ске Афри ке, Ни ге ри ја, Ав га ни стан и Па ки стан. Овај 
тренд је на ро чи то из ра жен у зе мља ма Бли ског ис то ка, где је две 
тре ћи не по пу ла ци је мла ђе од 25 го ди на.

4) Де таљ ни је о ово ме код: Ве сна Лу кић, Две де це ни је из бе гли штва у Ср би ји, Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2015, стр. 18.

5) https://www.iom.int/world-mi gra tion.

6) http://www.cfr.org/world/ef fects-youth-bul ge-ci vil-con flicts/p13093.
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Пре да љег из ла га ња, по треб но је да кон цеп ту ал но-ме то до ло-
шки де фи ни ше мо тер мин ми грант, ко ји има ва ри је те те ко ји за слу-
жу ју по себ ну па жњу. Ми грант је ге ну сни по јам за три ка те го ри је 
ли ца ко ја ужи ва ју раз ли чи ту ме ђу на род ну прав ну за шти ту. Пр ву 
ка те го ри ју чи ни „ли це ко је тра жи азил“ (под но си лац зах те ва) ко-
је озна ча ва др жа вља ни на тре ће зе мље или ли це без др жа вљан ства 
ко је је под не ло зах тев за до би ја ње ази ла о ком још ни је до не та ко-
нач на од лу ка.7) У дру гу ка те го ри ју спа да „из бе гли ца“, ли це ко је 
ис пу ња ва усло ве са др жа не у чла ну 1(А) Же нев ске кон вен ци је од 
28. ју ла 1951. го ди не ко ја се од но си на ста тус из бе гли ца, из ме ње ну 
Њу јор шким про то ко лом од 31. ја ну а ра 1967.8) Кон вен ци ја по ла зи 
од пре ми се да су глав ни узро ци ми гра ци ја по ли тич ког ка рак те ра и 
след стве но то ме, на одо бра ва ње ста ту са из бе глог ли ца ути чу ге о-
по ли тич ки мо ти ви. Реч ју, из бе гли ца је под но си лац зах те ва за азил 
ком је тај зах тев одо брен. Тре ћа ка те го ри ја об у хва та еко ном ске 
ми гран те, чи ји су при мар ни мо ти ви за ми гра ци је еко ном ске при-
ро де. Раз ли ко ва ње еко ном ских ми гра на та и из бе гли ца про из и ла зи 
из спе ци јал ног ста ту са у си сте му со ци јал не за шти те ко ји ужи ва ју 
из бе гли це. Из бе гли це, пре ма ми шље њу УН ХЦР не рет ко има ју те-
жи пут и раз ли чи то ис хо ди ште јер су њи хо ве мре же ре ђе, њи хо ве 
по ро ди це у зе мљи по ре кла не рет ко су из ло же не опа сно сти ма, има-
ју је зич ку ба ри је ру, до ку мен та ци ја мо же да им бу де из гу бље на а 
здра вље на ру ше но услед тра у ме и на си ља.9)

Мно ги ми гран ти из еко ном ски си ро ма шних под руч ја, у по-
тра зи „тр бу хом за кру хом“ не рет ко зло у по тре бља ва ју зах тев за 
азил и ази лант ски ста тус, при кри ва ју ћи ствар не мо ти ве ире гу лар-
не ми гра ци је. Мно ги ауто ри на во де да рат на де ша ва ња у зе мља ма 
по ре кла из бе гли ца ре зул ти ра ју ве ли ким еко ном ским кри за ма и си-
ро ма штвом, што до дат но ком пли ку је по вла че ње ја сне ли ни је из ме-
ђу ова два кру га ли ца.10) Ерик Неј ма јер при ме ћу је да је еко ном ска 
дис кри ми на ци ја пре ма ет нич ким ма њи на ма ва жна де тер ми нан та 
по ве ћа ња бро ја зах те ва за азил, уз оп сер ва ци ју да су тра жи о ци ази-
ла пре те жно еко ном ски ми гран ти ко ји су пре ла жни (bo gus) не го 
пра ви.11)

7) Члан 2, став c) Дирек тивe ЕУ 9/2003 од 27. ја ну а ра 2003.

8) Члан 2, став е) Дирек тивe ЕУ 9/2003 од 27. ја ну а ра 2003.

9) Ви ди: A New Be gin ning: Re fu gee In te gra tion in Euro pe, UN HCR, Sep tem ber 2013, стр. 
118., http://www.un hcr.org/52403d389.html, 03/09/2015.

10)  Ви ди: Лу кић, Ibid. , стр. 8.

11)  Eric Ne u mayer, Bo gus re fu ge es? The de ter mi na tion to We stern Euro pe, LSE Re se arch on li-
ne, 2004, стр. 2. ,http://eprints.lse.ac.uk/580/1/ISQ%28Asylum%2949%283%29FI NAL.pdf.
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Да су ми ра мо, све из бе гли це су ми гран ти али не ма ју сви ми-
гран ти из бе глич ки ста тус, ко ји др жа ва чла ни ца до де љу је ли цу ко је 
је из бе гло и као та кво је при мље но на те ри то ри ју др жа ве чла ни це.

Ми грант ска и из бе глич ка кри за ко ја се сли ла у Евро пу из 
Афри ке, Сред њег ис то ка и ју жне Ази је, за европ ске ли де ре и до-
но си о це по ли тич ких од лу ка пред ста вља нај ве ћи иза зов ко ји је за-
де сио овај кон ти нент још од ду жнич ке кри зе. Ме ђу на род на ор га-
ни за ци ја за ми гра ци је Евро пу је ока рак те ри са ла као „нај о па сни ју 
де сти на ци ју на све ту за иле гал не ми гран те“ а Ме ди те ран као „нај-
о па сни ји гра нич ни пре лаз“.12) Глав но обе леж је европ ског др жа ња у 
по гле ду на ста ле кри зе ка рак те ри ше од су ство си стем ског при сту па, 
ad hoc ре ак ци је и да ва ње при о ри те та очу ва њу европ ских и на ци о-
нал них гра ни ца у од но су на за шти ту људ ских пра ва.

Ми грант ска кри за се по ка за ла као лак мус па пир за ис пи-
ти ва ња аде кват но сти ре ак ци је европ ских ин сти ту ци ја и њи хо ве 
во де ће уло ге у за шти ти основ них људ ских пра ва и сло бо да. Ова 
кри за пред ста вља је дан од нај ве ћих про бле ма у пр вим де це ни ја ма 
21. ве ка, ко ји је отво рио Пан до ри ну ку ти ју отво ре них по ли тич ких 
кон фрон та ци ја, нео че ки ва но ви со ког ни воа ксе но фо би је и вер ске 
дис кри ми на ци је уну тар гра ни ца Европ ске уни је. Мно ги ми гран ти 
до ла зе из му сли ман ских зе ма ља, на шта су Евро пља ни по себ но 
осе тљи ви, бу ду ћи да ду жи вре мен ски пе ри од по ку ша ва ју да аси-
ми лу ју и ин те гри шу му сли ман ски жи ваљ, без ве ли ког успе ха. У 
Евро пи је при су тан страх од ислам ског те ро ри зма. По ред на ве де-
ног, европ ска по ли ти ка је кроз ве ко ве би ла кон ци пи ра на на на ци о-
нал ном дис кур су, за раз ли ку од САД ко је су од свог на стан ка пле-
ди ра ле за мул ти кул ту рал ни гра ђан ски кон цепт.

Европ ска уни ја, као над на ци о нал ни про стор на ком су пре ма-
ти ју има ју европ ски ин те ре си и вред но сти у од но су на на ци о нал не 
за др жа ва је дан екс клу зи ви тет – пре ва гу на ци о нал них над европ-
ским ин те ре си ма у по гле ду си гур но сти гра ни ца. Енорм ни при лив 
иле гал них ми гра на та у бо га ти је европ ске др жа ве ре зул ти рао је да 
ми грант ско пи та ње као и пи та ње гра нич них над зо ра вре ме ном по-
ста не par ex cel len ce ин те рес на ци о нал них др жа ва. Но, др жа ве чла-
ни це ЕУ не рет ко ни су би ле ка дре да са ме за шти те сво је ин те ре се 
у овом до ме ну па је би ло це лис ход но да се ус по ста ви нор ма тив ни 
оквир на европ ском ни воу ко јим би се ре гу ли са ла ова ма те ри ја. 
Ово је има ло сво ју по ли тич ку и нор ма тив ну ге не зу, што је ви дљи во 
кроз из ме ну европ ских осни вач ких уго во ра у по след ње две де це-
ни је у до ме ну пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва. Ка мен те ме љац 

12) Ви де ти Je an ne Park, Euro pe’s Mi gra tion Cri sis, http://www.cfr.org/mi gra tion/euro pes-mi gra-
tion-cri sis/p32874, 01/10/2015.
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је уго вор из Ма стрих та, ко ји је кроз свој тре ћи стуб прав них нор-
ми ко је уре ђу ју на ци о нал но за ко но дав ство ус по ста вио са рад њу у 
сфе ри пра во су ђа и уну тра шњих тј. без бед но сних по сло ва са чи јим 
кре и ра њем је па ра лел но те кла са рад ња у окви ру шен ген ске фор ма-
ци је. На овом ме сту ука зу је мо на ди стинк ци ју из ме ђу европ ских и 
шен ген ских гра ни ца. По то ње пру жа ју др жа ва ма чла ни ца ма при-
ступ по вер љи вим по да ци ма и европ ским фон до ви ма за кон тро лу 
спољ не гра ни це, што из и ску је протoк вре ме на по треб ног за пу ну 
им пле мен та ци ју шен ген ских стан дар да, ко јој сле ди уки да ње кон-
тро ле на уну тра шњим гра ни ца ма.13)

Усле дио је уго вор из Ам стер да ма 1997. Го ди не ко ји је апо-
стро фи рао зна чај на ве де не про бле ма ти ке, по зи ци о ни ра ју ћи је у 
пр ви стуб (по све ћен гра ни ца ма, ази лу, ми гра ци ја ма и ви за ма) ко ји 
пред ви ђа уре ђи ва ње пра ва на ни воу Европ ске уни је, чи ме су др-
жа ве пре не ле над ле жност, кон крет ни је пра во ини ци ра ња ме ра на 
европ ске ин сти ту ци је, при мар но на Европ ску ко ми си ју. По след-
њом нор ма тив ном ре ви зи јом из 2009. го ди не,по зна том као Уго вор 
из Ли са бо на, уки нут је прин цип по де ле по сту бо ви ма.14) У по гле ду 
ове тен ден ци је, Фи лип Дра го вић за па жа: „Да нас го то во и ни је по-
треб но на ци о нал но за ко но дав ство о гра нич ним пи та њи ма јер су 
сва она у над ле жно сти еуроп ских ин сти ту ци ја.“15)

Од 2002. го ди не Европ ска ко ми си ја је по сте пе но по че ла да 
ус по ста вља је дин стве ни си стем ази ла у ЕУ, кроз сет стра те шких 
до ку ме на та ко ји ма се од ре ђу ју кри те ри ју ми и ме ха ни зми за од ре-
ђи ва ње др жа ве чла ни це ко ја је над ле жна за ис пи ти ва ње зах те ва 
тра жи ла ца ази ла16) као и за од ре ђи ва ње ми ни мал них стан дар да за 
при хва та ње ази ла на та у др жа ва ма чла ни ца ма17) и по врат ка ази ла-
на та кроз кре и ра ње нор ма тив ног и по ли тич ког кон цеп та ре ад ми си-
је.18) По ли ти ка при сил ног или до бро вољ ног по врат ка ли ца ко ја без 
прав ног (за кон ског) осно ва бо ра ве на те ри то ри ји Европ ске уни је 
те ме љи се на уго во ри ма о ре ад ми си ји, чи је пот пи си ва ње је би ла 

13) Ви ди: Fi lip Dra go vić, „Ka ko ču va ti europ ske gra ni ce?“, Po li tič ke ana li ze, vol. 3, No 12, 
2012, стр. 15.

14) Ibid., стр. 14.

15) Ibid., стр. 15.

16) Co un cil Re gu la tion Esta blis hing the Cri te ria and Mec ha nisms for De ter mi ning the Mem ber 
Sta te Re spon si ble for Exa mi ning an Asylum Ap pli ca tion Lod ged in one of the Mem ber Sta tes 
by a Third Co un try Na ti o nal – Du blin II. Di rec ti ve N.434/2003).

17) Co un cil Di rec ti ve 2003/9/EC Laying Down Mi ni mum Stan dards on the Re cep tion of Ap pli-
cants for Asylum in the Mem ber Sta tes).

18) На во ди мо нај бит ни је: Co un cil Di rec ti ve 2001/40/ EC; Co un cil Di rec ti ve 2003/110/EC; Co-
un cil De ci sion 2004/191/EC; Co un cil De ci sion 2004/573/EC 
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и ра ни ја прак са др жа ва чла ни ца, ко ја се мо ди фи ко ва ла сту па њем 
на сна гу го ре по ме ну тог Уго во ра из Ам стер да ма. No vum се огле дао 
у про ме ни стра на уго вор ни ца на те ме љу усво је не ме то до ло ги је у 
Ам стер да му, те је Европ ска за јед ни ца би ла стра на уго вор ни ца са 
ко јом су др жа ве пот пи си ва ле ове зна чај не уго во ре. Европ ска уни ја 
је пот пи са ла уго во ре о ре ад ми си ји са др жа ва ма пост ју го сло вен-
ског про сто ра (Ср би јом, Ма ке до ни јом, Цр ном Го ром, Бо сном и 
Хер це го ви ном) и Ал ба ни јом.19)

ДР ЖА ЊЕ ЕВРОП СКИХ ИН СТИТУЦИЈА 
У МИ ГРАНТ СКОЈ КРИ ЗИ

Европ ске ин сти ту ци је и ак те ри ко ји де ла ју у окви ру њих, са 
за ка сне лом пре вен тив ном ре ак ци јом по че ле су да ор га ни зу ју низ 
кон фе рен ци ја на ко ји ма се рас пра вља ло о са вре ме ним гло бал ним 
ми гра циј ским то ко ви ма. Кон фе рен ци ја о ис точ но-ме ди те ран ској 
и за пад но-бал кан ској ру ти одр жа на је 8-9. ок то бра 2015. го ди не у 
Лук сем бур гу, где је са зван са ста нак Са ве та ЕУ за пра во су ђе и уну-
тра шње по сло ве, у ци љу по сти за ња до го во ра о за јед нич ком при-
сту пу и пред у зи ма њу кон крет них ме ха ни за ма за ре ша ва ње на ста ле 
кри зе.20) На Са ве ту је кон ста то ва но да је Евро пу пре пла вио у но-
ви јој исто ри ји не за пам ће ни на гли по раст ми гра ци о них то ко ва дуж 
ис точ ног Ме ди те ра на и за пад ног Бал ка на и да се др жа ве за пад не 
Евро пе, Јор дан, Ли бан, Тур ска и Ирак на ла зе под ве ли ким при ти-
ском си риј ских из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца из Ира ка. Ова 
кри за је про пра ће на фла грант ним кр ше њем људ ских пра ва, си ро-
ма штвом и оту да зах те ва кон ци пи ра ње све о бу хват не и урав но те же-
не ми гра ци о не и ази лант ске по ли ти ке.

У Де кла ра ци ји са кон фе рен ци је зна ча јан про стор је по све-
ћен пру жа њу по др шке нај по го ђе ни јим тран зит ним зе мља ма, у ко је 
сва ка ко пот па да и Ре пу бли ка Ср би ја, ко ја је ујед но и пр ва др жа ва 
на чи јој су те ри то ри ји по је ди ни ми гран ти до би ли ле гал ни из бе-
глич ки ста тус. По др шка ће се огле да ти у обез бе ђи ва њу при мар-
не ху ма ни тар не по мо ћи из бе гли ца ма, ази лан ти ма и ми гран ти ма у 
тран зи ту; уна пре ђе њу при јем них и сме штај них ка па ци те та (ка ко 
би им се пру жи ле нео п ход не ин фор ма ци је, по моћ при ре ги стра ци-
ји итд.); по бољ ша њу ка па ци те та за упра вља ње гра ни ца ма, обез бе-
ђи ва ње бр зе ре ги стра ци је свих из бе гли ца и ефи ка сне и ква ли тет не 

19) Де таљ ни је о ово ме код: Дрен ка Ву ко вић, „Ре ад ми си ја и упра вља ње ми гра ци ја ма“, Го ди-
шњак ФПН, vol. 3, br. 3, стр. 574.

20) http://da ta.con si li um.euro pa.eu/doc/do cu ment/ST-12876-2015-INIT/en/pdf, 20/10/2015.
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об ра де зах те ва за азил, уз исто вре ме но по др жа ва ње бр зог по врат ка 
ли ца ко ја не ма ју пра во на ме ђу на род ну за шти ту у зе мље њи хо вог 
по ре кла (уз пу но по што ва ње прин ци па за бра не вра ћа ња); пред у-
зи ма њу ак тив но сти на по ди за њу све сти за јед ни це ка ко би се спре-
чи ле тен зи је и бор ба про тив ксе но фо би је; по бољ ша њу ре ги о нал не 
ко ор ди на ци је и раз ме не ин фор ма ци ја у ци љу ус по ста вља ња бо ље 
ко ор ди на ци је упра вља ња то ко ви ма ми гра ци ја.21)

Европ ска ко ми си ја је пред у зе ла низ ко ра ка у ре ша ва њу ми-
гра циј ске кри зе о ко ји ма је оба ве сти ла Европ ски са вет 15. ок то бра 
2015. го ди не.22) У по гле ду опе ра тив них ме то да, от по че ло је функ-
ци о ни са ње опе ра тив них ти мо ва (hot spot) за по др шку упра вља њу 
ми гра ци ја ма у Лам пе ду зи, ко ји ће омо гу ћи ти лак шу ре ло ка ци ју 
тра жи ла ца ази ла и по вра так иле гал них ми гра на та ко ји ма ни је одо-
брен оста нак. Пр ве си риј ске из бе гли це већ су пре ме ште не у Ита-
ли ју, Лих тен штајн (уче ству је као зе мља при дру же на Шен ге ну) и 
Че шку. У до ме ну бу џет ске по др шке, Европ ска ко ми си ја је пред-
ло жи ла аманд ма не на бу џе те за 2015. и 2016. го ди ну у из но су од 
1,7 ми ли јар ди евра (што би зна чи ло да ће за ми гра циј ску кри зу 
ЕК укуп но из дво ји ти 9,2 ми ли јар ди евра). На ре ба ланс бу џе та за 
2015. го ди ну, Европ ски пар ла мент и др жа ве чла ни це су већ да ле 
свој при ста нак. Европ ска ко ми си ја у са деј ству са Грч ком за ла же 
се за по нов но ус по ста вља ње да блин ских тран сфе ра у Грч ку а са 
Сло ве ни јом, Аустри јом и Не мач ком ра ди на при вре ме ном уво ђе њу 
гра нич них кон тро ла у свр ху ква ли тет ног функ ци о ни са ња шен ген-
ског си сте ма.

Европ ска уни ја је то ком ми грант ске кри зе на ста ви ла да не-
гу је ма нир по ли ти ке усло вља ва ња пре ма др жа ва ма кан ди да ти ма. 
Ка ко би обез бе ди ла по др шку Тур ске у ре ша ва њу ми грант ске кри-
зе, ЕУ је по ну ди ла отва ра ње но вих пре го ва рач ких по гла вља и по-
ну ди ла јој до дат на фи нан сиј ска сред ства. Тур ској се ну ди фи нан-
сиј ска по моћ ка ко би се по ја ча ла кон тро ла на тур ским гра ни ца ма 
пре ма су сед ним др жа ва ма чла ни ца ма у ци љу за др жа ва ња из бе гли-
це из Си ри је и Ира ка на тур ској те ри то ри ји. О ово ме је до нет на-
црт Ак ци о ног пла на „Ко ра ци са рад ње ЕУ и Тур ске у упра вља њу 
из бе глич ком и ми грант ском кри зом у по гле ду си ту а ци је у Си ри ји 
и Ира ку“23) ко ји би тре ба ло да се ре де фи ни ше и у зна чај ној ме ри 
при ла го ди по тре ба ма и оче ки ва њи ма тур ске стра не.

21) http://da ta.con si li um.euro pa.eu/doc/do cu ment/ST-12876-2015-INIT/en/pdf, an nex, стр. 5., 
20/10/2015.

22) http://euro pa.eu/ra pid/press-re le a se_IP-15-5839_en.htm, 22/10/2015.

23) Текст на цр та Ак ци о ног пла на до сту пан на: http://euro pa.eu/ra pid/press-re le a se_ME MO-
15-5777_en.htm.
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УЛО ГА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ У 

МИГРАНТСКОЈ КРИ ЗИ: НОР МА ТИВНИ 
И ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ АСПЕКТ

Бу ду ћи да је про цес при дру жи ва ња ЕУ при о ри тет Ре пу бли ке 
Ср би је, у про те клих не ко ли ко го ди на усво је не су сек тор ске стра-
те ги је, ак ци о ни пла но ви и за ко ни за рад хар мо ни зо ва ња на ци о нал-
ног за ко но дав ства са прав ним те ко ви на ма ЕУ. Област ми гра ци ја је 
нор ми ра на За ко ном о стран ци ма24) (за ко ни та ми гра ци ја), За ко ном 
о за шти ти др жав не гра ни це25) (не за ко ни те ми гра ци је), За ко ном о 
упра вља њу ми гра ци ја ма26) и За ко ном о за по шља ва њу стра на ца27). 
Стра те шке до ку мен те ко ји об у хва та ју ми гра ци је чи не: Стра те ги-
ја су прот ста вља ња иле гал ним ми гра ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји за 
пе ри од 2009-201428), Стра те ги ја ин те гри са ног упра вља ња гра ни-
цом, Стра те ги ја ре ин те гра ци је по врат ни ка по осно ву спо ра зу ма о 
ре ад ми си ји,29) као и пра те ћи ак ци о ни пла но ви.

Нор ма тив ни оквир Ср би је је у ве ли кој ме ри уса гла шен са 
европ ским ди рек ти ва ма у обла сти ире гу лар них ми гра ци ја. Пот пу-
но уса гла ша ва ње са европ ским стан дар ди ма пред ви ђе но је Ак ци о-
ним пла ном за По гла вље 24 – прав да, сло бо да, без бед ност. У пр вој 
фа зи им пле мен та ци је Ак ци о ног пла на, ускла ђи ва ње ће се од но си ти 
на одо бра ва ње при вре ме ног бо рав ка др жа вља ни ма тре ћих зе ма ља 
у свр ху спа ја ња по ро ди це; одо бра ва ње стал ног бо рав ка др жа вља-
ни ма тре ћих зе ма ља; одо бра ва ње при вре ме ног бо рав ка др жа вља на 
тре ћих зе ма ља у свр ху сту ди ра ња, раз ме не уче ни ка, струч ног уса-
вр ша ва ња или во лон тер ског ра да, као и на уч но-ис тра жи вач ког ра-
да; вра ћа ње стра на ца ко ји иле гал но бо ра ве (у кон тек сту иле гал ног 
ула ска, тран зи та и бо рав ка; ја ча ње кри вич ног окви ра за спре ча ва-
ње омо гу ћа ва ња нео вла шће ног ула ска, тран зи та и бо рав ка; из да ва-
ње бо ра ви шне до зво ле др жа вља ни ма тре ћих зе ма ља ко ји су жр тве 
тр го ви не љу ди ма. У дру гој фа зи, Ре пу бли ка Ср би ја спро во ди ће ак-
тив но сти у ци љу ускла ђи ва ња на ци о нал ног за ко но дав ства са од-

24) За кон о стран ци ма, Сл. гла сник РС, бр.97/2008.

25) За кон о за шти ти др жав не гра ни це, Сл. гла сник РС, бр.97/2008. и 20/2015 дру ги за кон.

26) За кон о упра вља њу ми гра ци ја ма,  Сл. гла сник РС, бр. 107/2012.

27) За кон  о за по шља ва њу стра на ца,  Сл. гла сник РС, бр. 128/2014.

28) Стра те ги ја су прот ста вља ња иле гал ним ми гра ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од 
2009-2014, Сл. гла сник РС, бр. 25/2009.

29) Стра те ги ја ре ин те гра ци је по врат ни ка по осно ву спо ра зу ма о ре ад ми си ји, Сл. гла сник 
РС, бр. 15/2009.
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ред ба ма ди рек ти ва ко је ре гу ли шу санк ци о ни са ње по сло да ва ца код 
ко јих иле гал но бо ра ве стран ци; из да ва ње пла ве кар те – је дин стве-
не бо ра ви шне и рад не до зво ле за др жа вља не тре ћих зе ма ља; да ва-
њу ху ма ни тар не бо ра ви шне до зво ле за не за ко ни те ми гран те ко ји 
су уче сни ци у по ступ ку ко ји се во ди пред др жав ним ор га ном. Ра ди 
пот пу ног ускла ђи ва ња са Ди рек ти вом 2002/90 EC, у на ци о нал ном 
за ко но дав ству је по треб но да се из би ћа кри вич ног де ла омо гу ћа ва-
ња не за ко ни тог пре ла ска др жав не гра ни це и не ле гал ног тран зи та 
из у зме сти ца ње ма те ри јал не ко ри сти, тј. да на ме ра по ма га ња без 
лу кра тив них мо ти ва бу де до во љан еле мент из вр ше ња кри вич ног 
де ла.30)

Ин сти ту ци о нал ни ми гра циј ски оквир у Ср би ји ка рак те ри-
ше над ле жност ве ћег бро ја над ле жних те ла: Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва, Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је, Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва, Ми ни стар ства прав де и Ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве ра да. У скла ду са Ре гу ла ти вом 862/2007/EC, 
овла шће ња Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је би ће про ши ре-
на на вр ше ње над зо ра над им пле мен та ци јом на ци о нал ног за ко но-
дав ства хар мо ни зо ва ног са европ ским те ко ви на ма у до ме ну ми гра-
ци ја.

На овом ме сту би сва ка ко ва ља ло ука за ти на уло гу Ср би-
је у ак ту ел ној европ ској ми грант ској кри зи. Иако Ср би ја има све 
ка рак те ри сти ке те о риј ског кон струк та сла бе др жа ве31) и др жа ве у 
кри зи, пре ма ми гран ти ма по не ла се со ли дар но и ем па тич но, као 
од го вор на др жа ва и дру штво, тру де ћи се да им обез бе ди еле мен-
тар не ег зи стен ци јал не усло ве и при сто јан трет ман. Има ју ћи у ви ду 
да је Ср би ја за ази лан те тран зи ци о на др жа ва а се кун дар но зе мља 
од ре ди шта, стра те шко опре де ље ње РС је пру жа ње за шти те тра жи-
о ци ма ази ла, за шти та основ них људ ских пра ва ми гра на та и пру жа-
ње ху ма ни тар не по мо ћи. По себ на па жња је по све ће на спре ча ва њу 
тр го ви не љу ди ма као и за шти ти нај о се тљи ви јих ка те го ри ја, де це, 
обо ле лих и труд ни ца. Зна ча јан до при нос пру жи ле су ор га ни за ци је 
ци вил ног дру штва, пре вас ход но Цр ве ни крст. По се бан до при нос 

30) АП за По гла вље 24, стр. 16, до ступ но на: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/ogla si.nsf/ap-
p24.pdf.

31) У сла бим др жа ва ма по сто ји ни зак ни во или од су ство ле ги тим но сти ко је се ма ни фе-
сту је у ја ким де спот ским и сла бим ин фра струк тур ним мо ћи ма др жа ве, раз ви је ни су 
ин стру мен ти др жав ног над гле да ња док је по што ва ње вла ди них уред би на не за до во-
ља ва ју ћем ни воу, власт је ло ка ли зо ва на, др жа ва је пер со на ли зо ва на, по сто ји раз ви је на 
кли јен те ли стич ка струк ту ра и па трон-кли јент ре ла ци је, др жа ва је за ро бље на у ко руп-
тив ним мре жа ма, ци вил но дру штво ег зи сти ра али се по ти ску је у дру ги план, од су ство 
хо ри зон тал не ле ги тим но сти итд. О ка рак те ри сти ка ма сла бих др жа ва де таљ ни је ви ди: 
Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин Ђу рић, Ана то ми ја са вре ме не др жа ве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 291, 302.
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на ми кро пла ну да ли су гра ђа ни Ср би је, ко ји су ми гран те снаб де-
ва ли во дом, оде ћом, хра ном, хи ги јен ским сред стви ма ка ко би се 
пре ве ни ра ле евен ту ал не бо ле сти. У оп хо ђе њу пре ма ми гран ти ма 
по ка за на је ем па ти ја и со ли дар ност о чи јим ко ре ни ма смо пи са ли 
у прет ход ним стра ни ца ма. Су сед не др жа ве су по ка зи ва ле са свим 
су про тан мо дел по на ша ња ко ји се те ме љи на ре пре сив ној ма три ци, 
ко ја из ви ре из он то ло шке угро же но сти од ими гра на та, ко ју осе ћа ју 
др жа ве у ре ги о ну. Због аде кват не ре ак ци је на ми грант ску кри зу, 
људ ског оп хо ђе ња пре ма ми гран ти ма и по што ва ња ме ђу на род них 
стан дар да људ ских пра ва, Ср би ја је до би ла по хва ле од ме ђу на род-
не за јед ни це, ино стра них зва нич ни ка, Ује ди ње них на ци ја и ор га-
ни за ци ја ци вил ног дру штва. Пи сме на по твр да ових на во да на ла зи 
се у Де кла ра ци ји са кон фе рен ци је о ис точ но-ме ди те ран ској и за-
пад но-бал кан ској ру ти, о ко јој је би ло ре чи у прет ход ном де лу ра-
да, као и у Из ве шта ју о на прет ку Ср би је за 2015. го ди ну (Pro gress 
Re port).
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Re su me
The main fe a tu re of Euro pean in sti tu ti ons be ha vi o ur re gard to 

cri sis is cha rac te ri zed by lack of syste mic ap pro ach, ad hoc re spon ses 
and gi ving pri o rity to the pre ser va tion of Euro pean and na ti o nal bo un-
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and equ a lity of all hu man be ings, and on the ot her it is se cu rity risk 
pro blem con nec ted with or ga ni zed cri me and ter ro rism, as main ma ni-
fe sta tion forms. Which of the se two con cepts will pre vail in the fu tu re, 
de pend lar gely on the con cre te fi eld si tu a tion de ve lop ment and so lely 
po li ti cal de ci si ons that will fol low the pro cess. If we ta ke in to ac co unt 
the se ri o us se cu rity flaws in the re le vant struc tu res of the EU mem ber 
sta tes, as well as the ap pa rent cur rent ina bi lity to ade qu a tely re spond 
to the im pro ved, di ver si fied stra te gi es of ter ro rist gro ups, the re is a real 
fe ar that for the sa ke of the con cept of se cu rity, many ci vi li za tion ac-
hi e ve ments will re main to exist only on the le vel of com mon phra se, 
empty shell wit ho ut any con tent.
Key words: mi gra ti ons, cri sis, Euro pean Union, Ser bia
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МИГРАЦИЈЕ КАО 
БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМ

Сажетак
У овом ра ду раз ма тран је по јам ми гра ци ја са ста но ви шта 

без бед но сне прет ње ко је ма сов не ми гра ци је иза ко јих сто је ор га-
ни зо ва не кри ми нал не гру пе мо гу пред ста вља ти мо дер ним др жа ва-
ма и дру штви ма. Ми гра ци је по сто је од ка да по сто ји чо ве чан ство, 
ме ђу тим ни су све ми гра ци је ујед но и без бед но сна прет ња. Ми гра-
ци је се мо гу до жи ве ти као до бро до шло ме ша ње ста нов ни штва ко-
је до но си нов кул тур ни и ци ви ли за циј ски ква ли тет и про цес ко-
ји отва ра мо гућ ност за ин тен зив ни ји при вред ни раз вој. Са дру ге 
стра не, усе ља ва ње љу ди дру ге кул ту ре, ре ли ги је, на ви ка, оби ча ја 
и бо је ко же се код до ма ћег ста нов ни штва мо же до жи ве ти као прет-
ња иден ти те ту и до та да шњем на чи ну жи во та. Ма сов не ми гра ци је 
из Си ри је, Ира ка, Ав га ни ста на и африч ких др жа ва, пред ста вља ју 
озбиљ ну прет њу Евро пи, због уло ге ко ју ор га ни зо ва ни кри ми нал 
има у во ђе њу и усме ра ва њу из бе глич ког та ла са, али и због мо гућ-
но сти да те ро ри сти тзв. „Ислам ске др жа ве“ ис ко ри сте ми гра ци о ни 
та лас за де ста би ли за ци ју европ ских др жа ва.
Кључ не ре чи: ми гра ци је, иле гал не ми гра ци је, кри јум ча ре ње ми гра на та, 

тр го ви на љу ди ма, те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми нал

УВОД

По ја ва „та ла са ми гра на та“, ко ји се од сре ди не ове го ди не 
ма сов но кре ћу пре ко те ри то ри је Ср би је по ве ћа ла је ин те ре со ва-
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ње ши ре, али и струч не јав но сти за овај фе но мен. Ми гра ци је су 
стал ни пра ти лац људ ског дру штва, од ка да по сто је љу ди се кре ћу 
ме ња ју ћи ме сто стал ног бо ра ви шта. Ми гра ци је су не ка да ин ди ви-
ду ал не или се од ви ја ју у ма њим гру па ма, а не ка да су ма сов не и 
у њи ма уче ству ју ве ли ки де ло ви ста нов ни штва од ре ђе них те ри-
то ри ја. У исто ри ји је за бе ле же но не ко ли ко ве ли ких ми гра ци о них 
та ла са, а нај ве ћи и нај зна чај ни ји ме ђу њи ма би ла је ве ли ка се о ба 
на ро да од по чет ка 4. па до 10. ве ка ко ја је у пот пу но сти из ме ни ла 
де мо граф ску сли ку он да шње Евро пе. У дру гој по ло ви ни 19. и пр-
вој по ло ви ни 20. ве ка око 50 ми ли о на љу ди се из Евро пе исе ли ло у 
Аме ри ку, што је био нај ве ћи та лас исе ља ва ња у но ви јој исто ри ји.1)

Ве ли ки та лас ми гра ци ја из Си ри је, Ира ка, Ав га ни ста на 
и африч ких зе ма ља пре ма Евро пи, по је ди ни ана ли ти ча ри, али и 
по ли ти ча ри на зи ва ју „но вом се о бом на ро да“. Та кав на зив за овај 
ми гра ци о ни та лас у се би кри је и страх од мо гу ћих по сле ди ца усе-
ља ва ња та ко ве ли ког бро ја љу ди дру ге кул ту ре и ре ли ги је, ко ји мо-
гу зна чај но про ме ни ти де мо граф ску, кул тур ну и ре ли гиј ску сли ку 
др жа ва у ко је се усе ља ва ју. Сто ти не хи ља да ми гра на та ко ји се раз-
ли чи тим ру та ма кре ћу ка За пад ној Евро пи отва ра мно га пи та ња, 
од де мо граф ских, еко ном ских, кул ту ро ло шких, ре ли гиј ских, еко-
ло шких па до без бед но сних. До са да је об ја вље но мно го раз ли чи-
тих ра до ва ко ји по ку ша ва ју да об ја сне нај но ви ји та лас ми гра ци ја, 
ме ђу тим про блем се, из раз ли чи тих раз ло га све ви ше за ма гљу је. 
Сма тра мо да су по ли тич ки раз ло зи и не спрем ност ли де ра Европ-
ске уни је да про на ђу је дин ствен од го вор на иза зов са ко јим се са-
вре ме на Евро па су о ча ва те мељ ни раз лог за ову те о риј ску збр ку. 
Не до у ми це ко је се по ја вљу ју у дис кур су ве за ном за ми гра ци о ни 
та лас, кре ћу се од са мог узро ка ко ји је до вео до ова квог ма сов ног 
кре та ња љу ди, па до тер ми но ло шких не до у ми ца око на зи ва ко ји 
тре ба ко ри сти ти за љу де ко ји се исе ља ва ју из сво јих др жа ва (ми-
грант, из бе гли ца, ази лант). Кључ на без бед но сна пи та ња, ве за на за 
ве ли ка ми гра ци о на кре та ња ко ји ма све до чи мо, од но се се на ор га-
ни зо ва ност, ле гал ност и крај ње ци ље ве ко ји се же ле по сти ћи ма-
сов ним пре ме шта њем ста нов ни штва.

По себ ну те шко ћу у об ја шње њу ак ту ел ног фе но ме на ми гра-
ци ја пред ста вља и чи ње ни ца да је реч о ве о ма сло же ном фе но ме ну 
ко јим се из раз ли чи тих угло ва ба ве раз ли чи те на уч не ди сци пли-
не од ге о гра фи је, де мо гра фи је, еко но ми је, со ци о ло ги је, со ци јал не 
пси хо ло ги је, со ци јал не ме ди ци не, ме ђу на род ног пра ва, ме ђу на-
род них од но са, без бед но сти и дру гих ди сци пли на. Сло же ност фе-

1) Ви ди ши ре В. Ћо ро вић, Исто ри ја Ср ба, Отво ре на књи га, Бе о град, 2009. го ди не, стр. 
3-34.
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но ме на ми гра ци ја и мул ти ди сци пли нар ност у ње го вом про у ча ва њу 
чи ни го то во не мо гу ћим про на ла же ње јед ног оп ште при хва тљи вог 
об ја шње ња за овај фе но мен. Још је те же на ћи је дин ствен по ли тич-
ки од го вор ко јим ће се овај про блем ста ви ти под кон тро лу, чи ме би 
се суд би на ми гра на та учи ни ла из ве сни јом, а ста нов ни штву др жа ва 
у ко је се усе ља ва ју пру жи ле га ран ци је да до се ље ни ци не ће угро-
зи ти њи хо ву си гур ност ни ти на ру ши ти њи хов до та да шњи на чин 
жи во та.

МИ ГРАН ТИ, АЗИ ЛАН ТИ ИЛИ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ?

Те о риј ско раз у ме ва ње ми гра ци ја за ви си од на уч не обла сти 
ко јој при па да ју те о ре ти ча ри ко ји се ба ве овим фе но ме ном. За раз у-
ме ва ње без бед но сних по сле ди ца ми гра ци ја ве о ма је ва жно уочи ти 
раз ли чи те фор ме људ ског кре та ња и од ре ди ти раз ли ку ме ђу њи ма. 
Не про из во ди сва ко кре та ње љу ди по сле ди це ко је мо гу пред ста-
вља ти без бед но сни иза зов, ри зик и прет њу. Кре та ње ста нов ни штва 
од се ла ка гра ду, из ма ње раз ви је них у ви ше раз ви је на под руч ја, 
ко је се у Ср би ји од ви ја, у ве ћој или ма њој ме ри, од ње ног осло-
бо ђе ња од ото ман ске оку па ци је пред ста вља зна чај но де мо граф-
ско, со ци јал но и еко ном ско пи та ње, али не про из во ди бит не по-
сле ди це по без бед ност др жа ве и гра ђа на. У то ку ото ман ске вла сти 
срп ско ста нов ни штво је че сто од ла зи ло у збе го ве и исе ља ва ло се 
због те ро ра ото ман ских оку па то ра.2) Мно го је че шћи слу чај да без-
бед но сни ри зи ци бу ду узрок ве ли ког ми гра ци о ног та ла са, што је 
очи глед но ка да су у пи та њу из бе гли це. Из бе глич ка кри за ко ја је 
Ср би ју за де си ла то ком де ве де се тих го ди на про шло га ве ка, ка да су 
из бе гли це из бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка Хр ват ске и Бо сне 
и Хер це го ви не ма сов но до шле у Ср би ју, пред ста вља ла је ве ли ки 
ху ма ни тар ни, со ци јал ни и еко ном ски про блем, али ни је пред ста-
вља ла без бед но сни иза зов за Ре пу бли ку Ср би ју. Из бе гли це из Бо-
сне и Хер це го ви не и Хр ват ске у Ср би ји ни су пер ци пи ра не као без-
бед но сни про блем јер се ра ди ло о при пад ни ци ма истог на ро да, па 
ни је по сто ја ла бо ја зан да би ма сов ни из бе глич ки та лас мо гао да 
про ме ни ет нич ку, кул тур ну или ре ли гиј ску сли ку Ср би је.3) На про-
тив, сма тра ло се да би на се ља ва ње из бе гли ца у кра је ве где је уче-
шће на ци о нал них ма њи на у укуп ној по пу ла ци ји ста нов ни штва ве-

2) Р. Са мар џић, Се о бе у срп ској исто ри ји (вре ме ту ђин ске вла сти до 1739.), Из да вач ка 
за дру га по ли ти ка и дру штво, 1991. го ди не.

3) О по ло жа ју из бе гли ца из БиХ у Ср би ји то ком де ве де се тих го ди на ви ди ши ре: В. Цвет-
ко вић, Страх и по ни же ње, ИЕС, Бе о град 1998. го ди не.
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ће, мо гло зна чај но по пра ви ти де мо граф ску сли ку Ср би је у ко рист 
срп ског на ро да.4) Иста си ту а ци ја би ла је то ком 1999. и 2000. го ди не 
ка да је пред ал бан ским те ро ром са Ко со ва и Ме то хи је у дру ге де ло-
ве Ср би је ин тер но ра се љен ве ли ки број Ср ба.5) Ме ђу тим, ин тер но 
ра се ља ва ње и из бе гли штво се са ста но ви шта на ци о нал них ин те-
ре са мо же дру га чи је пер ци пи ра ти. Усе ља ва ње ве ли ког бро ја из бе-
гли ца срп ске на ци о нал но сти из дру гих др жа ва, у ко ји ма они и та ко 
пред ста вља ју ма њи ну без зна чај ног ути ца ја на по ли тич ке и еко-
ном ске то ко ве и у ду жем вре мен ском пе ри о ду мо гу би ти из ло же ни 
аси ми ла ци ји, не до жи вља ва се као сла бље ње срп ског на ци о нал ног 
кор пу са. Срп ске из бе гли це из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не у 
Ср би ји се до жи вља ва ју као „но ва крв“ ко ја оја ча ва срп ски ет нос, 
док се ин тер но ра се ља ва ње са Ко со ва и Ме то хи је до жи вља ва као 
сла бље ње срп ског ути ца ја на вла сти тој те ри то ри ји и ја ча ње ал бан-
ског ет нич ког фак то ра на Ко со ву и Ме то хи ји. Ин тер но ра се ља ва ње 
ста нов ни штва то ком гра ђан ског ра та уну тар Бо сне и Хер це го ви не, 
ет нич ки је зна чај но оја ча ло Ре пу бли ку Срп ску јер ве ли ки број Ср-
ба ко ји су пре ра та жи ве ли у сре ди на ма где су Бо шња ци и Хр ва ти 
би ли ве ћи на из бе гао на те ри то ри је са срп ском ве ћи ном на ко ји ма 
је фор ми ра на Ре пу бли ка Срп ска. По ред мо гућ но сти да се из бе гли-
штво и ин тер но ра се ља ва ње раз ли чи то до жи ве са ста но ви шта на-
ци о нал них ин те ре са, усе ља ва ње ве ли ког бро ја љу ди ко ји при па да-
ју истом на ро ду, го во ре истим је зи ком, при па да ју ис тој кул ту ри и 
ре ли ги ји код до ма ћег ста нов ни штва се не пер ци пи ра као без бед но-
сна прет ња.

Те о ре ти ча ри ко ји се ба ве де мо граф ским и ге о граф ским 
аспек том ми гра ци ја на гла ша ва ју две бит не ди мен зи је сва ког кре-
та ња љу ди – про стор и вре ме. „Ако се ра ди о са вре ме ним ми гра-
ци ја ма не мо же се из бе ћи про стор на и вре мен ска ди мен зи ја, ма ко-
ли ко по јам је ди ни це про сто ра био ар би тре ран“.6) На ве де ни ауто ри 
сма тра ју да по сто ји бит на раз ли ка из ме ђу про стор не мо бил но сти, 
ко ја је све че шћа у са вре ме ном све ту и ми гра ци ја. Сва ка ми гра ци ја 
укљу чу је кре та ње љу ди, али ни је сва ко кре та ње ујед но и ми гра-

4) На кон ав гу ста 1995. го ди не ка да је ско ро це ло куп но срп ско ста нов ни штво из Хр ват ске 
про те ра но у Ср би ју и Ре пу бли ку Срп ску, по сто јао је план да се из бе гли це из Кра ји не на-
се ле на Ко со во и Ме то хи ју, ка ко би се оја чао срп ски ет нич ки фак тор на том про сто ру и 
про ме ни ла не по вољ на де мо граф ска сли ка. Ме ђу тим, нај ве ћи број из бе гли ца ни је же лео 
да се трај но на ста ни на том про сто ру, та ко да је тај план про пао.

5) О про це си ма ко ји су до ве ли до ин тер ног ра се ља ва ња Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, не 
са мо то ком 1999. и 2000. го ди не, већ и у ра ни јем вре мен ском пе ри о ду ви ди ши ре: Р. Га-
ћи но вић, Оти ма ње Ко со ва и Ме то хи је, НИЦ Вој ска, Бе о град, 2004. го ди не.

6) In ter na ti o nal Mi gra tion Law, Glos sary on Mi gra tion, In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Mi gra-
tion, 2004, p. 21.
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ци ја. Да би се не што од ре ди ло као ми гра ци ја, нео п ход но је укљу-
чи ти че ти ри ди мен зи је. Пр ва ди мен зи ја је про стор. Ва жно је да се 
кре та ње од ви ја из ме ђу две уда ље не тач ке, оно мо же би ти ло кал но, 
ре ги о нал но или ме ђу на род но. Дру га ди мен зи ја је вре ме, за про-
це ну ми гра ци је ве о ма је ва жно ко ли ко ду го се ми грант за др жа ва, 
или на ме ра ва да се за др жи, на од ре ди шној де сти на ци ји. У по гле ду 
вре ме на за др жа ва ња мо же мо раз ли ко ва ти при вре ме но или трај но 
на ста њи ва ње ми гра на та. У ве зи са дру гом је и тре ћа ди мен зи ја ко ја 
се од но си на на ста њи ва ње. Раз ли ку из ме ђу мо бил но сти и ми гра-
ци је ви ди мо упра во у на ме ри да се про ме ни трај но ме сто бо рав ка 
и да се ми гран ти на ста не на од ре ди шној де сти на ци ји. И че твр та 
ди мен зи ја ми гра ци ја чи ни де ло ва ње ми гра на та и по сле ди це тог де-
ло ва ња на сре ди ну у ко јој се ми гран ти трај но на ста њу ју.7) По ред 
то га, бит но је уочи ти да та кво кре та ње љу ди оста вља по сле ди це и 
на сре ди не из ко јих се исе ља ва ју у по гле ду де мо граф ског би лан са, 
ко ји пред ста вља раз ли ку из ме ђу бро ја усе ље них и бро ја исе ље них 
љу ди на јед ној те ри то ри ји.8)

Ме ђу тим, ова од ре ђе ња, ко ја су нео п ход на да се раз у ме фе-
но мен ми гра ци ја, ни су до вољ на јер се из њих не ви де по ли тич ке, 
од но сно без бед но сне ди мен зи је ми гра ци ја и ни је уоч љи ва си ла ко-
ја љу де при мо ра ва да ме ња ју ме сто бо рав ка. У ову ана ли зу мо ра-
ла би се укљу чи ти и пси хо ло шка ди мен зи ја ми гра ци је. По је ди ни 
ауто ри сма тра ју да љу ди не же ле да ме ња ју ме сто свог бо рав ка и 
да се на та кав ко рак од лу чу ју са мо ка да су на ње га из не ког раз-
ло га при мо ра ни. Дру га гру па ауто ра сма тра да по сто је си ле ко је 
чо ве ка по кре ћу на на пу шта ње ме ста бо рав ка и да оне не мо ра ју 
би ти ре зул тат спољ не при си ле, већ же ље за ино ва ци ја ма и по бољ-
ша њем ква ли те та жи во та. У оба слу ча ја, нео п ход на је си ла ко ја ће 
љу де по кре ну ти да на пу сте сво је до та да шње бо ра ви ште и у за ви-
сно сти од вр сте и ин тен зи те та си ле ми гра ци је мо же мо по де ли ти 
на до бро вољ не и при нуд не.9) Пре ма кри те ри ју му ор га ни зо ва но-
сти ми гра ци је мо же мо по де ли ти на спон та не и ор га ни зо ва не ми-
гра ци је. У де мо граф ској те о ри ји по сто је по де ле ми гра ци ја пре ма 
број ним кри те ри ју ми ма (у од но су на др жав ну гра ни цу, у од но су на 
вре ме, у од но су на узрок и сл.), ме ђу тим до бро вољ ност и ор га ни-
зо ва ност ми гра ци ја пред ста вља ју, са без бед но сног аспек та, је ди-
не ре ле вант не кри те ри ју ме за по де лу ми гра ци ја. Пра во љу ди да се 

7) Bell, Mar tin i Ward, Gary (2000) „Com pa ring tem po rary mo bi lity with per ma nent mi gra tion“, 
To u rism Ge o grap hi es, No. 2,/2000., pp. 87-107.

8) M. Pe ter sen, Hand bo ok of Po pu la tion, Sprin ger, Da las, 2009., p. 29.

9) Ђ. Љ. Ср дић, „Узро ци и ти по ви ме ђу на род них ми гра ци ја“, Ме ђу на род ни про бле ми, бр. 
4. ИМПП, 1997. го ди не.
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сло бод но кре ћу пред ста вља јед но од основ них људ ских пра ва ко ја 
су за шти ће на ме ђу на род ним ак ти ма о људ ским пра ви ма. Уни вер-
зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма у чла ну 13. га ран ту је љу-
ди ма сло бо ду кре та ња и сло бо дан из бор ме ста ста но ва ња. Пра во 
на сло бо ду кре та ња укљу чу је и пра во чо ве ка да на пу сти би ло ко ју 
др жа ву, укљу чу ју ћи и ону чи ји је др жа вља нин, трај но или при вре-
ме но, и да се у њу сло бод но вра ти. Пра во на сло бо ду кре та ња мо же 
би ти огра ни че но ис кљу чи во из раз ло га ко ји су пред ви ђе ни за ко ни-
ма др жа ва. Ме ђу на род но пра во, али и на ци о нал на за ко но дав ства, 
пре по зна ју раз ли чи те ка те го ри је ми гра на та. У за ви сно сти од ка те-
го ри је ко јој при па ју ми гран ти ма се обез бе ђу је и аде кват на прав на 
за шти та. Ми гран ти чи не ве о ма хе те ро ге ну гру па ци ју и они се мо гу 
по де ли ти у две ве ли ке гру пе на осно ву кри те ри ју ма до бро вољ но-
сти на пу шта ња свог до та да шњег бо ра ви шта. У гру пу ко ја до бро-
вољ но, од но сно без фи зич ке при си ле, на пу шта сво је до та да шње 
бо ра ви ште спа да ју стран ци ко ји бо ра ве на те ри то ри ји др жа ве чи ји 
ни су др жа вља ни. Основ на ка рак те ри сти ка ове гру пе ми гра на та је 
да се без стра ха од уби ства, про го на или дру гих не чо веч них по-
сту па ка мо гу вра ти ти у зе мљу свог по ре кла. Нај че шћа ка те го ри ја 
до бро вољ них ми гра на та су стра ни рад ни ци ко јих има ви ше ми-
ли о на у чи та вом све ту. По ред стра них рад ни ка то су љу ди ко ји на 
те ри то ри ји стра не др жа ве бо ра ве ра ди бра ка, шко ло ва ња, ду жег 
ле че ња или не ког дру гог раз ло га ко ји зе мља усе ље ња при хва та као 
оправ дан за из да ва ње до зво ла за ле га лан бо ра вак стра на ца на сво-
јој те ри то ри ји. Стран ци на те ри то ри ји др жа ве мо гу бо ра ви ти ле-
гал но или иле гал но. Ле гал ни ми гран ти су они ко ји ма су из да те до-
зво ле за при вре ме ни бо ра вак на те ри то ри ји др жа ве док не ле гал ни 
ми гран ти пред ста вља ју стра не др жа вља не ко ји су иле гал но ушли 
на те ри то ри ју др жа ве (иле гал ни ула зак ван гра нич ног пре ла за или 
ула зак са фал си фи ко ва ним до ку мен ти ма) или су ле гал но ушли али 
на кон ис те ка при вре ме не до зво ле бо рав ка ни су на пу сти ли те ри то-
ри ју др жа ве.10)

Ле гал ни ми гран ти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ужи ва ју 
сва пра ва као и до ма ћи др жа вља ни, осим ак тив ног и па сив ног би-
рач ког пра ва ко ја су ре зер ви са на са мо за до ма ће др жа вља не.

Пре ма ис тра жи ва њу Ме ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра-
ци је (IOM), нај ви ше стра на ца ко ји ле гал но бо ра ве на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је до ла зи из Ки не, Ру му ни је, Ма ке до ни је, Бо сне 
и Хер це го ви не и Ру си је.11) Нај че шћи основ за до би ја ње до зво ле за 

10) И. Кр стић, За шти та пра ва ми гра на та у Ср би ји, IOM, Be o grad, 2012., str. 13.

11) Од го вор Вла де Ср би је на упит ник Европ ске Ко ми си је 2011. стр. 18.
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при вре ме ни бо ра вак је за по сле ње, за тим брак и срод ство са др жа-
вља ни ном Ср би је. Ср би ја да нас не пред ста вља атрак тив ну де сти-
на ци ју за стран це због ло ше еко ном ске си ту а ци је и не мо гућ но сти 
да се на ђе до бро пла ћен по сао. О то ме све до чи и чи ње ни ца да је 
од ско ро по ла ми ли о на из бе гли ца ко је се од ле та кре ћу пре ко на ше 
те ри то ри је тек осам њих за тра жи ло азил у Ср би ји.

По ред ле га них ми гра на та у Ср би ји по сто је и иле гал ни ими-
гран ти, то су: „...сва ки стра нац ко ји не за ко ни то ула зи на те ри то ри-
ју Ре пу бли ке Ср би је, или за ко ни то ула зи у зе мљу, али на кон ис те ка 
ле гал ног бо рав ка ни је на пу стио зе мљу.“12) Иле гал ни ми гран ти ко ји 
су у пе ри о ду од 2010. до да нас от кри ве ни на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је у нај ве ћој ме ри пред ста вља ју еко ном ске ми гран те, а са мо 
ма лим де лом реч је о по ли тич ким из бе гли ца ма ко је би мо гле да 
оства ре пра во на азил. По се бан про блем у овој гру пи пред ста вља 
чи ње ни ца да је ме ђу њи ма ве ли ки број же на и де це, жр та ва тр го-
ви не љу ди ма.

По себ на гру па ми гра на та су ази лан ти и из бе гли це. Ази лант 
је ли це ко ме је на осно ву За ко на о ази лу13) одо брен бо ра вак и за-
шти та на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је на осно ву од лу ке над ле-
жног ор га на. Тра жи лац ази ла је ли це ко је је за тра жи ло азил на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, али о ње го вом зах те ву још ни је до не та 
ко нач на од лу ка над ле жног ор га на.

Уко ли ко над ле жни ор ган уста но ви да је стра хо ва ње ли ца ко-
је је за тра жи ло азил од про го на и дру гих не чо веч них по сту па ка у 
зе мљи из ко је до ла зи оправ да но, одо бра ва му се ста тус из бе гли-
це. Под из бе гли цом се под ра зу ме ва „Ли це ко је се због оправ да ног 
стра ха због сво је ра се, по ла, је зи ка, ве ро и спо ве сти, на ци о нал не 
при пад но сти или при пад но сти не кој гру пи или због сво јих по ли-
тич ких уве ре ња не на ла зи у др жа ви свог по ре кла и ни је у мо гућ но-
сти или не же ли да се због стра ха ста ви под за шти ту те др жа ве, као 
и ли це без др жа вљан ства ко је се на ла зи из ван др жа ве свог прет-
ход ног стал ног бо рав ка ко је не мо же, или због стра ха не же ли да се 
вра ти у ту др жа ву.“14)

По ред уто чи шта стран ци ма на тлу Ре пу бли ке Ср би је мо гу 
би ти до де ље на још два об ли ка за шти те.15) Суб си ди јар на за шти та 

12) И. Кр стић, ibid, стр. 14.

13) Слу жбе ни гла сник бр. 109/07.

14) Кон вен ци ја о ста ту су из бе гли ца из 1951. го ди не, члан 1а, став 2.

15) Де таљ ни је о об ли ци ма за шти те ко ји се пру жа ју раз ли чи тим ка те го ри ја ма стра на ца на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ви ди ши ре: И. Кр стић, ,За шти та пра ва ми гра на та у Ср-
би ји, IOM, Be o grad, 2012.
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стран цу мо же би ти одо бре на ка да би у др жа ви ње го вог по ре кла 
био из ло жен му че њу, не ху ма ном или не чо веч ном по сту па њу, или 
би ње го ва без бед ност, жи вот или сло бо да би ли угро же ни на си љем 
оп штих раз ме ра ко је је иза зва но уну тра шњим ору жа ним су ко бом, 
спољ ном агре си јом или ма сов ним кр ше њем људ ских пра ва. Дру ги 
об лик за шти те је при вре ме на за шти та ко ја се до де љу је у слу ча ју 
ма сов ног до ла ска из др жа ве у ко јој се њи хов жи вот, без бед ност 
и сло бо да угро жа ва на си љем оп штих раз ме ра, спољ ном агре си-
јом, уну тра шњим ору жа ним су ко бом, ма сов ним кр ше њем људ-
ских пра ва или дру гим окол но сти ма ко је угро жа ва ју јав ни по ре дак 
ка да због ма сов ног до ла ска не по сто ји мо гућ ност да се спро ве де 
ин ди ви ду ал на про це ду ра за до би ја ње пра ва на азил. При вре ме на 
за шти та је об лик за шти те ко ји је при ме њи ван у слу ча ју ма сов ног 
при ли ва из бе гли ца од сре ди не ове го ди не, ко јих је до са да про шло 
око по ла ми ли о на.16)

СТРАН ЦИ У ПРАВ НОМ ПОРЕТКУ 
РЕПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По ло жај стра на ца у Ре пу бли ци Ср би ји ре гу ли сан је чла ном 
17. Уста ва, ко јим се на чел но стран ци ма га ран ту ју сва пра ва ко ја 
има ју и гра ђа ни Ср би је, осим из бор них пра ва. По ред то га, Ре пу-
бли ка Ср би ја, мо же и да про те ра стран це са сво је те ри то ри је ка да 
за то бу ду ис пу ње ни за ко ном пред ви ђе ни усло ви (члан 39. став 3 
Уста ва), или да им у скла ду са За ко ном, за бра ни ула зак у зе мљу. 
Про те ри ва ње стра на ца са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је мо гу ће је 
са мо ка да су ис пу ње ни за ко ном пред ви ђе ни усло ви. Та кву од лу ку 
мо же да до не се са мо над ле жни ор ган у за ко ном пред ви ђе ном по-
ступ ку. У та квом по ступ ку је стран цу обез бе ђе но пра во жал бе и 
ва жно је да му у зе мљи по ре кла не пре ти про гон због ра се, по ла, 
је зи ка, на ци о нал не при пад но сти, ве ре, по ли тич ког или дру гог уве-
ре ња, имов ног ста ња, пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та или 
дру гог свој ства. Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је мно га људ ска 
пра ва ко ја су ва жна за стран це: Пра во на до сто јан ство и сло бо дан 
раз вој лич но сти (члан 23); Пра во на жи вот (члан 24.); Пра во на не-
по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та, за бра на му че ња 
(члан 25.); За бра на роп ства, по ло жа ја слич ног роп ству и за бра на 
при нуд ног ра да (члан 26.); Пра во на сло бо ду и без бед ност (члан 
27.); Пра во на чо веч но по сту па ње пре ма ли цу ли ше ном сло бо де 
(члан 28.); Пра во на пра вич но су ђе ње (члан 32.); Пра во на прав ну 
си гур ност у кри вич ном пра ву, за бра на ре тро ак тив но сти (члан 34.); 

16)  Из ја ва ми ни стра Алек сан дра Ву ли на да та РТС-у, од 14. 11. 2015. го ди не.
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Сло бо да кре та ња (члан 38.); Сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо-
ве сти (члан 43.); За бра на иза зи ва ња ра сне, вер ске и на ци о нал не 
мр жње. (члан 49.) Пра во на уто чи ште (члан 57.); Пра во на здрав-
стве ну за шти ту (члан 58.); Пра во на со ци јал ну за шти ту (члан 69.); 
Пра во на обра зо ва ње (члан 71.).

По себ но ва жно устав но пра во ко је се у Ре пу бли ци Ср би ји 
га ран ту је стран ци ма је пра во на уто чи ште ко је је пред ви ђе но чла-
ном 57, став 1 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. На ве де ним чла ном Уста ва 
га ран то ва но је пра во уто чи шта свим стран ци ма ко ји стра ху ју од 
про го на због сво је ра се, ве ро и спо ве сти, ет нич ке при пад но сти, по-
ла, по ли тич ких уве ре ња или при пад но сти не кој гру пи. По ред то га, 
Устав Ср би је стран ци ма га ран ту је пра во на сво ји ну над не по крет-
но сти ма и пра во на кон це си је ко је мо гу сте ћи над при род ним бо-
гат стви ма, под за ко ном пред ви ђе ним усло ви ма.

Из устав них од ред би ко ји ма се ре гу ли ше по ло жај стра на ца, 
из бе гли ца и ази ла на та у Ре пу бли ци Ср би ји ја сно је да Ср би ја при-
ме њу је нај ви ше стан дар де људ ских пра ва ко ји су пред ви ђе ни до-
ку мен ти ма Ује ди ње них На ци ја и Европ ске Уни је. Сва га ран то ва на 
људ ска пра ва у Уста ву Ср би је при ме њу ју се не по сред но (члан 18). 
То зна чи да сва ки суд мо же не по сред но при ме ни ти Устав, ка да су 
људ ска пра ва у пи та њу, без об зи ра да ли по сто ји или не по сто ји за-
кон ко јим је на ве де но људ ско пра во бли же ре гу ли са но. Ова од ред-
ба, уз од ред бу да се сте че на пра ва не мо гу сма њи ва ти, пред ста вља 
зна чај ну га ран ци ју за шти те људ ских пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји и 
за шти ту свих стра на ца од мо гу ће ар би трер но сти и са мо во ље из вр-
шних вла сти.

Устав Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђа да се људ ска пра ва мо гу 
сма њи ва ти, од но сно огра ни ча ва ти, са мо ако је то за ко ном пред ви-
ђе но и са мо у свр хе ко је Устав до пу шта, у оби му ко ји је нео п хо дан 
у де мо крат ским дру штви ма без за ди ра ња у са му су шти ну пра ва.

Сви др жав ни ор га ни ко ји огра ни ча ва ју пра во ду жни су да 
во де ра чу на о свр си огра ни че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, ва-
жно сти огра ни че ња по ци ље ве ко ји се же ле по сти ћи, као и о то ме 
да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не и дру гим пу-
тем. Устав по зна је и де ро га ци ју или ста вља ње ван сна ге од ре ђе них 
пра ва у слу ча ју ван ред ног или рат ног ста ња (члан 202), ко ја мо ра 
би ти огра ни че но са мо на тра ја ње тог ста ња, од но сно на раз ло ге 
ко ји су до тог ста ња до ве ли. Ме ђу тим, Устав по зна је тзв. ап со лут-
на пра ва ко ја се ни у јед ној си ту а ци ји не мо гу до ве сти у пи та ње, 
у ко ја спа да ју и сва пра ва ко ја се од но се на ми гран те, од но сно на 
ази лан те и из бе гли це.17)

17) О га ран ци ја ма ко је Устав Ре пу бли ке Ср би је пру жа стран ци ма ви ди ши ре: И Кр стић, 
ibid, стр 12-22.



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 367-386.

376

Сва ко ли це, укљу чу ју ћи и ми гран те и из бе гли це, има пра во 
на суд ску за шти ту уко ли ко му је не ко пра во ко је је га ран то ва но 
Уста вом ус кра ће но (члан 22). При то ме тре ба има ти у ви ду да ме-
ђу на род но пра во људ ских пра ва има при мат при ли ком ту ма че ња 
да ли су у сва ком кон крет ном по ступ ку не ко ме по вре ђе на људ ска 
пра ва. Сма тра мо да то чи ни кор пус људ ских пра ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји, ко ја по шту ју нај ви ше европ ске стан дар де ка да је за шти та 
стра на ца, ази ла на та и из бе гли ца у пи та њу.

АК ТУ ЕЛ НЕ МИ ГРА ЦИ ЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ве ли ки ми гра ци о ни та лас ко ји већ ме се ци ма про ла зи кроз 
Ре пу бли ку Ср би ју, пред ста вља по вод за број не јав не де ба те о пра-
вим узро ци ма, при ро ди и ци ље ви ма ве ли ког кре та ња љу ди из Си-
ри је, Ира ка, Ав га ни ста на18) и не ко ли ко африч ких др жа ва. Кроз Ср-
би ју је до са да про шло око по ла ми ли о на љу ди ко ји су се ве о ма 
крат ко за др жа ва ли на на шој те ри то ри ји, пре ма по да ци ма Ви со ког 
ко ме са ри ја та за из бе гли це Ре пу бли ке Ср би је про сеч но за др жа ва-
ње из бе гли ца у Ср би ји би ло је око три да на. При ме ће но је да су 
у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду из бе гли це на на шу те ри то ри ју 
до ла зи ле у рав но мер ним днев ним кво та ма, у ор га ни зо ва ним гру-
па ма, са ја сним пла ном да љег пу то ва ња. Све ово на во ди на за кљу-
чак да је реч о до бро ор га ни зо ва ној ак тив но сти. По ред то га, на чин 
на ко ји су се фи нан си ра ли, ко му ни ци ра ли и ме ња ли пла но ве ка да 
до ђе до не пред ви ђе них окол но сти пред ста вља раз лог за за кљу чак 
да иза све га сто ји ма сов на ор га ни за ци ја ко ја се же од ме ста из ко га 
ми гран ти кре ћу, про те же се дуж це ло куп не ру те њи хо вог кре та ња 
и за вр ша ва се у ме сти ма њи хо вих крај њих де сти на ци ја. Има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је истом, тзв „бал кан ском ру том“ то ком про шле 
го ди не про шло око пе де сет хи ља да ко сов ских Ал ба на ца, ко ји су 
без ика квог ви дљи вог раз ло га ма сов но по шли у еми гра ци ју, иден-
тич ном ру том, пре ма иден тич ним де сти на ци ја ма, на го то во исто-
ве тан на чин, мо же се са пра вом по сум ња ти да иза све га сто ји иста 
ор га ни за ци ја, ко јој је „ал бан ски из бе глич ки та лас“ био са мо про ба 
за ма сов ни из бе глич ки та лас са Бли ског Ис то ка и из Афри ке.

18) Вла да Ср би је је да на 19. 11. 2015. го ди не до не ла од лу ку да са мо гра ђа ни др жа ва за хва-
ће них ра том (Си ри ја, Ирак и Ав га ни стан) мо гу ући на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, 
док се сви оста ли сма тра ју еко ном ским ми гран ти ма и њи ма се, у скла ду са За ко ном, 
за бра њу је ула зак. Ова ква од лу ка је по сле ди ца од лу ке ко ју су до не ле вла де дру гих др-
жа ва ко је се на ла зе на тзв. „из бе глич кој ру ти“ и усме ре на је на за шти ту на ци о нал них и 
др жав них ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је.
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Из бе глич ки та лас о ко ме го во ри мо, мо же мо са аспек та до-
бро вољ но сти оце ни ти као при ну дан а са аспек та ор га ни зо ва но сти 
као ор га ни зо ван. При то ме, мо ра мо има ти у ви ду да се оце на о при-
нуд но сти ми гра ци је мо же од но си ти са мо на гра ђа не оних др жа ва у 
ко ји ма је рат, и где је очи глед но љу ди ма угро же на без бед ност. Ме-
ђу ми гран ти ма ко ји про ла зе пре ко на ше те ри то ри је има и зна ча јан 
број љу ди ко ји по ти чу из др жа ва у ко ји ма не ма ору жа них су ко ба, 
па се они пре мо гу сма тра ти иле гал ним еко ном ским ми гран ти ма 
не го из бе гли ца ма.

Ка да су ци ље ви ор га ни за то ра ових ми гра ци ја у пи та њу мо-
же мо по ста ви ти две хи по те зе. Пр ва, да је реч о по ку ша ју да се ве-
ли ким ми грант ским та ла сом Евро пи на не се ште та у еко ном ском, 
со ци јал ном и по ли тич ком сми слу. По ред то га, усе ља ва њем ви ше 
ми ли о на му сли ма на зна чај но би се про ме ни ла кон фе си о нал на 
сли ка Евро пе, а из бе гли це би се у на ред ном пе ри о ду мо гле тран-
сфор ми са ти у но си о це те ро ри стич ких ак тив но сти и би ти ору ђе 
де ста би ли за ци је европ ских др жа ва.19) Дру га хи по те за по ла зи од 
прет по став ке да иза та ла са ми гра на та сто ји ор га ни зо ва ни кри ми-
нал, ко ји на кри јум ча ре њу из бе гли ца за ра ђу је огром не су ме нов ца. 
Ова ква ор га ни за ци ја под ра зу ме ва ла би и ве ли ку ко руп ци ју ме ђу 
европ ским би ро кра та ма и као по сле ди цу би има ла огром но ја ча ње 
но ве „кри ми нал не хо бот ни це“ ко ја би ве ли ким нов ча ним сред стви-
ма и ве за ма са ко рум пи ра ним по ли ти ча ри ма прак тич но кон тро ли-
са ла по ли тич ке и еко ном ске то ко ве у Евро пи у на ред ном пе ри о ду.

Сма тра мо да се исти на на ла зи из ме ђу ове две хи по те зе, јер 
ме ђу ми гран ти ма си гур но има оних ко ји су ор га ни зо ва ни и по сла-
ти на пут од стра не тзв „Ислам ске др жа ве“, да би де ста би ли зо ва-
ли европ ске зе мље, ма да сма тра мо да је ор га ни зо ва ни кри ми нал 
до ми нан тан фак тор у кре и ра њу из бе глич ког та ла са. Ве ћи на љу ди 
ко ји ми гри ра ју су за и ста љу ди ко ји бе же од ра та и про го на са же-
љом да са чу ва ју свој и жи во те чла но ва сво јих по ро ди ца. От кри ва-
ње кри ми нал них и те ро ри стич ких еле ме на та ко ји ко ри сте не сре ћу 
у ко јој су се на шли ми ли о ни гра ђа на Си ри је, Ира ка и Ав га ни ста на 
у овом тре нут ку пред ста вља глав ни за да так за слу жбе без бед но сти 
и по ли ци је свих др жа ва кроз ко је про ла зе ми гран ти.

Сма тра мо да је за це ло ку пан европ ски кон ти нент, не са мо за 
чла ни це Европ ске уни је, та лас од не ко ли ко ми ли о на љу ди ко ји ма 
упра вља ју кри ми нал ци и те ро ри сти огром на опа сност ко ја се не 

19) Ви ди чла нак С. Триф ко вић, „Про цес за ме не европ ског ста нов ни штва“, http://www.va se-
ljen ska.com/ve sti/dr-sr dja-trif ko vic-pro ces-za me ne-evrop skog-sta nov ni stva-je-u-pu nom-je-
ku/. По ред овог по сто ји чи тав низ чла на ка у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма ко ји за сту-
па ју ову хи по те зу.
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сме иг но ри са ти. Прет ња од ор га ни зо ва ног кри ми на ла се че сто у 
ши рој јав но сти не ви ди као иза зов ко ји мо же на ру ши ти без бед ност 
др жа ва и на ци ја и до ве сти њи хов оп ста нак у пи та ње. Опа сност од 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла се углав ном сво ди на на ру ша ва ње еко-
ном ског си сте ма и прин ци па вла да ви не пра ва. Ме ђу тим, ор га ни-
зо ва ни кри ми нал све ви ше по ста је по ли тич ки фе но мен а ци ље ви 
ње го вих но си ла ца се ши ре у прав цу осва ја ња, или оства ри ва ња 
што ве ћег ути ца ја, на по ли тич ку власт. „Ор га ни зо ва ни кри ми нал, у 
усло ви ма сла бих и не до вр ше них др жа ва, пред ста вља озбиљ ну без-
бед но сну прет њу због по ли тич ких аспи ра ци ја ко је се ја вља ју код 
глав них ор га ни за то ра кри ми нал них ак тив но сти. По ли тич ке аспи-
ра ци је но си ла ца ор га ни зо ва них кри ми нал них ак тив но сти оства ру-
ју се пу тем ко руп ци је ко јом се пре у зи ма ју на ју но сни је при вред не 
гра не и, по ред ле га ли за ци је про тив прав но сте че ног нов ца, оне мо-
гу ћа ва еко ном ска осно ва ин сти ту ци о нал ног ја ча ња др жа ве. Ко руп-
ци јом се за хва та ју по ли тич ке стран ке, ме ди ји, ци вил но дру штво, 
вер ске ор га ни за ци је, обра зов ни и здрав стве ни си стем и на тај на-
чин на ста је но ви об лик то та ли та ри зма тзв „охло кра ти ја“.20)

Опа сност од ства ра ња но вог то та ли та ри зма, тзв „охло кра ти-
је“, ни је при сут на са мо у сла бим и не до вр ше ним др жа ва ма, та ква 
опа сност над ви ла се и над ста ре европ ске де мо кра ти је ко је ни су 
у ста њу да про на ђу аде кват на ре ше ња за но во на ста лу кри зу. Не-
спо соб ност Европ ске уни је да про на ђе је дин ствен од го вор на из-
бе глич ки та лас, ни ти да от кри је гру па ци је ко је, очи глед но, кре и-
ра ју из бе глич ку кри зу угро жа ва не са мо те ме ље Европ ске уни је, 
већ пре ти да озбиљ но на ру ши без бед ност не ких ње них осни ва ча, 
пре све га Не мач ке, Аустри је, Фран цу ске, Швед ске и зе ма ља Бе не-
лук са.

Ми гра ци је ко је се кре ћу кроз Ср би ју мо же мо ока рак те ри са-
ти као иле гал не, јер ни ко од ми гра на та не ма ва же ћу ви зу, а у зе-
мљу ула зе по по себ ној про це ду ри, нај че шће без ва же ћих пут них 
до ку ме на та. По ред то га, за бе ле жен је и ве ли ки број по ку ша ја да се 
у зе мљу уђе иле гал но, из ван зва нич них гра нич них пре ла за или са 
фал си фи ко ва ним до ку мен ти ма.

Ре пу бли ка Ср би ја је до не ла Стра те ги ју за су прот ста вља ње 
иле гал ним ми гра ци ја ма за пе ри од од 2009. до 2014. го ди не, ко ја 
пред ста вља основ за де ло ва ње свих др жав них ор га на у из бе глич кој 
кри зи. Раз ло зи за до но ше ње ове стра те ги је су де фи ни са ни на сле-
де ћи на чин: „При дру жи ва ње EУ за Ре пу бли ку Ср би ју пред ста вља 
стра те шко опре де ље ње, ко је под ра зу ме ва при хва та ње усво је них 

20) Zo ran Dra gi šić: „Or ga ni zed Cri me – The Way to Oc hloc racy“, Ar chi bald Re iss Days, Aca-
demy of Cri mi na li stic and Po li ce stu di es, Bel gra de, 2010., p. 88.
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европ ских вред но сти и стан дар да у чи та вом ни зу обла сти. Сло бо-
дан про ток љу ди и ро бе из ме ђу др жа ва чла ни ца ЕУ зах те ва уво-
ђе ње од го ва ра ју ћих ме ра и у област су прот ста вља ња иле гал ним 
ми гра ци ја ма. Бу ду ћи да се Ре пу бли ка Ср би ја већ гра ни чи са три 
зе мље – чла ни це ЕУ, од ко јих јед на при па да Шен ген зо ни, а има-
ју ћи у ви ду ско ро при сту па ње ЕУ и дру гих зе ма ља у окру же њу, од 
из у зет ног је зна ча ја до но ше ње стра те ги је су прот ста вља ња иле гал-
ним ми гра ци ја ма уз уво ђе ње стан дар да у на ве де ну област, а ко ји 
ће би ти ком па ти бил ни ре ше њи ма при сут ним у ре ги о ну и са мој ЕУ. 
Стра те ги ја су прот ста вља ња иле гал ним миграцијамa у Ре пу бли ци 
Ср би ји за пе ри од 2009–2014. го ди не је за сно ва на на На ци о нал ном 
про гра му за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју, усво је ној Стра те ги ји 
ин те гри са ног упра вља ња гра ни цом у Ре пу бли ци Ср би ји и те ку ћим 
ре форм ским про це си ма у зе мљи, пре све га оним ко ји су на ве де ни 
у до ку мен ту Европ ско парт нер ство. По ред то га, као из вор при ме ра 
до бре прак се и усво је них стан дар да у овој обла сти, ко ри шће не су 
Смер ни це Шен ген ски ка та лог, Шен ген прав не те ко ви не, као и пот-
пи са не ме ђу на род не кон вен ци је у обла сти за шти те људ ских пра ва, 
пра ва ази ла на та и из бе гли ца. Та ко ђе, за сно ва на је и на Кон цеп ту 
ин те гри са ног упра вља ња гра ни ца ма за пад ног Бал ка на Европ ске 
ко ми си је ко ји под ра зу ме ва ко ор ди на ци ју и са рад њу из ме ђу свих 
над ле жних ор га на и слу жби укљу че них у гра нич ну без бед ност и 
олак ша ва ње тр го ви не с ци љем ус по ста вља ња ефек тив них, ефи ка-
сних и ин те гри са них си сте ма упра вља ња гра ни ца ма ра ди оства ре-
ња за јед нич ког ци ља отво ре них али исто вре ме но кон тро ли са них и 
без бед них гра ни ца.“21)

Стра те ги ја о ко јој је реч, по ред зна ча ја ко ји има у про це-
су при дру жи ва ња Ср би је Европ ској уни ји, зна чај но до при но си и 
ја ча њу без бед но сти др жа ве Ср би је. Ка па ци те ти и спо соб ност за 
ефи ка сно упра вља ње др жав ном гра ни цом, ра ди спре ча ва ња чи та-
вог спек тра пре ко гра нич них кри вич них де ла и ме ђу на род ног ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла, део су спрем но сти Ре пу бли ке Ср би је да се 
при кљу чи За јед нич кој без бед но сној и од брам бе ној по ли ти ци ЕУ.22) 
По ред то га, до бра кон тро ла др жав не гра ни це пред ста вља је дан од 
глав них усло ва без бед но сти др жа ве, дру штва и гра ђа на и ква ли-
тет ног оства ри ва ња без бед но сне функ ци је др жа ве.23)

21) Стра те ги ја zа су прот ста вља ње иле гал ним ми гра ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји zа пе ри од 
2009. до 2014. го ди не, стр 2., http://www.kirs.gov.rs/docs/stra te gi ja_pro tiv_ile gal nih_mi-
gra ci ja.pdf, При сту пље но сај ту 20.11.2015.

22) О усло ви ма и стан дар ди ма ко је Ср би ја тре ба да ис пу ни у обла сти на ци о нал не без бед-
но сти ра ди при кљу че ња ЕУ ви ди ши ре: З. Дра ги шић: „Про цес европ ских ин те гра ци ја и 
на ци о нал на без бед ност Ср би је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 2/2013.

23) Ви ди ши ре: Р. Га ћи но вић, Без бед но сна функ ци ја др жа ве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2012. го ди на.
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Прав ни оквир за спро во ђе ње Стра те ги је пред ста вља ју: За кон 
о по твр ђи ва њу Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив тран сна ци-
о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла и до пун ских про то ко ла („Слу-
жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 6/01), усво је не у 
Па лер му 2000. го ди не, са пра те ћим про то ко ли ма, и то: Про то ко лом 
за пре вен ци ју, су зби ја ње и ка жња ва ње тр го ви не људ ским би ћи ма, 
на ро чи то же на ма и де цом и Про то ко лом про тив кри јум ча ре ња ми-
гра на та коп ном мо рем и ва зду хом, ко ји не по сред но уре ђу је пред-
мет ну ма те ри ју;

За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о по ли циј ској са рад њи у 
ју го и сточ ној Евро пи („Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго-
во ри“, број 70/07), ко ји да је ши ри прав ни оквир за са рад њу зе ма-
ља ју го и сточ не Евро пе у бор би про тив свих об ли ка ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла ко ји су за јед нич ка прет ња зе мља ма у ре ги о ну. Ка ко иле-
гал не ми гра ци је има ју упра во пре ко гра нич ни ка рак тер, Кон вен ци-
ја слу жи и за на до град њу по сто је ћих по ли циј ских ме ха ни за ма за 
спре ча ва ње ове ин кри ми ни са не по ја ве;

За кон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу из ме ђу Eвропских за јед ни ца и њи хо вих др жа ва чла ни ца, 
са јед не стра не, и Ре пу бли ке Ср би је, са дру ге стра не („Слу жбе ни 
гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 83/08), до нет од стра не 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 9. сеп тем бра 2008. го ди не. 
Овај спо ра зум, у де лу ко ји се од но си на Пра во су ђе и уну тра шње 
по сло ве об у хва та пи та ња ази ла, ми гра ци ја и ви за, од но сно оба ве зу 
Ре пу бли ке Ср би је да у овим обла сти ма из гра ди за ко но дав ни, ин-
сти ту ци о нал ни и про це ду рал ни оквир ком па ти би лан са оним ко ји 
по сто ји у зе мља ма ЕУ.

Стра те ги ја, прав ни оквир за ње но спро во ђе ње и сви др жав-
ни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је ко ји чи не ин сти ту ци о нал ни оквир за 
ре ша ва ње про бле ма ми гра на та су га ран ци ја спрем но сти Ре пу бли-
ке Ср би је да се на аде ква тан на чин су о чи са про бле мом ми гра ци ја 
на тзв „бал кан ској ру ти“. Ре а го ва ње др жав них ор га на Ре пу бли ке 
Ср би је, али и свих гра ђа на, на под руч ји ма кроз ко је су ми гран ти 
про ла зи ли, оце ње но је од нај ви ших европ ских зва нич ни ка, и што 
је још ва жни је, од са мих ми гра на та ко ји су про шли кроз Ср би ју као 
нај ху ма ни је. До са да је око по ла ми ли о на љу ди про шло кроз Ср би-
ју без би ло ка квог озбиљ ни јег ин ци ден та. Сви ми гран ти су до би-
ли нео п ход ну ху ма ни тар ну и ме ди цин ску по моћ, од нос др жав них 
ор га на пре ма њи ма био је из у зет но про фе си о на лан и ху ман, што 
је зна чај но по ди гло углед Ре пу бли ке Ср би је у Евро пи и чи та вом 
све ту. За раз ли ку од дру гих европ ских др жа ва, мно ге ме ђу њи ма су 
и чла ни це Европ ске уни је, у ко ји ма је би ло оштрих ре ак ци ја екс-
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трем не де сни це, за тва ра ња гра ни ца, исла мо фо би је, ксе но фо би је и 
на си ља за сно ва ног на ре ли гиј ској и ра сној осно ви, у Ср би ји је си-
ту а ци ја сво вре ме би ла мир на и ни су за бе ле же ни слу ча је ви на си ља 
пре ма из бе гли ца ма, из у зев не ко ли ко имо вин ских де ли ка та ко је је 
по ли ци ја ре ши ла у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Ми грант ска кри за, по 
свом оби му, узро ци ма и мо гу ћим по сле ди ца ма зна чај но над ра ста 
ка па ци те те Ре пу бли ке Ср би је и она је одав но по ста ла европ ски и 
све ви ше по ста је гло бал ни про блем. Вла сти Ср би је це ло куп ном 
кри зом упра вља ју по шту ју ћи основ не прин ци пе без бед но сног ме-
наџ мен та24) и па жљи вим пра ће њем по те за ко је по вла че вла сти др-
жа ва ре ги о на и зва нич ни ци Европ ске уни је. Од лу ка о за тва ра њу 
гра ни ца за гра ђа не др жа ва у ко ји ма не ма ору жа них су ко ба, од но-
сно ко ји ма не пре ти опа сност по жи вот у слу ча ју по врат ка у зе мљу 
по ре кла, из ну ђе на је исто вр сном од лу ком др жа ва на тзв. „бал кан-
ској ру ти“. Ср би ја мо ра да из бег не си ту а ци ју у ко јој би по ста ла 
„са бир ни цен тар“ за све ми гран те ко ји ма ни је омо гу ћен ула зак у 
Ма ђар ску или Хр ват ску, др жа ве пре ко ко јих ми гран ти же ле да се 
до мог ну сво јих крај њих де сти на ци ја. Без бед ност и ста бил ност у 
Ср би ји је омо гу ће на бр зим про то ком ми гра на та и њи хо вим за др-
жа ва њем у Ср би ји са мо у ме ри ко ја је нео п ход на да се ре ги стру ју, 
да се из вр ше све нео п ход не без бед но сне про ве ре и да се нај бр жим 
пу тем пре ве зу до гра ни ца др жа ва пре ко ко јих су да ље на ста вља ли 
пут. Без бед но сним про це ду ра ма ко је се при ме њу ју на нај ма њу мо-
гу ћу ме ру се сво ди тр го ви на љу ди ма, не ре ди, на си ље, те ро ри зам и 
ши ре ње за ра зних бо ле сти, као глав ни без бед но сни иза зо ви, ри зи-
ци и прет ње ко ји су про це ње ни у овој кри зи.

За тва ра ње гра ни ца Хр ват ске, Ма ђар ске и дру гих европ ских 
др жа ва на ру ти за од ре ђе не ка те го ри је ми гра на та ди рект но би про-
у зро ко ва ло њи хов оста нак у Ср би ји на ду же вре ме. На тај на чин 
оста вља се про стор ор га ни зо ва ним кри ми нал ним гру па ма да раз-
ви ју сво је ак тив но сти пре ма њи ма, од но сно да кри јум ча ре ње ми-
гра на та и тр го ви на љу ди ма, ко ја је је дан од са др жа ја це ло куп не 
ми грант ске кри зе, из зе ма ља њи хо вог по ре кла и зе ма ља крај њих 
од ре ди шта бу де пре ме ште на на тло Ср би је. Те жи шно де ло ва ње 
ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па, ко је сто је иза це ло куп не ми-
грант ске кри зе, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ство ри ло би за 
наш си стем без бед но сти ве о ма ве ли ке про бле ме са ко ји ма би смо 
те шко иза шли на крај. Мо гу ћи сце на рио по ко ме би на на шој те-
ри то ри ји бо ра ви ло ви ше де се ти на хи ља да ми гра на та у ду жем вре-
мен ском пе ри о ду отва ра чи тав низ без бед но сних про бле ма. По ред 
де ло ва ња опа сних ме ђу на род них кри ми нал них гру па чи је су глав-

24)  З. Дра ги шић, Без бед но сни ме наџ мент, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. го ди не.
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не жр тве ми гран ти, мо ра се озбиљ но узе ти у об зир и мо гућ ност 
де ло ва ња те ро ри стич ких ће ли ја ко је би по ку ша ле да на ста лу си-
ту а ци ју ис ко ри сте за по кре та ње та ла са те ро ри стич ких на па да са 
ци љем де ста би ли за ци је без бед но сне си ту а ци је у Ср би ји и на чи та-
вом Бал ка ну. Ако би се то до го ди ло др жа ва мо ра пред у зе ти чи тав 
низ пре вен тив них ан ти те ро ри стич ких ме ра.25)

Кон цен три са ње ве ли ког бро ја из бе гли ца на тлу Ср би је до-
ве ло би до еко ном ског ис цр пљи ва ња јер би се мо ра ла по тро ши ти 
зна чај на фи нан сиј ска и ма те ри јал на сред ства на сме штај, ис хра ну 
и ле че ње ми гра на та. По ред то га, ве ли ке по ли циј ске сна ге би се мо-
ра ле ан га жо ва ти на спре ча ва њу де ло ва ња ор га ни зо ва них кри ми-
нал них гру па пре ма из бе гли ца ма и ме ђу из бе гли ца ма. Пред у зи ма-
ње пре вен тив них про тив те ро ри стич ких ме ра ан га жо ва ло би го то во 
све ка па ци те те оба ве штај них и без бед но сних слу жби и спе ци јал-
них ан ти те ро и стич ких је ди ни ца. На спре ча ва њу ши ре ња за ра зних 
бо ле сти, ко је би мо гле на ста ти спон та но или као по сле ди ца би о те-
ро ри зма, мо ра ли би се ан га жо ва ти зна чај ни ка па ци те ти здрав стве-
ног си сте ма Ср би је и Сек то ра за ван ред не си ту а ци је. Ово ли ко ан-
га жо ва ње људ ских, ма те ри јал них и фи нан сиј ских ре сур са Ср би ја 
не би мо гла да из др жи у ду жем вре мен ском пе ри о ду. Фи нан сиј ско 
ис цр пљи ва ње др жа ве сва ка ко би до ве ло до со ци јал не и по ли тич ке 
не ста бил но сти у зе мљи, а ве ли ко ан га жо ва ње сна га без бед но сти 
Ср би је на овом про бле му, отво ри ло би про стор но си о ци ма без-
бед но сних прет њи за лак ше де ло ва ње у усло ви ма сма ње них опе-
ра тив них ка па ци те та по ли ци је и слу жби без бед но сти. Има ју ћи у 
ви ду ова кву ана ли зу сце на ри ја, из ја ва кан це лар ке Не мач ке Ан ге ле 
Мер кел да би у слу ча ју за тва ра ња европ ских гра ни ца за ми гран те 
до шло до ра та на За пад ном Бал ка ну, зву чи ве о ма ре ал но.

Ре ше ње за за шти ту Ре пу бли ке Ср би је од не га тив них по сле-
ди ца ми грант ске кри зе на ла зи се у стал ном пра ће њу и про це њи-
ва њу си ту а ци је и ре а го ва њу на по те зе ко је по вла че вла де др жа ва 
ко је су по го ђе не кри зом. Са мит ко ји је 11. и 12. но вем бра одр жан 
на Мал ти отва ра на ду да ће по ли тич ки ли де ри на по кон про на ћи за-
јед нич ко ре ше ње за ми грант ску кри зу. Ак ци о ни план и По ли тич ка 
де кла ра ци ја26) ко је су усво је не на Са ми ту, ства ра ју до бру осно ву за 
за јед нич ко де ло ва ње и из бе га ва ње мо гућ но сти да са мо јед на др жа-
ва, или гру па др жа ва, на се бе при ми це ло ку пан те рет ми грант ске 

25) О пре вен тив ним ан ти те ри ри стич ким ме ра ма ви ди ши ре: Р. Га ћи но вић, Ан ти те ро ри-
зам, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, стр. 101-189.

26) Val let ta Sum mit on Mi gra tion – Ac tion Plan and Po li ti cal Agen da, Euro pean Co un cil press, 
http://www.con si li um.euro pa.eu/en/me e tings/in ter na ti o nal-sum mit/2015/11/11-12/?utm_so-
ur ce=DSMS&utm_me di um=email&utm_cam pa ign=20151112-val let ta-fi nal-docs&u. При-
сту пље но сајтu 19. 11.2015.
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кри зе. За Ср би ју, као јед ну од нај у гро же ни јих др жа ва, на из бе глич-
ким ру та ма од по себ ног је зна ча ја са рад ња и со ли дар ност дру гих 
др жа ва у су о ча ва њу са овим про бле мом. Со ли дар ност и са рад ња са 
дру гим др жа ва ма је ве о ма зна чај на, ме ђу тим кључ ни фак тор успе-
ха у ре ша ва њу ми грант ске кри зе је спрем ност др жав них ор га на 
Ср би је да де лу ју у скла ду са вла сти тим пла но ви ма на за шти ти ви-
тал них др жав них и на ци о нал них ин те ре са ко ји ма ми грант ска кри-
за пред ста вља иза зов.

ЗА КЉУ ЧАК

Кре та ње љу ди из јед ног под руч ја у дру го ста ро је ко ли ко и 
људ ско дру штво. Љу ди су се се ли ли из сво јих ста ни шта због про-
на ла же ња хра не и из во ра пит ке во де, су ша, по пла ва и дру гих при-
род них не по го да. Мо бил ност је јед на од основ них ка рак те ри сти ка 
љу ди, као жи вих би ћа, али и јед на од основ них људ ских по тре ба 
без ко јих оп ста нак и на пре дак људ ске вр сте ни је мо гућ. У са вре-
ме ном дру штву ми гра ци је су ре дов на по ја ва и број не ме ђу на род не 
кон вен ци је ко је се од но се на за шти ту људ ских пра ва, шти те пра во 
љу ди на сло бод но кре та ње. Ме ђу тим, све са вре ме не др жа ве, на су-
прот уни вер зал ном људ ском пра ву на сло бо ду кре та ња, про пи су ју 
број не прав не нор ме ко ји ма се ми гра ци је огра ни ча ва ју и ко ји ма се 
шти ти пра во др жа ве да од лу чу је о то ме ком стран цу ће до зво ли ти 
бо ра вак на сво јој те ри то ри ји. Та квим прав ним нор ма ма бо га ти је 
др жа ве, ко је пред ста вља ју атрак тив не де сти на ци је за ми гран те из 
не раз ви је ни јих де ло ва све та, ре гу ли шу сво ја тр жи шта рад не сна ге 
и упра вља ју де мо граф ским кре та њи ма на сво јој те ри то ри ји. Ми-
гра ци је мо гу би ти до бро вољ не, ка да љу ди на пу шта ју сво ја бо ра ви-
шта без при си ле и стра ха од угро жа ва ња фи зич ке без бед но сти, или 
при нуд не ка да љу ди ма пре ти опа сност од ра та, про го на, при род-
них или тех нич ких ка та стро фа. При нуд ни ми гран ти ко ји ма др жа ва 
до ма ћин одо бри азил сти чу пра во на ста тус из бе гли це и прав ну 
за шти ту ко ја про ис ти че из то га ста ту са.

Же ља ве ли ког бро ја љу ди да на пу сте си ро ма шне и не си гур не 
кра је ве пла не те и да у по тра зи за бо љим жи во том оду у раз ви је-
ни је де ло ве све та, пре све га зе мље за пад не, се вер не и цен трал не 
Евро пе, САД, Ка на ду и Аустра ли ју пред ста вља иде ал ну шан су за 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе да за ра де ве ли ки но вац на кри јум-
ча ре њу ми гра на та и тр го ви ни људ ским би ћи ма.

Из бе глич ки та лас ко ји је про у зро ко ван ра то ви ма у Си ри-
ји, Ира ку и Ав га ни ста ну, ство рио је иде ал ну шан су кри јум ча ри-
ма ми гра на та и тр гов ци ма љу ди ма да за ра де ве ли ке су ме нов ца. 
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Ве ру је мо да је из бе глич ка кри за до бро ор га ни зо ва на и да иза ње 
сто је опа сне кри ми нал не гру пе. По ред ор га ни зо ва них кри ми нал-
них гру па и те ро ри стич ке гру пе ко је су по ве за не у тзв. „Ислам ску 
др жа ву“ ви де при ли ку да ми грант ски та лас ис ко ри сте за сво је ци-
ље ве. Ре пу бли ка Ср би ја, као цен трал на др жа ва на тзв. „бал кан ској 
ру ти“, су о чи ла се са пре ко по ла ми ли о на ми гра на та ко ји су пре ко 
на ше те ри то ри је оти шли у дру ге европ ске др жа ве. До бра ре ак ци ја 
срп ских др жав них ор га на и пра во вре ме но пред у зи ма ње свих нео-
п ход них ме ра да би се спре чи ло угро жа ва ње без бед но сти др жа ве 
и гра ђа на је раз лог због ко га то ком тра ја ња из бе глич ке кри зе ни је 
би ло озбиљ ни јих ин ци де на та. По тен ци јал на опа сност по Ср би ју 
мо же би ти за тва ра ње гра ни ца др жа ва у ко је ми гран ти же ле да се 
усе ле и кон цен три са ње ве ли ког бро ја ми гра на та на на шој те ри то-
ри ји. Та ква си ту а ци ја би мо гла до ве сти до број них про бле ма, од 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ма сов них не ре да, по ли тич ке и еко ном-
ске де ста би ли за ци је др жа ве, епи де ми ја за ра зних бо ле сти, па до 
те ро ри стич ких ака та. Ме ре ко је Ср би ја мо же пред у зе ти за ви се од 
пла на за јед нич ког де ло ва ња са дру гим европ ским др жа ва ма, али 
су штин ске ме ре ко ји ма се ефи ка сно шти ти Ре пу бли ка Ср би ја и ње-
ни гра ђа ни за ви се ис кљу чи во од ква ли те та на ших без бед но сних 
про це на, опе ра тив них пла но ва и спрем но сти на ших др жав них ор-
га на да те пла но ве ре а ли зу ју.
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Zo ran Dra gi sic

MI GRA TION AS SE CURTY IS SUE

Re su me
Mi gra tion is one of the cha rac te ri stics of pe o ple as hu man be-

ings. From early be gin ning pe o ple mo ving from one pla ce to anot her. 
With the de ve lop ment of hu man so ci ety, this phe no me non gets mo re 
and mo re com plex and or ga ni zed. Mi gra tion, as a con tem po rary so cial 
phe no me non, at tract the at ten tion of al most all so cial sci en ces. An gle 
and de fi ni tion of this phe no me non de pends on the sci en ti fic fi eld to 
which it be longs. Il le gal mi gra tion, as so ci a ted with the smug gling of 
mi grants and traf fic king of hu man be ings, which are cri mi nal acts of 
tran sna ti o nal or ga ni zed cri me, sig ni fi cantly in cre a sed in te rest in se cu-
rity sci en ce for this phe no me non. In ad di tion, im pact which ha ve or ga-
ni zed cri mi nal gro ups, the se cu rity thre at re la ted to mi gra tion spre ads 
to ot her forms of en dan ge ring se cu rity. In con tem po rary po li ti cal and 
se cu rity si tu a ti ons, which are mar ked with a glo bal pre sen ce of Isla mist 
ter ro rist net works, mi gra tion is re cog ni zed as a se ri o us thre at of spre-
a ding tran sna ti o nal ter ro rism. Mi grant wa ve that hit Euro pe this year, 
among ot her re a sons, is ca u sed by the ac tion of so-cal led “Isla mic sta-
te”. Hun dreds of tho u sands of pe o ple from Syria, Iraq and Afg ha ni stan 
fled in fe ar of Isla mist fa na tics’ ter ror. Ho we ver, the ter ro rist or ga ni za-
ti ons are among mi grants, by the ir mem bers, ca u sing a va ri ety of se cu-
rity pro blems on the mi grant ro u tes. That pro ves ar re sting mem bers of 
ter ro rist or ga ni za ti ons who we re in fil tra ted among mi grants and se ri o us 
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do ubts that one of the su i ci de bom bers who par ti ci pa ted in a ter ro rist at-
tack in Pa ris, Fran ce ar ri ved as a re fu gee from Syria. In ad di tion, such a 
lar ge num ber of mi grants from a dif fe rent cul tu res and re li gi ons, do mi-
ci le po pu la tion in the re ce i ving co un tri es con si der as a se ri o us thre at to 
iden tity. That le ads to the growth of ex tre me-right or ga ni za ti ons which 
are spe cial form of se cu rity thre at. Le a ders of the Euro pean Union fa-
i led to re cog ni ze the ex tent of the se cu rity thre at ti mely and did not 
show a wil ling ness to ma ke plans for jo int re spon se to the thre ats po sed 
by the mass im mi gra tion of mi grants. On the sum mit that was held in 
Mal ta in early No vem ber we re cre a ted con di ti ons for fin ding a com mon 
Euro pean re spon se to the thre at. The Re pu blic of Ser bia, thro ugh which 
from the be gin ning of the cri sis pas sed aro und half a mil lion re fu ge es, 
has re spon ded well so far and has ma na ged to avoid se ri o us se cu rity 
in ci dents in its ter ri tory. In the fu tu re, fun cti o ning of the very im por tant 
jo int re spon se with ot her Euro pean co un tri es is of es sen tial im por tan-
ce. Al so, com mit ment to the pro tec tion of na ti o nal and sta te in te rests, 
if it co mes to clo sing bor ders or ot her pro ce du res that ot her Euro pean 
co un tri es may be ta ken at the ex pen se of Ser bia, is equ ally im por tant.
Key words:  mi gra ti ons, il le gal mi gra ti ons, smug gling of mi grants, hu man 

traf fic king, ter ro rism, or ga ni zed cri me

* Овај рад је примљен 20. но вем бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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Сажетак
Упра вља ње озбиљ ним дру штве ним кри за ма по сво јој при-

ро ди ула зи у сфе ру по ли ти ке. У ра ду се раз ма тра ју оп шти окви ри 
из град ње си сте ма за упра вља ње кри за ма и ван ред ним си ту а ци ја ма 
у зе мља ма у тран зи ци ји ко ји, ула ском у но ви дру штве ни по ре дак, 
до жи вља ва ју те ме љи ту тран сфор ма ци ју. При том упра вља ње кри-
за ма у овим зе мља ма су о че но је, у мaњој или ве ћој ме ри са по ли ти-
за ци јом и ме ди ја ли за ци јом кри за, као и фун да мен тал ном тен зи јом 
из ме ђу до ма ћих (на ци о нал них) и европ ских (за пад них) нор ми ко је 
се од но се на то ка ко ре ши ти од ре ђе ну кри зну си ту а ци ју, од но сно у 
ком прав цу ре ор га ни зо ва ти струк ту ре и ин сти ту ци је кри зног упра-
вља ња. Де таљ ни је се ана ли зи ра ју спе ци фич на ис ку ства у упра-
вља њу кри за ма у Сло ве ни ји, Ле то ни ји и Бу гар ској.
Кључ не ре чи: кри за, упра вља ње кри за ма, зе мље у тран зи ци ји

Са за вр шет ком Хлад ног ра та, рас па дом Со вјет ског Са ве за и 
про ши ре њем НА ТО-а и Европ ске уни је ду бо ко се про ме ни ла кон-
сте ла ци ју европ ске по ли ти ке и без бед но сти. Ме ђу нај зна чај ни јим 
по сле ди ца ма је на гла сак на спо соб но сти др жа ва у су о ча ва њу са не-
вој ним пре ко гра нич ним прет ња ма и ри зи ци ма ко ји мо гу да иза зо-
ву ком плек сне дру штве но-по ли тич ке кри зе. При род не и тех но ло-
шке ка та стро фе, ве ли ки дру штве но-еко ном ски про бле ми, ма сов не 



СПМ број 4/2015, година XXII, свеска 50. стр. 387-404.

388

ми гра ци је, епи де ми је за ра зних бо ле сти, пи та ња за шти те жи вот не 
сре ди не, те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми нал и тр го ви на дро гом 
зах те ва ју но ве стра те ги је, те по ста ју све број ни ји ур гент ни по зи ви 
за све о бу хват не и кон зи стент не при сту пе де тек ци ји и пре вен ци ји 
кри за, при пре мље но сти на њих и аде кват ном од го во ру, као и опо-
рав ку на кон кри зе. У овом кон тек сту тран зи ци о не зе мље на ла зе 
се у по себ ном по ло жа ју. Оне до жи вља ва ју ду бо ку тран сфор ма ци-
ју у свим обла сти ма на сто је ћи да уве ду де мо крат ске ин сти ту ци је 
и пре ва зи ђу бре ме ауто ри тар ног на сле ђа. Уз но ве гло бал не ге о по-
ли тич ке кон сте ла ци је и без бед но сне прет ње и иза зо ве, ме ња се и 
уну тра шњи си стем вред но сти, дру штве ни и др жав ни при о ри те ти 
и струк ту ре, као и схва та ња са ме су шти не кри зе, ње на пер цеп ци ја 
и кон цеп ци је ве за не за по сту па ње у слу ча је ви ма раз ли чи тих кри за 
на по је ди ним ни во и ма дру штве ног ор га ни зо ва ња. Ме ња се це ло-
куп ни на сле ђе ни ме ха ни зам упра вља ња кри за ма у овим др жа ва ма 
што до би ја на зна ча ју по себ но с об зи ром на до га ђа је као што су 
те ро ри стич ки на пад на САД од 11. сеп тем бра, епи де ми је за ра зних 
бо ле сти и дру ге не вој не пре ко гра нич не прет ње, иза зо ви и ри зи ци 
ко ји има ју по тен ци јал да иза зо ву ком плек сне со цио-по ли тич ке кри-
зе на на ци о нал ном и на ин тер на ци о нал ном ни воу. По ред ових гло-
бал них про бле ма, зе мље у тран зи ци ји су су о че не са број ним про-
бле ми ма ко је овај про цес сам по се би но си. Ства ра ње сло бод ног 
тр жи шта, уме сто еко но ми је ре гу ли са не др жав ним пла ном, ре кон-
фи гу ра ци ја со ци јал них струк ту ра и ста ту сних аран жма на до во де 
до раз о ча ре ња и фру стри ра но сти ши ро ких сло је ва ста нов ни штва. 
С дру ге стра не до но си о ци по ли тич ких од лу ка ста вље ни су пред 
те шке из бо ре и ди ле ме при че му се углав ном не мо гу осло ни ти 
ши ру дру штве ну по др шку. Ис тра жи ва ња у зе мља ма Цен трал не и 
Ис точ не Евро пе по твр ди ла су за па жа ње о ве ћој уче ста ло сти кри-
зних до га ђа ја у од но су на зе мље За пад не Евро пе.1) Кри зне епи зо де 
ко је су се де си ле у зе мља ма у тран зи ци ји би ле су тест њи хо ве сна ге 
и по све ће но сти де мо кра ти ји но вих вла сто др жа ца и ин сти ту ци ја, а 
од ви ја ле су се у усло ви ма из ра зи те по ли ти за ци је и ме диј ске ам-
пли фи ка ци је кри за и фун да мен тал не тен зи је из ме ђу до ма ћих (на-
ци о нал них) и европ ских нор ми ко је се од но се на то ка ко ре ши ти 
од ре ђе ну кри зну си ту а ци ју, од но сно у ком прав цу ре ор га ни зо ва ти 
струк ту ре и ин сти ту ци је кри зног ме наџ мен та.2)

1) En gel brekt Kjell, “Iner tia, Col lap se, and Re ne wal: Bul ga ria’s Po li ti cal Cri ses 1992–2001“ in 
(Eds.) En gel brekt Kjell, and Mar kus Förberg, Ma na ging Po li ti cial Cri ses in Bul ga ria: Prag ma-
tism and Proc ra sti na tion, Swe dish Na ti o nal De fen se Col le ge/Swe dish Emer gency Ma na ge ment 
Agency/Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs Swe den, Stoc kholm, 2005, стр. 13.

2) An ni ka Brändström, Mar jan Ma le šič, Cri sis Ma na ge ment in Slo ve nia: Com pa ra ti ve Per spec-
ti ves, Cri smart, Na ti o nal De fen ce Col le ge, Stoc kholm 2004, стр. 19-23; 348-356.
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По је ди не зе мље су кроз пе ри од тран зи ци је про ла зи ле са раз-
ли чи тим успе хом. С об зи ром на ве о ма ве ли ке раз ли ке из ме ђу зе ма-
ља у тран зи ци ји због њи хо ве ве ли чи не, еко ном ског раз во ја, по ли-
тич ких и исто риј ских окол но сти, њи хо вог ме ђу на род ног по ло жа ја, 
кул ту ре, тра ди ци је итд. те шко је до но си ти оп ште ва же ће за кључ ке 
и ге не ра ли за ци је.

КРИ ЗНИ МЕ НАЏ МЕНТ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Сло ве ни ја је, под ути ца јем раз ли чи тих исто риј ских и кул-
тур них спе ци фич но сти као и при род них, тех но ло шких и ге о по-
ли тич ких фак то ра ус пе ла да раз ви је ре ла тив но ефек ти ван си стем 
кри зног ме наџ мен та. Кри зе ко је су се до га ђа ле у по след њој де це-
ни ји ХХ ве ка по ста ви ле су ве о ма ви со ке зах те ве за до но си о це од-
лу ка. Иако је ве ћи на сту ди ја слу ча ја ко је су ана ли зи ра ли сло ве нач-
ки ис тра жи ва чи у са рад њи са ко ле га ма из Швед ске по ка за ла да је 
ус по ста вље ни си стем углав ном успе шан, још има до ста про сто ра 
за по бољ ша ње стра те ги ја и по ве зи ва ње раз ли чи тих еле ме на та кри-
зног пла ни ра ња и при пре мље но сти.3)

Сти ца ње не за ви сно сти и про цес тран зи ци је у Сло ве ни ји су 
дра ма тич но про ме ни ли по сто је ћи по ли тич ки ре жим и ње го ве ин-
сти ту ци о нал не, прав не и еко ном ске те ме ље. Тран зи ци ја у не за ви-
сну др жа ву укљу чи ва ла је кри тич ке иза зо ве за от пор ност и ро буст-
ност на ста ју ћих на ци о нал них по ли тич ких, ад ми ни стра тив них и 
еко ном ских ин сти ту ци ја и уло гу зе мље у ме ђу на род ној за јед ни ци.

У окви ру при пре ма за на сил ну се це си ју од СФРЈ, по ста вље-
ни су осно ви за но ви си стем ци вил ног упра вља ња ван ред ним си-
ту а ци ја ма. Мо ди фи ко ван је ју го сло вен ски си стем оп ште на род не 
од бра не, при че му је ус по ста вље на рав но те жа из ме ђу вој них и не-
вој них чи ни ла ца од бра не. Ова кав при ступ је омо гу ћа вао ко ор ди на-
ци ју при пре ма у обла сти вој ске, еко но ми је, пси хо ло ги је, ци вил них 
ак тив но сти, оба ве штај них слу жби и дру гих обла сти по ве за них са 
од бра ном, а при пре мио је Сло ве ни ју и за од го вор на аси ме трич не 
прет ње.

Ре а го ва ња у слу ча је ви ма зе мљо тре са у По соч ју и по пла ва 
у но вем бру 1998. по ка зу ју да упр кос мањ ка во сти ма но ви си стем 
кри зног ме наџ мен та функ ци о ни ше ре ла тив но ефи ка сно. Ис по ста-
ви ло се да је си стем за од го вор флек си би лан, а ак те ри кри зног ме-
наџ мен та мо ти ви са ни и со ли дар ни са жр тва ма, али и да по сто је 
озбиљ ни про пу сти у фа зи пре вен ци је и пла ни ра ња.

3) An ni ka Brändström, Mar jan Ma le šič, Cri sis Ma na ge ment in Slo ve nia: Com pa ra ti ve Per spec-
ti ves, Cri smart, Na ti o nal De fen ce Col le ge, Stoc kholm 2004, стр. 19-23; 348-356.
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Ор га ни за ци о на са рад ња је би ла ве ћи ном успе шна, ма да по-
де ла од го вор но сти и од но си из ме ђу раз ли чи тих (ло кал них, ре ги-
о нал них и др жав них, вој них и не-вој них) ак те ра на опе ра тив ном 
ни воу ни су би ли увек са свим ја сни. Ова са рад ња је би ла ре ла тив-
но до бра у слу ча је ви ма ма њих ло кал них кри за ко је укљу чу ју са мо 
ло кал не ак те ре ко ји се по зна ју и има ју ис ку ство за јед нич ког ра да. 
На и ме, ло кал не за јед ни це про из во де „ло кал не прак се“ ко је не мо-
ра ју увек да се укла па ју у ин сти ту ци о нал ни оквир али су функ ци-
о нал не док год је кри за ло кал на. У слу ча ју ре ги о нал не или кри зе 
на на ци о нал ном ни воу, ме ша ви на раз ли чи тих ло кал них прак си и 
са рад ње из ме ђу раз ли чи тих ак те ра се на ла зи пред иза зо вом.

При пре ме и ин тер вен ци је су у мно гим слу ча је ви ма ка рак-
те ри са ле ad-hoc струк ту ре за до но ше ње од лу ка и им про ви за ци ја. 
Еле мен ти „но вог груп ног по на ша ња“ су би ли еви дент ни и по вре-
ме но су не га тив но ути ца ли на про цес до но ше ња од лу ка. Упр кос 
то ме, ак тив но сти кри зног ме наџ мен та у Сло ве ни ји су пер ци пи ра-
не као при лич но успе шне, ма кар у опе ра тив ном сми слу. Чи ње ни ца 
да су не ке од кри за би ле ма ло из ло же не кри ти ци јав но сти, упр кос 
не а де кват ним при пре ма ма и до но ше њу од лу ка, мо же се де ли мич-
но об ја сни ти „адап тив ном во љом“ ак те ра и не по сто ја њем опо-
зи ци о них си ла у јав но сти и по ли ти ци. Зна чај на пред ност је би ла 
укљу че ност флек си бил них, ис ку сних и ви со ко мо ти ви са них по је-
ди на ца ко ји ра де у ad-hoc ма ни ру, им про ви зу ју ћи и при ла го ђа ва ју-
ћи се си ту а ци ји.

У Сло ве ни ји је при су тан ви сок ни во спрем но сти во лон те ра 
да уче ству ју у су прот ста вља њу кри зним си ту а ци ја ма. Кад је реч о 
ци вил ној за шти ти, упр кос огра ни че них ре сур са, при су тан је на ци-
о нал ни дух ру ко во ђен ста вом „ми то мо же мо“. Још увек по сто ји 
уве ре ње да су ло кал ни ре сур си и ло кал на прак са до вољ ни да се 
упра вља про бле ми ма.

Про цес до но ше ња од лу ка и ли дер ска прак са би ли су у мно-
гим слу ча је ви ма су прот ни пра ви ли ма и пла ни ра ним про це ду ра ма. 
Би ло је мно го пре ба ци ва ња или јед но став но прет по ста вља ња од-
го вор но сти, им про ви за ци ја и ad hoc ре ше ња. По сто јао је и ви сок 
ни во кон фор ми зма са до но си о ци ма од лу ка. Ко ман дант ЦЗ мо гао 
је да по ста ви ко ман дан та опе ра ци је да по сту па са кри зом на ли цу 
ме ста. Ме ђу тим, у два слу ча ја ко ман дант ЦЗ је јед но став но сам 
по вео ин тер вен ци ју, за не ма ру ју ћи сво ју ко ор ди на тив ну функ ци ју. 
У јед ном слу ча ју на ме сту кри зног до га ђа ја по сто ја ла су два ко-
ман дан та опе ра ци је ко ја су па ра лел но кон ку рент ски функ ци о ни-
са ла. У дру гом слу ча ју два ко ман дан та су успе шно функ ци о ни са-
ла. У тре ћем слу ча ју ни је уоп ште име но ван ко ман дант. Из гле да да 
су прет ход на ис ку ства, мо ти ва ци ја и тре нинг љу ди укљу че них у 
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кри зни ме наџ мент би ли ва жни ји за успех опе ра ци је не го ак ту ел на 
пра ви ла и фор мал не про це ду ре. Осим то га, пер цеп ци ја и де фи ни-
ци ја кри зе је у мно го ме за ви си ла од ра ни јих ис ку ста ва. Љу ди ко ји 
су већ ис ку си ли слич не ка та стро фе, или ви ше њих, раз ви ли су не ку 
вр сту „кри зне суб кул ту ре“. Они су би ли у ста њу да при лич но бр зо 
схва те прет њу, пре ду зму нео п ход не ме ре и пре у зму кри зне уло ге. 
Ово је функ ци о ни са ло у слу ча је ви ма по пла ва и зе мљо тре са ко ји су 
два пу та по го ди ли исто под руч је. У слу ча ју из ли ва ња наф те у Орт-
не ку, рад ни ци у скла ди шту ни су има ли прет ход но ис ку ство и ни су 
схва ти ли ин ци дент озбиљ но. Ми сли ли су да са ми мо гу да ре ше 
си ту а ци ју, та ко да је ин ци дент при ја вљен са 12 са ти за ка шње ња.

Са вре ме не про ме не у кри зном ме наџ мен ту (ин тер на ци о на-
ли за ци ја, по ли ти за ци ја и ме ди ја ли за ци ја) ни су са свим пре по зна те 
у сло ве нач ком кри зном ме наџ мен ту. По сле ди ца су „сле пе тач ке“: 
пот це њи ва ње ри зи ка у пла ни ра њу и упра вља њу бу ду ћим кри за ма. 
Очи глед ни су фа та ли стич ки по глед и окле ва ње да се пла но ви и 
при пре ме при ла го де, ба рем на ло кал ном ни воу. Дру га ди мен зи ја 
ви со ког сте пе на по ве ре ња у по сто је ће аран жма не је тен ден ци ја 
да се пот це ни еска ла ци ја си ту а ци је. У су о ча ва њу са по тен ци јал но 
опа сним прет ња ма, ак те ри су скло ни да про блем пер ци пи ра ју као 
упра вљив и де ле ги ра ју га на ни же, уме сто да га усме ре на ви ше 
ин стан це од лу чи ва ња.

Та ко ђе има про сто ра и за уна пре ђе ње вре ме на ре а го ва ња ко-
је је од кључ ног зна ча ја за за шти ту жи во та и ма те ри јал них до ба ра. 
У слу ча ју зе мљо тре са у По соч ју вла сти ма је тре ба ло ви ше од сат 
вре ме на да оба ве сте над ле жно осо бље ЦЗ и јав ност о ка та стро фи. 
У из ли ва њу наф те у Орт не ку за по сле ни ма је тре ба ло 12 са ти да 
схва те да ни су у ста њу да се но се са ин ци ден том и да оба ве сте вла-
сти. У по жа ру у ДАР-у у Ко пру згра да је го ре ла нај ма ње 20 ми ну та 
пре не го што је оба ве ште на ва тро га сна бри га да.

У не ким кри за ма, као што је слу чај са про бле мом Y2K тран-
зи ци је, кључ ну уло гу су од и гра ли ме ди ји ко је су вла сти по ку ша ле 
да ис ко ри сте као пу ки ин стру мент кри зног ме наџ мен та, а они су 
по ста ли глав ни ак тер кри зе на ко му ни ка циј ском ни воу кри ти ку ју-
ћи др жав не ор га не за иза зи ва ње не по треб не па ни ке. Ово ука зу је 
на опа сност од пот це њи ва ња зна ча ја и уло ге ма сов них ме ди ја у 
кри зним си ту а ци ја ма и по тре бу фор му ли са ња ја сни је на ци о нал не 
и ло кал не стра те ги је кри зног ко му ни ци ра ња. Ве о ма ва жна уло га 
ма сов них ме ди ја у кри зним си ту а ци ја ма у Сло ве ни ји је при лич-
но ам би ва лент на. Они с јед не стра не има ју сво је ин те ре се и же ле 
да про ши ре пу бли ку по што по слу ју на ко мер ци јал ној осно ви, а, с 
дру ге стра не су, са гла сно за ко ну, део зва нич ног кри зног ме наџ мен-
та од ко га се зах те ва да по мог не у убла жа ва њу озбиљ них по сле ди-
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ца кри зе. Као ре зул тат овог су ко ба ин те ре са, кри зни ме на џе ри у 
Сло ве ни ји су у не ко ли ко при ли ка би ли „из не на ђе ни“ не за ви сном 
уло гом ме ди ја то ком кри зних си ту а ци ја. Ме ђу тим, ме ди ји су по-
ма га ли жр тва ма кри зе да се по ве жу са спо ља шњим све том, што 
им је да ло по др шку и сна гу. Ме диј ски из ве шта ји су за по сле ди цу 
има ли сла ње по мо ћи у по го ђе на под руч ја, а да ва ни су и са свим 
прак тич ни са ве ти љу ди ма, што је ути ца ло на сма ње ње не из ве сно-
сти и стра ха. Ипак, од но си из ме ђу вла сти и ме ди ја у мно гим слу-
ча је ви ма су би ли да ле ко од иде ал них. Нај зад, ме ди ји су де ло ва ли 
и као по сма тра чи и про це ни те љи успе шно сти ак тив но сти кри зног 
ме наџ мен та. Исто вре ме но и са ми су тр пе ли кри ти ке да су фак тор 
по гор ша ња си ту а ци је, с об зи ром на ква ли тет ин фор ма ци ја ко је ди-
стри бу и ра ју то ком кри зе, пре све га због пре у ве ли ча ва ња чи ње ни ца 
и њи хо вог зна ча ја и по сле ди ца.

По пут дру гих зе ма ља у тран зи ци ји и у Сло ве ни ји су кри-
зе че сто има ле тен ден ци ју по ли ти за ци је. По сто ји мно го при ме ра 
ка ко су ло кал ни про бле ми еска ли ра ли и про ши ри ли се у пост кри-
зну по ли ти ку. Кри зе су се по ла ко „пе ња ле“ од ло кал них ни воа, да 
би ме ди ји све че шће ко ри сти ли тер мин „др жа ва“ као ме та фо ру за 
про бле ме и те шко ће у опе ра тив ној фа зи кри зе. Иако су др жав ни 
зва нич ни ци на сто ја ли да кон тро ли шу до га ђа је, на ро чи то њи хо ву 
пер цеп ци ју пре ко на чи на ка ко су пред ста вље ни у ме ди ји ма, у то ме, 
сем у не ко ли ко слу ча је ва, ни су би ли на ро чи то успе шни. Ин фор ма-
ци је у ме ди ји ма су че сто би ле кри тич ке у од но су на вла ди не по те зе 
и но ви на ри су во ди ли сво ју при чу о то ме ка ко су вла сти не ком пе-
тент не. У од го во ри ма „др жа ва“ је че сто за вр ша ва ла у за ча ра ном 
кру гу. Др жав ни зва нич ни ци су че сто обе ћа ва ли крај ње ро ко ве ко ји 
су би ли не ре ал ни што је во ди ло у „зам ку кре ди би ли те та“. Ме ди ји 
су ко ри сти ли не ис пу ње на обе ћа ња за да љу кри ти ку др жа ве, што 
је зва нич ни ке во ди ло у но ва не ре ал на обе ћа ња. Уза јам не оп ту жбе 
су би ле нај и зра же ни је у слу ча је ви ма Y2K кри зе, зе мљо тре са и по-
пла ва. Ка ко су по сто ја ла ра ни ја ис ку ства са слич ним при род ним 
ка та стро фа ма ме ди ји су ства ра ли ути сак да је кри зни ме наџ мент у 
про шло сти био знат но бо љи, под ри ва ју ћи кре ди би ли тет по ли тич-
ких ли де ра.

По ред опе ра тив не пер спек ти ве кри зног ме наџ мен та ва жно 
је на гла си ти и по ли тич ко-сим бо лич ке ди мен зи је овог про це са. Низ 
ме ра ко је до но си о ци од лу ка пред у зи ма ју има ју чи сто или пре вас-
ход но сим бо лич ку вред ност. Хит ни до ла зак ви со ких по ли ти ча ра 
на под руч је по го ђе но кри зом има ве ли ку сим бо лич ку вред ност и 
по зи ти ван пси хо ло шки ути цај. И обр ну то, уко ли ко се не по ја ве то 
ша ље не га тив ну сим бо лич ку по ру ку. Та ко је, ре ци мо, ми ни стар 
обра зо ва ња кри ти ко ван од стра не ме ди ја што то ком зе мљо тре са у 
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По соч ју ни је чак ни по звао ди рек то ре шко ла у по го ђе ном под руч ју, 
док је ми ни стар од бра не кри ти ко ван јер ни је по ну дио по моћ вој ске 
и вој не ка па ци те те за сме штај жр та ва. У екс пло зи ји га са у Ма ри-
бо ру сим бо лич ки аспек ти кри зног ме наџ мен та су од и гра ли ва жну 
уло гу у кон тро ли по ли тич ке еска ла ци је до га ђа ја. Гра до на чел ник 
је од мах иза шао на ли це ме ста, а ко ман дант ЦЗ је на ру чио ауто бус 
да би хит но сме стио жр тве. У слу ча ју зе мљо тре са у По соч ју при-
су ство ору жа них сна га је има ло по зи тив не по сле ди це на осе ћа ња 
по го ђе них гра ђа на.

Иако је си стем упра вља ња ван ред ним и кри зним си ту а ци-
ја у Сло ве ни ји по ка зао не ке мањ ка во сти она је ор га ни за ци о но и 
функ ци о нал но зе мља са ви со ким стан дар ди ма у овој обла сти. Ор-
га ни за ци о на ше ма упра вља ња ван ред ним си ту а ци ја по сто ји ду жи 
низ го ди на и из др жа ла је кри ти ку прак се и ње ног ин те гри са ња у 
без бед но сну за јед ни цу за пад них зе ма ља.

6 
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Шема 1. Организација управљања у ванредним ситуација у Словенији4 

Иако су међународни фактори играли значајну улогу у словеначком „ра-
ту за независност“, у осталим случајевима криза Словенија је веома водила ра-
чуна о очувању своје независности упркос притисцима западноевропских зема-
ља и међународних организација. За разлику од неких других земаља у Слове-
нији није била изражена ни тензија између националних и европских вредности 
и традиција. Транснационална димензија се пре свега огледала у облику међуна-
родне помоћи током криза и катастрофа у Словенији. Национална регулатива 
инспирисана западним решењима, комбинована са текућим трендовима иде у 
правцу веће централизације. Заједно са флуктуацијама у режиму цивилне без-
бедности, уочавају се тензије између националног нивоа и јаке локалне самоу-
праве, што ствара неизвесност која води у ad-hoc доношење одлука и импрови-
зацију. 

КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ЛЕТОНИЈИ 

Дубоке политичке, економске и социјалне промене које су се догађале у 
Летонији уласком у транзицију узроковале су цео низ драматичних ризика и 
криза, тако да је ова земља у извесном смислу била идеална арена за посматра-
ње и промишљање изазова транзиционог кризног менаџмента. На много начина 
Летонија је током совјетске ере била највише погођена „русификацијом“. Из ни-
за разлога везе између Риге и Москве су биле чвршће него везе Mоскве са Тали-

                                                 
4 Ratchev Valeri, SLOVENIA: Capabilities, Organisations, Policies, and Legislation in crisis manage-
ment and disaster response, Institute of Information and Communication Technologies CSDM, Centre for 
Security and Defence Management,  Reports 123,  Sofia,  2015, стр .  45. 

Ше ма 1. Ор га ни за ци ја упра вља ња у 
ванредним си ту а ци ја у Сло ве ни ји4)

4) Ratchev Va le ri, SLO VE NIA: Ca pa bi li ti es, Or ga ni sa ti ons, Po li ci es, and Le gi sla tion in cri sis 
ma na ge ment and di sa ster re spon se, In sti tu te of In for ma tion and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es 
CSDM, Cen tre for Se cu rity and De fen ce Ma na ge ment,  Re ports 123,  So fia,  2015, стр. 45.
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Иако су ме ђу на род ни фак то ри игра ли зна чај ну уло гу у сло ве-
нач ком „ра ту за не за ви сност“, у оста лим слу ча је ви ма кри за Сло ве-
ни ја је ве о ма во ди ла ра чу на о очу ва њу сво је не за ви сно сти упр кос 
при ти сци ма за пад но е вроп ских зе ма ља и ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја. За раз ли ку од не ких дру гих зе ма ља у Сло ве ни ји ни је би ла 
из ра же на ни тен зи ја из ме ђу на ци о нал них и европ ских вред но сти и 
тра ди ци ја. Тран сна ци о нал на ди мен зи ја се пре све га огле да ла у об-
ли ку ме ђу на род не по мо ћи то ком кри за и ка та стро фа у Сло ве ни ји. 
На ци о нал на ре гу ла ти ва ин спи ри са на за пад ним ре ше њи ма, ком би-
но ва на са те ку ћим трен до ви ма иде у прав цу ве ће цен тра ли за ци је. 
За јед но са флук ту а ци ја ма у ре жи му ци вил не без бед но сти, уоча ва ју 
се тен зи је из ме ђу на ци о нал ног ни воа и ја ке ло кал не са мо у пра ве, 
што ства ра не из ве сност ко ја во ди у ad-hoc до но ше ње од лу ка и им-
про ви за ци ју.

КРИ ЗНИ МЕ НАЏ МЕНТ У ЛЕ ТО НИ ЈИ

Ду бо ке по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не про ме не ко је су 
се до га ђа ле у Ле то ни ји ула ском у тран зи ци ју узро ко ва ле су цео 
низ дра ма тич них ри зи ка и кри за, та ко да је ова зе мља у из ве сном 
сми слу би ла иде ал на аре на за по сма тра ње и про ми шља ње иза зо ва 
тран зи ци о ног кри зног ме наџ мен та. На мно го на чи на Ле то ни ја је 
то ком со вјет ске ере би ла нај ви ше по го ђе на „ру си фи ка ци јом“. Из 
ни за раз ло га ве зе из ме ђу Ри ге и Мо скве су би ле чвр шће не го ве зе 
Mоскве са Та ли ном и Виљ ну сом. По себ но су ја ки би ли ин тер пер-
со нал ни од но си из ме ђу две ју ко му ни стич ких пар ти ја.5)

На кон по нов ног ус по ста вља ња не за ви сно сти до но си о ци од-
лу ка су по ку ша ли да пре ва зи ђу си стем ци вил не без бед но сти по 
со вјет ском узо ру и из ву ку ци вил ну од бра ну из вој них струк ту ра. 
Ипак ни је учи ње но мно го на по нов ној из град њи си сте ма за пре-
вен ци ју и убла жа ва ње кри за услед не до стат ка ре сур са и сво је вр-
сне по ли тич ко-ад ми ни стра тив не оба зри во сти и бо ја зни.6) На и ме 
при ти сци за ре фор му си сте ма кри зног ме наџ мен та као да су ви ше 
до ла зи ли од јав но сти ко ја је сма тра ла да је по сто је ћи си стем пре ва-
зи ђен не го што су би ли ре зул тат све сти по ли тич ко ад ми ни стра тив-

5) Braun Aurel, “All Is Qu i et on the Rus sian Front? Rus sia, Its Ne ig hbors,and the Rus sian Di-
a spo ra.” In Mic hael Man del ba um (Ed.). The New Euro pean Di a spo ras: Na ti o nal Mi no ri ti es 
and Conflict in Eastern Euro pe. The Co un cil on Fo re ign Re la ti ons, Inc. Braun, New York, 
2000, стр. 118-122.

6) Jund zis Ta lavs, “In sti tu ti o nal Hi story of Cri sis Ma na ge ment in La tvia” in Eric K. Stern and 
Dan Hansén (eds), Cri sis Ma na ge ment in a Tran si ti o nal So ci ety: The La tvian Ex pe ri en ce, 
Elan ders Go tab AB, Vällingby, 2004, стр. 39-60.
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них струк ту ра. На и ме, ле тон ски по ли ти ча ри ни су пре по зна ва ли 
по тре бу за ова квим си сте мом, или су пак би ли ви ше пре о ку пи ра ни 
ши ре њем вла сти тог ути ца ја.

Исто вре ме но ни је би ло зна ња о то ме ка ко раз ви ти си стем 
кри зног ме наџ мен та ко ји би био у скла ду са за пад ним де мо крат-
ским прин ци пи ма, а по моћ ко ју су по ну ди ли САД, Швед ска и не ке 
дру ге зе мље и ме ђу на род не ор га ни за ци је вр ло је ма ло ко ри шће на. 
Ме ђу тим, то не зна чи да је Ле то ни ја оста ла пот пу но не при пре мље-
на за кри зне си ту а ци је. До ста је учи ње но и ве ро ват но је да је оно 
што пре о ста је лак ши део по сла, иако ће се и да ље осе ћа ти по сле-
ди це ра ни јих гре ша ка.

Инер ци ја ста рог си сте ма, но ва уре ђе ност од ре ђе них сег ме-
на та дру штва уз не из гра ђен це ло вит си стем кри зног ме наџ мен та 
по ка за ли су се као озби љан про блем та ко да се, по себ но у пр вим 
го ди на ма тран зи ци је, си ту а ци ја уне ко ли ко по гор ша ла у од но су на 
со вјет ски пе ри од. То се до бро ви де ло у кри зи иза зва ној по пла вом 
ре ке Да у га ве. Ка ко се кри за раз ви ја ла, би ло је нео п ход но уче шће 
раз ли чи тих ак те ра од ко ји су не ки ула ском у тран зи ци ју по ста ли 
при ват на пред у зе ћа чи ји је по кре тач про фит. Ка да се по ка за ло да 
ове ком па ни је у но вим окол но сти ма не де лу ју по прин ци пи ма за-
шти те оп штег до бра и јав ног ин те ре са, си ту а ци ја се ис ком пли ко ва-
ла, а ли бе рал ни ка пи та ли зам је по ка зао сво је на лич је.

Осло бо ђе ни ме ди ји и при ти сак јав но сти ка кав ни је по сто-
јао у јед но пар тиј ском си сте му до дат но су ис ком пли ко ва ли кри зни 
ме наџ мент. У слу ча ју про лећ не кри зе 1998. упра вља ње ме диј ски 
пред ста вље ним до га ђа јем – де мон стра ци ја ма у цен тру Ри ге, би ло 
је оки дач за још озбиљ ни ју спољ но по ли тич ку кри зу у од но си ма са 
Ру си јом. Мо же се прет по ста ви ти да, у слу ча ју да су зва нич ни ци 
на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу има ли ви ше слу ха за из ме ње не 
окол но сти, про цес еска ла ци је не би ишао у та ко опа сном прав цу.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у Ле то ни ји, али и Ли тва ни ји и Ле то-
ни ји, ука зу ју да је мо гу ће иден ти фи ко ва ти не ко ли ко фак то ра ко ји 
су ути ца ли на уче ста лост на ци о нал них и тран сна ци о нал них кри за 
у овом ре ги о ну. Нај зна чај ни ји су: не а де кват на и не ста бил на ре гу-
ла ци ја и ин сти ту ци о на ли за ци ја, огра ни че ност ре сур са, сла бље ње 
ин фра струк ту ре, сен ка ауто ри та ри зма, про ме на ме диј ске кул ту ре, 
ет нич ке тен зи је и „ин фи ци ра ни“ спољ ни од но си.7)

7) Hansén Dan and Stern Eric, “Tran si ti o nal Cri sis Ma na ge ment” in Eric K. Stern and Dan Han-
sén (eds), Cri sis Ma na ge ment in a Tran si ti o nal So ci ety: The La tvian Ex pe ri en ce, Elan ders 
Go tab AB, Vällingby, 2004, стр. 339-353, 434-353.
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Ста ре ин сти ту ци је и ре гу ла тор ни аран жма ни су од ба че ни 
или ин кор по ри ра ни у ра ди кал но из ме ње ни ин сти ту ци о нал но-по-
ли тич ки кон текст. Сва ки до мен со ци јал ног, еко ном ског и по ли тич-
ког жи во та по го ђен је овим про ме на ма. У свим овим дру штви ма 
су на де лу трен до ви ли бе ра ли за ци је, де ре гу ла ци је и при ва ти за-
ци је. У мно гим слу ча је ви ма де ле ги ти ми за ци ја ста рог ре жи ма је 
би ла то ли ко ду бо ка да је ве ли ки део ле ги сла ти ве и прав не прак се 
прак тич но од ба чен. У усло ви ма про до ра ли бе рал ног ду ха ауто ри-
тар не струк ту ре ни су увек би ле ефи ка сно за ме ње не ре гу ла тор ним 
те ли ма ка ква по сто је на За па ду, ко ја би мо гла убла жи ти раз ли чи-
те про бле ме ко је ства ра тр жи шна при вре да. Ве о ма сег мен ти ран и 
не рав но ме ран про цес ле гал них и по ли тич ких ре фор ми оста вио је 
пра зни не и по ли тич ко-еко ном ску не рав но те жу раз ли чи те вр сте, 
што ства ра плод но тло за ин ку ба ци ју кри за.

Мно ге но ве де мо кра ти је су су о че не са мно штвом раз ли чи тих 
прет њи, уз исто вре ме но озбиљ но огра ни че ње ре сур са. Нео п ход-
на је мо дер ни за ци ја ин фра струк ту ре, ин сти ту ци ја и ле ги сла ти ве, 
али су по ли тич ки и еко ном ски ре сур си ли ми ти ра ни. Не у ла га ње у 
пре вен ци ју во ди у кри зе ко је су се ина че мо гле из бе ћи. Не пот пу не 
при пре ме ви де се кад се кри зе до го де, а не до вољ ни ре сур си оте жа-
ва ју и опо ра вак. Та ко је не до ста так ре сур са ути цао да се не из ва де 
де ло ви мо ста сру ше ног у бом бар до ва њу то ком Дру гог свет ског ра-
та, а то је до при не ло ве ћим ште та ма од по пла ва 1998.

У за пад ним зе мља ма по ста ло је очи глед но да ин тен зив на ур-
ба ни за ци ја по ста вља по ве ћа не зах те ве на ин фра струк ту ру ве ли ких 
гра до ва, а да она по при ро ди за ста ре ва и зах те ва ве ће ин ве сти ра ње 
за одр жа ва ње и мо дер ни за ци ју. Ово је по себ но зна чај но за но ве 
де мо кра ти је бу ду ћи да је ра ни ја со вјет ска прак са ре кон струк ци је, 
ур ба ног пла ни ра ња и одр жа ва ња ин фра струк ту ра би ла ис под за-
пад но е вроп ских без бед но сних стан дар да. У но ви је вре ме, упр кос 
ли ми ти ра ним сред стви ма, чи не се на по ри за мо дер ни за ци ју пре-
сто ни ца као што су Ри га и Та лин, али про блем оста је у дру гим гра-
до ви ма и у ру рал ним под руч ји ма. Ва жан је и про блем ин фра струк-
тур не ме ђу за ви сно сти бу ду ћи да су ин фра струк ту ре бал тич ких 
зе ма ља раз ви ја не као део ве ћих си сте ма зе ма ља „со ци ја ли стич ке 
за јед ни це“.

Ло ги ка кри зних си ту а ци ја ко је зах те ва ју хит но до но ше ње 
ауто ри та тив них од лу ка и ја ко ли дер ство је че сто у су прот но сти са 
де мо крат ским вред но сти ма као што су отво ре ност, тран спа рент-
ност и пар ти ци па ци ја у по ли тич ком про це су. Док мно ге ета бли-
ра не де мо кра ти је има ју од ред бе за про гла ше ње ван ред ног ста ња у 
ко ме се мо гу огра ни чи ти пра ва и сло бо де гра ђа на и кон цен три са-
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ти овла шће ња у ру ка ма кри зних ме на џе ра, ауто ри тар на про шлост 
но вих де мо кра ти ја има по сле ди це на ди ле ме ко је се ти чу кри зног 
упра вља ња. Гра ђа ни и по ли тич ке ели те мо гу би ти ве о ма скеп тич-
ни у од ри ца њу од ових пра ва чак и у усло ви ма кри зних си ту а ци ја.

9 
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Шема 2: Административно устројство Летонског система цивилне безбедности9 

У балтичким државама током совјетског периода дошло је до драматич-
не промене етничке структуре што је допринело порасту етничких тензија. Не-
коректан третман руске мањине у балтичким државама10 уз наслеђено неповере-
ње између ових држава и Русије, као резултат недавне историје, отежавало је ре-
шавање политичких криза. У условима лоших билатералних односа и релативно 
мали поремећај могао је лако добити кризне размере. 

КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У БУГАРСКОЈ 

Бугарска, као и цео Балкан, била је нарочито подложна кризама, док су 
постојали фактори који усложавају и компликују успостављање ефикасног си-
стема кризног менаџмента. У том смислу Слатински наводи посебно следеће: 

                                                 
9 Timo Hellenberg and Pekka Visuri, Analysis of Civil Security System in Europe, Country 
Study: Latvia, Hellenberg International Oy, The research leading to these results has received funding 
from the European Union's Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement 
n°284678, 2013, стр. 13. 
10 Дошло је до драстичне промене социјалног, економског и политичког статуса етничких Руса 
који су практично постали апатриди. 

Ше ма 2: Ад ми ни стра тив но устрој ство Ле тон-
ског си сте ма ци вил не без бед но сти8)

Ле то ни ја се при дру жи ла нај ве ћим ре ги о нал ним без бед но-
сним ор га ни за ци ја ма, као пу но прав на чла ни ца, ЕУ и НА ТО. Упо-
до бља ва ју ћи свој си стем без бед но сти њи хо вим стан дар ди ма, ци-
вил ни без бед но сни аспект за упра вља ње у кри зним си ту а ци ја ма 
до жи вео је ду бо ке ре форм ске за хва те из ме ђу 1991. и 2013. го ди не.9)

8)  Ti mo Hel len berg and Pek ka Vi su ri, Analysis of Ci vil Se cu rity System in Euro pe, Co-
un try Study: La tvia, Hel len berg In ter na ti o nal Oy, The re se arch le a ding to the se re sults has 
re ce i ved fun ding from the Euro pean Union’s Se venth Fra me work Pro gram me FP7/2007-2013 
un der grant agre e ment n°284678, 2013, стр. 13.

9)  Ti mo Hel len berg and Pek ka Vi su ri, Analysis of Ci vil Se cu rity System in Euro pe, Co-
un try Study: La tvia, Hel len berg In ter na ti o nal Oy, The re se arch le a ding to the se re sults has 
re ce i ved fun ding from the Euro pean Union’s Se venth Fra me work Pro gram me FP7/2007-2013 
un der grant agre e ment n°284678, 2013, стр. 2.
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Ле тон ски си стем ци вил не без бед но сти пред ста вља цен тра-
ли зо ва ну ко ор ди на ци ју (по чев ши од пред сед ни ка вла де) а, с дру ге 
стра не, ком би на ци ју ви ше ни воа ме ђу а ген циј ске при пре мље но сти 
и од го во ра. Ле тон ска ци вил на за шти та за сни ва се на ад ми ни стра-
тив ној по де ли зе мље и од го вор но сти оп шти на и град ских вла сти за 
ван ред не си ту а ци је, без по сто ја ња по себ ног ми ни стар ства за ду же-
ног за упра вља ње кри зним си ту а ци ја ма. Ми си ја ци вил не без бед-
но сти ре а ли зу је се пре ко за да та ка упра вља ња кри за ма, пру жа ња 
по мо ћи угро же ном ста нов ни штву, и са ни ра ња по сле ди ца кри зног 
до га ђа ја.

У бал тич ким др жа ва ма то ком со вјет ског пе ри о да до шло је до 
дра ма тич не про ме не ет нич ке струк ту ре што је до при не ло по ра сту 
ет нич ких тен зи ја. Не ко рек тан трет ман ру ске ма њи не у бал тич ким 
др жа ва ма10) уз на сле ђе но не по ве ре ње из ме ђу ових др жа ва и Ру си је, 
као ре зул тат не дав не исто ри је, оте жа ва ло је ре ша ва ње по ли тич ких 
кри за. У усло ви ма ло ших би ла те рал них од но са и ре ла тив но ма ли 
по ре ме ћај мо гао је ла ко до би ти кри зне раз ме ре.

КРИ ЗНИ МЕ НАЏ МЕНТ У БУ ГАР СКОЈ

Бу гар ска, као и цео Бал кан, би ла је на ро чи то под ло жна кри-
за ма, док су по сто ја ли фак то ри ко ји усло жа ва ју и ком пли ку ју ус по-
ста вља ње ефи ка сног си сте ма кри зног ме наџ мен та. У том сми слу 
Сла тин ски на во ди по себ но сле де ће:

1. не по кла па ње др жав них и ет нич ких гра ни ца у ре ги о ну,
2. ве ћи на др жа ва у ре ги о ну су мул ти ет нич ке,
3. на кон Хлад ног ра та бал кан ске др жа ве су про и за шле из 

раз ли чи тих по ли тич ких, еко ном ских, вој них и со ци јал-
них ин сти ту ци ја и са ве за,

4. исто риј ска се ћа ња на ро да у овом ре ги о ну су ве о ма оп те-
ре ће на ме ђу соб ном мр жњом и не по ве ре њем,

5. су прот но сти и раз ли чи ти ин те ре си раз ви је них зе ма ља 
(на ро чи то ве ли ких си ла) су се су ко бља ва ли на овим про-
сто ри ма, на но се ћи до ма ћем ста нов ни штву ве ли ке пат-
ње,

6. то ком зад ње де це ни је XX и на по чет ку XXI ве ка до го дио 
се низ дра ма тич них, ди на мич них и опа сних про ме на у 
со ци јал ним, ет нич ким и ре ли ги о зним струк ту ра ма у ре-
ги о ну, и

10) До шло је до дра стич не про ме не со ци јал ног, еко ном ског и по ли тич ког ста ту са ет нич ких 
Ру са ко ји су прак тич но по ста ли апа три ди.
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7. су штин ски на Бал кан ском по лу о стр ву по сто ји не до ста-
так тра ди ци је, ин сти ту ци ја, ме ха ни за ма и про це ду ра за 
мир но спре ча ва ње и ре ша ва ње кон фли ка та и за не на сил-
но упра вља ње и кон тро лу кри за.

Упр кос овим оте жа ва ју ћим фак то ри ма Бу гар ска је из бе гла 
рат, ет нич ке кон флик те и ме ђу на род ну кон фрон та ци ју. Иако је по-
ли тич ки жи вот с вре ме на на вре ме био тур бу лен тан, а еко но ми-
ја сла ба, она се сва ки пут успе шно из ву кла из те шко ћа. По чет ком 
2005. го ди не еко но ми ја се опо ра ви ла, уз по раст стра них ин ве сти-
ци ја, сма ње ње ин фла ци је и по ве ћа ње бу џет ских ре зер ви, а зе мља 
се при кљу чи ла НА ТО 2004 и ЕУ 2007.

Оквир пла ни ра ња за ван ред не и кри зне си ту а ци је у Бу гар ској 
је у не ко ли ко аспе ка та пре ва зи ђен и за ста рео. Нео п ход на је ви ше-
стру ка ре ви зи ја у све тлу но вих со ци јал них, по ли тич ких и еко ном-
ских усло ва. Нај ве ћи не до ста так по сто је ћих аран жма на за кри зни 
ме наџ мент је ду пли ра ње за да та ка и функ ци ја из ме ђу раз ли чи тих 
ор га на и аген ци ја. Не по сто ја ње све о бу хват ног при сту па оне мо гу-
ћа ва из град њу ефек тив ног и ефи ка сног си сте ма кри зног ме наџ-
мен та. У ци љу ства ра ња ин те грал ног при сту па овим про бле ми ма 
учи ње ни су по ку ша ји хар мо ни за ци је на ци о нал ног за ко но дав ства и 
ус по ста вља ња кон крет них про це ду ра, ме ха ни за ма и оп ти мал них 
усло ва за од го вор на кри зне си ту а ци је у скла ду са европ ским и 
свет ским стан дар ди ма.

Бу гар ска ни је успе шно ко ри сти ла мо гућ но сти уче ња из сво-
јих гре ша ка по чи ње них то ком ре ша ва ња кри зних си ту а ци ја, што је 
успо ра ва ло раз вој кри зног ме наџ мен та. На кон не у спе шног кр пље-
ња ин сти ту ци ја и за кон ских ре ше ња то ком 1990-тих Бу гар ска је 
би ла по го ђе на се ри јом кри зних си ту а ци ја ко је су зах те ва ле ре е ва-
лу а ци ју ста ња ства ри.11) Ме ђу тим, и на ред ну де це ни ју обе ле жи ла 
су и ин сти ту ци о нал на и ле ги сла тив на лу та ња, та ко да се при ме ре-
но ре ше ње још увек тра жи. Бу гар ска је на сто ја ла да се осло бо ди 
ми ли та ри зо ва них струк ту ра кри зног ме наџ мен та. Вој ни чи но ви 
ду го су се за др жа ли и МУП и ин сти ту ци ја ма ЦЗ. Хлад но ра тов ски 
аран жма ни под сти ца ли су тај ност, хи је рар хиј ску ор га ни за ци ју, ве-
ће пла те и лак ше до ла же ње до ста но ва, као и дру ге при ви ле ги је, 
та ко да је би ло те шко од ба ци ти ста ри си стем.

По мно гим оце на ма по себ ну сла бост бу гар ског кри зног ме-
наџ мен та чи ни ло ше кри зно ко му ни ци ра ње, та ко да је ло ше во ђе на 
по ли ти ка од но са са јав но шћу у не ким слу ча је ви ма чак и ство ри ла 
кри зу.

11) Eric Stern, and Dan Hansén, (eds.), Cri sis Ma na ge ment in a Tran si ti o nal So ci ety: The La tvian 
Ex pe ri en ce, Cri smart, Na ti o nal De fen ce Col le ge, Stoc kholm, 2000, стр. 346-347.
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За раз ли ку од Пољ ске у ко јој су ре ла тив но фраг мен ти ра ни 
по ли тич ки си стем и нео д луч ност да се ак ти ви ра ју кри зна овла-
шће ња оме та ли мно ге ре форм ске ини ци ја ти ве, у слу ча ју Бу гар ске 
ни је би ло струк ту рал них или исто риј ских пре пре ка. Уме сто то га, 
по ли ти за ци ја и ме ди ја ли за ци ја, по је ди нач но или за јед но, че сто су 
по гор ша ва ли кри зне си ту а ци је. За раз ли ку од Пољ ске, Сло ве ни је, 
Есто ни је, Ле то ни је и Ли тва ни је, из гле да да је Бу га ри ма тре ба ло 
вре ме на да раз мо тре оп ци је и ре фо ку си ра ју сво је при о ри те те. Об-
ја шње ње за што се Бу гар ска ко ле ба ла у ве зи за у зи ма ња пра вог кур-
са ак ци је је ви ше слој но и има ве зе са ге о граф ском уда ље но шћу од 
кључ них зе ма ља ЕУ, еко но ми јом ко ја је знат но ви ше би ла ин те гри-
са на у СССР, ре ла тив но сла бим ди си дент ским по кре том за вре ме 
ко му ни зма и др. Скеп ти ци зам у ве зи тран са тлант ских и европ ских 
про је ка та по сто јао је и у пр вим го ди на ма 21. ве ка, али је ипак пре-
вла да ла европ ска ори јен та ци ја.

11 

 

жан проблем представља и недовољно јасан однос између јавних службеника и 
доносилаца политичких одлука. Пракса показује да су често професионалци ко-
ји су добро обављали свој посао и показивали превише интегритета и незави-
сности према носиоцима политичке власти били уклањани са високих функци-
ја.12 

 
Врховна 
команда 

Председник Савет министара 

Савет безбедности 
савета министара 

Рат Катастрофе 
(природне, технолошке) 

Консултативни 
савет за 
заштити у 
ванредним 
ситуацијама 

Национални 
штаб  

за заштиту  
у ванредним 
ситуацијама 

Савет за националну 
безбедност 

ЈЦРР 

 

Шема 3. Највиши ниво управљања ванредним ситуација у Бугарској13

Уважавајући све уочене недостатке у функционисању система Бугарска 
је усвојила нову организацију и основне принципе и политику заштите станов-
ништва и критички инфраструктура који се односе на: 

- Изградњу система заштите становништва, као дела система националне 
безбедности, заједно са унутрашњом и спољном безбедношћу; 

- Стварање једног јединственог система за мониторинг, рано упозорава-
ње и управљање у ванредним ситуацијама са одговорношћу за безбедност ста-
новништва и интеграцију у остале делове система безбедности; 

- Квалитетно управљање системом, од превенције и смањење рањивости, 
преко одговора на кризну ситуацију и санирања последица кризе; 

- Јавно приватно партнерство; 

- Ангажовање грађана и цивилних организација; 

- Ефикасно међународно партнерство; 

- Најоптималнија употреба свих расположивих снага, како опремљених и 
обучених за одговор на кризу тако и добровољаца14. 

                                                 
12 Engelbrekt, Kjell, „Inertia, Collapse, and Renewal: Bulgaria’s Political Crises 1992–2001“ in (Eds.) 
Engelbrekt Kjell, and Markus Förberg, Managing Politicial Crises in Bulgaria: Pragmatism and Procra-
stination, Swedish National Defense College/Swedish Emergency Managemetn Agency/Ministry of Fo-
reign Affairs Sweden, Stockholm, 2005, стр. 170. 
13 Todor Tagarev, Petya Ivanova and Nataly Ivanova, BULGARIA: Capabilities, Organisations, Polici-
es, and Legislation in crisis management and disaster response, Institute of Information and Communi-
cation Technologies CSDM, Centre for Security and Defence Management, Number 128, Sofia, 2015, 
стр. 46. 

Ше ма 3. Нај ви ши ни во упра вљања 
ванредним си ту а ци ја у Бу гар ској12)

Из гле да да је и да ље ве о ма при сут на инер ци ја у мно гим де ло-
ви ма др жав не ад ми ни стра ци је. Стал ни не до ста так ре сур са и фон-
до ва др жав них ин сти ту ци ја по га ђа струк ту ре кри зног ме наџ мен та 
као и дру ге вла ди не ин сти ту ци је. Ва жан про блем пред ста вља и не-
до вољ но ја сан од нос из ме ђу јав них слу жбе ни ка и до но си ла ца по-
ли тич ких од лу ка. Прак са по ка зу је да су че сто про фе си о нал ци ко ји 
су до бро оба вља ли свој по сао и по ка зи ва ли пре ви ше ин те гри те та и 

12) To dor Ta ga rev, Petya Iva no va and Na taly Iva no va, BUL GA RIA: Ca pa bi li ti es, Or ga ni sa ti ons, 
Po li ci es, and Le gi sla tion in cri sis ma na ge ment and di sa ster re spon se, In sti tu te of In for ma tion 
and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es CSDM, Cen tre for Se cu rity and De fen ce Ma na ge ment, 
Num ber 128, So fia, 2015, стр. 46.
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не за ви сно сти пре ма но си о ци ма по ли тич ке вла сти би ли укла ња ни 
са ви со ких функ ци ја.13)

Ува жа ва ју ћи све уоче не не до стат ке у функ ци о ни са њу си сте-
ма Бу гар ска је усво ји ла но ву ор га ни за ци ју и основ не прин ци пе и 
по ли ти ку за шти те ста нов ни штва и кри тич ки ин фра струк ту ра ко ји 
се од но се на:

 – Из град њу си сте ма за шти те ста нов ни штва, као де ла си-
сте ма на ци о нал не без бед но сти, за јед но са уну тра шњом и 
спољ ном без бед но шћу;

 – Ства ра ње јед ног је дин стве ног си сте ма за мо ни то ринг, ра-
но упо зо ра ва ње и упра вља ње у ван ред ним си ту а ци ја ма са 
од го вор но шћу за без бед ност ста нов ни штва и ин те гра ци ју 
у оста ле де ло ве си сте ма без бед но сти;

 – Ква ли тет но упра вља ње си сте мом, од пре вен ци је и сма-
ње ње ра њи во сти, пре ко од го во ра на кри зну си ту а ци ју и 
са ни ра ња по сле ди ца кри зе;

 – Јав но при ват но парт нер ство;
 – Ан га жо ва ње гра ђа на и ци вил них ор га ни за ци ја;
 – Ефи ка сно ме ђу на род но парт нер ство;
 – Нај оп ти мал ни ја упо тре ба свих рас по ло жи вих сна га, 

ка ко опре мље них и об у че них за од го вор на кри зу та-
ко и до бро во ља ца14).

Да ли ће усво је на на че ла из др жа ти про ве ру прак се и це лис-
ход ност до но ше ња, по ка за ће бу ду ће кри зне си ту а ци је и вре ме пред 
на ма.
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Ze li mir Ke se to vic, Go ran Ј. Man dic

CRI SIS MA NA GE MENT IN 
COUNTRIES IN TRAN SI TION

Re su me
Emer gen ci es, cri ses and di sa sters ha ve be co me part of daily li fe 

in to day’s “risk so ci ety” with very se ri o us con se qu en ces and high cost 
in hu man li ves, ma te rial los ses, en vi ron men tal de gra da tion and symbo-
lic da ma ge they ca u se to hu man com mu ni ti es. Due to va ri o us re a sons 
of syste mic na tu re, so ci e ti es in tran si tion are par ti cu larly vul ne ra ble to 
cri ses.

In ad di tion, the cri sis in the se co un tri es are sig ni fi cantly po li ti ci-
zed and me dia-ex plo i ted what, with the fun da men tal ten si ons bet we en 
do me stic (na ti o nal) and Euro pean (and / or We stern) stan dards, ru les, 
ro u ti nes and ha bits in terms of how to act in a spe ci fic si tu a tion or in 
what di rec tion it is ne ces sary to re or ga ni ze the struc tu res and in sti tu ti-
ons re spon si ble for cri sis ma na ge ment.

Re pu blic of Slo ve nia has de ve lo ped a re la ti vely ef fec ti ve sys-
tem of cri sis ma na ge ment, alt ho ugh of co ur se the re is still much ro om 
for im pro ve ment of the stra te gi es of cri sis ma na ge ment and lin king the 
dif fe rent ele ments of cri sis plan ning and pre pa red ness. The system of 
re spon se is fle xi ble and ac tors of cri sis ma na ge ment are mo ti va ted and 
em pat hi ze with the vic tims. They al so dis play a high le vel of vo lun ta-
rism. In ma jor emer gen ci es re la ti ons bet we en the dif fe rent lo cal, re gi-
o nal and na ti o nal, mi li tary and non-mi li tary ac tors at the ope ra ti o nal 
le vel are not al ways qu i te cle ar and are oc ca si o nally fol lo wed by cer-
tain ten si ons and con fu sion re gar ding re spon si bi li ti es and com pe ten ces. 
The pro cess of de ci sion-ma king and le a der ship prac ti ce are in many 
ca ses con trary to the ru les and pro ce du res plan ned, with the switch of 
re spon si bi lity or simply its as su ming, ac com pa nied by im pro vi sa tion 
and ad hoc so lu ti ons. The me dia in cri sis si tu a ti ons ha ve an am bi va-
lent ro le, torn bet we en com mer cial in te rests and so cial re spon si bi li ti es. 
Li ke in ot her co un tri es in tran si tion the cri ses in Slo ve nia of ten ha ve a 
ten dency of po li ti ci za tion, but un li ke so me ot her co un tri es the re is no 
ex pres sed ten sion bet we en na ti o nal and Euro pean va lu es.
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Bu il ding a cri sis ma na ge ment system in La tvia to ok pla ce in 
con di ti ons of pro fo und po li ti cal, eco no mic and so cial chan ges in the 
con text of its re la ti ons with Rus sia. Af ter the esta blis hment of in de pen-
den ce the de ci sion-ma kers try to over co me the system of ci vil se cu rity 
de sig ned and bu ilt af ter the So vi et mo del and get the ci vil de fen se out 
of mi li tary struc tu res, but the se ef forts are li mi ted by a lack of re so ur-
ces and a kind of po li ti cal-ad mi ni stra ti ve in de ci si ve ness. The iner tia 
of the old system with in com ple te com pre hen si ve system of cri sis ma-
na ge ment pro ves to be a se ri o us pro blem in terms of the exi sten ce of 
the me dia who are no lon ger un der the party con trol. Struc tu ral fac tors 
that ha ve con di ti o ned the fre qu ent cri sis are ina de qu a te and un sta ble 
re gu la tion and in sti tu ti o na li za tion, li mi ted re so ur ces, we a ke ning in-
fra struc tu re, the sha dow of aut ho ri ta ri a nism, chan ging me dia cul tu re, 
et hnic ten si ons and “in fec ted” ex ter nal re la ti ons. The old in sti tu ti ons 
and re gu la tory ar ran ge ments get re jec ted or in cor po ra ted in a ra di cally 
al te red in sti tu ti o nal and po li ti cal con text. Seg men ted and une ven pro-
cess of le gal and po li ti cal re form le a ves gaps and a po li ti cal-eco no mic 
im ba lan ce, which fa ci li ta tes the in cu ba tion of cri sis. Cri ses ma na ge-
ment is sig ni fi cantly ham pe red by in he ri ted mi strust bet we en La tvia 
and Rus sia, and a par ti cu lar chal len ge in this aspect is the lack of tact 
and po li ti cal wis dom in tre a ting sig ni fi cant Rus sian mi no rity in La tvia.

In bu il ding a system of cri sis ma na ge ment, Bul ga ria rat her wan-
ders in in sti tu ti o nal and le gi sla ti ve terms, not suc cessfully using the 
op por tu nity to le arn from the mi sta kes ma de in re spon ding to and ma-
na ging cri ses. For a long ti me the co un try is trying to get rid of the Cold 
War pa ra digm and mi li ta ri zed struc tu res of cri sis ma na ge ment, but with 
an un cle ar vi sion of de ve lop ment and pri o ri ti es, and no in te gra ted ap-
pro ach to this pro blem. At tempts are be ing ma de to har mo ni ze na ti o nal 
le gi sla tion and esta blish spe ci fic pro ce du res, mec ha nisms and op ti mum 
con di ti ons for cri sis re spon se in li ne with Euro pean and in ter na ti o nal 
stan dards, but the re is still du pli ca tion of tasks and fun cti ons bet we en 
the dif fe rent bo di es and agen ci es, the system is in im por tant re spects 
ob so le te and out da ted, so that a mul ti ple re vi sion is ne e ded in the light 
of new so cial, po li ti cal and eco no mic con di ti ons. The pro blem is the 
con stant lack of re so ur ces and funds of sta te in sti tu ti ons, which af fects 
the struc tu re of cri sis ma na ge ment, as well as ot her go vern ment in sti-
tu ti ons, as well as the un cle ar re la ti on ship bet we en ci vil ser vants and 
po li ti cal de ci sion ma kers.
Key words: cri sis, cri sis ma na ge ment, co un tri es in tran si tion

* Овај рад је примљен 20. но вем бра 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. децембра 2015. године.
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Об ра до ви ћа „Балканскиетнич
ки мозаик: мањинско питање

на Балкану“ ре зул тат је ви ше
го ди шњег кон ти ну и ра ног ра да 
на овом сло је ви том и ком плек
сном по ли ти ко ло шком, прав
ном и со ци о ло шком пи та њу са 
исто вре ме но из ра зи то пул си ра
ју ћим ге о стра те шким за ле ђем 
чи ја ак ту ел ност не је ња ва већ 
на про тив са го ди на ма све ви ше 
ра сте иза зи ва ју ћи не по де ље ну 
па жњу ака дем ске, али и ла ич ке 
јав но сти. Ово у мно гим сво јим 
аспек ти ма ка пи тал но де ло (790 
стра на са илу стра тив ним кар то
граф ским до да ци ма и обим ном 
би бли о гра фи јом) пред ста вља 
зна ча јан ис тра жи вач ки по ду
хват ка ко у по гле ду од го ва ра ју
ћег де фи ни са ња пред ме та, при
ме ње ног ме то до ло шког при
сту па на при ку пље ној на уч ној 
гра ђи и пре зен то ва ња од го ва ра
ју ћих ис тра жи вач ких ре зул та та.

Сво је вр сни ну кле ус књи ге 
и ње на струк ту ра гра ви ти ра ју 
око ма њин ског пи та ња ге не
рал но, а по себ но у од но си ма 
бал кан ских др жа ва ко је пре ма 
ре чи ма ауто ра об у хва та „ви ше 
са гла сних чи ни ла ца: сам по јам 
ма њи не, са др жај ма њин ског 
пи та ња (обим и вр сте ма њин
ских пра ва и оба ве за, прав ни 
и фак тич ки по ло жај ма њи на у 
да тој др жа ви, од нос ма њи не 
пре ма др жа ви као гра ђа на те 
др жа ве и др.), кон крет не др
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жа ве Бал ка на об у хва ће не ис
тра жи ва њем, као и ка рак тер 
би ла те рал них и ме ђу на род них 
од но са на Бал ка ну у це ли ни 
усло вље них трет ма ном ма њин
ског пи та ња“ (20). Зна чај но је 
ис та ћи да се по дроб ни јим уви
дом при ме ћу је да сва ки од на
ве де них сег ме на та ма њин ског 
пи та ња пре ра ста у по себ но те
мат ско по гла вље овог ра да (или 
ви ше њих) што го во ри о то ме да 
је аутор са свим од го вор но при
сту пио ар гу мен то ва ној раз ра ди 
сва ког од њих. Проф. Об ра до
вић на гла ша ва „зна чај це ло ви
тог ре ше ња пи та ња по ло жа ја 
и пра ва при пад ни ка ма њи на за 
цео про стор Бал ка на, као и ути
цај ма њи на на ка рак тер ме ђу на
род них од но са, би ла те рал них и 
ре ги о нал них“ (22). По ме ну то 
ре ше ње мо ра би ти, као што је 
то исто ри ја мно го пу та до са
да по ка за ла, про на ђе но уну тар 
ди на мич ног и на пе тог тро у гла 
„ве ли ке си лема њи небал кан
ске др жа ве“.

Те ма ти зи ра ње су шти не ма
њин ског пи та ња ми мо бал кан
ског кон тек ста и у јед ном ши рем 
аспек ту про ду ку је две ва жне и 
уза јам но не раз двој не чи ње ни
це на ко је ну жно тре ба ука за ти 
и ко је мо гу би ти од зна ча ја за 
не ка бу ду ћа, по себ но по ли ти
ко ло шка ис тра жи ва ња. На и ме, 
ра ди се о то ме да је 1) ма њин
ско пи та ње „углав ном у мно гим 
сег мен ти ма оста ло отво ре но“ 
што за по сле ди цу има од су ство 
по зи тив не де фи ни ци је пој ма 
ма њи не, као и да 2) раз лог то ме 

тре ба тра жи ти у „чи ње ни ци да 
је пи та ње ста ту са ма њи на, го
то во увек, по ред прав не, има ло 
не из бе жно и по ли тич ку ди мен
зи ју“ (21). Још јед на по сле ди ца 
сло же но сти и отво ре но сти ма
њин ског пи та ња на ста је у по
гле ду мо де ла ње го вог ре ша ва
ња ко ји сход но то ме мо ра би ти, 
пре ма ми шље њу ауто ра, ис кљу
чи во „мо гу ћи мо дел“ (ibid). На 
овај на чин, а то сва ка ко тре ба 
на гла си ти, он ве што из бе га ва 
зам ку ола ког ну ђе ња гран ди о
зног и де фи ни тив ног ре ше ња 
мул ти ди мен зи јал ног бал кан
ског ма њин ског пи та ња ко је не 
би од го ва ра ло иза зо ви ма ре ал
но сти на те ре ну. При ме ном од
го ва ра ју ће исто риј скоупо ред
не ме то до ло шке ма три це аутор 
исто вре ме но успе ва да 1) при
бли жи чи та о ци ма ди на мич ни 
исто риј ски раз вој ма њин ског 
пи та ња на Бал ка ну и 2) по ве
зи ва њем ње го вог нор ма тив ног 
и прак тич ног, гло бал ног и ре
ги о нал ног аспек та осве тли ре
ал ност у ко јој се ово пи та ње 
сва ко днев но тре ти ра у функ
ци о ни са њу бал кан ских зе ма ља 
и њи хо вим ме ђу соб ним од но
си ма по себ но по сма тра ним из 
за ни мљи ве ге о стра те шке пер
спек ти ве. И сам аутор ка же да 
„ком па ра ци ја же ље ног ста ту са 
ма њи на у ме ђу на род ној за јед
ни ци са по сто је ћом си ту а ци јом 
уну тар по је ди них бал кан ских 
др жа ва тре ба да ука же на пра
вац ре ша ва ња ма њин ског пи та
ња у кон крет ној си ту а ци ји и на 
ши рем про сто ру“ (23). Исто риј
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ски лук ис тра жи ва ња про те же 
се на јед ној стра ни све до по
чет ка XIX ве ка и за вр ша ва, на 
дру гој, пр вим де це ни ја ма XXI 
ве ка не из о став но об у хва та ју ћи 
све ре ле вант не ак те ре (др жа ве 
и ме ђу на род не ор га ни за ци је), 
до га ђа је и из њих про ис те кле 
до ку мен те ко ји су у кон крет ном 
пе ри о ду зна чај но де тер ми ни са
ли по ло жај ма њи на на Бал ка ну. 
Књи га је пре вас ход но за сно ва
на на ин тер ди сци пли нар ном 
при сту пу (спољ на по ли ти ка, 
ме ђу на род но јав но пра во, ме
ђу на род ни од но си, ди пло ма
ти ја, ме ђу на род не ор га ни за ци
је) што је на рав но „усло вље но 
свој стви ма и ди мен зи ја ма пред
ме та ис тра жи ва ња (по ли тич ка, 
прав на, исто риј ска и со ци о ло
шка ком по нен та), вре мен ском 
и про стор ном ка рак те ри сти ком 
и по тре бом за ве ћим ни во ом на
уч ног са зна ња“ (2425).

Не ра чу на ју ћи увод ни део 
(1525) где је украт ко ски ци
ра на пред мет номе то до ло шка 
усме ре ност ис тра жи ва ња, књи
га је по де ље на у укуп но шест 
по гла вља ко ји по кри ва ју не ки 
од сег ме на та ње ног ком плек
сног пред ме та. Осим ге не рал
ног на сто ја ња да по ну ди „мо
гу ћи мо дел ре ша ва ња ма њин
ског пи та ња уоп ште, као и ме ђу 
бал кан ским др жа ва ма“, књи га 
ци ља и ка то ме да, „пре ци зи ра 
основ не еле мен те и ка рак те ри
сти ке по ло жа ја ма њи на у др
жа ва ма Бал ка на, обим и вр сте 
пра ва ко је при пад ни ци ма њи на 

ужи ва ју, од нос да те др жа ве пре
ма њи ма и њих пре ма др жа ви“ 
(2125).

Нор ма тив ни аспект ма њин
ског пи та ња це ло ви то је пред
ста вљен у пр вом по гла вљу под 
на зи вом „По јам и оп шти прав
ни оквир по ло жа ја ма њи на“ 
(27104) где аутор у на ме ри да 
пру жи је дан све о бу хват ни увид 
у су шти ну овог пи та ња за да је 
се би тро стру ки за да так. На и ме, 
це ло вит по јам ма њи на је не мо
гу ће утвр ди ти без ука зи ва ња на 
1) раз ли ке у схва та њу пој ма ма
њи не (ет нич ке, вер ске и је зич ке 
ма њи не) (2761); 2) ње го ву раз
ра ду у нај ва жни јим до ку мен ти
ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
(УН, ОЕБС/КЕБС) (6295); 3) 
као и до ку мен ти ма бал кан ских 
зе ма ља (96104).

Дру го по гла вље ко је но си 
на зив „Исто риј ски раз вој ма
њин ског пи та ња у од но си ма 
бал кан ских др жа ва“ (105204) 
кон крет ни је ула зи у хро но ло
шкоре тро спек тив ну ана ли зу 
и ба ви се пе ри о дом од по чет
ка XIX ве ка за кључ но са за вр
шет ком Пр вог свет ског ра та и 
Кон фе рен ци јом ми ра у Па ри зу 
из 1919. го ди не. На овом ме сту 
тре ба ука за ти на чи ње ни цу да 
на про сто ру Бал ка на „по чет ком 
XIX ве ка ни су по сто ја ле ма њи
не у са вре ме ном зна че њу тог 
пој ма“ (105). Исто вре ме но, „ма
њин ско пи та ње то га до ба има ло 
је два бит на обе леж ја: ис кљу
чи во ре ли гиј ску ди мен зи ју и 
би ло је са став ни део уго вор них 
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оба ве за ве ли ких си ла, ка ко ме
ђу соб но та ко и пре ма на ро ди ма 
ко ји су би ли пред мет уго вор ног 
ре гу ли са ња“ (116). Исто вре ме
но, до Па ри ског ми ра из 1856. 
го ди не и но ве кон сте ла ци је ве
ли ких си ла, Ру си ја је, са гла сно 
од ред ба ма Ку чукКа и нар џиј
ског ми ра из 1774. го ди не, ко
ри сти ла пра во да бри не о за
шти ти пра во слав них хри шћа на 
у Осман лиј ском цар ству док је 
ка сни је про ши рен круг зе ма ља 
са овим пра вом (105120). Тек је 
Бер лин ски кон грес „објек тив но 
ина у гу ри сао про бле ма ти ку ма
њин ског пи та ња на Бал ка ну“ 
где је од но во при зна тих бал кан
ских др жа ва зах те ва но да „при
хва те од ред бе о за шти ти вер
ских ма њи на“ (132). Ма њин ско 
пи та ње у кон тек сту бал кан ских 
ра то ва (19121913) и те ри то ри
јал ног про ши ре ња бал кан ских 
зе ма ља на ра чун Осман лиј ског 
цар ства ана ли зи ра но је у окви
ру Бу ку ре шке ми ров не кон фе
рен ци је (161171) и ми ров них 
уго во ра Бу гар ске, Грч ке и Ср
би је са Тур ском (171178). Раз
до бље Пр вог свет ског ра та чи не 
це ли не ко је се ба ве ма њин ским 
пи та њем у то ку са мог тра ја ња 
ра та (179186), као и у окви ру 
Кон фе рен ци је ми ра у Па ри зу и 
Уго во ра о ми ру и од ре да ба о за
шти ти ма њи на (186204).

Тре ће и че твр то по гла вље 
раз ра ђу ју ве ћи пе ри од XX ве
ка. Овај сег мент књи ге об ра ђу
је ста тус ма њин ског пи та ња у 
од но си ма бал кан ских зе ма ља 

из ме ђу два свет ска ра та (205
245), про бле ме у њи хо вим од
но си ма (246255), а по себ но у 
ве зи са ма њи на ма у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји (261272). Ана ли за 
пе ри о да на кон Дру гог свет ског 
ра та за по чи ње ми ров ним уго во
ри ма по сле ра та и за шти том оп
штих људ ских пра ва и сло бо да 
(273346) и пре ко те ма ти зи ра ња 
од но са по је ди них бал кан ских 
др жа ва у по гле ду ма њи на (346
401) за вр ша ва се у по след њој 
де це ни ји XX ве ка про у ча ва њем 
од но са др жа ва на ста лих на тлу 
бив ше СФРЈ из угла ма њин ског 
пи та ња (417447).

Са др жај пе тог по гла вља чи
ни пе ри од но ви је исто ри је (по
че так XXI  ве ка) и но си на зив 
„По ло жај при пад ни ка ма њи на 
(ста рих и но вих) у бал кан ским 
др жа ва ма на по чет ку XXI ве ка“ 
(447729). У окви ру по себ но 
ме то дич но раз ра ђе ног одељ ка 
„По ло жај и пра ва при пад ни ка 
на ци о нал них ма њи на у Ре пу
бли ци Ср би ји“ тре ба скре ну ти 
па жњу на ва жност ле ги сла тив
не ди мен зи је овог пи та ња (За
кон о на ци о нал ним са ве ти ма 
на ци о нал них ма њи на и дру ги 
за ко ни од зна ча ја за по ло жај 
при пад ни ка на ци о нал них ма
њи на у Ср би ји), као и ди на
ми ку ње ног раз во ја (по чев од 
2009. го ди не до да нас). Пи шу ћи 
о ис ку стви ма Ср би је у кон ци
пи ра њу и ре а ли за ци ји ма њин
ске по ли ти ке, проф. Об ра до вић 
по ен ти ра да су „по сто ја ње по
ли тич ке во ље др жа ве (ко ја по
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сто ји) и са рад ња са ма њин ским 
за јед ни ца ма (ко ја се спро во ди) 
основ ни пред у сло ви за ква ли
тет ну (не и иде ал ну) по ли ти ку 
др жа ве у обла сти по што ва ња 
пра ва при пад ни ка на ци о нал них 
ма њи на“ (463).

Пи та ња, ди ле ме и ци ље
ви ис тра жи вач ког по ду хва та 
пре зен то ва ни у увод ном де лу 
књи ге, а на кон све о бу хват не 
раз ра де у ње ном цен трал ном 
де лу пре то че ни су у за о кру же
на за вр шна раз ма тра ња у окви
ру ше стог по гла вља (731748). 
На про сто ру Бал ка на, на ко ме 
су се пре ла ма ле, а и да нас се 
пре ла ма ју ге о стра те шки ин те
ре си ве ли ких си ла, на по чет ку 
XXI ве ка у је да на ест др жа ва ег
зи сти ра ју нај ма ње 163 ет нич ке 
гру пе. Исто вре ме но, је дин стве
ног при сту па ре ша ва њу ма њин
ског пи та ња не ма, а еви дент но 
је и по сто ја ње ко ли зи је из ме
ђу нор ма тив ног и прак тич ног 
аспек та ма њин ске по ли ти ке. 
Проф. Об ра до вић, за о кру жу ју
ћи сво је ис тра жи ва ње, из два ја 
три фак то ра ко ја ути чу на по ло
жај ма њи на: (1) по ли тич ка во
ља др жа ве, (2) ње не еко ном ске 
мо гућ но сти, (3) опа да ње бро ја 
при пад ни ка раз ли чи тих ма њи
на уну тар од ре ђе не др жа ве из у
зев ром ске ма њин ске за јед ни це 
(739). Де тер ми ни шу ћи зна чај 
по бро ја них фак то ра ути че на 
то да они исто вре ме но пред ста
вља ју и еле мен те сво је вр сног 
екс пла на тор ног обра сца за раз
у ме ва ње не у јед на че ног трет ма

на ма њин ског пи та ња од стра не 
бал кан ских зе ма ља и раз ли чи
тих пер фор ман си у ре а ли за ци ји 
од го ва ра ју ће ма њин ске по ли ти
ке сва ке од њих што је сва ка ко 
ре ал ност.

На кра ју, по себ но тре ба 
ука за ти на илу стра тив ни зна
чај хро но ло шки пре зен то ва ног 
кар то граф ског до дат ка ко ји, 
из ме ђу оста лог, чи не ма па Бал
ка на из 1800. го ди не, ет нич ке 
ма пе Бал ка на (аутор Јо ван Цви
јић), Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
СФРЈ, као и Ре пу бли ке Ср би је 
из 2012. го ди не (751762). Цви
ји ће ва ет нич ка ма па Бал ка на 
на ла зи се и на на слов ној стра ни 
књи ге.

Упра во за то што оста је ком
плек сно и отво ре но, ма њин ско 
пи та ње омо гу ћа ва да се о ње му 
у број ним на уч ним кру го ви ма 
пи ше и по ле ми ше и на по чет ку 
XXI ве ка по себ но ка да се има 
у ви ду тур бу лент ни про стор 
Бал ка на. Из тог раз ло га књи га 
„Балкански етнички мозаик:
мањинско питање на Балка
ну“ пред ста вља не за о би ла зну 
ли те ра ту ру ко ја сва ким но вим 
иш чи та ва њем пред ста вља про
ми шље ни ко рак ка це ло ви том 
раз ма тра њу про шло сти, са да
шњо сти и бу дућ но сти ма њин
ског пи та ња на Бал ка ну.
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Кри тич ка ана ли за трет ма

на пој ма кул ту ре и раз у ме ва
ња ме ђу за ви сно сти кул ту ре и 
дру штве ноеко ном ског кон тек
ста код кла сич них и са вре ме
них дру штве них те о ре ти ча ра је 
пред мет мо но гра фи је “Politics
ofCultureandtheModernity”др 
Љу бо ми ра Хри сти ћа. У том ци

љу, аутор да је пре глед основ них 
ка рак те ри сти ка тран сфор ма ци
је од фе у дал ног ка мо дер ном, 
укљу чу ју ћи про це се ур ба ни за
ци је, ин ду стри ја ли за ци је, из
град ње мо дер не (на ци о нал не) 
др жа ве, раз у ме ва ња дру штве
ног про гре са, со ци јал ног дар
ви ни зма, и дру го. Нит ко ја се 
про вла чи кроз раз ли чи те те ме 
и обла сти, од раз во ја мо дер них 
ур ба них цен та ра, до фи ло зо фи
је на у ке, је ме ђу од нос еко ном
ских и дру штве них фак то ра у 
од ре ђи ва њу и раз у ме ва њу кон
цеп та кул ту ре.

У пр вом по гла вљу, о еко но
ми ји и кул ту ри, аутор по ста вља 
те о риј ску осно ву и кон текст на 
ко ји ма по чи ва да ља ана ли за. 
По ла зи се од кла си ка со ци о
ло шке те о ри је 19. ве ка, Ада ма 
Сми та, Марк са и Ве бе ра. На
гла сци на раз ли чи тим ко ре ни ма 
тран сфор ма ци је у мо дер но до
ба код ових ауто ра – при мат ин
ди ви дуе као аген са (Смит), при
мат ди ја лек тич ког од но са из ме
ђу про из вод них и дру штве них 
од но са, и при мат кул ту ре, тј. 
су бјек тив ног зна че ња (Ве бер), 
пред ста вља ју сце ну за раз ма
тра ње ме ђу од но са исто риј ског, 
ма те ри јал ног и су бјек тив ног.

Не ко ли ко на ред них по гла
вља раз ма тра ју од нос из ме ђу 
кул тур ног/су бјек тив ног и ма те
ри јал ног кроз пре глед не ко ли ко 
основ них про це са ко ји ка рак
те ри шу пре лаз у мо дер ну еру. 
Про цес ур ба ни за ци је, са сво јим 
ком плек сним од но си ма из ме ђу 
ур ба них цен та ра и ру рал не пе
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ри фе ри је, на при мер, се раз ма
тра ју као ре ле вант ни со ци јал ни 
и еко ном ски фак то ри на стан ка 
мо дер ног по гле да на свет. Пре
ма ауто ру, град је ме сто где се 
по сте пе но де фи ни са ла иде ја 
сло бо де од фе у дал не ве за но сти, 
и где на ста је иде ја ин ди ви ду а
ли зма, ко ја је у осно ви мо дер
ни те та.

Ана ли зи ра ју ћи про цес на
стан ка мо дер не ма сов не ин
ду стриј ске про из вод ње, аутор 
ис ти че пот пу но под ре ђи ва ње 
рад ни ка им пе ра ти ви ма рад ног 
про це са, и објек ти фи ка ци ју 
рад ни ка. Иако се до ста про сто
ра по све ћу је про бле му оту ђе ња 
ра да, и не га тив ним со ци јал ним 
и кул тур ним аспек ти ма ма сов
не ка пи та ли стич ке про из вод ње, 
аутор за кљу чу је да у са да шњем 
мо мен ту се ипак ја вља ју ра ни
је не по сто је ће мо гућ но сти ис
по ља ва ња кре а тив не енер ги је. 
Тај за кљу чак де лу је при лич но 
оп ти ми стич но, има ју ћи у ви ду 
основ ни тон тог по гла вља. Би ло 
би до бро, ме ђу тим, да је та те за 
де таљ ни је ела бо ри ра на.

На ста нак мо дер не (на ци о
нал не) др жа ве је пред мет по
себ ног по гла вља. Ов де се го во
ри о то ме ка ко еко ном ске тран
сфор ма ци је са јед не стра не, и 
тренд ин ди ви ду а ли зма, на ци
о на ли зма, де мо кра ти за ци је то
ком 19 ве ка, во де ка фор ми ра њу 
са вре ме не кон цеп ци је др жа ве. 
Ов де је за ни мљи ва и ди ску си ја 
о уло зи на ци о на ли зма у на стан
ку мо дер не др жа ве, очи глед но 
са ста но ви шта мо дер ни ста (Ан

дер сон) пре не го при мор ди ја
ли ста.

Ра то ва ње и вој ска та ко ђе се 
на во де као зна чај ни фак то ри у 
раз во ју ко лек тив не све сти и на
ци о нал ног иден ти те та. Аутор 
по себ но ис ти че ви ђе ње да ко
ево лу ци ја на ци о нал них ар ми
ја и ин ду стриј ске про из вод ње 
има мно го па ра ле ла у кул тур ној 
сфе ри. При ме ри су из ра же на 
хи је рар хи ја, ор га ни за ци ја ба зи
ра на на са ту, деин ди ви ду а ци ја.

По себ на па жња је по све ће
на мо дер ном кон цеп ту вре ме на, 
оног вре ме на ко ји се ме ри са
том. Хри стић се сла же са те о ре
ти ча ри ма ко ји ис ти чу да та кво 
вре ме у мо дер но до ба по ста је 
осно ва не са мо ор га ни за ци је 
ин ду стриј ске про из вод ње, не го 
и дру штве не сфе ре, тј. кул ту ре. 
Иако се у ли те ра ту ри че сто на
во де оту ђу ју ћи аспек ти тог про
це са, има и по зи тив ни јих по
гле да на ко мо ди фи ка ци ју вре
ме на у ка пи та ли стич ком си сте
му про из вод ње. Пре ма ауто ру, 
„Ин ди ви ду а ли тет је омо гу ћен и 
на чи њен ко му ни ка бил ним кроз 
из бо ре у ало ка ци ји вре ме на. 
Ово је сло бо да, а не огра ни че
ње.“ (стр. 31). Ово је је дан од 
при ме ра где се ви ди ка ко аутор 
на сто ји да до ђе до ра фи ни ра
ни је ана ли зе ма те ри је уме сто 
за сту па ња тра ди ци о нал них те
о риј ских по зи ци ја.

Схва та ње исто риј ског про
гре са је та ко ђе од зна ча ја за 
раз у ме ва ње тран сфор ма ци је у 
мо дер ну еру. Аутор на во ди да је 
про грес ме рен у на прет ку зна
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ња, не где до 18. ве ка, а тек од 
та да све ви ше у но вим ма те ри
јал ним до бри ма. Јед на од ма ни
фе ста ци ја тог про це са се мо же 
ви де ти и у се ку ла ри за ци ји. Бог 
се све че шће при ка зу је као па
сив ни агенс, док је љу ди ма 
оста вље но да из вр ше ‘ми си ју’ 
про гре са ка све пот пу ни јем ма
те ри јал ном бла го ста њу. Иде ја 
про гре са се по сма тра и из кул
тур ног аспек та. Ка рак те ри стич
но за мо дер ну еру је и ве ро ва ње 
да је ра ци о нал ним пу тем мо гу
ће до ћи до трансисто риј ских, 
уни вер зал них исти на. Ов де се 
на ла зи и кра ћа ди ску си ја о кон
цеп ту на уч ног ме то да и ве ро ва
њу у (нео гра ни че ни) про грес у 
зна њу.

Ко ри шће ње Дар ви но ве ево
лу ци о не те о ри је у дру штве ној 
те о ри ји ка пи та ли зма за у зи ма 
зна чај но ме сто у мо но гра фи ји. 
Аутор раз ма тра раз ли чи те ра
ми фи ка ци је ‘со ци јал ног дар ви
ни зма’, као што је, на при мер, 
Спен се ро во про ти вље ње пру
жа њу по мо ћи си ро ма шни ма. 
Ис ти че се ка ко се ево лу ци о на 
те о ри ја ко ри сти као сред ство 
дис тан ци ра ња при пад ни ка до
ми нант не за пад не кул ту ре од 
‘дру гих’ (под ре ђе них, при ми
тив них), тре ти ра ју ћи их као не
до ра сле, оста ле на ни воу ис под 
ни воа од ра слог Евро пља ни на. 
Аутор ис ти че ка ко је ‘упо тре
ба’ ево лу ци о не те о ри је ипак 
на пра ви ла те жак пре лаз од идо
ла три је ком пе ти ци је, ‘оп стан ка 
нај спо соб ни јих’, ди фе рен ци ра
ња при ми тив них и на пред них 
кул ту ра, бла тант ног ра си зма, 

и ге не рал но од афир ма ци је по
сто је ће со ци јал не хи је рар хи је 
као ‘при род ног’ по рет ка ства
ри, до уви ђа ња уло ге са рад ње у 
про це су адап та ци је.

За ни мљи ви но ви по глед на 
фе но мен јук ста по зи ци је на
пред ног и при ми тив ног аутор 
да је уз по моћ те о ри је о ка пи
та ли зму као гло бал ном си сте
му. На су прот ‘мо дер ни стич ком’ 
схва та њу, где се ‘не раз ви је на’ 
кул ту ра сма тра као по зи ци о
ни ра на уна зад на вре мен ској 
ска ли ци ви ли зо ва но сти, и ко
ја ода тле тре ба да кре не и су
стиг не на пред ни свет, цен тар 
и пе ри фе ри ја се раз у ме ва ју као 
ком пле мен тар ни еле мен ти је
дин стве ног, свет ског си сте ма. 
На при мер, из град ња ко ло ни
јал них им пе ри ја има еко ном ску 
ло ги ку у тра же њу ‘но вих пе
ри фе ри ја’ са јеф ти ном рад ном 
сна гом. Сле ди да ‘при ми тив не’ 
кул ту ре са тра ди ци о нал ним со
ци јал ним од но си ма, ко ји омо
гу ћа ва ју оп ста нак рад не сна ге 
са мно го ма њом пла том не го 
што је по треб но (за пад ном) 
ур ба ном про ле та ри ја ту, има ју 
фун да мен тал ну уло гу у са вре
ме ном си сте му свет ске еко но
ми је. ‘При ми тив на’ кул ту ра 
да кле ни је абе ра ци ја ко ју то чак 
исто ри је по пра вља, не го есен
ци јал ни део гло бал ног еко ном
ског си сте ма.

У по гла вљу о по зи ти ви зму, 
аутор да је ана ли зу и ам би ци о
зну кри ти ку Марк со ве те о ри је 
о опа да ју ћој про фит ној сто пи.
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Го во ре ћи о нео прав да ном 
су прот ста вља њу ма те ри ја ли зма 
и кул ту ре, аутор се ко ри сти иде
ја ма Мак са Ве бе ра. Пре ци зни је, 
су прот ста вља се ве бе ри јан ска 
кул ту ро ло шка ана ли за и марк
си стич ко ис ти ца ње еко ном ских 
аспе ка та. Аутор на во ди и са вре
ме ни је марк си сте ко ји тој ди ви
зи ји при ла зе са флек си бил ни
јег ста но ви шта, на гла ша ва ју ћи 
зна чај и објек тив ног и су бјек
тив ног.

Аутор по себ ну па жњу по
све ћу је и Гел не ро вим иде ја ма о 
ди фе рен ци ра њу ‘ви со ке’ (фор
ма ли зо ва не, стан дар ди зо ва не, 
про фе си о нал но ге не ри са не) и 
‘ни ске’ кул ту ре, где се пр ва ја
вља са мо дер ни за ци јом, а дру га 
по ла ко иш че за ва и пре тва ра се у 
фол клор. Иако је на гло бал ном 
ни воу ви дљи ва кон вер ген ци ја 
‘ви со ких кул ту ра’, крај њи ре
зул тат, на из глед, не мо ра би ти 
у ком плет ној хо мо ге ни за ци ји. 
Са дру ге стра не, фолккул ту ра 
пер зи сти ра у тран сфор ми са ном 
об ли ку, и слу жи као из вор иден
ти те та (и да је са др жај на ци о на
ли зму, на при мер).

У том кон тек сту, аутор на
во ди ка ко се ‘се ло’ ја вља у но
вој уло зи, као но си лац и из вор 
‘аутен тич не’ кул ту ре, као мост 
ка да ле кој про шло сти на ци је. 
У ‘ви со кој кул ту ри’, са дру ге 
стра не, ја вља се ‘хе рој ски умет
ник’ у чи јем је до ме ну кул тур на 
про дук ци ја. Кул ту ра у мо дер ној 
ери ви ше ни је из раз на чи на жи
во та, не го обје кат свр сис ход не 
ак тив но сти. Ова те за се ела бо

ри ра у не ко ли ко по гла вља где се 
го во ри о сли кар ству и ва јар ству, 
књи жев но сти, по зо ри шту, исто
ри ји, ар хи тек ту ри и ур ба ни зму.

По себ но је ин те ре сан тан 
при каз по ку ша ја ‘ра ци о нал ног’ 
ур ба ни зма на осно ва ма со ци
јал ног дар ви ни зма и ин ду стри
ја ли зма, као што је Пул ма нов 
‘пла ни ра ни град’ за за по сле не 
у ње го вим ком па ни ја ма. Јед на 
од иде ја у осно ви та квих на сто
ја ња је да се на осно ва ма ин ду
стриј ске ло ги ке, и ак ту ел них 
схва та ња о кул ту ри рад нич ке 
кла се, она ‘по пра ви’ у мо рал
ном и ин те лек ту ал ном сми слу 
уз по моћ ар хи тек ту ре и ур ба ног 
пла ни ра ња. Та кви про јек ти, из 
да на шње пер спек ти ве оче ки ва
но, се ни су по ка за ли као успе
шни, али све до че ка ко ар хи тект 
и пла нер гра да по ста ју ди зај не
ри со ци јал ног кон тек ста и им
пли цит ног на ме та ња кул тур них 
вред но сти.

У по гла вљу о кул ту ри и по
тро шњи по ла зи се од те зе да 
ка пи та ли стич ка про из вод ња 
ви ше не ма за циљ да се за до во
ље ‘при род не’ по тре бе, не го и 
да се ства ра ју но ве по тре бе да 
би се оправ да ли но ви ци клу си 
про из вод ње. Ов де се Маркс и 
Гел нер кри ти ку ју као пред став
ни ци ‘па сив ног мо де ла кул тур
не по тро шње’. Хри стић по др
жа ва ви ђе ње да ‘фолк кул ту ра’ 
пер зи сти ра, че сто у опо зи ци ји 
ка ‘ви со кој’ кул ту ри, че сто као 
основ ре ги о нал них иден ти те та, 
и на су прот оче ки ва ној хо мо ге
ни за ци ји у окви ру на ци о нал не 
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кул ту ре (што се ви ди на при
ме ру је зич ких ди ја ле ка та). Та ко 
се, на при мер, сред ства кул тур
не хо мо ге ни за ци је пре тва ра ју у 
сред ства за одр жа ње ло кал них 
иден ти те та и ‘фолк кул ту ре’ (на 
пр. штам па на ре ги о нал ним ди
ја лек ти ма).

Рад Франк фурт ске шко ле се 
ана ли зи ра у по гла вљу о па сив
ној по тро шњи и ‘ин ду стри ји 
кул ту ре’. Аутор по ми ње њи хо
ву по зна ту кри ти ку по пу лар не 
кул ту ре, и став о де струк ци
ји кре а тив но сти ка да кул тур на 
про дук ци ја по ста је ана лог на 
ин ду стриј ској про из вод њи.

Са дру ге стра не, аутор ди
ску ту је мо гућ ност ак тив не кул
тур не по тро шње. Хри стић се 
свр ста ва са ауто ри ма ко ји сма
тра ју да по тро шња ипак мо же 
би ти акт са мопо твр ђи ва ња и 
иден ти те та (на при мер, из бе
га ва ње про ду ка та са ге нет ски 
мо ди фи ко ва ном хра ном). На 
тај на чин сва ко днев не од лу ке о 
по тро шњи (кул тур них и дру гих 
до ба ра) до би ја ју и по ли тич ки 
зна чај.

Фи нал но по гла вље о од но
су су бјек тив ног од но сно кул
тур ног, и ма те ри јал ног од но
сно објек тив ног нам до но си 
ба лан си ра ну ди ску си ју о (де
ли мич ној) не за ви сно сти кул
тур не сфе ре од ма те ри јал ног, и 
из бе га ва ње јед но став них ди хо
то ми ја. Ана ли зи ра ју се ауто ри 
ко ји за сту па ју став да кул ту ра 
мо дер ни те та, иако про дукт ка
пи та ли стич ке тран сфор ма ци је, 
мо же да по при ми са свим не за

ви сне, суб вер зив не ка рак те ри
сти ке.

Зна тан део овог по гла вља 
пре ста вља ана ли за иде ја те о
ре ти ча ра Са ка јиа о ‘пост мо дер
ном от по ру’. Хри стић Са ка је ву 
‘тран сфор ма ци ју све сно сти’ 
сма тра за пра во при хва та њем 
соп стве не си ту а ци је (тј., неот
по ра; „истин ски ла жна свест“). 
Крај њи ис ход постмо дер ни зма, 
пре ма Хри сти ћу, је да он оста је 
утвр ђен у мо дер ни стич кој ви зи
ји про гре са у кул ту ри со ци јал
них и еко ном ских од но са.

Хри сти ће ва мо но гра фи ја 
пред ста вља зна ча јан до при нос 
дру штве ној те о ри ји, по себ но 
раз у ме ва њу уко ре ње но сти кул
тур не про дук ци је у исто риј ски 
и со ци јал ноеко ном ски кон
текст. Сто га је за оче ки ва ти да 
ће ова пу бли ка ци ја по бу ди ти 
ин те ре со ва ње со ци о ло га, по ли
ти ко ло га, и дру гих ди сци пли на 
ко је се ба ве том про бле ма ти ком.

Аутор по ка зу је екс тен зив но 
по зна ва ње ли те ра ту ре из со ци
о ло ги је, по ли ти ко ло ги је, дру
штве не те о ри је, фи ло зо фи је на
у ке, исто ри је умет но сти. Та кав 
ши ро ки при ступ је ве ро ват но 
и нео п хо дан, јер је ли те ра ту ра 
на те му тран сфор ма ци је дру
штве ноеко ном ских фор ма ци ја 
и кул ту ре за и ста обим на.

Књи га је на пи са на ком пе
тент ним ака дем ским сти лом, 
ко ји је ме ђу тим, по не кад при
лич но кон ден зо ван, због че га 
чи та ње зах те ва до бру кон цен
тра ци ју. Аутор би до бро учи нио 
да је део кон ци зно сти жр тво вао 
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за ма ло ви ше по ступ но сти и 
ме то дич но сти у из но ше њу ар
гу ме на та.

Екс пли цит ни јим по ве зи ва
њем по је ди нач них те за (и по
гла вља) и ар гу ме на та би се до
био пит ки ји и чи тљи ви ји текст, 
а ве ро ват но и при ву кла ши ра 
пу бли ка. Ипак, чи ње ни ца да је 
књи га пи са на на ен гле ском је
зи ку ће јој омо гу ћи ти при ступ 
ши рем и зах тев ни јем ауди то ри
ју му не го што је то уоби ча је но 
слу чај.

  





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  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро 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 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). 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.

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 те о риј скоме 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 на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
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. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

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 име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– 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),

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   



Рокови за достављање радова су: 20. фебруар, 20. мај, 20. август и 20. 
новембар.

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да 
тај рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. 
Тек сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су redakcija@spmbeograd.rs  

УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:



ЦИП  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

32

СРПСКА политичка мисао / главни и  
одговорни уредник Живојин Ђурић. Vol. 1, br.  
1/4 (1994)  .  Београд (Светозара Марковића 
36) : Институт за политичке студије, 
1994  (Београд: Eseloge d.o.o.). 23 cм

Тромесечно.  Има издање на другом 
медијуму: Српска политичка мисао (CD
ROM изд.) = ISSN 1452318. Има издање на 
другом језику; Serbian Political Thought =
ISSN 14505460
ISSN 03545989 = Српска политичка мисао 
(Штампано изд.)
COBISS.SRID 102782215



ISSN 0354-5989    UDK 32    година XXII    vol. 50.    број 4/2015.

9 7 7 0 3 5 4 5 9 8 0 0 3

1994


	K1 SPM - 4-2015
	SPM-4-2015 final
	spm-IV-0-000sadr
	spm-IV-1-1
	spm-IV-1-2
	spm-IV-1-3
	spm-IV-1-4
	spm-IV-1-5
	spm-IV-2-1
	spm-IV-2-2
	spm-IV-2-3
	spm-IV-2-4
	spm-IV-2-5
	spm-IV-2-6
	spm-IV-3-1
	spm-IV-3-2
	spm-IV-3-3
	spm-IV-4-1
	spm-IV-4-2
	spm-IV-4-3
	spm-IV-4-4
	spm-IV-4-5
	spm-IV-5-1
	spm-IV-uputstvo i cip

	K2 SPM - 4-2015

