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УВОДНИК
Република Србија се у процесу транзиције суочава са број
ним изазовима и  променама у свом политичком систему, друштву
и економији. Нови број часописа Српска политичка мисао посвећен
је одређеном броју ових питања значајних за реформе које би Срби
ја требало да спроведе у контексту изградње стабилних политич
ких институција и јачања њихових демократских капацитета. Тема
броја обухвата питања јавне управе и политичких субјеката у Ср
бији. Унутар ове теме анализирају се актери и могућности социјал
демократске левице, реформе јавне управе и локална демократија у
Србији и перспективе локалне самоуправе у условима глобализације.
Зоран Стојиљковић и Ивица Младеновић у свом раду разма
трају у којој је мери социјалдемократија прихваћена као културна
и вредносна преференција у Србији, ко би требало да чини социјалну
базу социјалдемократије у Србији, као и да ли је могуће  прерастање
партија, синдиката и организација цивилног друштва у јединствен
покрет.
Како би разумели у ком правцу би институционалне рефор
ме у Србији требало усмерити овде су дате и анализе које у свој
фокус стављају не само локалну самоуправу, већ и јавну управу, ко
ји су, уместо главних ослонаца, веом
 а често били камен спотицања
развоју демократије у нашој земљи. Драган Ж. Марковић долази до
зак ључка да се у савременим демократским државама политичка
моћ све више децентрализује и прелази на локалне самоуправе. Том
приликом политичка моћ у великој мери прелази на саме бираче који
путем локалних иницијатива и референдума одлучују о најважнијим
питањима.
Бобан Ж. Стојановић на основу индикатора локалне самоу
праве као што су мрежа нивоа локалне власти, финансијска ауто
номија јединица локалне самоуправе и финансијска равноправност,
и дефинитивност локалних избора, испитује стање и перспекти
ве локалне демократије у Србији. Са друге стране, Срђан Т. Кораћ
види изградњу јавне управе као један од главних предуслова развоја
савремене демократске државе. Аутор наглашава да квалитетно
спроведена нормативна и институционална решења за успоставља
ње одговорности као основног принципа рада јавне управе производе

окружење погодно за исправно поступање јавних службеника и по
тврду принципа појединачне одговорности.
Остали радови аутора у овом броју разврстани су у две рубри
ке: ,,Политичка теорија и филозофија политике’’ и ,,Огледи и студи
је’’.  Поред битних питања политичке теорије и филозофије, указује
мо на разматрање актуелних питања европских интеграција Срби
је, као и геополитичких, економских, правних и безбедносних тема.
Поштоване колеге, надамо се да ћемо и овим бројем одговори
ти потребама вашег научно-истраживачког рада. Истовремено по
зивамо све заинтересоване да своје радове за наредни број доставе
најкасније до 20. новембра 2014. године.

ТЕМА БРОЈА
ЈАВНА УПРАВА И
ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

УДК 329.14(497.11)“20“

Српска политичка мисао
број 3/2014.
год. 21. vol. 45.
стр. 11-32.

Оригинални
научни рад

Зоран Стојиљковић

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Ивица Младеновић
Београд

„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА“ ЛЕВИЦА У
СРБИЈИ: АКТЕРИ И МОГУЋНОСТИ
Сажетак
У раду настојимо да, нарочито у постизборној атмосфери
њеног пораза, аналитички разложно и „хладно“ одговоримо на
политички и вредносно високо контаминирано питање о актерима
и шансама „социјалдемократске“ левице у Србији. Пошавши од
минималног заједничког одређења умерене левице, за одговором
трагамо одгонетајући три кључне загонетке. Прву чини дилема у
којој је мери социјалдемократија прихваћена као културна и вред
носна преференција у српском друштву. Друго питање обухвата
контроверзе око тога ко чини и/или треба да чини социјалну базу
социјалдемократије у Србији. И најзад, трећу, кључну и стратешку
„организациону“ загонетку садржи питање да ли је могућа еволу
ција од (фрагментираних) партија, али и синдиката и других ор
ганизација цивилног друштва, ка јединственом покрету. На крају,
као неку врсту одговора, или тек идеалтипског модела, нудимо пет
теза о делатној посткризној социјалдемократији.
Кључне речи: левица, социјалдемократија, криза, вредности, структура,
покрет

На изборима у Србији одржаним у марту 2014. странке (са
мо) прокламоване левице нису успеле да освоје поверење ни 30%
од свега 58,9% грађана с бирачким правом који су то своје право
и искористили. Оно што је посебно интересантно је чињеница да
11
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је то укупан збир гласова које су добиле три (СПС-ПУПС-ЈС, ДС,
НДС), односно, ако рачунамо и допринос Љајићевог СДПС листи
око СНС, чак четири супротстављене изборне листе. Једини на
чин да избегнемо да се одмах нађемо усред диспута о томе ко је
све крив за овакво стање и шта јесте лево, а ко уопште није на
левици, је да пођемо од заједнички дељеног, односно минималног
критерија за припадање умереној левици чији је социјалдемокра
тија најрелевантнији репрезент. Савременој социјалдемократији
по нашем суду припада свако залагање за политичко уоквирење
тржишта које за циљ има развој, али и солидарност и социјалну ко
хезију – укључив и превентивно социјално деловање и редистри
бутивне функције државе. Минимални умерено леви пројекат тако
практички подразумева, овога пута на планетарној равни: ректи
фикацију (исправљање) друштвених неједнакости; наглашавање
значаја јавних добара, као што су образовање, здравство, трансфе
ри и услуге социјалне политике; редистрибуцију ризика, богатства
и друштвене моћи у циљу стварања егалитарнијег друштва; при
знавање родне једнакости и поштовање разлика међу расама, рели
гијама и културама.1)
Ово одређење свакако неће задовољити радикалније групе
унутар умерене левице, али зато обухвата водећу социјалдемо
кратску или социјалнолибералну политичку струју, као и основ
ну матицу синдикалних и других организација цивилног друштва
(ОЦД). Оно, истовремено, нуди и најмањи заједнички именитељ за
одговор на аргументе кључног политичког такмаца – доминантне
неолибералне мантре.

1. АКТЕРИ „СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ“
ЛЕВИЦЕ У СРБИЈИ
Када је о Србији, али и о земљама у окружењу у статусу кан
дидата за пријем у ЕУ, реч, отвара се у великој мери спорно пита
ње ко чини левицу, или стриктније, да ли ње уопште и има, осим
маргиналних група и појединаца „чувара ватре“. Притом, одговор
у највећој мери зависи од критерија од кога се полази: јесу ли то
1) За европске социјалдемократе, Нова социјална Европа заправо је: Еколошка Европа са
више послова и бољим пословима – Инклузивна Европа – Европа која учи – Европа ко
ја ствара – Кохезивна Европа. Партија европских социјалиста (ПЕС) сматра да у новој
глобализованој економији Социјална Европа може бити остварена само ако се поступно
гради на избалансираним основама које чине три стуба: конкуренција (која стимули
ше) – сарадња (која ојачава) и солидарност (која уједињује). PES, Statutes of the Party of
European Socialists, adopted by the 7th PES Congres, Porto, 7-8 December 2006, Brussels.
Internet: http:/www.pes.org.downloads/PESStatutes2006EN.pdf. 22/07/2014.
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програмски садржаји и документа, заводљиво политичко (само)
одређење, или ефективна (недоследна) пракса различитих актера
и њене консеквенце по квалитет живота грађанки и грађана.
Ако одговор на питање о актерима и могућностима социјал
демократске левице, поред констатовања стања, за амбицију има
и стратешко „суочавање са будућношћу”, онда се у игру мора уве
сти и мера (не) испуњености следећа четири критерија: (1) оства
реног степена обједињености и утицаја; (2) ослонца на европске
партнере и организације; (3) интерне и екстерне демократичности
и отворености за сарадњу са другим актерима на левици, као и (4)
ослоњености на вредности и активитет грађана.
Пре сваке понуђене аргументације формулишемо полазну
тезу да су наше, самопрокламоване партије социјалдемократске
левице, али и синдикати и НВО, бескрајно фрагментиране и поде
љене на оне на власти и оне у опозицији тој власти. Истовремено,
исте једва да су у пракси ишта више од патронажних удружења без
јасног социјалног и политичког идентитета. Најбољи тест за меру
њиховог левог усмерења су, рецимо, ефекти њихове партиципације
у власти на остварење вредности солидарности и социјалне кохе
зије, на једној, и величина стечене имовине њихових функционе
ра, на другој страни. Или пак „квантни скок” произведених подела
и заокрета који обесхрабрује присталице, укључив и последњу по
делу демократа на ДС и НДС.
О логици, критеријима и динамици партијских подела у Ср
бији писали смо у другим својим радовима.2) На овом месту, кон
статоваћемо да деведесетих година XX века, на почетку процеса
политичке плурализације, на простор умерене левице претендују
два оштро супротстављена блока: 1. први, владајућа, ксенофобич
на, демагошка, шовинистичко-социјалистичка псеудолевица (СПС,
ЈУЛ); 2. други, унутар опозиције окупљено грађанско-демократско
(ДС, ГСС) и слабо, социјал-либерално крило (ЛСВ, СДУ, СДП).
Након промена 2000, поступном програмском еволуцијом и де
мократа и социјалиста, тј. настојањем да се препозиционирају на
простор социјалдемократије, као и паралелним процесом улажења
СПС у проевропски политички mainstream, дошло је до међусоб
ног приближавања, чак коалиционе сарадње у периоду од 2008. до
2012. Промена коалиционих партнера на првим наредним избори
2) Зоран Стојиљковић, „Социјалдемократија у Србији – простори, шансе и могућности“,
у: Брана Марковић и Зоран Стојиљковић, Социјалдемократија и социјалдемократске
странке, Службени гласник, Београд, 2007; Зоран Стојиљковић, Партијски систем Ср
бије, Службени гласник, Београд, 2008; Зоран Стојиљковић, „Политичке фамилије у
европском парламенту“, у: Политичке групације у Европи, Гордана Пилиповић и Зоран
Стојиљковић (ур.), КАС и ЕПУС, Београд, 2011(а).
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ма говори, међутим, у прилог оцени да се радило тек о тактичкој
опцији за запоседање власти, а не о стратешком политичком избо
ру. Томе су у великој мери допринели и катастрофални економски
и социјални ефекти „социјално одговорне“ владе, неадекватно ре
аговање на избијање кризе и раширена корупција.

1.1. Синдикати и политика
Класична учења нам говоре да су синдикати кључне органи
зације запослених, пре свега радништва, које у заступању њихо
вих интереса пружају изборну подршку најчешће странкама леви
це. Истина, тај однос није никада претерано романтичан: нити су
синдикати и њихово чланство једина, па ни најбројнија страначка
клијентела, нити су опет сви синдикално организовани грађани
убеђени левичари или социјалдемократе. Уосталом, иако су, у ста
билним друштвима и ситуацијама, социјалне и економске теме нај
важније, оне никада нису и једине теме које производе политичке
поделе у друштву.
Србија је пластичан пример свих негативних тенденција ко
је се могу видети у државама пост-социјализма. Штавише, таквом
стању је одлучујуће допринела управо самопрокламована левица:
најпре је (шовинистичка) левица у виду СПС сносила највећу од
говорност за рат и изолацију земље, а онда су еврокомпатибилне
елите, од којих се неке позивају на социјалдмеократију, кроз „по
литички оријентисани капитализам“ (Макс Вебер) додатно раз
властиле и осиромашиле друштво. За четврт века вишепартизма
направљен је пун круг: цинична игра политичке фортуне учинила
је да Србију данас у Европу враћају они који су је извели из света.
У таквом контексту, не чуди чињеница да пред изборе сва
ка изборна листа има по неку (патуљасту) социјалдемократску
странку и некакав синдикат који за једно или два пролазна места
на посланичким листама нуде своју подршку. Партнери се притом
мењају по принципу: ко да више. Изборни савез АСНС са тржи
шно-фундаменталним ЛДП, или пак трансфер Слоге од социјали
ста ка ДС, која је пак са своје стране до недавно сарађивала са
синдикалистима из Конфедерације, само су неки од локалних па
радокса. Парадокса због којих изборна сцена у Србији неодољиво
подсећа на вашариште или провинцијски базар.
Фрагментираној, пренасељеној и идеолошки конфузној пар
тијској понуди одговара иста таква синдикална тражња, при чему
сваки политички „способан купац“ може за мандат-два у парла
менту купити све оне који се не усуђују да сами уђу у изборну
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арену, или једноставно не могу да стекну статус релевантног и ре
презентативног синдиката. Србија тако очито спада у ред држава
са плитким, неразвијеним и нестабилним политичким тржиштем.
Недиференцираној тражњи коју образује велика већина сирома
шних, незапослених и фрустрираних (дугим пропадањем земље)
грађана, одговара преобимна понуда импрегнирана демагогијом и
наводном бригом за „обичног“ човека, као и високофреквентним
инсистирањем на солидарности и социјалној правди: наравно, са
мо на плану нападног вербализма.

1.2. Политичко поље
Када је о партијском и, општије, политичком пољу реч, на
програмској равни анализе, могу се чак и детектовати релативно
јасне линије поделе на левицу, центар и десницу. Такве програмске
разлике, ако се сада ограничимо на економски елемент, постоје у
луку од тржишно изразито пролибералног ЛДП, до „социјално од
говорне“ коалиције предвођене СПС. У пракси, међутим, када би
ло која од српских партија дође на власт, независно од идеолошког
предзнака, креће стампедо у трци за позиције партијских комесара
на челу јавних предузећа и установа.
Истини за вољу, политички предузимачи у земљама перифе
рије су притом на ветрометини између гласача и захтева домаћих и
међународних спонзора. Простор и садржаји вођених јавних поли
тика, укључив и „социјално одговорну владу“ коалиције демокра
та и социјалиста, парадигматичан су пример за тврдњу социолога
Ивана Крастева да све странке и коалиције на Балкану у време из
бора уђу у страсну љубавну везу са (сиромашним) бирачким те
лом, а када дођу на власт ступају у брак са међународним финан
сијским организацијама.3) Бирачи на националним изборима дакле
могу да мењају номенклатуре на власти, али не и кључне елементе
глобализоване економске и социјалне политике.4)
Треба нагласити да проблем Србије и земаља у региону, које
улазе у исцрпљујућу трку да пружањем све већих погодности при
3) Иван Крастев, Замка нефлексибилности, БФПИ, Београд, 2004.
4) Уместо било каквог „упутства за употребу“ гласачког листића, грађанке и грађани би
могли добро да промисле и потраже одговоре на питања: Ко су политички спонзори
неуспешних приватизација? Ко је и кроз које механизме омогућио „успешним“ пред
узетницима да уруше националне банке са већинским државним капиталом? Којим
линијама су без икакве контроле и процена дељене субвенције и развојни кредити? За
што најбогатији не плаћају порезе у земљи и зашто ни „социјално одговорне“ власти у
Србији нису увеле прогресивно опорезивање уместо да се кроз нпр. „солидарне порезе“
опорезују и зараде од „читавих“ 500 евра? Ко се прославило скечом да ће лакше от
пуштање аутоматски довести и до лакшег запошљавања, као да запошљава закон, а не
успешни развојни пројекти и стратегије?
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вуку стране инвестиције, није, како се то често у јавности може чу
ти, „презаштићено“ радништво, већ одсуство правила игре, слабо
антимонополско законодавство и „политички капитализам“, одно
сно, богаћење уз присуство и помоћ власти. Крајњи циљ ове логи
ке је повратак у стање „климатизираног“ Римског царства: већина
је колико-толико збринута и пружене јој су гладијаторске услуге
учесника у разним воајерским игрицама и ријалити шоуима. Исто
времено, без релативно извесног посла, грађани су суочени с опа
сношћу да морају перманентно да буду доступни потенцијалном
послодавцу и да временом пристају и на понижавајуће понуде.
Овај кратки преглед могли бисмо да закључимо констатаци
јом да, оваква каква је, „социјалдемокартска“ левица у Србији, и не
само у њој, нема никакву будућност.
Актери на тој левици, посебно наком избора 2014. године,
морали би да озбиљно искалкулишу меру и коначне ефекте своје
логике коалиционог преживљавања и боравка у власти (пре све
га, Љајићева СДПС, али и коалиција око СПС). На другој страни,
још се радикалније намеће потреба, унутар изборних губитника
из редова ДС, за темељно стратешко, идентитетско и кадровско
преобликовање у наредих годину-две на „опозиционој умереној
левици“.5) Постојећи сценарији и извођачи су очито прешли своје
зените и мала је вероватноћа да ће донети нешто битно другачије
и боље.
Дугорочно, остаје да се види и какву ће улогу у овим проце
сима имати грађанске иницијативе и „покрети оспоравања“, који у
послу „надзирања демократије“ обједињују невладин сектор, син
дикате, аутономне медије и академску заједницу: наравно, када и
они сами досегну довољан ниво демократског пркоса. Тек заједно
и свесни своје снаге, ови актери ће моћи да омеђе, контролишу и
усмеравају поље политике. Надгледање демократије претпоставља
избор политичких посленика од стране грађана а не политичких
олигархија, али и пун увид у њихове радне биог рафије и имовин
5) Изборни неуспех резултат је чињенице да су највеће промене настале у структури не
кадашњих присталица ДС. Најпре, највећи део оних који су гласали за ову политичку
опцију пре годину и по дана, њих 51%, сада кажу да су неодлучни или да не желе да
партиципирају на изборима. Оно што је још поразније за ову политичку опцију је чи
њеница да је само 17% оних који су пре две године гласали за ДС рекло да ће поново
гласати за ову политичку опцију. Остатак „одливања“ гласова био је усмерен на две по
литичке опције: НДС И СНС. Ка НДС је отишло 14% некадашњих присаталица ДС, што
је и очекивано са обзиром на разлаз са бившим лидером ове странке Тадићем, који је
сада лидер НДС. Међутим, сваки осми бирач ДС је прешао на „супротну“ страну изја
вом да планира да гласа за СНС. Све ово је довело ДС на ивицу изборног цензуса, а свој
парламентарни статус највероватније дугују процесу у коме се један проценат оних који
су рекли да размишљају за кога да гласају вратио свом ранијем изборном опредељењу.
Ђорђе Вуковић и др., Демократија , поверење и партиципација, Цесид, Београд, 2014.
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ске карте. Паралелни искорак чини и отварање политичких инсти
туција за грађанске законодавне иницијативе, цивилну контролу и
надзор, јавне расправе и праксу јавних слушања, а не за тек њихову
пародију у виду наручених удворичких памфлета.

2. МЕРА ПРИХВАЋЕНОСТИ ВРЕДНОСТИ ЛЕВИЦЕ
За озбиљније стратешке студије неопходно је, међутим, од
говорити на цели низ питања. Прву, најширу претпоставку за при
чу о будућности левице у Србији нуди одговор на питање: у којој
мери је левица, тј. прецизније, њене различите струје, прихваћена
као културна и вредносна преференција грађанки и грађана?
Полазни став који настојимо да аргументујемо на примеру
Србије, а који чини се да има готово универзално значење, је став
да, према испитивањима јавног мњења, становништво и даље ве
рује у традиционалне идеале социјал-демократије, као и да жели
да живи у егалитарним друштвима попут Шведске.6) У том контек
сту, парадокс који је на делу веома добро детектује теза Имануел а
Валерштајна да социјалдемократија представља данас више кул
турну преференцију, него релевантни социјални покрет.7)
Од периода оловног продора неолиберализма све до данас,
идеја једнакости и нетржишна схватања социјалне правде су се
ипак успела одупрети покушајима економске рационализације.
Грађани тврдоглаво одбијају да одустану од идеје о социјалној или
„моралној” економији, унутар које би поседовали права која су
бар једнако важна као тржишни исходи. У ствари, тамо где има
ју прилику, као што је имају унутар формалне демократије која
функционише, грађани инсистирају на предности друштвеног над
економским, као и на заштити друштвених дужности и обавеза од
тржишних притисака ка већој „флексибилизацији” рада. Ради се
о стању духа који је још 1944. године Карољ Полањи у свом ка
питалном делу „Велика трансформација“ описао као „контра-по
крет“ против комодификације рада.

2.1 Демократски дефицит
Ако бисмо покушали да кратко сумирамо налазе бројних,
али сегментираних и релативно тешко упоредивих истраживања,
те одгонетнемо расположења и ставове грађана Србије, прво мо
6) Richard Wilkinson and Kate Pickett, The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies
Stronger, Bloomsbary Press, London, 2009.
7) Imanuel Wallerstein, Does Social-Democracy Have a Future?, Internet, www.iwallerstien.
com/does-social-deminocracy-have-a-future/, 01/07/2014.
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рамо да констатујемо двотрећинско незадовољство функциониса
њем демократије, оствареним ефектима приватизације и општим
стањем прилика у друштву. Последња деценија донела је само још
један талас осиромашења: овога пута под управом „еврокомпати
билних” елита, спремних да спроведу даље неолибералне реформе
представљене као неопходан део процеса приступања Европској
унији.8) Последично, формална демократија, којој грађани налазе
доста мана (неодлучност, бескрајне расправе, слабо вођење при
вреде, слабости у успостављању реда) тек је за релативну већину
њих, „боља од свих других облика владавине”.
Истовремено, демократија је кључна вредност и високо ран
гирани циљ само ако је праћена економским развојем и излаже
њем већине становништва из зоне сиромаштва и незапослености.
Додатни проблем представља доминантно уверење да ми и нисмо
друштво и људи „зрели за пуну демократију“. Последично, ради
се о друштву неотпорном на њено ауторитарно искривљавање, де
магогију и „просвећени апсолутизам”, или заговарање владавине
чврстом руком брижног домаћина, тј. „меки патернализам”.9) Ко
начно, укрштањем и компарацијом налаза, на основу ЦеСИД-овог
истраживања из фебруара 2014. године, могло би се закључити да
су „непријатељи демократије“, тиме и социјалдемократије, поред
сиромаштва и необразованости и ауторитарност, национализам,
(верска) нетолеранција, централизам, конформизам и традициона
лизам.10)

2.2 Оправданост социјалних функција државе
Готово двотрећинска већина грађана, уз противљење при
ближно петине „тврдих” либерала, залаже се за социјално одго
ворну државу, односно за значајну улогу државе у збрињавању и
заштити сиромашних, старих, немоћних и незапослених.11) При
стајање уз политику државних социјалних трансфера је израз те
шке ситуац
 ије, али и наслеђене културе солидарности, па и раши
реног етатистичког синдрома. Сличан распоред снага постоји и у
погледу прихватања система бесплатног базичног образовања и
здравствене заштите.
8) Срећко Хорват и Игор Штикс, „Добродошли у пустињу транзиције! Постсоцијализам,
Европска унија и нова левица на Балкану“, у: Криза, одговори, левица: Прилози за један
критички дискурс, Роза Луксембург Штифтунг, Београд, 2013, стр. 199-201.
9) Зоран Стојиљковић, „Партијска сцена Србије“, у: Политичке групације у Европи, Горда
на Пилиповић и Зоран Стојиљковић (ур.), КАС и ЕПУС, Београд, 2011(б), стр. 100-104.
10) Ђорђе Вуковић и др., op. cit., 2014.
11) Зоран Стојиљковић, op. cit., 2011(б), стр. 257-259.
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Уз сва поједностављивања могло би се, на основу налаза Це
СИД-овог истраживања из фебруара 2014. године, закључити да
удео тржишних либерала, зависно од позитивног или негативног
усмерења формулације питања, варира негде око петине испита
ника. Толико је оних којима је најбоља тржишна економија (17%),
који се у потпуности слажу са тврдњом да само најсиромашнији
треба да добију помоћ (20%), да држава не сме да се даље задужу
је да би свима помогла (29%), да запошљавање треба препустити
тржишту и закону понуде и потражње (16%), односно да држава
не сме да се стара око отварања радних места и помоћи незапосле
нима (19%) .
На другој страни, приближно исти удео (око једне петине) је
и (нео) социјалистичких једначара и присталица јаке државе који
се залажу за планску економију (18%), безрезервно за помоћ свима,
даље задуживање, одлучно против закона понуде и тражње (17%)
и за државно планирање, а против су мита о слободном тржишту
(21%). Удео оних који не знају или не могу да дефинишу свој став
креће се око трећине, односно, зависно од питања, од нешто мање
од петине до чак половине анкетираних. Најзад, тек релативну ве
ћину чини трећина грађанки и грађана који заузимају умерену со
цијалдемократску, или још пре социјал-либералну позицију.12)
На другој страни, кризом долази ефективно и до опадања
прихваћености вредности солидарности и праксе исказивања со
лидарности, која је једна од кључних вредности левице.13)
На основу налаза бројних истраживања, могли бисмо да
формулишемо претпоставку да у легалне и легитимне, већински
прихваћене, социјалне димензије демократије и пожељне функци
је социјално одговорне државе (на чему инсистира социјалдемо
кратија) спадају умерене редистрибутивне стратегије усмерене ка
редуковању и искорењивању сиромаштва, незапослености и соци
јалне изолације. У исти ред иду и гарантовање базичних образов
них и здравствених услуга и стандарда који омогућавају присто
12) Вид. шире у: Зоран Стојиљковић, Поверење, партиципација и протести, ЦеСИД, Бео
град, 2014.
13) Преглед вредности за које се залажу чланови синдиката из 2013. године, показује јасно
опадање солидаристичке оријентације. Оријентација према солидарности, истина, је
сте широко распрострањена у Србији, али у знатно мањој мери него, рецимо, социјал
на сигурност или егалитаризам. Оријентацију према солидарности прихвата тек нешто
преко половине радника. На другој страни, уз скоро трећину испитаника (31%) који су
неодл учни по питању солидарности, приближно сваки шести запослени показује одбој
ност према солидаризму. Истовремено, посебно је раширена ауторитарност, вредност
у супротности са циљевима и основним постулатима (демократске) левице. Војислав
Михаиловић, Социјани капитал и организацијски  капацитети синдиката, мастер рад,
Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр. 34.
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јан, човека достојан квалитет живота. Дакле, простор консензуса
унутар уског маневарског простора „тегобне транзиције“, могу
ће је градити око, бар начелног, прихватања тржишне економије
са уграђеним социјалним корективима, односно око прихватања
европског социјално-тржишног модела.

2.3 Актуелне политичке поделе и идентитети
Политички профилирано и освешћено виђење пожељног
обима (редистибутивних) функција државе је тек само један, у Ср
бији не и најважнији, аспект политичких и вредносних подела.14)
Последично, изразито сложену политичко-културну мапу Срби
је показује, рецимо, ЦеСИД-ово истраживање из фебруар а 2010.
године, на основу којег би се грађани Србије могли поделити на
оне који су ослонац променама и реформама: модернисте (19%),
конзервативце који се модернизују или „модерне“ конзервативце
(19%), и на оне који им се објективно супротстављају: аутократе
(21%) и националисте (15%). Налази овога истраживања показују
и да је просечни грађанин Србије национално толерантни (71%)
традиционалиста (64%), који је пре за децентрализацију ( 39% vs
27%) и ЕУ (39% vs 25%) него против њих, при чему има озбиљне
дилеме око прихватања тржишне привреде (31% за и 21% против,
уз готово половину уздржаних) и хомофобичан је (49%, уз петину
толерантних и трећину неодлучних). Још индикативнији су налази
о мери прихватања конкурирајућих политичких идеологија: соци
јалдемократске, демохришћанске, конзервативне, либералне, као и
национализма и комунизма. Унутар мање од половине грађана која
је доспела до каквог – таквог концептуалног разумевања полити
ке, убедљиво највише њих (2/5), преферира социјалдемократију.15)
14) Настојећи да прецизније одреди структуру и садржаје идеологије Липсет је, у свом кла
сичном делу Политички човек, дефинисао дводимензионалну структуру политичких
вредности на темељу разликовања економских вредности (које се односе на дистрибу
цију богатства и прихода у друштву) и културалних вредности (односе се на индиви
дуалне слободе и социјални поредак). Културалне и економске вредности се могу наћи
у различитим рекомбинацијама што дакако поље политике и политичких идеологија
чини сложеним и аутономним. Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Bases
of Politics, Doubleday & Company, New York, 1960. У прецизнијој анализи полтичкокултуралних склопова, бројни аутори истичу како се у емпиријским истраживањима
најчешће поистовећују вредности традиционалног морала (конзервативно гледиште на
односе између полова, сексуалност, живот и смрт) са ауторитарним тенденцијама (ко
је имплицирају аверзију према културалној различитости и ригидну концепцију соци
јалног поретка). Сматра се на темељу тих налаза да су и морални традиционализам и
ауторитарност повезани, пре свега са десницом у политичком спектру, што наравно не
значи и да није могућ, па ни редак спој традиционалног ауторитаризма са (левичар
ским) егалитаризмом у расподели добара.
15) Дошло се и до налаза који показују да се ДС темељи на подршци грађана модерниста
и модерних конзервативаца: они чине 4/5 изборног резервоара ове странке. Подршка
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На другој страни, резултати истраживања код нас потврђују
тезу о слабој, кризом чак опадајућој, раширености, поделе левица
– десница у Србији.16) Међутим, како објаснити чињеницу да соци
јалдемократски пројекат јесте доминантан, али не и партије (само)
прокламоване леве оријентације.

3. КОНТРОВЕРЗЕ ОКО ТОГА КО ТРЕБА ДА
ЧИНИ СОЦИЈАЛНУ БАЗУ ЛЕВИЦЕ
Описани вредносни и политичко-културни расцепи говоре у
прилог тврдњи да је кључни проблем остваривања јединства на
политичкој и цивилно-друштвеној социјалдемократији (и на наци
оналној и на глобалној равни), хармонизовање напетости и обје
дињавање интересне матрице и гласачких опредељења образоване
средње класе и радничке класе. Космополитска средња класа се
очито денационализује, док национ
 ална држава остаје кључ колек
ЛДП долази доминантно из редова модерниста, а СПС из редова аутократа. Присталице
СРС долазе готово искључиво из редова националиста и аутократа. Присталице СНС и
ДСС су у пуној мери располућене, при чему су ипак аутократе и националисти бројни
ји од модерниста и модерних конзервативаца. Срећко Михаиловић и др., Вредности и
идентитетети грађана Србије у контексту европских интеграција, ЦеСИД, Београд,
2010, стр. 17-18. Иначе, највиши удео социјалдемократа у укупном броју присталица
има ДС (32%), а за њима следе, помало неочекивано, ДСС и Г17 плус (са по 29%). Дру
га, „резервна“ идеологија присталица ДС и Г17 плус је либерализам (10-14%), а сим
патизера ДСС демохришћанство (12%). Присталице СПС су готово потпуно подељене
између прихватања комунизма и социјалдемократије, уз нешто ипак већи удео неокому
ниста (27% vs 24%). Присталице СПО су „на равне части“ – по петина, подељене између
либерализма, соцјалдемократије и демохришћана. Унутар тек половине радикалских
гласача који могу да формулишу став изједначен је удео (по 15%) присталица соци
јалдемократије и националиста. Једино у случају присталица ЛДП социјалдемократија
је другорангирана идеологија. Унутар ЛДП либерализам је два пута више прихваћен
од социјалдемократског концепта (47% vs 23%). Срећко Михаиловић и др., Изградња
проевропске демократске културе кроз јачање капацитета креатора јавног мнења,
ЦеСИД, Београд, 2006.
16) Подаци добијени ЦеСИД-овим истраживањем (фебруар 2014.) показују наоко парадок
сално поновни изузетно висок раст удела (чак на 2/3: 66,5%) испитаника који нису у
стању да се идеолошки позиционирању или о томе немају став. Трећина која се опреде
љује је готово равномерно распоређена на центар (12%), десницу (11%) и левицу (10%).
Чињеница да се број оних који не поседују идеолошки компас са продубљењем кризе
значајно увећао, уз паралелни пад поверења и активизма, свакако је забрињавајућа са
становишта стабилизације партијског и политичког система и захтева своје објашњење.
Разлоге појави истовремене ниске политичке идентификације, поверења и (аутономног)
активизма, поред „вишка историје“ и „успешног“ хода из кризе у кризу, треба тражи
ти у чињеници да у државама попут Србије са неизграђеним цивилним друштвом и
слабим институцијама, елите делују под мањим ограничењима и лабавијим правилима
игре. „Кривац“ је, даље, и снажно наслеђе политичког персонализма који је врло при
сутан у Србији, што доказује и рејтинг лидера који премашује страначки у случајевима
Милошевића, Коштунице, Тадића и данас Александра Вучића. Бирачи у Србији као да
су у перманентној потрази за лидером у кога ће учитати своје поверење и на кога ће
пренети одговорност.
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тивног идентитета радништва. Кризе, перманентна преиспитива
ња и поделе, речито говоре о тежини настојања да се различити
актери и опције држе унутар истог организационог (партијског)
оквира или бар у оквиру стратешког партнерства на левици.
Рене Купер (René Cuperus) види три кључне опције за будућ
ност европске социјалдемократије:
Прву чини јасан избор да просветљена професионализована
средња класа буде основна изборна база. Она репрезентује будућ
ност „лаке“ или економије знања, растући је сегмент друштва и
концентрисана је у великим урбаним центрима. Истовремено, она
је и носилац једног оптимистичног, либералног и космополитског
погледа на мултикултуралну интеграцију и европску унификацију.
Такав стратешки социјални и политичко-културни избор би логич
но водио коалицијама са другим либерално-левим партијама, као
што су Зелени, социјални-либерали или данас пирати. Политичко
партнерство би се тицало заједничког пројекта око модела „флек
сигурног” тржишта радне снаге, европске политичке интеграције,
зелених технологија, индивидуалне аутономије или стимулирања
социјалних иновација. То би била практично ремодулација и наста
вљање Блеровог (Tony Blair) и Гиденсовог (Anthony Giddens) „тре
ћег пута“ које би задобило и подршку главницу феминистичких и
еколошких група. На другој страни, ова опција више да готово не
ма шта да понуди најсиромашнијима у земљама (полу) периферије
попут Србије, тако да ни уз најбољу, јединствену политичку стра
тегију не може да добије подршку више од петине бирача, односно
својевременог максималног учинка коалиција око демократа.
Друга опција би била избор онога што се назива „социјалде
мократија страха“, за коју Тони Џад (Tony Judt) сматра да је једина
социјалдемократија која има будућност (ако социјалдемократија
уопште има будућност).17) Она би била усмерена на то да поновно
задобије подршку традиционалне, али и нове флуктуирајуће рад
ничке класе, као и нове ниже средње класе и свих оних који зави
се од јавних програма социјалне сигурности и социјалне заштите.
Ова опција би се борила за заштиту и сигурност коју је обезбе
ђивала класична држава благостања. Била би екстремно критична
према тржишту, посебно његовом уграђивању у јавни сектор, али
и према ЕУ, тј. њеном тржишном наддетерминизму какав данас
постоји. Овакав социјални избор логично би водио ка тешњој са
радњи са популистима на левици и обновио би традиционалну са
радњу са синдикатима. Велико је питање, међутим, да ли ову улогу
уопште може да одигра коалиција око Дачићевих социјалиста?
17) Тони Џад, Тешко земљи, Пешчаник, Београд, 2014.
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Ради се практично о огромном социјалном резервоару који
чини надполовични део осиромашеног бирачког тела које је поли
тички флуктуирало између социјалиста и радикала, односно данас
напредњака. Њему, поред радништва припада и две петине испита
ника који се у ЦеСИД-овом истраживању18) из 2014. године иден
тификују са средњом класом на основу чињенице да им прибавља
ње хране, обуће и одеће нису проблем. Осећај припадања средњој
класи на основу чињенице да је неко сит и обучен нови је допринос
(пост) кризних прилика социолошкој теорији!
Трећу, обједињујућу опцију, Рене Купер, свестан готово „ма
ђионичарске“ сложености и изазова интегрисања, описује као
Houdini act којим се ствара широка коалиција радничке класе и
средње класе. У исти стратешки политички оквир треба сместити
флуктуирајуће и несталне раднике у сектору услуга (прекаријат)
са академски образованим професионалцима у новој економији
знања, као и просветљене, социјално емпатичне предузетнике са
у синдикате удруженим индустријским радницима.19)
Могуће решење за ову „квадратуру круга“, односно мост за
јединство радништва и средњих слојева гради се пре свега пре
ко универзалних програма јавних услуга унутар обновљеног и ре
дизајнираног друштва увећане социјалне кохезије и благостања.
Средња класа је, наиме, јака lobby група, надпропорционално за
ступљена у администрацији, извршној власти и јавним службама.
Све док су програми државе благостања јавни и универзални, сред
ња класа има витални интерес, али и реалну моћ, да их подржава,
шири и унапређује. Приватизовањем програма социјалне политике
јавни сектор остаје без кључног потпорног стуба и лагано се пре
твара у сервис за underclass – грађане другог реда, дакле за оне који
су без капацитета да ефективно заштите и/или развијају ове про
граме. Одбрана јавног добра и интереса, попут универзалног права
на доступност квалитетног образовања, здравствених услуга и со
цијалних сервиса је зато магистрални правац за креирање и одр
жање реформских социјалних и политичких коалиција у широком
луку: од социјал-либерала до неокомуниста и алтер-глобалиста.20)
То правило, дакако у много тежим условима, важи и за по
лупериферијске државе и друштва попут Србије. У Србији, ипак,
и даље опстаје дубинска подела на социјал-либерални ДС/НДС/
18) Ђорђе Вуковић и др., op. cit., 2014.
19) René Cuperus, The Three Options for Social Democracy, Internet , http://www.social-europe.
eu/2010/09/the-three-options-for-social-democracy/, 09/08/2014.
20) Мирослав Ружица, „Зашто је европска социјалдемократија у кризи: Пан-европска деба
та о будућности ЕСД, 2009 – 2011“, Политичке перспективе, бр. 3, 2011, стр. 100.
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ЛСВ, који углавном репрезентују средње слојеве, и, с друге стране,
СПС и његову коалицију, као представника транзициониих губит
ника, чију базу чине углавном ауторитарно-етатистичке категори
је. Постконфликтна и сиромашна Србија, за разлику од Словеније,
још увек нема релевантног представника у виду алтерглобалистич
ке, зелене и феминистичке левице.21)

4. ЕВОЛУЦИЈА ОД ПАРТИЈА КА ПОКРЕТУ
Истовремено, да би била делатна, социјалдемократска леви
ца мора поново постати социјални покрет, тј. мора да комуницира
и кореспондира кроз сложене форме дијалога с различитим поли
тичким опцијама, од социјал-либерала, преко радикалне, алтер
глобалистичке левице, па до сарадње са цивилнодруштвеним ак
терима: синдикатима („старим“) и новим друштвеним покретима,
репрезентима радништва и средње класе.

4.1 Покрет за демократске и социјалне
промене у Србији: мит или реалност
Ситуац
 ију у Србији, већ смо то констатовали, карактерише,
међутим, фрагментација политичке, синдикалне и цивилно-дру
штвене сцене, као и бројне поделе и спорови на интелектуалној и
академској левици. Кључни, деценијски изазов за социјалдемо
кратску левицу у Србији, поред стратегије изласка из кризе, чини
паралелно дефинисање стратегије за пут ка Србији као демократ
ској, правној, европској и социјално одговорној држави и друштву.
Насупрот томе, и под „социјално одговорним владама” је
на власт, не само у Србији, дошао конгломерат који чине политич
ке елите, са њима умрежени носиоци приватних и јавних монопо
ла, опслужујуће маркетиншке и медијске фирме, НВО које нису
способне да виде напетости између изборне демократије и неоли
бералне привреде, организовани криминал (неретко повезан кроз
прање новца са политичким и привредним елитама), и, коначно,
корумпирано судство и полиција.
Но, у одсуству ефективног алтернативног европског социјал
ног пројекта, политичке партије које се противе политичкој мантри
21) Вид. Манифест иницијативе за демократски социјализам, Ствар, бр. 5, 2013, стр. 271278. Иначе, на последњим парламентарним изборима у Словенији, коалиција Удружена
левица је освојила 6% гласова и с тим скором заузела четврто место, испред социјалде
мократа. Удружена левица иначе заступа отворено социјалистичке ставове и има соци
јалистички програм.
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о штедњи као да морају бити побеђене на националним изборима,
а и у случају да дођу на власт, како влада, тако и опозиција, пред
међународним финансијским институцијама морају се јавно и по
корно обавезати на „здраве финансије“, како не би у супротном
трошкови сервисирања националног дуга порасли. Кључни еле
мент ове стратегије штедње су рестриктивна фискална политика,
смањење плата у јавном сектору и смањење друштвене потрошње.
Пензије су посебно на мети. Ова стратегија наравно прикрива чи
њеницу да они који добијају подршку „међународне солидарно
сти” нису људи на улици, већ банке, домаће и стране, које би у
супротном морале да прихвате губитке, или да смање профите.
Када је о „обичном“ грађанину реч, он ће консолидаци
ју државних финансија платити својом приватном уштеђевином,
смањењем јавних давања, редукцијом јавних услуга и, у крајњем
случају, умањењем реалне зараде или отпуштањем. Наравно, цена
нерационалности, куповине социјалног мира и дуго одлаганих ре
форми се свакако мора платити. Само је питање да ли је могу и да
ље плаћати млади без перспективе, незапослени и гро запослених
и пензионера доведених на руб егзистенције? Или је ред за наплату
дошао на политичку касту, монополисте у милости власти и пар
тијске комесаре на челу јавних предузећа и установа?
Све до сада предузимане мере селективно дељених и поли
тичким критеријима вођених субвенција имале су ефекат тренут
ног гашења пожара. Једини излаз је у расту производње, реинду
стријализацији и истовременом кресању нерационално умножених
саветничких места за партијске одабранике. Средства да се циљ
оствари су одржива и ефективна дугорочна развојна стратегија ба
зирана како на пореској политици која ће стимулисати отварање
нових радних места, тако и на већим порезима на имовину.

4.2 Политички капитал грађана Србије
Једна од најтежих последица политичке неодговорности је
губитак социјалне енергије и раширени, цинични став грађана да
је укључивање у било какве форме аутономне активности бескори
сно. Међутим, „избори без правог избора“, могу, од стране грађа
на, бити схваћени као лажни, што ће за исход имати, осим растуће
апатије, и успон десне демагогије и/или нереде на улицама.
У периферијским политичким културама преовлађује наиме
однос претежног неповерења према носиоцима импута: медијима,
синдикатима, организацијама послодаваца, невладиним организа
цијама и, посебно, према политичким партијама. Поверење у њих
је чак ниже од поверења у традиционалне државне институције,
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односно „субјекте оутпута“: војску, полицију, па и владу и упра
ву. Неретко, социјалне односе, политичко понашање, па и логику
изборног опредељења у овим, у великој мери, још традиционали
стичким друштвима карактерише стил понашања и вредновања ко
ји друштвене циљеве, норме и институције подређује и посматра
кроз оптику фамилијарних, пријатељских и завичајних и етнич
ких веза: „аморални фамилизам“ (Edward Banfield). Аморални фа
милизам се успоставља као сметња широј јавној партиципацији и
представља истовремено основ политичкој корупцији.
Главни утисак, који је у великој мери емпиријским налази
ма потврђен, наводи нас на размишљање да је у Србији и међу
грађанима и међу цивилним и политичким актерима, кризом само
ојачано доминантно стање менталне располућености, политичког
метежа и идеолошке какофоније. Након петооктобарских промена
присутан је феномен повлачења грађана из јавне сфере, што свака
ко лимитира и њихов утицај и даљу демократску трансформацију
друштва. Разлоге за пасивизацију грађана и одрицање од цивили
зацијски потврђених грађанских права треба тражити, пре свега,
у раширеном незадовољству транзиционим променама започетим
5. октобра 2000. године. Политички сукоби унутар „реформских“
политичких елита, картелизација политике и раширена расподела
политичког плена уз пратећу корупцију, праћени ширим социјал
ним разлозима – кризом и поновним увећањем сиромаштва и со
цијалне искључености, у основи су аномије и створеног осећаја
дезоријентисаности.
Последица тога свакако је и схватање грађана да је укљу
чивање у било какве форме активности узалудно. Њихово повла
чење није, међутим, решење за друштвену и политичку кризу у
којој се данас Србија налази. Да би се успешно спровео пројекат
демократизације, у вредносном систему једног друштва мора по
стојати норма да се демократија живи као облик свакодневног жи
вота.22) То би истовремено значило да се мора створити друштвена
клима и култура у којој мреже контаката, активности и утицаја (тј.
социјални капитал), не би били привилегија тек десетине станов
ништва из редова транзиционих добитника. Скандинавске земље,
у којима развијен социјални капитал и генерализовано поверење
у људе иду руку под руку са благостањем и високим нивоом јед
накости, вероватно су најбољи пример и илустрација реченог у
савременим условима.
22) Зоран Ђинђић, „Улога невладиних организација у демократском друштву“, у: Будућ
ност цивилног друштва у Србији, Жарко Пауновић (ур.), Милениум, Ниш, 2007, стр. 17.
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На овом месту се логично отвара питање како укотвити и
ојачати демократске вредности и дух толеранције и дијалога у Ср
бији?
Део одговора лежи у опредељењу да се, наравно узимајући у
обзир особен друштвени контекст и саму демократску праксу, про
мовишу и шире и базичне демократске вредности. Програматску
основу, као и методско упориште за ову „просветитељску“ пози
цију пружа уверење да у политичкој култури и њеним основним
вредносним садржајима ваља тражити саме основне подстицаје
политичког деловања грађана, у чему се огледа њен непроцењив
значај за укупне политичке и друштвене процесе. За област (соци
јалдемократског) политичког образовања, кључне су три димензи
је политике: (1) однос политике и демократије, (2) однос грађан
ства и (плуралних) идентитета и (3) схватање односа кохезије и
различитости у друштву.23) Отварањем питања утемељења и раз
воја демократског дискурса и плуралног и дијалошког грађанског
идентитета и културе, као и критичком ренесансом и обновом духа
солидарности и социјалне кохезије, Србија и њени грађани и поли
тички актери на социјалдемократској левици себи отварају шансу
да изађу из стања летаргије и духовне, па и политичко-идеолошке
провинције.

5. ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ: 
ПЕТ ТЕЗА О ДЕЛАТНОЈ ПОСТКРИЗНОЈ ЛЕВИЦИ
Уместо стерилног и претенциозног покушаја да формулише
мо заокружени и затворени систем препорука или закључака, на
овом месту ћемо се ограничити на скицирање пет радних хипоте
за о могућим путевима превазилажења кризе српске левице која
пледира да буде социјалдемократска, а који могу имати и начелни
карактер.
Прва теза: У формулисању пожељног и одрживог модела
промена нужно је поћи од глобалне, или бар европске посткри
зне перспективе. „Социјалдемократија у једној засебној земљи”
напросто више није могућа, ако је икада и била. Искуство једне
Француске у временима владе Народног фронта или првог соци
јалистичког председника Франсоа Митерана (François Mitterand),
али, по свему судећи, и садашње Оландове (François Hollande)
социјалистичке власти, говори о некој врсти усуда или политичке
23) Владимир Вујчић, „Политичка знаност и политичко образовање“, Политичка мисао,
вол. 38, бр. 2, 2001, стр. 87.
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драме изоловане социјалдемократије на власти која има класичну
троделну структуру. У првом чину, (коначно обједињена) левица
долази на власт на таласу огромне енергије и ентузијазма маса и
формулише и чак почиње да предузима радикалне промене. У дру
гом чину, суочене са непријатељским спољним окружењем и бегом
или опструкцијом домаћег капитала, снаге левице почињу да раз
водњавају пројект промена и пролонгирају његову примену. На
крају, долази или до губитка власти услед опште деморализације,
жестоких унакрсних оптуживања, репресије и великих политич
ких расцепа, или до либералних скретања и „одлагања“ преласка
на социјализам.24)
Друга теза: За долазак социјалдемократске левице на власт
неопходни су отворен дијалог и стратешко јединство свих стру
ја реформистичке политичке левице у различитим (ин)директним
политичким и изборним аранжманима. Не морају све групације
левице након избора ући по сваку цену у владу, могу је подржава
ти и из парламентарних клупа. Но, ситуација у којој је део левице
на власти а део у опозицији, сигурно води у политички и друштве
ни ћорсокак.
Трећа теза: За стабилизовање промена неопходни су дија
лог и координација акција цивилне и политичке левице. И српско
искуство потврђује неопходност синергије деловања протеста и
ефективне политичке опције као (пред) услова промена. Никакви
протести, ма како били добро организовани, не могу успети без по
стојања довољно утемељеног политичког кишобрана за промене.
На другој страни, кључне политичке промене захтевају како подр
шку и премоћ у јавним расправама (културну и идеолошку хегемо
нију у грамшијевском смислу), тако и грађанску кураж и освајање
слободе кроз протесте на улици.
Четврта теза: Да би дошло до промена у ширем друштву,
мора паралелно доћи и до интерне демократизације партијских
структура, при чему демократски метод надилази организацијске
мреже и чланство.25)
24) Ивица Младеновић, „Покушај социјалдемократије у једној засебној земљи: случај
Француске“, у: Левица у посткризном контексту, Зоран Стојиљковић (ур.), ФЕС, Бео
град, 2013, стр. 79-80.
25) Добру илустрацију овакве праксе представљају прелиминарни унутарстраначки избори
за председничког кандидата одржани 2012. године унутар француске Социјалистичке
партије (ПС). У изборну утакмицу ушло је, са својим посебним платформама и кампа
њама, 6 кандидата и кандидаткиња, представника различитих струја и фракција у ПС.
Посебно занимљива чињеница је да су право гласа, осим чланова партије (њих око 200
000) имали и сви Французи који се сматрају припадницима левице, од којих је њих око
3,5 милиона и искористило то право: дакле готово осамнаест пута шире тело од формал
них чланова странке. На крају, у другом кругу, победио је Франсоа Оланд, који је након
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Пета теза: На дневном реду је заправо формирање парти
ја – покрета. Мрежна, хоризонтална природа нових медија омогу
ћује поново, као у временима секција и кружока, интерни дијалог
и расправе. Тиме се уједно надилазе два доминантна дефанзивна
модела: хијерархизовано и стерилно бирократско одлучивање, али
и модел маркетиншких франшиза у коме чланство само пасивно
следи упуте маркетиншких магова и страначких изборних штабо
ва.26) Наду буди сазнање да у мери у којој прелазимо из телевизиј
ског доба у доба друштвених мрежа, ера једносмерне комуникаци
је када смо имали само да примимо поруке мудрих вођа постепено
нестаје. За оне који су одрасли на друштвеним мрежама дијалог
је природно стање, а границе између гласача, активиста и лидера
постају све замагљеније. Посао неких нових партија – покрета, ни
је (само) да освоје изборе сваке четири године, већ да стално под
стичу своје присталице да се крећу континуинираном линијом од
пасивне подршке, преко активног заговарања, до локалних лидера,
стално градећи кредибилитет кроз нове иницијативе и перманент
но отворени дијалог. Притом, четири основна идентификацијска
циља стратегије деловања чине: (1) доследна, „љубоморна“ од
брана корпуса људских права пред изазовима њихове „флексиби
лизације“, (2) економски и еколошки одржив развој са солидарно
шћу и кохезијом као кључним развојним социјалним циљевима,
(3) подруштвљавање представничке демократије и партиципација
у одлучивању о сопственој судбини и, посебно (4) ректификација
(исправљање) неоправданих друштвених неједнакости.
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Zoran Stojiljkovic, Ivica Mladenovic
“SOCIAL DEMOCRATIC” LEFT IN SERBIA: 
ACTORS AND POSSIBILITIES
Resume
In this paper, we intend to provide an analytical and „cool hea
ded“ answer to the ques tion of actors and chances of the „social democ
ratic“ left in Serbia, especially now, in the atmosphere of its post-elec
toral defeat. This question is highly contaminated both with political
and normative prejudice. Starting with the minimal common ground of
the moderate left and the mapping of its main actors in the field of po
litics and trade unionism, we sought to answer that question by seeking
to solve three key riddles.
The first riddle consists of the dilemma about the measure in
which social democracy has been accepted as cultural and normati
ve preference in Serbian society. Based on the analysis of numerous,
but relatively segmented, surveys, difficult to compare, we reached the
conclusion that Serbia’s population still believes in some of the basic
concepts of social democracy, as well as that it desires to live in more
egalitarian societies, such as Sweden. The citizens stubbornly persist in
their refusal to give up the idea of a social economy, within which they
would have rights, which are – in the very least – equally important as
the outcomes of the market. In the briefest, the citizens are shown to
insist on the supremacy of the social over the economic, as well as the
protection of social duties and obligations from pressures of the market
towards an ever greater labour flexibilisation. The result is that the ma
jority of conscious citizens of Serbia clearly favour the social democ
ratic ideology.
The second ques tion includes the controversies about who ma
kes up and/or should make up the social basis of social democracy in
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Serbia. It has been established that a contemporary social democracy
would do best to lean on a broad coalition of the working and middle
classes. The bridge of unity between the workers and middle layers is
primarily built via universal programmes of public services within a re
newed and redesigned society of social cohesion and welfare. Defence
of public weal and interests, such as the universal right to accessibility
of quality education, healthcare and social services is thus seen as the
main direction to be taken in order to create and maintain broad socialclass coalitions with the social democratic left as their centre.
And finally, the third, key and strategic „organization“ riddle is
contain ed in the ques tion of potential evolution of fragmented parties,
but also trade unions and other civil society organizations, towards a
unified movement. As an alternative to the current fragmentation of po
litical, trade union and civil society scene, we concluded that, in order
to be functional, contemporary social democratic left must necessarily
reshape itself once again into a movement capable of communicating
– through complex dialogue forms - with different political options, in
cluding social liberals, the radical left and new social movements. As
the one decade long key challenge for a united social democratic left in
Serbia, we see the creation of a strategy for Serbia becoming a democ
ratic, socially responsible state of law (Rechstsstaat) and society.
Finally, instead of a conclusion, we offer, as some sort of an an
swer or merely an ideal model, five theses on the elements upon which
the post-crisis Serbian social democracy must work in order to beco
me a relevant reformist political and social factor. The theses are the
following: 1. Collaboration with international organisations from the
same political family and the necessity of a global hegemony of social
democracy, i.e. rejection of the „social democracy in one country“ mo
del; 2. Necessity of open dialogue and strategic unity of all reformist
currents of the left in different political and electoral arrangements; 3.
Necessity of „grassroots“ pressure, as well as dialogue and coordina
tion of action between civil and political left; 4. Importance of internal
democratisation of party structures in order to facilitate the existence of
factions; 5. Overcoming and rejection of hierarchical and sterile bure
aucratic decision making, as well as the franchise model, in favour of
a participatory model of active part taking by the rank and file and citi
zens in the formulation of the social democratic left’s policy.
Keywords: left, social democracy, crisis of values, structures, movement
*
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ПЕРСПЕКТИВЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ*
Сажетак
У раду се констатује да се са глобалном централизацијом вр
ши и локална децентрализација власти као претпоставка суштин
ске демократизације. Уз све могуће отпоре, процес суштинске де
мократизације већ поодавно тече. Закључује се: да у развијеним
државама стварна политичка моћ све више прелази на градове,
насеља и суседства; да моћ поступно, али сигурно прелази с иза
браних заступника на бираче који путем локалних иницијатива и
референдума одлучују о најважнијим питањима, док национални
политички избори побуђују све мањи интерес; да док се под ути
цајем савремених токова друштвене репродукције у развијеним зе
мљама одвијају процеси децентрализације, у неразвијеним земља
ма политичка власт се централизује под притиском глобалних сила
да би била подложнија њиховом утицају.
Кључне речи: локална самоуправа; глобализација; децентрализација;
демократизација; демократски капацитети

Агресивне тежње колонизаторске глобализације прете да са
тру и локалну самоуп
 раву и национални суверенитет. На удару је
локална самоуправа колонијалних метропола, где јача антиглоба
листички покрет, који би могао прерасти у глобални планетарни
покрет да би се погубној глобализацији успешно супротставио.
Данас су на светској позорници жестоко супротстављена два
екстремна покрета глобализације и локализације. Међусобно су
протстављене тенденције глобализације и локализације су запра
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије.
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во нераздвојни полови капиталистичке репродукције. Капитал се
репродукује тако што кружи од центра ка периферији и од пери
ферије ка центру. Инвестира се на разним странама где се налазе
природни ресурси и радна снага, увећава се и поново враћа том по
лазишту, тако да делује као глобализујућа снага. Процес капитали
стичке глобализације текао је најпре од локалног ка националном
нивоу. Национална државна заједница заправо је настала као облик
капиталистичке интеграције и глобализације. Прескакање капита
ла преко националних граница довело је процес капиталистичке
глобализације до планетарног нивоа. „Међународно кретање капи
тала један је од основних генератора планетарне глобализације.“1)
Иако је капитализам „почев од најранијег доба своје конти
нуалне егзистенције превазилазио поједине земље и области“,2)
сматра се да планетарна глобализација почиње с европеизацијом,
којом је „читаво човечанство доведено у узајамни додир“, са чиме
је „европска цивилизација постала подлогом свјетске цивилизаци
је“.3) Европеизацијом је Планета глобализована и поларизована на
центар и периферију, а капитализам је „тако отпочео егзистенцију
као дијалектичко јединство аутономног центра и зависне перифе
рије“.4)
Неразвијена и зависна периферија претворена је у локална
изворишта а развијене метрополе у централна стецишта светског
капитала. Ни „огромни напори усмерени ка развоју Трећег света
после другог светског рата нису били мотивисани чисто филан
тропским мотивима, већ и потребом да се он уведе у трговински
систем Запада како би западни производи и услуге добили шире
тржиште, а западна индустрија добила извор јефтине радне снаге
и сировина“.5)
Метрополе свим силама настоје да што чвршће вежу нераз
вијене за себе и да их интегришу у глобални систем. „Запад поку
шава да економију незападних држава интегрише у глобални еко
номски систем којим доминира“.6) Амерички монополи „све више
1) Веселин Драшковић, Контрасти глобализације, Економика, Београд, Факултет за по
морство, Котор, 2002, стр. 49.
2) Paul Sweezy, Светски капиталистички систем: од привреде света до светске привреде
(прир. Душан Пирец, Миомир Јакшић), Економика, Београд, 1987, стр. 181.
3) Група аутора, Повијест свијета, Напријед, Загреб, 1977, стр. 422.
4) Paul Sweezy, исто, стр. 182.
5) Џери Мандер, Едвард Голдсмит (прир.), Глобализација: аргументи против, Клио, Бео
град, 2003, стр. 256.
6) Семјуел П. Хантингтон, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998, стр. 2304.
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подстичу процес интеграције између метрополе и сателита“.7) Зе
мље источне Европе интегришу се у американизирану Европску
Унију а тврди се да је „трансатлантска Европа“ и „руска једина
реална геостратешка опција“.8)
Преко транснационалних корпорација врши се све тешња
интеграција и неразвијених и развијених земаља, те њихових при
вредних субјеката са глобалистичким финансијским токовима.
„Постојало је двоструко кретање, с једне стране ка формирању фи
нансијских конгломерата и брокера с изузетним глобалним утица
јем, а с друге убрзано умножавање и децентрализовање финансиј
ских активности и токова стварањем сасвим нових финансијских
средстава и тржишта“.9) И „ако су се главне корпорације већином
отргле од својих националних корена, то је чак још тачније за си
стем међународних финансија, који је мобилан, ради даноноћно,
прелази границе у лову на профит“.10)
Најмоћније земље, директно или преко својих корпорација,
држе под својом контролом цео свет. Последњих година 20. века
„велике силе преузимају контролу над Земљом у све већем степе
ну“, која се „већ огледа у глобалним банкарским менаџерима вели
ких међународних компанија који представљају заједничке изоре
олигархија најбогатијих земаља које су случајно и најмоћније“.11)
Централистичке и глобалистичке тенденције протежу се са
националног нивоа и на планетарни ниво. Иако се заснива на ду
бинским економским тенденцијама, тај процес се не одвија сти
хијски. „Глобализација је строго програмирана и усмјеравана од
стране најразвијенијих држава, највећих трансационалних корпо
рација и моћних свјетских финансијских средстава, у циљу обез
бјеђења пословног континуитета, ширења и извлачења што већих
профита“.12)
Програмирање глобализације није, међутим, резултат равно
правног договора најмоћнијих држава већ њиховог међусобног ри
валства и борбе за примат на светској позорници. У тој борби увек
7) Андре Гундер Франк, Промјене у сувременом развијеном капитализму (прир. Адолф
Драгичевић, Раде Калањ, Вјекослав Микецин), Комунист, књ. 2, Београд, 1973, стр. 168.
8) Збигњев Бжежински, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 112.
9) David Harvey, From Fordizm to flexbile accumulation in the conditions of Postmodernity,
Blackwell, Cambridge, 1996.
10) Пол Кенеди, Припрема за 21. век, Службени лист, Београд, 1997, стр. 71.
11) Џереми Фокс, Чомски и глобализација (навод Хобсбаума), Esotheria, Београд, 2003, стр.
53-54.
12) Веселин Драшковић, цитирани рад, стр. 21.

35

СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45.

стр. 33-52.

предњачи једна, економски најмоћнија сила што чини да је моно
центричност „битна одлика транснационалног капиталистичког
развојног модела“.13) У „центру привреде – света увек се, заиста,
смешта једна јака, агресивна, привилегована, вансеријска држава,
која је динамична и од које сви страхују и истовремено јој се диве.
То је већ случај Млетака у 15. веку, Холандије у 17. веку, Енглеске
у 18. па и 19. веку, а Сједињених Држава данас“.14)
Не само што Сједињене Државе настоје да владају целим
светом, него то покушавају и поједине транснационалне корпора
ције, па и појединачни светски моћници. Глобалистичке тежње се
јављају у главама моћних појединаца који су опседнути жељом да
господаре целим светом. „Глобални капитализам је углавном фо
кусиран на жеље привилегованих појединаца пре него на добробит
заједнице у целини“,15) и „један врло мали сегмент јако богатих на
самом врху шампањске чаше створио је апатридску алијансу која
глобални интерес изједначава са личним и комерцијалним интере
сима својих чланова“.16)
Амерички моћници су промовисали глобалистичке импери
јалистичке амбиције Америке наступајући у њено име. Председ
ник Труман је најављивао да су Сједињене Америчке Државе као
најјача сила дужне да преузму руковођење целим светом, а „основ
на, доминантна и најопштија одлика међународне концепције Ник
сон-Кисинџерове и Форд-Кисинџерове администрације била је из
грађивање једног глобалног међународног система и поретка“.17)
Реган је наговештавао „нацију која поуздано жели да преузме вођ
ство ка неспутаним достигнућима новог доба“, а Џорџ Буш 1989.
године уверавао јавност да ће извршити мисију остварења“ једног
бескрајног, дугог сна и хиљаду тачака светлости“.18)
Америка је, по националном саставу, предодређена да буде
покретач интернационалне глобализације јер је већ по свом демо
графском бићу интернационална. Она је „земља имиграната“, ко
13) Богдан Илић и др., Политичка економија, III изд., Савремена администрација, Београд,
1995, стр. 673.
14) Фернанд Брандер, Светски капиталистички систем: од привреде света до светске
привреде (прир. Душан Пирец, Миомир Јакшић), Економика, Београд, 1987, стр. 90.
15) Џереми Фокс, цитирани рад, стр. 35.
16) Дејвид С. Кортен, Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Гол
дсмит), Клио, Београд, 2003, стр. 34.
17) Душан Николић, САД - Стратегија доминације, Радничка штампа, Беог рад, 1985, стр.
15.
18) Ralph Epperson, Нови светски поредак, Basket Bam, Београд, 1993, стр. 216.
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ји „немају заједничке партије, већ прије много различитих – мно
штво отаџбина (или домовина)“.19)
Док је унутарњих резерви било у изобиљу, Америка није
много марила за остали свет. Кад су те резерве почеле да се исцр
пљују Американци су целокупну међународну активност подреди
ли једном основном циљу: да приграбе што више туђих ресурса за
себе. То је и основни приступ и у стварању новог светског поретка.
„Оно што САД траже јесте економски поредак у складу са њихо
вим интересима“ и „општа окосница свјетског поретка била је да
се створи облик либералног интернационализма који чува интере
се инвеститора САД“. Још „у раном периоду послије Другог свјет
ског рата планери САД су се надали да ће да организују већи дио,
ако не и читав свијет, у складу са схваћеним потребама привреде
САД“.20)
Нови светски поредак Сједињене Државе су градиле по узо
ру на сопствени поредак. „Америчка супремација је произвела
нови међународни поредак који није само пресликао, већ је и ин
ституционализовао у иностранству многе облике самог америчког
система“, па се „америчка глобална моћ спроводи преко глобалног
система који је искључиво пројектован од стране Америке тако да
одсликава унутрашње америчко искуство“.21)
На америчку иницијативу и по америчком моделу стваране
су готово све светске институције. Сједињене Државе су иници
рале и оснивање прве глобалистичке организације – Лиге народа
(1919. године) иако јој нису приступиле, али су не само иницијатор
него и главни организатор Организације Уједињених Нација. Ини
цијатива је покренута 1941. године Атлантском повељом којом су
наговештене економско-политичке основе међународних односа у
оквиру ОУН.
Нормативни поредак ОУН подређен је интересима великих
сила пре свега САД. Уједињене нације „функционишу данас зато
што (мање- више) чине оно што Вашингтон жели“.22) САД су нај
чешће користиле право вета чиме су спречавале сваку значајнију
одлуку Савета безбедности која им није одговарала. „САД су же
љеле да ствари испадну онакве као што су се десиле и радиле су
на томе да се ово постигне“, па је и „Стејт Департмент желио да
се УН покажу неефикасним у било којој мјери коју предузму“ ми
19) Мајкл Валзер, Американизам – шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001, стр. 20- 21.
20) Ноам Чомски, Контролисана демократија, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 317, 88. и 126.
21) Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 31 и 28.
22) Ноам Чомски, Контролисана демократија, цитирани рад, стр. 261.
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мо његове воље.23) Многе одлуке које су САД донеле самостално
или преко органа и организација УН, у директној су супротности
са прокламованим начелима Повеље УН која су „током година, од
1945. године била често погажена, а инструменти повремено игно
рисани или погрешно коришћени... Племенита визија света без ра
та, неправди и сиромаштва остала је, нажалост, неостварени циљ
међународне заједнице“.24)
Основне полуге глобализације су међународне економске
организације, у првом реду Међународни монетарни фонд и Свет
ска банка, који су „у стварности по јаком америчком доминаци
јом“25) и представљају „део истог тркалишта Трезора САД“.26) У
обе организације број гласова одређује се према уложеном капи
талу, па САД са највећим улогом поседују више гласова него све
неразвијене земље заједно, а за одлучивање о кључним питањима
обезбедиле су и статутарно право вета.27)
Пошто су у служби Вашингтона, ММФ и Светска банка
практично функционишу као монетарне агенције САД, које се
понашају као светска влада „новог империјалног доба“.28) Њихо
ви званичници „често имају моћ да мењају трговинску политику
једне државе, њену фискалну политику, потребе цивилне службе,
здравствену заштиту, еколошке прописе, енергетску политику,
кретање становништва, правила о снабдевању и буџетску полити
ку“.29) Претварајући међународне институције у своје трансмиси
је, „Америка је успоставила де факто светску владу која дејствује
углавном у тајности, подрива и игнорише законито изабрана тела
као што су Међународни суд и Организација Уједињених нација, и
тако врши контролу великог дела света“.30)
Успостављен је „нови „глобални поредак“ као модел тота
литарног, до апсурда банализованог и утопијског (нео)либералног
23) Амбасадор САД у УН Мојнихон. Ноам Чомски, Контролисана демократија, цитирани
рад, стр. 361.
24) Уједињене нације данас – 1984., „Уједињене нације“, материјал за предаваче, стр. 3-4.
25) Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 31.
26) Џозеф Е. Стиглиц, Противречности глобализације, SBM-x, Београд, 2002, стр. 93.
27) Коста Андрејевић, Међународна банка за обнову и развој и њена улога у развоју својих
чланова, магистарска теза на Факултету политичких наука у Београду, 1971, стр. 79 и
153.
28) Џереми Фокс, Чомски и глобализација, цитирани рад, стр. 45.
29) Тони Кларк, Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит),
Клио, Београд, 2003, стр. 294.
30) Џереми Фокс, цитирани рад, стр. 48.
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интернационализма, при чему се нација ставља у други план“.31)
Интенција је глобализације у дерегулацији и либерализацији, јер
су „либерална тржишта и системи обично отворени, имају лак
ши приступ, већу транспарентност цена и информација“.32) Циљ
глобалистичке дерегулације је да „интервенције државе буду ис
кључене (кроз порезе и контролу). Тржишта би требало да буду
дерегулисана државне контроле, „ослобођена“ и остављена да им
се пронађе њихова сопствена инстанца“ јер су „порези и други об
лици државне контроле чисти намети слободном тржишту“.33)
Основни смисао глобалистичке либерализације јесте у томе
да се, искључивањем државне регулативе, транснационалним кор
порацијама омогући монопол на међународном тржишту. „Зна се
да је либерализација у ствари захтев Запада према осталом све
ту“34) и да су „западне земље подржавале либерализацију трговине
за оне производе које су извозиле, али су у исто време наставиле
да штите оне секторе у којима би конкуренција из земаља у развоју
могла угрозити њихове привреде... Проповедале су – и наметнуле
– отварање тржишта за своје индустријске производе у земљама у
развоју“, а „и даље су држале своја тржишта затвореним за произ
воде из земаља у развоју као што су текстилни и пољопривредни
производи“.35)
Глобалистичка либерализација у ствари треба да омогући
потпуно слободно кретање централизованог планетарног капитала
без икаквих граница и ограничења од стране локалних, национал
них и било којих интереса. По глобалистичким тежњама на руше
винама националних држава треба да изникне унитарна планетар
на држава што је немогуће остварити без неке принуде која би се
и даље задржала као средство владања друштвом. Тако би, према
глобалистичким предвиђањима, „на тлу космополитске заједнице,
нације-државе временом „одумрле“, али тиме се не жели рећи да
би државе и националне заједнице постале сувишне“.36)
31) Веселин Драшковић, цитирани рад, стр. 229.
32) Ричард О’ Брајен, навод Ричарда Барнета и Џона Каване, Глобализација: аргументи
против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003, стр. 377.
33) Џереми Фокс, цитирани рад, стр. 27.
34) Санкције – узроци, легитимитет, легалитет и последице (ур. Коста Михаиловић), СА
НУ, Београд, 1994, стр. 89.
35) Џозеф Е. Стиглиц, цитирани рад, стр. 74 и 254.
36) Дејвид Хелд, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997, стр.
271.
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Планетаризацијом токова друштвене репродукције, наци
онална држава све више губи на значају. „Државне границе све
више постају пропустљиве. Владе су, у приличној мери, изгубиле
способност да контролишу ток новца у, и изван својих земаља и
све им је теже да контролишу токове идеја, технологије, добара и
људи“,37) што упућује на закључак да је „у процесу економско-по
литичке глобализације“ неминовно „изумирање националне држа
ве и парламента, као и измицање центра моћи ван домашаја ин
дивидуалних гласача“.38) Све више се „приближавамо планетарној
ери када више неће бити нација и када ће на целој земљи владати
један поредак, и једна влада, и једно административно тело“.39)
Уплетена у мрежу глобализације, национална држава се на
шла у позицији да саму себе развлашћује и укида. „Модерна држа
ва је све више ухваћена у замку глобалне међуповезаности, проже
та је квазинаднационалним, међувладиним и транснационалним
снагама, и у немогућности је да одређује своју судбину... Потпуно
је јасан раскорак између формалне власти државе и просторног до
машаја савремених система производње, дистрибуције и размене,
који често ограничавају надлежност и ефикасност националних
политичких власти“.40)
Сувереност националних држава све више се ограничава с
ограничавањем надлежности. У глобалистичком систему „претва
рање међународних и националних организација у субјекте међу
народног права делује субверзивно у односу на систем суверених
држава“ и истовремено иде у прилог систему у коме ће „међуна
родно и наднациоанално тело, или више таквих тела, истиснути
суверене државе као главне носиоце права и обавеза“.41) И зато
„појам „сувереност“ у стварности представља формалну аутоно
мију која је продукт имлицитних и експлицитних правила међудр
жавног система и моћи других држава чланица система“.42)
37) Семјуел П. Хантингтон, цитирани рад, стр. 36.
38) Родни Еткинсон, Зачарани европски круг, Светови, Нови Сад, 1997, стр. 39.
39) Ralph Epperson, Нови светски поредак, стр. 219.
40) Дејвид Хелд, цитирани рад, стр. 115 и 154.
41) Исто, стр. 112.

42) Immanuel Wallerstein, Светски капиталистички систем: од привреде света
до светске привреде (прир. Душан Пирец, Миомир Јакшић), Економика, Бео
град, 1987, стр. 264.
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Владавина глобалног поретка је прикривена лажном демо
кратијом.43) „С једне стране, глобални поредак је промотер и гарант
демократских политичких форми, људских мањинских права, вла
давине закона“, а „с друге стране, делује политички недоследно, и
не ретко, следећи своје геостратешке интересе, подржава аутори
тарне режиме који су кооперативни, питање људских права претва
ра у проблем реал политике“.44)
У току 20. века „војне снаге САД су преко сто пута упадале у
земље Латинске Америке и то увек у име демократије и увек би на
метнуле војне диктатуре или марионетске владе, које су спасавале
новац који је био угрожен. Империјални систем не жели демократ
ске земље; он жели покорене земље“.45) У студији Краљевског ин
ститута за међународно право у Лондону, основано се „закључује
да САД вербално подржавају демократију, али истински заступају
интересе приватног капиталистичког предузетника“.46)
Либерална демократија Америке и глобалног поретка, обли
кованог по узору на америчку демократију, је сушта супротност
стварној демократији. По америчком уставу, сваки грађанин САД
може постати председник Америке, али објективно не могу сви не
го само један, и то један од најбогатијих. У исто време, у најбога
тијој земљи света „сиромашни су политички невидљиви. Обезвла
шћени, они на дну друштва нису кадри да говоре за себе... Највећи
број становника друге Америке није у синдикатима, добротворним
организацијама и политичким партијама. Они немају своје вла
стите лобисте, они не истичу ниједан законски предлог. Као група
они су атомизирани. Они немају лица, они немају гласа“.47) Па „ако
је демократија „власт народа и за народ“, онда је тешко сматрати
демократским наш садашњи политички систем, у којем поједин
ци ограничавају свој допринос управљању над њима самима на
то што сваке четврте или пете године гласају за једног кандидата
а затим над његовим политичким понашањем до следећих избора
немају баш никакву контролу. То је нарочито случај данас, пошто
је свет корпорација овладао уметношћу утицаја на исход избора
43) Види: Дени Родрик, Парадокс глобализације – зашто светско тржиште, државе и де
мократија не иду заједно, Службени гласник, Београд, 2013.
44) Лавиринти кризе, (прир. Слободан Самарџић, Радмила Накарада, Ђуро Ковачевић), Ин
ститут за европске студије, Београд, 1998, стр. 38-39.
45) Едуардо Галеано, Бити као они – култура мира и неоколонијализам, Гутенбергова га
лаксија, Београд, 1996, стр. 103-104.
46) Ноам Чомски, Шта то (у ствари) хоће Америка, Институт за политичке студије, Бео
град, 1994, стр. 22.
47) Мајкл Харингтон, Друга Америка, Просвета, Београд, 1965, стр. 13-14.
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путем масовних и све префињенијих јавних кампања и свуда је на
ционалне интересе подредио својим плановима“.48)
Америка гради глобални поредак по узору на своју либерал
ну демократију изолованих појединаца посвећених само профиту
и са циљем да изгради глобални профитерски свет који би имао
осећање само за профит. „Либерална демократија америчког типа
је као најсавршенија, као остварена утопија наметнута као модел
за ксероксирање по свету, а заправо демократија и људска права
су роба коју амерички меркантилизам продаје свету попут сваке
друге профитабилне робе“.49) Тако пројектован американизирани
капитализам већ „нагриза припадништво заједници и свуда ствара
индивидуализам“.50)
Светски поредак заснован на либералистичком индивидуа
лизму америчког типа мора се, према замислима његових гради
теља, обезбедити моћном и свеприсутном репресивном силом која
ће заводити ред по целом свету. Савез нација ће, како Фукујама
пише, „морати бити сличнији НАТО-у него Уједињеним Нација
ма“, јер би „таква лига била много способнија за насилне акције да
би заштитила своју колективну сигурност од претњи које долазе из
недемократског дела света“.51)
Диктатура глобалне власти спроводи се преко националних
нивоа. То се обезбеђује постављањем марионетских националних
влада: или режираним изборима или силом. На тај начин поста
вљене националне власти се „залажу за интензивирање глобали
зације“, иако то није у националном интересу, и „разлог због којег
државе не скрећу са овог пута лежи у томе што се одлуке не доносе
демократски нити ради општих интереса. Системом уистину упра
вљају теоретичари економије и политичари на високим положа
јима који подржавају мултинационалне компаније из сопственог
интереса“.52)
Глобални поредак не подноси било какве интеграције на де
мократским принципима које не могу бити под његовом контро
48) Едвард Голдсмит, Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Гол
дсмит), Клио, Београд, 2003, стр. 469.
49) Жан Бодријар, навод Мише Ђурковића, Диктатура, нација, глобализација, Институт за
европске студије, Београд, 2002, стр. 235.
50) Ги Сорман, Велика транзиција, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски
Карловци, Нови Сад, 1997, стр. 141.
51) Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, Романов, Бања
Лука, 2002, стр. 296.
52) Volden Belo, Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит),
Клио, Београд, 2003, стр. 287.
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лом. Тако ни „царство Европске Уније није изграђено уз помоћ де
мократске дебате и уз одобравање јавности, већ прикривеном ма
нипулацијом државе и од стране снага мондијализма, које никада
не би могле то да остваре демократским путем“.53) Само тако инте
грисани, и „шира Европа и проширени НАТО ће добро служити и
краткорочним и дугорочним циљевима америчке политике“.54)
Европска Унија функционише по свим принципима глобал
ног поретка.55) Њени моћници „не желе ни да чују гласове који ну
де алтернативу њиховим идејама... те стога никоме не допуштају
да „мудрост“ државе доведе у питање“, а „Европска комисија и
Европски суд правде свакодневно надгласавају парламенте земаља
чланица“.56)
По глобалистичким принципима делују и међународне орга
низације које су под директном доминацијом Америке и мултина
ционалних компанија. „Стил деловања ММФ-а искључује грађане
из дискусије о споразумима као и обавештење о садржини спора
зума“. Он „није заинтересован да чује мишљења „земаља клије
ната“ о таквим темама као што су развојна стратегија и фискална
строгост.“. У његовом досадашњем раду „постојао је само један
рецепт. Алтернативна мишљења нису тражена. Отворена, искрена
дискусија је била обесхрабрена – није било места за њу, него за
само идеологијом вођен рецепт о политици, и од земаља се очеки
вало да следе упутства ММФ-а, без коментара“.57)
Стварне равноправности нема ни на локалном ни на глобал
ном нивоу. Економске неједнакости надограђују се и социјалним
и политичким неједнакостима. Формално прокламована права не
само да се не остварују, већ се често и спречавају. Заоштравају се
супротности и тиме и неизбежни сукоби глобалистичких и анти
глобалистичких снага. Широм света све су учесталији протести
против глобализације.
Све су већи отпори глобализацији и у самим западним др
жавама.58) „Таласи антиам
 ериканизма разлили су се у скоро свим
земљама, укључујући и америчке западно-европске савезнике“, а
53) Родни Еткинсон, цитирани рад, стр. 13.
54) Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 185.
55) Види: Снежана Грк, „Србија и Европска Унија - криза после кризе“, Српска политичка
мисао, бр. 2/2011.
56) Родни Еткинсон, цитирани рад, стр. 137-138 и 9.
57) Џозеф Е.Стиглиц, цитирани рад, стр. 63, 53 и 13-14.
58) Стефан А. Ефтимовски, „Евроскептицизам у државама Европске Уније“, Национални
интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
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„све чешће су критике америчке стратегије освајања света и у са
мој тој земљи“.59) У мањини су Американци који су склони пред
логу да „као једина преостала суперсила, Америка треба да наста
ви да буде светски лидер у решавању међународних проблема“,
а „културне промене у Америци такође могу бити тешко спојиве
са постојаним упражњавањем истински империјалне моћи у ино
странству“.60)
Алтернатива антидемократској глобализацији може бити
стварање истинске демократске међународне заједнице засноване
на стварној равноправности и слободној комуникацији свих наро
да и свих грађана света. Али демократска међународна заједница
није могућа без истинске демократизације унутар националних за
једница.
Истинска демократизација подразумева превазилажење пар
тократије и развијање система непосредне демократије који ће би
ти у интересу најширих слојева становништва. Политичке партије
у садашњем систему вишепартијске парламентарне демократије су
се изродиле у заштитнике сопствених интереса, а њихов интерес је
да владају. „Какво год да јој је декларативно образложење, партија
је организована с једном заједничком сврхом: да се стекне и да се
држи политичка власт, да се управља“.61) И у системима либералне
вишепартијске демократије у суштини влада само једна партија,
док остале само опонирају. У Сједињеним Државама „постоји са
мо једна политичка партија, пропословна, „демо-републиканци““,
или „у суштини једна политичка партија са двије клике“.62)
Да је вишепартијска парламентарна демократија у кризи го
вори и „чињеница да се поткопавају и сами темељи представничке
владе“ што се види у „постојаном опадању одзива бирача при гла
сању“, а „показује се и у сталном опадању интересовања, забеле
женом у свим земљама за функције владе, за питања којима се она
бави, за њену политику“.63) Може се рећи „да је повијесна кори
сност представничке демократије преживјела“,64) те „није ни чудо
59) Војислав Мићовић, Глобализација и нови светски поредак, Чигоја штампа, Београд,
2001, стр. 183.
60) Збигњев Бжежински, цитирани рад, стр. 196-197.
61) Peter F. Drucker, Посткапиталистичко друштво, Грмеч, Привредни преглед, Београд,
1995, стр. 158.
62) Ноам Чомски, Контролисана демократија, стр. 186.
63) Peter F. Drucker, цитирани рад, стр. 135.
64) John Naisbitt, Мегатрендови: десет нових смјерова развоја који мијењају наш живот,
Глобус, Загреб, 1985, стр. 110.
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што народ игнорише парламент и презире народне посланике“.65)
Решење проблема глобализације све више се тражи у „окретању ка
локалном – разбијањем привредних активности на мање сегменте
којима је много лакше управљати и који повезују људе који одлу
чују, било позитивно или негативно“, што „значи везати капитал
за једно место и поделити надзор над њим на највећи могући број
људи“.66) Насупрот глобалној привреди, „требало би тежити ства
рању мноштва различитих лабаво повезаних привреда заснованих
на заједници; којима управљају много мање компаније и које изнад
свега (мада не искључиво) подмирују потребе локалних или регио
налних тржишта“. И „циљ би требало да буде не привредна глоба
лизација, него баш супротно – привредна локализација“.67)
У многим локалним заједницама „у САД људи преузимају
контролу тако што стварају сопствену валуту“, као „оруђе које мо
же да оживи локалну привреду тако што ће помоћи да богатство
остане унутар заједнице и да се не одлива“. У „систему локалне тр
говинске размене зелени долари постоје само као записи на папиру
или у компјутерској бази података. Трансакције се телефоном са
општавају централном координатору и чланови добијају месечне
извештаје и редовне листе чланова и њихових услуга“.68) Развија се
локална индустрија која не загађује околину и локална „пољопри
вреда са подршком заједнице, која је непосредно, без посредовања
трговине повезана са потрошачима“.69)
На основу привредне локализације ствара се и одговарајућа
политичка поларизација. „Полако почиње да се ствара једна нова
политичка схема супротстављених партија, у основи двопартијски
систем, подељен по ставу према суштинском питању заједнице“.
Једна је странка глобалне привреде, а друга странка локалне за
једнице. Чланови странке локалне заједнице „јесу власници малих
фирми, ранчери и повртари; збринути потрошачи; власници малих
предузећа и запослених у њима; самостални предузетници; верни
ци и поборници чувања животне средине. Ова партија, у ствари,
има само два циља: очување еколошке разноврсности и целови
тости, и обнову, на здравим културним и економским принципима
локалне привреде и локалних заједница“.70)
65) Родни Еткинсон, цитирани рад, стр. 63.
66) Дејвид С. Кортен, Глобализација: аргументи против, цитирани рад. стр. 42.
67) Едвард Голдсмит, Глобализација: аргументи против, стр. 463-464.
68) Сузан Микер Лоури, Глобализација: аргументи против (прир. Џери Мандер, Едвард
Голдсмит), Клио, Београд, 2003, стр. 444 и 446.
69) Вендел Бери, Данијел Имхоф и Едвард Голдсмит, Глобализација: аргументи против
(прир. Џери Мандер, Едвард Голдсмит), Клио, Београд, 2003, стр. 417, 431 и 479.
70) Исто, стр. 412 и 414.
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Локална привреда и локална самоуправа могли би надвлада
ти глобалистичку привреду путем демократског удруживања само
сталних привредника и локалних заједница на свим нивоима а на
основу друштвено целисходних и профитабилних развојних про
грама. Модел повезивања могао би суштински одговарати начину
конституисања Међународног задружног савеза, који окупља бли
зу једне милијарде свих задругара на Планети.
У демократској заједници непосредни носилац суверенитета
је сам народ, ма на ком нивоу се она организовала. Народни суве
ренитет се у демократској заједници не може отуђити или ограни
чити, већ се слободном вољом грађана заједнички остварује.
Уместо парламентарне, савременом друштву је све неопход
нија непосредна демократија као неизоставни услов високотехно
логизиране друштвене репродукције. Ради одржања самог живота,
„грађани морају суделовати у доношењу одлука које утјечу на њи
хов живот“, због чега је „партиципативна демократија продрла у
срж нашег вредносног сустава“.71)
Економску основу политичке демократизације друштва чи
ни демократизација производних односа, која се огледа у ширењу
управљања са професионалних управљача на све запослене. Под
утицајем нових технологија, до тог преображаја најпре долази у
великим акционарским корпорацијама, чиме се повећава њихова
ефикасност и конкурентност. „Јапански радници су, окупљени у
мале, децентрализоване радне групе, сами одлучивали о начину
рада и те су одлуке за руководиоце биле светиња... Јапанске твртке
карактеризира доживотно запошљавање, заједничко одлучивање и
колективна одговорност“.72)
Без демократизације својинских односа не може бити ни
истинске демократизације државних и националних заједница која
једина може уздрмати темеље глобалистичког поретка. Суштинска
демократизација својинских односа подразумева да сваки запо
слени ( и у развијеним и у неразвијеним земљама) зарађује према
свом доприносу новоствореној вредности, да самостално управља
својом пословном јединицом, али и да сразмерно свом доприносу
равноправно партиципира у располагању целокупном заједничком
имовином и управљању целом корпорацијом.
Ширење акционарства и демократизација својинских односа
се највише сузбијају у транзиционим земљама где се уместо ак
71) John Naisbitt, цитирани рад, стр. 167.
72) Исто, стр. 199. и 211.
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ционарских и задружних организација подстиче оснивање ситних
инокосних предузећа, чиме се глобалистичке силе обезбеђују од
јаче конкуренције. „Широм света, врло је мало нових инвестиција
финансирано повећањем новог акцијског капитала“.73)
Највиши степен демократизације својинских односа пред
ставља задружна својина која је истовремено и индивидуално и
заједничко власништво задругара а стиче се еквивалентном распо
делом новостворене вредности према доприносу живим и опред
мећеним радом. Уколико се акционарско друштво шири и на при
свајање живим радом, оно се у суштини изједначава са задружним
власништвом а акционарство се трансформише у изворно задру
гарство.74)
Својина и присвајање ће, међутим, све више губити на зна
чају јер знање постаје главни привредни ресурс, а оно се не може
присвајати и отуђивати. А „у организацији заснованој на знању сви
припадници морају бити у стању да управљају властитим радом,
да га контролишу. Захтева се, другим речима да сви припадници
поступају као одговорни доносиоци одлука», те да „сваки члан мо
ра да види себе као директора““.75) Зато већ „почињемо напушта
ти хијерархије“, засноване на монополизираном власништву, „које
су добро функционирале у централизованој, индустријској ери“ и
„замијењујемо их новим обрасцем организирања и комуницирања
– мрежама“.76)
Непосредна демократија подразумева непосредно учешће
свих заинтересованих грађана у доношењу за све обавезујућих од
лука. „Свако одрасло лице потчињено једној владавини и њеним
законима мора се сматрати квалификованим да буде члан демоса и
субјектом неограниченог права на то својство. Обавезујуће одлуке
треба да доносе само лица која су тим одлукама подвргнута“, а „у
одлучујућој фази доношења колективних одлука сваки грађанин
мора добити подједнаку могућност да изрази своје мишљење које
ће се узети у обзир на исти начин као и мишљење сваког другог
грађанина“.77) Савремена друштвена и производна организација
„мора да је организација једнаких“ а не „организација „шефа“ и
73) Џозеф Ф. Стиглиц, цитирани рад, стр. 138.
74) Види: Драган Марковић, „Развој својинских односа у функцији демократизације поли
тичких институција, Српска политичка мисао, 2/2011.
75) Peter F. Drucker, цитирани рад, стр. 110-111.
76) John Naisbitt, цитирани рад, стр. 257.
77) Роберт Дал, цитирани рад, стр. 202.

47

СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45.

стр. 33-52.

„подређених“, мора „да је устројена као екипа „сарадника““,78) и
„добар владар је онај коме се ни име не зна“.79)
Где год су увођени облици непосредне демократије имали
су завидне ефекте. „Вашингтон је током шездесетих и седамдесе
тих година друштвене тешкоће настојао ријешити „одозго“ и јед
нообразно и тим је само погоршао стање; но локалне су заједнице
успјешно налазиле нова рјешења“.80) Зато „моћ поступно, али си
гурно прелази с изабраних заступника на бираче који својим гла
совима, односно изравним изјашњавањем путем локалних иници
јатива и референдума одлучују о одређеном смјеру дјеловања“. И
док „национални политички избори побуђују све мањи интерес,
расте број људи који гласају за локалне иницијативе или референ
думе – у неким је подручјима износио чак 75 до 80%“.81)
Као претпоставка суштинске демократизације, упоредо са
глобалном централизацијом врши се локална децентрализација
власти. У САД „стварна политичка моћ с Конгреса и председника
прелази на државе, градове, насеља и суседства... Државе су по
стале неовисније и самосвојније у односу на федералну владу, осо
бито спрам федералних законодавних служби“.82) Слични процеси
децентрализације одвијају се и у другим развијеним државама, док
се у неразвијеним земљама под притиском глобалних сила поли
тичка власт централизује да би била подложнија њиховом утицају.
Све више се шири самоиницијативно ангажовање грађана у
задовољавању заједничких потреба путем невладиних организа
ција, неформалних група, петиција. „Због слабости влада света у
развоју, невладине организације и групе за развој постају све ути
цајније... Процењује се да невладине организације чије је седиште
у богатим земљама дистрибуирају земљама у развоју око 6,4 мили
јарде долара“.
Насупрот неформалном груписању у борби за себичне про
фитерске интересе,83) све више се шири неформално груписање у
борби за општедруштвене и општечовечанске интересе. Нефор
малним груписањем надомешта се и одсуство политичких страна
78) Peter F. Drucker, цитирани рад, стр. 61.
79) Лао Це, навод Ги Сормана, цитирани рад, стр. 5.
80) John Naisbitt, цитирани рад, стр. 125.
81) Исто, стр. 170 и 110.
82) Исто, стр. 109.
83) „Америка је успоставилa de facto светску владу која дејствује углавном у тајности, под
рива и игнорише законито изабрана тела као што су Међународни суд и ОУН“. (Џереми
Фокс, цитирани рад, стр. 48).

48

Драган Ж. Марковић

Перспективе локалне самоуправе у ...

ка на планетарном нивоу, које уосталом и на националном нивоу
„постоје још само формално“.84) За разлику од странака, које су
преокупиране сопственим интересима, неформалне групе изража
вају аутентичне интересе својих групација и залажу се за њихово
остваривање, због чега су оне прави весници непосредне демокра
тије.
У борби за праведније међународне односе обесправљени
народи и грађани се морају и неформално и формално повезивати,
и са својим иницијативама и захтевима излазити на међународну
сцену. Космополитски модел демократије који препоручује Дејвид
Хелд, „предвиђа могућност увођења општег референдума у више
нација-држава истовремено – у случајевима када је настао сукоб
између различитих приоритета који се односе на примену демо
кратских права или на различите сврхе јавних издатака; успоста
вљање једне независне скупштине демократских народа коју они
непосредно бирају и која им је одговорна“.85)
На тај начин локална самоуправа се може интегрисати и
прерасти у планетарну самоуправу, кроз коју ће цело човечанство
одлучивати о сопственој судбини, па и о планетарним основама
локалне самоуправе. Тиме ће се искључити могућност да о суд
боносним питањима човечанства, руководећи се неким профитер
ским интересима одлучују повлашћени појединци, странке или
групације.
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Dragan Z. Markovic
PROSPECTS OF LOCAL GOVERNMENT
IN TERMS OF GLOBALIZATION
Resume
Metropolises are trying their best to tide the undeveloped as firmly as possible and to integrate them into the global system. The most
powerful countries, directly or through its corporations, keep the enti
re world under their control. Centralist and globalist tendencies spread
from national to the planetary level. By planetization of the social re
production flows, the nation-state is becoming less significant. Entan
gled in the net of globalization, the nation-state found itself in a position
to dispossess and abolish itself. The global order doesn’t tolerate any
integration based on democratic principles which cannot be under its
control. There is no real equality on the local nor on the global level.
Economic inequalities are being upgraded by the social and political
inequalities. The formally proclaimed rights are not being effectua
ted and are also often prevented. The alternative to the antidemocra
tic globalization can be the creation of a genuine democratic interna
tional community based on actual equality and free communication of
all peoples and citizens of the world. But the democratic international
community is not possible without the genuine democratization within
the national communities. Genuine democratization implies the overco
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ming of partocracy and development of the system of direct democracy
which will be in the interest of the population at large. Local economy
and local government could overpower globalist economy through the
democratic joining of independent businessmen and local communities
at all levels based on the socially expedient and profitable development
programes. Instead of parliamentary, the contemporary society needs
direct democracy as the indispensable condition of the high tech social
reproduction. Direct democracy implies direct participation of all inte
rested citizens in making binding decisions for everyone. Local govern
ment decentralization is being performed along with global centraliza
tion as an assumption of essential democratization. To a higher extent
the citizens are enganging in satisfying their needs on their own initiati
ve through non-governmental organizations, informal groups and peti
tions. Unlike the parties, which are preoccupied by their own interests,
informal groups express authentic interests of their groupings and they
plead for their achievement, and thus represent genuine harbingers of
direct democracy. In the struggle for more just internation al relations
the disempowered peoples and citizens must connect themselves both
on formal and informal manner, and come onto the international scene
with their demands. In that way the local government can integrate and
grow into the planetary government through which the entire humanity
will decide on its destiny, including the planetary basis of local govern
ment.
Key words: local government, globalization, decentralization, democratiza
tion, democratic capacities
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СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ
УПРАВЕ У СРБИЈИ: ПРИМЕР
ПОЈЕДИНАЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ
Сажетак
Рад анализира досадашње резултате текуће реформе јавне
управе у Србији на плану уградње начела одговорности као једног
од основних обележја концепта добре управе. Циљ анализе је про
цена квалитета механизама за утврђивање дисциплинске одговор
ности и кажњавање и заштиту узбуњивача. Полазна претпостав
ка је да ваљано осмишљена и доследно спроведена нормативна
и институционална решења за установљавање одговорности као
формативног принципа организације рада јавне управе стварају
окружење погодно за морално исправно поступање јавних службе
ника. Важност овог истраживања огледа се у чињеници да једино
приврженост одговорности сужава простор за појаву корупције и
тако посредно подиже квалитет пружања јавних услуга, те осигу
рава спровођење јавних политика у складу са јавним интересом.
На основу налаза спроведеног истраживања аутор закључује да
постоје структурне препреке за стварање радног окружења у јав
ној управи погодног за доследно поштовање етичких стандарда.
Аутор наглашава да одсуство механизма за заштиту узбуњивача
представља најслабију тачку реформских мера предузетих у прав
цу јачања појединачне одговорности, те тиме делимично обесми
шљава усвојене циљеве преображаја јавне управе у Србији у скла
ду са узором постиндустријских демократија.
Кључне речи: добра управа, јавна управа, појединачна одговорност, ди
сциплина, кажњавање, узбуњивање, интегритет јавне слу
жбе, Србија.
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Предуслов успехa демократије је добро обучена бирократија
„која ужива добар глас и има традицију” (Јозеф Шумпетер, Joseph
Schumpeter).1) Нажалост, јавна управа у Србији не ужива добар
глас међу грађанима нити има континуирану демократску тради
цију. Напротив, реформа јавне управе налази се у доцњи због годи
на проведених у „ратовима за југословенско наслеђе” и под међу
народним ембаргом током последње декаде минулог века, те услед
неодлучног и недоследног преображаја институција политичког
поретка након 2000. године. Гледано са становишта оптималног
коришћења јавних ресурса, једино ваљано осмишљене реформске
мере могу у разумном времену да омогуће Србији да колико толико
сустигне постиндустријске земље, где се пружање јавних услуга у
све већој мери дигитализује и аутоматизује применом нових тех
нолошких достигнућа. Влада Републике Србије усвојила је 2004.
године Стратегију реформе државне управе, а потом и два акцио
на плана (за раздобље 2004–2008. и 2009–2012), и тиме уобличила
изградњу нормативног и институционалног оквира модерне јавне
управе, превасходно усмерене на решавање горућих друштвених
проблема и задовољење потреба грађана.
Стратегија као крајњи циљ реформе утврђује обезбеђење ви
соког квалитета услуга грађанима и стварање државне управе која
ће значајно доприносити економској стабилности и квалитету жи
вотног стандарда.2) Упркос видљивом побољшању у пружању поје
диних јавних услуга, домаћа јавна управа на свим нивоима власти
трпи озбиљне критике јавности због великог броја откривених зло
употреба мотивисаних остварењем личне или приватне користи и
честих пропуста који ометају нормалан живот грађана. Традицио
нална стереотипна представа типичног домаћег чиновника из ко
медија Бранислава Нушића и сатира Радоја Домановића додатно је
појачана карикатуралним портретима осликаним у актуелној хумо
ристичкој серији „Државни посао”, у продукцији Радио-телевизије
Војводине. Реч је о негативном узору службеника чије се незнање,
нестручност, аљкавост, бахатост, незаинтересованост за поверен
јавни посао и жеђ за политичким патронатом могу у крајњој лини
ји свести на један заједнички именитељ – неодговорност.
Стварање деполитизоване, ефикасне и рационализоване јав
не администрације нема смисла без упоредног учвршћивања од
1) Наведено према: Томас Ботомор, Елите и друштво, Mediterran Publishing, Нови Сад,
2008, стр. 117.
2) „Стратегија реформе државне управе у Републици Србији”, Влада Републике Срби
је, новембар 2004, www.srbija.gov.rs/extfile/sr/45685/strategija_drzavna_uprava_cyr.zip,
06/06/2014.
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говорности као једног од потпорних стубова интегритета јавне
службе. Посматрано са становишта квалитета животног стандар
да, снажнији интегритет осигурава пружање квалитетнијих јавних
услуга, будући да смањује степен присуства корупције и других
видова морално погрешног понашања у јавном сектору. Из пер
спективе успешног спровођења транзиционе реформе и прибли
жавања чланству у Европској унији, интегритет пружа здраву ин
ституционалну основу за уградњу обимног acquis communautaire-а
у домаће законодавство и спровођење наднационалних јавних по
литика. Ипак, и након читаве деценије спровођења реформских
мера и даље су приметне структурне слабости у организацији и
раду јавне управе. Прегледом извештаја Европске комисије обја
вљених у раздобљу од 2005. до 2013. године, може се видети да
су као најкрупнији недостаци препознати успорен и неравномеран
корак реформе без подршке изабране власти на стратешком нивоу,
политизација, вишак запослених, мањак квалификованих службе
ника, те да треба даље радити на унапређењу политике управљања
људским ресурсима засноване на систему заслуга, јачању струч
ности, професионализма и одговорности јавних службеника.3) По
следњи извештај објављен октобра 2013. године изнова упозорава
на незнатан напредак у спровођењу реформе јавне управе у ви
ду писања нове стратегије и пратећег акционог плана (за раздо
бље 2013–2016), поновног оснивања Савета за реформу државне
управе који годинама уназад није активно руководио спровођењем
Стратегије реформе државне управе и мера из Акционог плана, те
даљег одлагања доношења закона о општем управном поступку
и неусклађености закона о управним споровима са стандардима
Европске уније у области судског надзора управних аката.4) Према
мишљењу Европске комисије, реформу омета лош квалитет стра
тешког планирања и управљања јавном управом, док се запошља
вање и напредовање одвијају нетранспарентно и нису засновани на
начелу заслуга.5)
Будући да је радно окружење погодно за морално исправно
поступање јавних службеника могуће изградити првенствено јача
њем одговорности као организационог принципа јавне управе, у
наредном одељку ћемо појам личне одговорности сагледати кроз
3) Годишњи извештаји Европске комисије доступни су на: http://ec.europa.eu/enlargement/
countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm.
4) “Ѕerbia: 2013 Рrogress Report”, Communication from the Сommission to the Еuropean Рar
liament and the Сouncil, COM(2013) 700 final, 16 October 2013, http://ec.europa.eu/enlarge
ment/pdf/key_documents/2013/ package/brochures/serbia_2013.pdf, р. 8.
5) Исто, стр. 9.
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његову тесну везу са концептом добре управе и етиком јавне слу
жбе.

1. ОДГОВОРНОСТ КАО 
„УГАОНИ КАМЕН” ДОБРЕ УПРАВЕ
Човек има одговорност, а не власт.
изрека северноамеричких домородаца

Према класичним схватањима улоге бирократије у демократ
ски устројеном политичком поретку, делотворност јавне управе оси
гурана је системом вредносно неутралних рационалних правила на
којима почивају безлични односи између чиновника и грађана, од
носно индиферентност према индивидуалности чланова политичке
заједнице.6) Пракса савремених постиндустријских полиархија ис
трајно сведочи да плод „неутралног” личног става јавног службени
ка не мора нужно да води ка хуманости и разумевању потреба чла
нова једне политичке заједнице. За јавну управу која систематски
не понижава људе који од ње зависе, може се рећи да припада „при
стојном друштву” (Авишај Маргалит).7) Остварење идеала пристој
ног друштва тесно је повезано са достизањем стандарда садржаних
у концепту добре управе, који обухвата управљање јавним посло
вима засновано на владавини права, и то тако да буду осигурани
транспарентност, одговорност, једнакост могућности и учешће свих
заинтересованих друштвених актера, постизање консензуса, ефика
сности и делотворности.8)
Концепт добре управе захтева много више од избегавања не
законитог деловања: јавни службеник мора да поседује јасну свест о
томе да служи грађанима и брине се о јавном интересу. Службеник
усвојене циљеве јавних политика мора да се остварује не било како,
6) Основна становишта у оквиру тзв. старе школе јавне управе (Old Public Administra
tion) или традиционалног модела јавне управе погледати у: Max Weber, “Bureaucracy”,
in: Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde (eds), Classics of Public Administration, Thomson
Wadsworth, Boston, 2007, pp. 43–48; Woodrow Wilson, “The Study of Administration”, pр.
16–27; Frank J. Goodnow, “Politics and Administration”, pp. 28–30; Frederick W. Taylor,
“Scientific Management”, pp. 36–38; Herbert Simon, “The Proverbs of Administration”, pp.
124–137; Dwight Waldo, “The Administrative State”, pp. 138–142. Сви текстови наведени
су из хрестоматије: Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde (eds), Classics of Public Admini
stration, op. cit.; Owen E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction,
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2003, pр. 17–32.
7) Авишај Маргалит, Пристојно друштво, Радио Б92, Београд, 1998, стр. 183. Аутор син
тагмом „пристојно друштво” означава друштво у коме институције не понижавају људе.
8) “What is Good Governance?”, The United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific (ESCAP), 24 December 2006, www.unescap.org/huset/gg/governance.
htm, 03/06/2014.
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већ искључиво на морално исправан начин. Реч је о старој и универ
залној цивилизацијској тековини чији се трагови могу пронаћи још
у петом веку пре Христа, када је кинески филозоф Конфучије раз
ликовао „исправност” (yi) од „ћара” (li). Исправност је када у изве
сној ситуацији чинимо ствари ради њих самих, јер су то ствари које
је морално исправно чинити; ако их појединац чини само из неке
користи (ћара) тада, иако чини оно што треба, његов поступак није
исправан.9) Јавни службеници могу да буду сјајни стручњаци или
руководиоци и да, номинално посматрано, остварују постављене
циљеве јавне политике, али ако то чине уз злоупотребу поверених
јавних овлашћења онда њихово чињење није морално исправно.
Одступање од етике у вођењу јавних послова не може се оправда
ти прагматизмом својственим остварењу нпр. пословних интереса у
вођењу предузећа, јер они не морају нужно да буду подударни оп
штем интересу.
У средишту идеје о доброј управи стоји интегритет, који се
најсажетије може одредити као честитост јавног службеника у оба
вљању поверених дужности тако да се служење јавном интересу
и управљање ресурсима заједнице остваре на најбољи могући на
чин.10) У околностима великог броја разноликих одређења појма
интегритета јавне управе, за потребе овог рада користићемо дефи
ницију која интегритет одређује као праксу обављања професио
налних дужности проистеклих из поверене јавне службе у складу
са јавним интересом, етичким кодексом и општим моралним нор
мама, те уз поштовање основних људских права и демократских
начела.11)
Ниво привржености етичким стандардима условљен је збир
ним дејством више међусобно испреплетаних чинилаца, попут сте
пена политизације, квалитета руковођења и управљања људским
ресурсима, степеном транспарентности и делотворности механи
9) Детаљније видети у: Фунг Ју-Лан, Историја кинеске филозофије, Нолит, Београд, 1992,
стр. 55–56.
10) Реч интегритет потиче од латинске речи integras и означава неповређеност, чисто
ту душе, часност, честитост и невиност (наведено према: Милан Вујаклија, Лексикон
страних речи и израза, Просвета, Београд, 1980, стр. 352); Elia Armstrong, “Integrity,
Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and In
ternational Developments and Emerging Issues”, United Nations, August 2005, преузето
са адресе http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan020955.pdf, pp.
1–2; Christoph Demmke, “Working Towards Common Elements in the Field of Ethics and
Integrity”, European Institute of Public Administration, Maastricht, 2004, www.eupan.eu/fi
les/repository/document/official_documents/43th_ Meeting_of_Directors_General/HRWG_
EIPA_study_Ethics&Integrity.pdf, p. 16.
11) Срђан Кораћ, Интегритет наднационалног службеника Европске уније, Институт за
међународну политику и привреду, Београд, 2010, стр. 53.
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зама унутрашње и спољне контроле. У овом раду усредсредићемо
анализу само на механизме остваривања унутрашње контроле, које
посредством утврђивања одговорности и кажњавања у значајној
мери утичу на изградњу етичког радног окружења у јавној управи.
Сама идеја јавне службе утемељене на заштити и остваре
њу јавног интереса наговештава да одговорност у себи не садржи
само одговор на питање шта је учињено, него и како је то учиње
но. Према мишљењу америчког теоретичара јавне управе Ерона
Вилдавског (Aaron Wildavsky), у тумачењу одговорности другора
зредно питање је колико квалитетно службеник постиже циљеве, а
прворазредно – које циљеве је исправно одабрати за остварење.12)
Стога је јавна служба најпре чин личне одговорности јер захтева
усмеравање животне енергије, интелектуалних и других способно
сти ка остварењу добробити за читаву политичку заједницу.
Делање у складу са јавним интересом није могуће без морал
но исправног просуђивања које узима у обзир и потребе и интересе
других. Но, будући да је човек услед слабости воље склон да јавну
службу пре схвати као моћ владања над онима који не обављају
јавне послове, неопходно је поставити чврсте границе његовог де
лања. Једина поуздана гаранција да јавни службеник неће усвојити
обрасце рђавог понашања као „нормалан” стил рада, јесу механи
зми одговорности засновани на захтевима етике дужности и етике
врлине, будући да једино они могу да сузе простор за појаву коруп
ције и тиме посредно подигну квалитет пружања јавних услуга, те
осигурају обликовање и спровођење јавних политика и програма у
складу са јавним интересима.
Због тога је циљ утврђивања одговорности у области рада
јавне администрације да се установи да ли је, и ако јесте у којој
мери, неки чиновник поступао у складу са јавним интересом, на
челима демократије, владавине права, јавности, непристрасности,
ефикасности, предвидљивости, те посвећености и отворености
према грађанима, као и да ли је постигао добре резултате у раду.13)
У темељу свих механизама стоје строго прописане, формалне про
12) Aaron Wildavsky, “What Is Permissible So That This People May Survive?: Joseph the Admi
nistrator”, PS: Political Science and Politics, Vol. 22, No. 4, December 1989, p. 787.
13) Gerrit S. A. Dijkstra, “Civil Service Systems and Responsibility, Accountability and Perfor
mance: A Multi-dimensional Approach”, in: Jos C. N. Raadschelders, Theo A. J. Toonen, Frits
M. Van der Meer (eds), The Civil Service in the 21st Century: Comparative Perspectives,
Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York, 2007, рр. 216–229; “European Principles
for Public Administration”, SIGMA Papers, No. 27, November 1999, OECD & EU, http://un
pan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf, p. 12; James Sva
ra, The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Organizations,
Jones and Bartlett Publishers, Sudbury (MA), 2007, pр. 28–35.
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цедуре односно њихова сврха је да у крајњој линији осигурају да
се службеници придржавају начела „управљање посредством пра
ва”, како би се ефикасно заштитили јавни интерес и права поједи
наца.14) Поступање у складу са уставом и законом темељно је наче
ло деловања јавне управе и његово важење је изнад одговорности
према надређеном, колегама или подређеном, као и изнад оданости
политичкој странци на власти.15)
Према општеприхваћеним међународним стандардима усво
јеним под окриљем Организације за економску сарадњу и развој
(OECD) и Савета Европе, за ваљано утврђивање личне одговорно
сти у јавној управи неопходне су процедуре за надзор, пријављива
ње и истраживање случајева кршења правила кодекса понашања,
те административне и дисциплинске мере које треба да обесхрабре
нерегуларности.16)

2. КОНЦЕПТУАЛНЕ МАЊКАВОСТИ
РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ
Пре него што пређемо на анализу механизама за утврђивање
одговорности у домаћој јавној управи, размотрићемо уочене кон
цептуалне нејасноће које садржи Стратегија за реформу државне
управе у погледу дефинисања одговорности јавних службеника.
Судећи према ослањању на енглески израз accountability for acti
ons када описује одговорност за сопствени рад као једну од основ
них обавеза јавног службеника, Стратегија заправо меша појмове
спољне и личне одговорности.17) Појам спољне одговорности, који
се у англоамеричкој теорији политичког система означава терми
ном accountability, односи се на обавезу јавних институција да иза
браним органима власти – а посредно, у крајњој инстанци грађа
нима – редовно полажу рачун за то како обављају професионалне
дужности у повереном делокругу јавних послова.18) Дакле, овде је
14) “European Principles for Public Administration”, op. cit., pp. 12–13.
15) Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System — TI So
urce Book 2000, Transparency International, Berlin, 2001, p. 179.
16) Упоредити: “Principles for Managing Ethics in the Public Service”, PUMA Policy Brief, No.
4, May 1998, Public Management Service, OECD, www.oecd.org/dataoecd/60/13/1899138.
pdf, p. 5; “Model code of conduct for public officials”, Appendix to Recommendation No. R
(2000) 10, 11 May 2000, The Committee of Ministers of the Council of Europe, www.coe.
int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf, р. 5.
17) „Стратегија реформе државне управе у Републици Србији”, op. cit., стр. 40
18) Опширније у: Dario Castiglione, “Accountability”, in: Mark Bevir (ed.), Encyclopedia of
Governance, First Volume, SAGE Publicatons, Thousand Oaks (CA), 2007, pp. 1–7; Милан
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реч о обавези да се грађанима као носиоцима суверене власти об
јасни шта је нека јавна институција узето као организациона цели
на урадила (или пропустила да уради), или зашто је изабран један
смер акције а не неки други.
Када је реч о одговорности јавних службеника за личне по
ступке, ту се мисли на појединачну одговорност која се у англо
америчкој академској литератури означава изразом responsibility.
Појединачна (лична) одговорност обухвата субјективну, унутра
шњу димензију способности и воље чиновника да као индивидуа
извршава конкретне професионалне задатке проистекле из пове
рене јавне службе.19) Јавни службеник као делатник је морално од
говоран за све своје добровољне радње: слободна воља иде скупа
са свешћу о последичном деловању мисли и одлука, односно на
чињених избора о правцу (не)деловања. Само особа која је има
ла могућност да чини другачије, а није тако поступила, сматра се
одговорном. Ако делатник предвиди као вероватне извесне штет
не последице свога (не)чињења или одлучивања о (не)чињењу и,
упркос томе, настави да поступа тако да настану те последице,
онда су оне посредно намераване.20) Лична одговорност укључује
аутономију делатника и његову способност да на основу сопстве
них увида сâм себе мотивише, надзире и уређује своје понашање,
како би ускладио делање са моралним стандардима.21) Утолико се
од јавног службеника очекује да као морално зрео појединац сâм
прихвати моралне норме, без или пре употребе икакве спољне при
нуде и полагања рачуна неком спољном ауторитету. Самим чином
избора јавне службе као професије чиновник суштински прихвата
одговорност као пратиоца овлашћења и надлежности који су му
поверени у оквиру радног места.
Јаз између лоших исхода деловања једне организације и до
брих појединачних намера запослених, често присутан у пракси,
као да намеће претпоставку да јавном службенику као индивидуи
није могуће приписати одговорност за нешто што није била његова
Матић, „Одговорност”, у: Милан Матић (ред.), Енциклопедија политичке културе, Са
времена администрација, Београд, 1993, стр. 773–779; Ендру Хејвуд, Политика, Клио,
Београд, 2004, стр. 590, 725.
19) О природи личне одговорности погледати у: Мориц Шлик, „Када је човек одговоран”
и Хари Г. Франкфурт, „Слобода воље и појам личности”, оба текста у: Петар Бојанић и
Предраг Крстић (прир.), Одговорност: индивидуална и колективна, Службени гласник,
Београд, 2008, стр. 173–196.
20) Џон Меки, Етика, Плато, Београд, 2004, стр. 209.
21) Thomas Bivins, “Responsibility and Accountability”, in: Kathy Fitzpatrick and Carolyn Bron
stein (eds), Ethics in Public Relations: Responsible Advocacy, SAGE Publications, Thousand
Oaks (CA), 2006, р. 22.
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лична намера. Сложеност савремених процеса обликовања и спро
вођења јавних политика одиста може да наведе на погрешну поми
сао да се рађа проблем тачног утврђивања појединачне одговорно
сти – тзв. проблем бројних руку (many-hands problem), јер је често
тешко установити обим појединачног доприноса у настанку штет
ног исхода.22) Изнета аргументација опасна је зато што индивиду
алну одговорност „распршује” подједнако на све чланове колекти
ва, чиме ствара привид да нема конкретног носиоца одговорности
па није ни могуће применити санкцију. Сâма идеја одговорности
као вољног чина морално зрелог појединца тиме се нарушава. Везе
учесника у ланцу одлучивања са нежељеним резултатима се зама
гљују, што постепено и неприметно код јавних службеника изазива
„етичко слепило”. На опасне последице етичког слепила упозорава
британски професор филозофије Дерек Парфит (Derek Parfit) тврд
њом да је појединачна радња лоша, чак иако не може да нанесе
штету другоме, уколико представља део низа радњи које заједнич
ким дејством могу да произведу штету за друге – будући да данас
одлука појединца погађа далеко већи број људи него што је био
случај пре сто и више година.23)
Наведени разлози указују да појединачна одговорност пред
ставља један од потпорних стубова интегритета јавне управе, те
стога реформске мере морају да буду првенствено усмерене на ње
но јачање унутар самог административног апарата. Спољна одго
ворност јавне управе као дела извршне гране власти никако није
мање важна, него је њена сврха да буде додатан подстрек или ко
ректив за јавне службенике да поступају у складу са прописима и
етичким стандардима.
Концептуалне мањкавости су присутне и у уставном и за
конском оквиру. Премда јамчи право грађана да управљају јавним
пословима и да под једнаким условима ступају у јавну службу и
на јавне функције (члан 53), Устав Србије нигде не помиње изри
чито право на добру управу.24) Будући је реч о новом али опште
прихваћеном грађанском праву, чини се да није смела да се пропу
сти прилика да се право на добру управу уведе у највиши правни
акт, посебно имајући у виду политичку и процедуралну сложеност
промене уставних одредби. Основна мањкавост концептуалне при
роде садржана у законодавству је, на први поглед, само термино
22) James Svara, The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Or
ganizations, op. cit., p. 37.
23) Денис Ф. Томпсон, Политичка етика и јавна служба, Службени гласник, Београд, 2007,
стр. 72.
24) „Устав Републике Србије”, Службени гласник РС, бр. 83/2006.
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лошка и садржана је у употреби двеју синтагми – државна управа
и државни службеник.25) Мисаон
 а инерција твораца нацрта закона
вероватно условљена наслеђем некадашњег реалсоцијалистичког
поретка, у којем је држава заиста била једини актер политичког
живота, одудара од концепта демократски уређене политичке за
једнице и добре управе. Управа (администрација) и њени службе
ници никако не могу бити државни, зато што не служе држави него
грађанима и требало би да искључиво делују сходно јавном инте
ресу (општем добру). Уставна „потврда” атрибута државни могла
би да наведе чиновнике – макар подсвесно – на погрешан закључак
да су они превасходно дужни да раде за интересе владајуће елите,
а не за јавни интерес. Теорија и пракса модерних демократских по
редака указује на закономерност према којој владајућа елита често
покушава да приватне интересе заодене плаштом „државности” и
наводне бриге за све грађане, па партикуларно дефинисан држав
ни интерес не мора нужно да се подудара са општим интересом ве
ћине. Због тога уставотворац и законодавац нису смели да начине
„терминолошки” превид, већ је у текст требало увести општепри
хваћене синтагме јавна управа и јавни службеник.

3. ДИСЦИПЛИНСКО КАЖЊАВАЊЕ
Човек који живи без дисциплине умире без части.
исландска изрека

Дисциплина има важан симболички значај у свакој органи
зацији, па и у јавној управи, јер оснажује доследно поштовање
етичких стандарда обављања јавних послова, подупире прихвата
ње заједничких норми и вредности и одржава опажање да је јавна
управа место где се прекршиоци позивају на одговорност.26) Ети
молошки гледано, дисциплина (лат. disciplina) означава ред, поре
дак, стег.27) Израз дисциплина је у савремени речник друштвених
наука и административне праксе доспео преко средњовековних
западноевропских списа, где је носио више значења: 1) упутство,
учење, настава; 2) војна обука; 3) кажњавање праћено покајањем;
25) Стратегија реформе државне управе чак садржи језичку и појмовну грешку јер енглеску
синтагму civil servants нетачно преводи са „државни службеници” („Стратегија рефор
ме државне управе у Републици Србији”, ор. сit., стр. 44).
26) Terry Lamboo, Karin Lasthuizen and Leo W.J.C. Huberts, “How to encourage ethical beha
vior: the impact of police leadership on police officers taking gratuities”, in: Leo W.J.C. Hu
berts, Jeroen Maesschalck and Carole Jurkiewicz (eds), Ethics and Integrity of Governance:
Perspectives Across Frontiers, Edward Elgar Publishing, Northampton (MA), 2008, p. 162.
27) Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, op. cit., стр. 233.
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4) поступање које исправља или кажњава; и 5) исправно понашање
стечено обуком.28) Значењске наслаге речи дисциплина и данас су
примењиве у контексту организације јавне управе, а могу се саже
ти у тумачењу дисциплине као склопа мера усмерених на подсти
цање прекршиоца да казну схвати као учење кроз властите грешке,
вољно интернализује етичке стандарде и тиме поправи будуће по
ступање.
Основна законска обавеза домаћег јавног службеника је да
поверене дужности обавља објективно, непристрасно, стручно и
искључиво у складу са Уставом, законом и другим прописима.29) У
овом попису чини се да је изостала веома важна законска обавеза
јавног службеника – коју је законодавац можда сматрао имплицит
ном па је због тога није унео у текст – а то је да делује и у складу са
јавним интересима. Наведена формулација је део општеприхваће
них међународних стандарда и њена уградња у законе је значајна,
јер чиновнику пружа етичку оријентацију за деловање чак и када
важећи прописи или одлуке руководилаца нису подударни циљу
постизања општег добра.30) То се може видети на примеру уређења
обавезе послушности надређеном, према којој службеник мора да
спроведе налог претпостављеног руководиоца, чак и када оправда
но сматра да је нерегуларан или сумња да ће произвести озбиљне
тешкоће. Према члану 18 Закона о државним службеницима, слу
жбеник је дужан да изврши усмени налог претпостављеног, изузев
кад сматра да је налог супротан прописима, правилима струке или
да његово извршење може да проузрокује штету, што саопштава
претпостављеном. Налог који претпостављени понови у писменом
облику јавни службеник је дужан да изврши.
Наведено решење је сагласно међународним стандардима,
осим изузетка који се односи на ситуац
 ију када би извршењем на
лога надређеног били прекршени безбедносни стандарди.31) Упр
кос неспорним разлозима у прилог очувања хијерархијског лан
ца руковођења, чини се да овакво нормативно решење не узима
довољно у обзир чињеницу да се бројна одступања од стандарда
етике јавне управе појављују у свакодневном раду управо у међу
простору правно и морално дозвољеног поступања, што значи да
понашање које посредно или непосредно штети јавним интереси
28) www.etymonline.com/index.php?term=discipline&allowed_in_frame=0.
29) „Закон о државним службеницима”, чланови 5 и 6, Службени гласник РС, бр. 79/2005.
30) Упоредити са: “Model code of conduct for public officials”, Article 5, op. cit., p. 4; “Princi
ples for Managing Ethics in the Public Service”, op. cit., р. 3.
31) Упоредити са: “Model code of conduct for public officials”, Article 12 — “Reporting”, op.
cit., p. 5; “Principles for Managing Ethics in the Public Service”, op. cit., р. 4.
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ма не мора да буде нормама нужно дефинисано као противправно.
Национална стратегија за борбу против корупције даје препоруку
да се створе претпоставке за заштиту јавних службеника који од
бију извршавање противзаконитих налога претпостављених.32)
Дисциплински поступак покреће руководилац, на сопстве
ну иницијативу или на предлог лица које је претпостављено јав
ном службенику. Дисциплински поступак покреће се писменим
закључком који се доставља јавном службенику, а поступак води и
о дисциплинској одговорности одлучује руководилац или трочла
на дисциплинска комисија којој он може да пренесе овлашћења. У
усменој расправи јавни службеник излаже одбрану, лично или пре
ко заступника, а може да достави и писмену одбрану. При избору и
одмеравању дисциплинске казне води се рачуна о степену одговор
ности државног службеника, тежини последица повреде дужности
и субјективним и објективним околностима под којима је повре
да дужности извршена. Јавни службеник има право на жалбени
поступак, премда жалба не одлаже извршење решења. Жалбена
комисија дужна је да о жалби одлучи у року од пет дана од дана
пријема жалбе, иначе се сматра да је жалба одбијена. Описана нор
мативна решења су у значајној мери усклађена са преовлађујућим
схватањима у теорији јавне управе, међународним стандардима и
добром праксом развијених земаља.33)
Сврха дисциплинског кажњавања не сме да буде понижава
ње или ниподаштавање личности и стручних и професионалних
квалитета прекршиоца, него његово враћање на пут морално ис
правног обављања поверених јавних послова.34) Опште начело
дисциплинског кажњавања извире из једног од темељних начела
остварења правде – начела сразмерности, које налаже да се дисци
плинска казна разумно одмери према тежини почињеног прекрша
ја, узимајући у обзир све околности у којима је почињен прекршај,
као и положај у хијерархији, дужности и претходно понашање пре
кршиоца. Сврха примене начела сразмерности је да спречи зло
употребе овлашћења руководилаца у одмеравању дисциплинских
мера у виду недоследног и пристрасног поступања према разли
читим прекршиоцима. Закон о државним службеницима предвиђа
32) „Одлука о утврђивању Националне стратегије за борбу против корупције”, Службени
гласник РС, бр. 82/2005.
33) Упоредну анализу нормативних решења у погледу уређења дисциплинског поступка
опширније видети у: Срђан Кораћ, „Етичка димензија јавне управе”, докторска дисерта
ција, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 297–338.
34) Jerome B. McKinney and Lawrence C. Howard, Public Administration: Balancing Power
and Accountability, Praeger, Westport (CT), 1998, p. 243.
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новчани одбитак од месечне плате за лакше дисциплинске прекр
шаје, док је за теже повреде радних дужности предвиђен распон
санкција од вишемесечног смањења плате за 20 до 30 одсто, преко
забране напредовања до престанка радног односа (члан 110). Нор
мирана политика дисциплинског кажњавања сагласна је начелу
сразмерности, али је законодавац пропустио да степене казне не
посредно повеже са појединим видовима дисциплинских прекр
шаја, чиме би се избегле евентуалне злоупотребе које би могле да
проистекну из пристрасног одмеравања казне у различитим слу
чајевима. Будући да казне нису јасно доведене у везу са одређе
ним видовима етичких прекршаја, добар учинак у правцу подршке
морално исправном поступању јавних службеника мало је верова
тан.35) Домаћа нормативна решења су мањкава и на плану обезбе
ђења конструктивне димензије дисциплинског кажњавања, јер не
предвиђају могућност да се прекршилац упути на етичко саветова
ње и да се систематично прати његов будући професионални рад.
Службеник против кога је покренут кривични поступак због
кривичног дела учињеног на раду или у вези с радом или дисци
плински поступак због теже повреде дужности може да се удаљи
са радног места до окончања кривичног, односно дисциплинског
поступка ако би његово присуство на раду штетило интересу др
жавног органа или ометало вођење дисциплинског поступка.36)
Подвлачимо да „лабава” формулација наведене законске одредбе
није добра за искорењивање вишедеценијске волунтаристичке тра
диције у примени прописа и раду јавне администрације. Одредба
је требало да пропише обавезу а не могућност удаљавања са рад
ног места.
Са становишта успостављања и очувања интегритета јавне
управе необично је решење према којем се коначна изречена ди
сциплинска казна брише из кадровске евиденције ако службенику
не буде изречена нова дисциплинска казна у наредне две године
од изречене дисциплинске казне за лакшу повреду дужности, или
у наредне четири године од изречене дисциплинске казне за тежу
повреду дужности (члан 119). Није јасан разлог својеврсног „ча
шћавања” недисциплинованог службеника за којег је утврђено да
35) Више погледати у: Dennis P. Wittmer, “Developing a Behavioral Model for Ethical Decision
Making in Organizations: Conceptual and Empirical Research”, in: H. George Frederickson
and Richard K. Ghere (eds), Ethics in Public Management, M. E. Sharpe, Armonk (NY),
2005, p. 61. У појединим земљама, попут САД, упутства којима се ближе дају смернице
за ваљано спровођење дисциплинске политике садрже степенован преглед прекршаја и
одговарајућих казнених мера, па службеници могу унапред да се упознају са потенци
јалним последицама морално погрешног поступања.
36) „Закон о државним службеницима”, члан 116 став 1, op. cit.
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је прекршио етичке стандарде. Пошто јавни службеник напредује
на хијерархијској лествици на основу знања, способности и радног
учинка, онда је логично да његов радни досије садржи детаљан
преглед и попис како успеха тако и начињених грешака. Брисање
из евиденције тек нема оправдања у случају тежих повреда дужно
сти у које, према слову Закона, спадају незаконито деловање, зло
употребе овлашћења, сукоб интереса, проневера итд. Службеник
који почини тежак дисциплински прекршај мора бити у дужем вре
мену под надзором претпостављеног како би се утврдило да ли је
поправио понашање, а не да аутоматским протоком неког периода
буде „аболиран”.
Још је мање оправдано решење садржано у члану 78 Закона
о државним службеницима, према којем се службеник разрешава
са положаја ако му радни однос престане због осуде на казну затво
ра од најмање шест месеци. У околностима када судови практику
ју благу казнену политику постоји вероватноћа да чиновник буде
осуђен на казну мању од шест месеци затвора за кривично дело ко
је има релативно велику друштвену опасност – нпр. кривично дело
везано за дечију порнографију или продаја мање количине нарко
тика. Такав чиновник онда не би био разрешен положаја. Уопште
но говорећи, чини се да је чињење било каквог кривичног дела
неспојиво са обављањем јавне службе, па је ово решење у супрот
ности са етиком јавне управе. Такође је са становишта заштите и
јачања интегритета недопустиво нормативно решење према којем
се јавни службеник разрешава са положаја ако му два пута, али не
узастопно, коначним решењем буде одређена оцена „не задовоља
ва”. Није јасно зашто службеника не би требало разрешити са по
ложаја већ код давања прве негативне оцене. Устав Србије чланом
53 јамчи право грађана да под једнаким условима ступају у јавну
службу, па се чини да „опраштање” негативних оцена рада омета
часне грађане да у јавној управи замене појединце којима јавни ин
терес није водиља у професионалном деловању.

4. УЗБУЊИВАЧИ У СРБИЈИ: 
ПОШТЕЊЕ БЕЗ ЗАШТИТЕ?
Неопходан предуслов за ефикасно утврђивање појединачне
одговорности ради очувања интегритета јавне управе је заштита
„узбуњивача” или „дувача у пиштаљку” (енг. whistleblower), одно
сно службеника који одлучи да пријави злоупотребе или грешке
претпостављеног или колеге које могу да нашкоде јавном интере
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су.37) Вођен осећањем оданости организационом делу јавне адми
нистрације у којем ради, службеник настоји да се уочени етички
проблем разреши унутар колектива обавештавањем надлежних
руководилаца. Само када подношење притужбе не уроди плодом,
односно када руководилац одлучи да не предузме мере за решава
ње пријављеног проблема, стиче се разлог за узбуњивање органа
спољне контроле, представника владе, парламента, медија или чи
таве јавности.38) Шире схваћено, узбуњивање обухвата и одбијање
чиновника да учествује у радњама које садрже елементе кршења
прописа и етичких стандарда, сведочење на суђењу и достављање
информације о злоупотребама у јавној управи медијима.39) Према
стандардима етичког поступања у јавној управи општеприхваће
ним на глобалном плану, сваки службеник од којег неко од претпо
стављених или колега затражи да поступи на незаконит, неиспра
ван или неет ичан начин у примени поверених јавних овлашћења
требало би да то пријави одговарајућем државном органу.40)
Досадашње штетне последице одсуства механизма заштите
часних јавних службеника најбоље илуструје случај бившег гра
ђевинског инспектора из градске управе Новог Сада Зорана Јова
новића, који је након спроведеног дисциплинског поступка добио
отказ јер је одбио да потпише лажно сачињену документацију.41) У
марту 2009. године Општински суд у Новом Саду одбацио је ту
жбени захтев Јовановића за повратак на посао као неоснован, са
образложењем да је учинио повреду радне обавезе јер није посту
пио по налогу свог руководиоца. Пресуда је супротна међународ
ним стандардима и показује забрињавајући степен неразумевања
улоге судства као крајње инстанце у заштити елементарних људ
ских права. Реалсоцијалистичким виђењем чиновника као „по
37) О узбуњивању видети више у: Александар Фатић, „’Дување у пиштаљку’”, у: Добри
воје Радовановић и Александра Булатовић (прир.), Корупција, Центар за менаџмент и
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, стр. 311–327;
Дејан Миленковић, Јавна управа: одабране теме, Факултет политичких наука и Чигоја,
Београд, 2013, стр. 346–349.
38) Denis L. Dresang, Public Personnel Management and Public Policy, Longman, New York et
al., 2002, p. 47.
39) James Svara, The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Or
ganizations, op. cit., p. 116.
40) “Model code of conduct for public offic ials”, op. cit., р. 5.
41) Јовановић је као поступајући грађевински инспектор одбио да прихвати лажно сачи
њену документацију, на основу које је бивша начелница Градске управе за инспекциј
ске послове из градског буџета извршила исплату без законског основа. Опширније о
случају погледати у: Дарко Шпер, „Седам година се суди са Градом због незаконитог
отказа”, Радио 021, 28. јануар 2011, www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Sedam-godina-se-sudi-saGradom-zbog-nezakonitog-otkaza.html, 20/05/2014.

67

СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45.

стр. 53-74.

слушника” власти се морално проблематичном судском праксом
додатно слаби ионако крхки интегритет домаћих јавних служби.
Боље је прошао асистент Зоран Чворовић, који је разоткрио коруп
цијски ланац на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу и
због тога остао без посла, али је ипак судском одлуком враћен у
радни однос.42)
Група Савета Европе против корупције (GRECO) скренула је
2010. године пажњу републичкој влади да предузете законске ме
ре чине само почетни корак у ваљаној заштити јавних службеника
који у доброј намери пријављују сумњу у постојање корупције.43)
Упркос међународним стандардима и нормативној пракси развије
них земаља, домаће законодавство још увек не уређује свеобухват
но и детаљно механизам узбуњивања, већ се ово питање површно
помиње у два закона. Члан 112 Закона о државним службеницима
каже да јавни службеник „који сазна за учињену повреду дужности
из радног односа може руководиоцу да поднесе иницијативу за по
кретање дисциплинског поступка”. Изменама и допунама Закона
усвојеним 2009. године, уведена је обавеза за руководиоца и јавног
службеника да писмено обавесте непосредно претпостављеног ако
обављањем радних задатака сазнају да је почињено дело корупције
у организационом делу у којем су запослени; од дана подношења
писменог обавештења пријављивачи уживају заштиту.44)
Корак напред начињен је Законом о агенцији за борбу про
тив корупције, који чланом 56 прописује да јавни службеник који у
доброј намери пријави корупцију или основану сумњу у постојање
корупције у организационом делу јавне управе у којем је запослен,
не може због тога да трпи штетне последице.45) Агенција за борбу
против корупције донела је 2011. године Правилник о заштити ли
ца које пријави сумњу на корупцију, како би детаљније уредила по
ступак пријаве корупције и механизам заштите узбуњивача.46) Упр
кос томе, могућности Агенције да узбуњивачима обезбеди ваљану
42) З. Радовановић, „Асистент Зоран Чворовић истеран са Правног факултета у Крагујев
цу”, Данас, 25. август 2010, www.danas.rs/danasrs/drustvo/asistent_zoran_cvorovic_iste
ran_sa_pravnog_fakulteta_u_kragujevcu_.55. html?news_id=197855, 10/04/2014.
43) „Додатни извештај о усклађености за Републику Србију”, Greco RC-I/II (2008) 1E Ad
dendum, GRECO, 11. јун 2010, www.acas.rs/images/stories/Greco_Final_Addendum.pdf,
стр. 9–10.
44) „Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима”, Службени гласник
РС, бр. 104/2009.
45) „Закон о агенцији за борбу против корупције”, члан 56, Службени гласник РС, бр.
97/2008, 53/2010 и 66/2011.
46) „Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију”, Службени гласник РС,
бр. 56/2011.
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заштиту битно су сужене. Прво што Агенција може да учини када
је узбуњивач обавести да трпи штетне последице је да захтева од
руководиоца организационог дела јавне управе у којој дувач у пи
штаљку ради да поднесе извештај о поступању према узбуњивачу
или да докаже да поступање није повезано са пријавом корупције.
Уколико узбуњивач настави да трпи штетне последице, друга мера
која стоји на располагању Агенцији је објављивање назива органи
зационог дела на посебној годишњој листи.47) Мало је вероватно да
мера објављивања може сама по себи да одврати корумпираног ру
ководиоца од намере да дâ отказ часном службенику, поготово за
то што заштита прекршених права узбуњивача остаје препуштена
иначе дисфункционалном судству. Поред тога, Агенција нема ни
надлежност да самостално истражује околности наведене у подне
тим пријавама случајева корупције, већ је приморана да се ослања
на спору сарадњу са полицијом и тужилаштвом који у досадашњој
пракси често игноришу захтеве Агенције.48)
Доношење закона о заштити узбуњивача је у више наврата
одлагано, што сведочи о одсуству политичке воље да се додатно
подупре учвршћивање механизама за утврђивање појединачне од
говорности у јавном сектору. Сада је нацрт закона сачињен и на
лази се у фази јавне расправе, али је већ изазвао контроверзе међу
стручњацима и организацијама грађанског друштва које се боре
против корупције. Судећи према коментарима страних стручњака
за област заштите узбуњивача, нацрт садржи бројне недостатке у
виду одступања од међународних стандарда и добре праксе разви
јених земаља који би, уколико не буду уклоњени, могли да у значај
ној мери обесмисле сврху доношења самог закона.49)
Будући да не постоји ефикасан механизам заштите од дисци
плинског или кривичног гоњења које може настати услед освете
откривених починилаца, мала је вероватноћа да ће домаћи службе
ник поступати савесно и одлучити да открије нерегуларност. У
прилог томе говори податак да се за две године свега неколико јав
них службеника из републичке администрације јавило Агенцији
за борбу против корупције са захтевом да им се одобри статус уз
буњивача.50) У околностима када је ризик од освете корумпираног
47) Исто, члан 14.
48) „Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину”, 28. март 2013,
Агенција за борбу против корупције Републике Србије, www.acas.rs/images/stories/
Agencija_-_Izvestaj_o_ radu_2012_-_28-03-2013.pdf, стр. 38.
49) Коментари на нацрт закона су доступни на интернет презентацији Министарства прав
де: www.mpravde.gov.rs/files/Komentari%20medjunarodnih%20eksperata.zip.
50) Информација добијена на упит од Агенције за борбу против корупције.
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колеге или одмазде надређеног руководиоца веома висок, тешко
да ће запослени скупити храброст да упозори на наношење штете
јавном интересу. Страх води у ћутање и невољно толерисање неза
конитости, што на дужи рок смањује радну мотивацију.

5. ЈАЧАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ: 
ПУТ КА ЧАСНОЈ ЈАВНОЈ СЛУЖБИ
Анализа уградње начела одговорности као једног од темељ
них претпоставки остварења идеала добре управе и осигурања ин
тегритета јавних службеника показује да су прописи који уређују
ову област у Србији претежно усаглашени са међународним стан
дардима, али остављају могућност за благу казнену политику која
тешко може да подстакне приврженост етичким стандардима. Ме
ханизам дисциплинског кажњавања је осмишљен тако да ослика
ва сталност јавне службе, али у исто време онемогућава ефикасно
кажњавање и удаљавање са радног места службеника који низом
ситних прекршаја дугорочно могу да наруше јавни интерес. Ме
ханизам не препознаје значај недоличног и незаконитог понашања
службеника у приватном животу за углед јавне управе. Недовршен
механизам пријављивања кршења етичких стандарда и заштите
узбуњивача додатно подрива иначе мањкаву политику дисциплин
ског кажњавања. Описано стање ствари отвара слободан простор
за појаву више проблема.
Одсуство примене дисциплинског поступка и трпељив став
према кршењу етичких стандарда може да буде део стратегије „ку
повине” прећутне сагласности колектива за крупне видове морално
погрешног понашања руководилачког слоја. У таквим околности
ма запослени могу да буду неми сведоци или прећутни учесници
корупцијске праксе челних људи колектива, а дисциплински по
ступак супротно првобитној намени постаје оруђе за ућуткивање
или уклањање „непослушних” службеника којима част не дозво
љава да се уклопе у корупцијску игру. Благо санкционисање слу
жбеника са лошим учинком рада или морално спорним начином
поступања дугорочно води демотивисању већине службеника који
часно обављају посао, што значајно умањује учинак читаве орга
низационе јединице.
Слично је са праксом изрицања дисциплинских казни. Ако
се сви откривени и процесуирани прекршаји етичког кодекса и ло
шег радног учинка кажњавају само најблажом и најстрожом мером,
онда се могу у питање довести способност или искреност намере
70

Срђан Т. Кораћ

Спровођење реформе јавне управе у Србији: ...

руководиоца да се стара о етичкој равни радног окружења које му
је поверено. Кажњавањем само најтежих прекршаја и подвођењем
прекршаја средње тежине под најблажу дисциплинску меру уводи
се релативистички приступ у бављењу етичким проблемима. Слу
жбеницима се шаље морално погрешан знак да могу да поступају
неморално, под условом да пазе да не претерају. На тај начин се
дугорочно подрива сврха утврђивања личне одговорности и ства
ра радни амбијент где се пажљиво и доследно етичко расуђивање
појављује као непотребно „бреме” на плећима јавног службеника.
Појединачна одговорност као потпорни стуб интегритета
јавне управе тешко да може да буде сврсисходна без дисциплин
ског поступка за делотворно утврђивање кршења етичких стан
дарда и неиспуњавање радне норме и изрицање одговарајућих
казнених мера. Неодговорно обављање поверених јавних послова
противно је моралном захтеву за испуњавање дужности обухваће
них концептом добре управе, који се идејно ослања на старо ге
сло „племство обавезује” (noblesse oblige). Јавни службеници са
слабим осећањем „витешке” одговорности тешко да ће стремити
унапређењу друштвене правде и бризи за друге. Мало је вероват
но да лоше осмишљени механизми за утврђивање дисциплинске
одговорности и кажњавање могу да одгаје јавне службенике пуне
човекољубља и других хвале вредних карактерних особина, који
ће суграђанима бити узор грађанске храбрости.
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Srdjan Korac
PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN
SERBIA: THE CASE OF RESPONSIBILITY
Resume
The paper analyses results of the ongoing public administration
reform in Serbia with a view to embedding the principle of responsibi
lity as a fundamental trait of the concept of good administration. The
goal of this analysis is to evaluate the quality of disciplinary procee
dings, and disciplinary actions, as well as the quality of protection mec
hanisms for “whistleblowers”. The author examines whether both the
normative and institutional requirements are properly being developed
and embodied in practice, and whether there are any potential structu
ral constraints that may undermine responsible performance of public
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servants. The departing point of the analysis is hypothesis which main
tains that well conceived and consistently implemented normative and
institutional framework for embedding responsibility as an organising
principle of public administration create the working environment that
supports morally right behaviour of public servants.
Performance based on high ethical standards minimises cor
ruption practices in the public sector, and thus indirectly increas es the
quality of public services, and provides the design and implementa
tion of public policies in accordance with public interest. In the long
run, morally right actions of public servants essentially contribute to
the realisation of the concept of good governance and human and civil
rights, which all together build public trust in the institutions of politi
cal system. Hence, a critical examination is to reveal whether both the
normative and institutional requirements are properly being developed
and embodied in practice, and whether there are any potential structural
constraints that may undermine full ethical compliance.
The context in which responsibility is to be enhanced in Serbian
public administration is far more difficult than in the post-industrial
polyarchies, primarily due to deep rooted administrative tradition in
herited from the previous authoritarian regime, with the mind-set in
sensitive to moral thinking in decision making process. International
standards are largely incorporated into the domestic legal and institu
tional framework, but the legislation is still incomplete, and contains a
number of legal gaps and imprecise provisions. Building a work envi
ronment in public administration favourable to the responsible perfor
mance of daily assignments is being hampered by the high degree of
politicisation of the public administration managers, poor human reso
urces management and the slow eradication of the culture of secrecy.
It is unlikely that the survival of the administrative tradition that
is so insensitive to ethics may ensure strict compliance with job duties
in the long-term perspective. The author emphasizes that the lack of the
mechanism for protection of whistleblowers is the weakest spot of the
current reform policy aimed at creating depoliticised, professional, ac
countable, and responsible public administration. Due to such circum
stances, the majority of Serbian public servants are not able to carry out
a tremendous and complex task of meeting the EU standards, ѕо as to
Serbia will become — at least technically — ready for full membership.
Key words: good administration, public administration, responsibility, disci
pline, penal policy, whistleblowing, public service integrity, Ser
bia.
*
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ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА У СРБИЈИ
– СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ*
Сажетак
У дескриптивном делу рада се уводи у основне појмове по
пут локалне демократије, локалне самоуправе, супсидијарности
и децентрализације. Након тога креирамо три индикатора уз по
моћ којих можемо да тестирамо да ли у одређеној земљи посто
ји локална демократија и како она функционише. Индикатори су:
мрежа нивоа локалне власти, финансијска аутономија јединица ло
калне самоуправе и финансијска равноправност, и дефинитивност
локалних избора. Након представљања индикатора тестирамо ове
индикаторе на студији случаја Србије и кроз анализу стања закљу
чујемо да локална демократија не функционише. Затим испиту
јемо узроке проблема који постоје везано за сва три индикатора.
Узроци су институционалне природе. У правилима и процедурама
(законима) које доноси републичка власт. Као институционалну
препреку развоју локалне демократије проналазимо и Устав Репу
блике Србије. Уместо закључка препоручујемо какве институцио
налне промене су неопходне да би локална демократија почела да
функционише у Србији јер различите институције дају различите
политичке исходе.
Кључне речи: локална демократија, локална самоуправа, индикатори,
супсидијарност, јединице локалне самоуправе, институ
ције, закони
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Рад представља проширену верзију предавања одржаног на пројекту: „Дани јавних по
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1. УВОД
Рад има за циљ да анализира стање локалне демократије у
Србији. Полазећи од претпоставке да је за консолидацију и уте
мељење демократије на државном нивоу неопходна јака и добро
развијена локална демократија проналазимо и значај истраживања
ове теме. Водимо се Дјуиевим ставом да „демократија мора да поч
не код куће, а њена кућа је околна заједница.“1) Даћемо одговор да
ли има локалне демократије у Србији с обзиром на уочене пробле
ме, као и препоруке са циљем остваривања локалне демократије.
У свом другом поглављу (2) текст ће указати на суштину и
значај локалне демократије и са њом уско повезане принципе суп
сидијарности и децентрализације. Затим ћемо (поглавље 3) пред
ставити индикаторе кроз компаративну анализу система локалне
самоуправе и показати шта је потребно да би она функционисала.
У поглављу (4) након индикатора износимо проблеме који постоје
у Србији на основу приказаних индикатора. У поглављу (5) ука
зујемо на узроке тих проблема. У закључном поглављу (6) дајемо
препоруке како би променом институција могла да се промени су
штина функционисања локалне самоуправе и остваривање локал
не демократије у Србији.

2. ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА –
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И СУПСИДИЈАРНОСТ
Добро владање претпоставља и „спуштање“ нивоа владања,
односно препуштање надлежности и ресурса локалним владама
не би ли се грађанима приближили власт.2) Локалне власти су сва
кодневно директно укључене у животе свих грађана. Како запажа
Патрисија Инграхам када говори о демократији у САД, државне и
локалне власти су на много начина темељ америчке демократије.
Оне се брину око већине услуга које су грађанима потребне сваког
дана, попут одношења смећа, одржавања путева, уређивање ауто
буса и других транспортних услуга, полиције или противпожарне
заштите. Она преноси тврдњу Томаса Џеферсона да је у америч
ком систему локална самоуправа најефикаснија и најодговорнија
1) Мирослав Прокопијевић, „Без локалне демократије нема демократије“, у: Локална
демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Беог рад,
2002, стр. 23.
2) Видети више у: Cheema Shabbir, Building Democratic Institutions: Governance Reform in
Developing Countries, Kumarian Press, Bloomfield, 2005, pp. 5.
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зато што је најближа грађанима.3) Управо те одреднице да су ло
калне власти најближе људима и да су укључене у свакодневницу
живота говоре о значају које оне имају за грађане и од пресудне
је важности да локална демократија функционише, јер: „Локални
ниво организације државе, привреде и друштва, микрозаједница
има посебно и незамењиво значење за сваког појединца.“4) Са дру
ге стране, управо се у тој микрозаједници развијају аутономија и
демократски потенцијали једног друштва. Локална демократија је
школа демократије. Тамо где грађани на најнижем нивоу одлучују
о конкретним стварима у свом најближем окружењу, било посред
но или непосредно, то називамо локалном демократијом. Са ло
калном демократијом је уско повезан и појам локалне самоуправе.
Она представља начин остваривања власти грађана.
Данас у расправама о локалној демократији доминирају
принципи супсидијарности и децентрализације. О теми супсиди
јарности у литератури на српском језику превасходно можемо чи
тати из радова Илија Вујачића. За њега супсидијарност пре свега
почива на идејама слободе појединца и групе, а значи да одлуке
треба да се доносе тамо где ће њихови ефекти најнепосредније да
се осете. Супсидијарност представља начело да држава (или дру
ги нижи нивои власти) треба да преузимају надлежности само он
да када појединац или мања заједница нису у стању да је обаве.5)
Управо на овом принципу треба да се расподељују надлежности
између нивоа локалне самоуправе и државе. Са друге стране, де
централизација представља веома сличан процес. Децентрализа
ција представља пренос власти, владе на недржавне субјекте (ло
кална самоуп
 равна тела) која су под нехијерархијским надзором
више управе, односно увећање надлежности нижих нивоа власти.6)
Принцип децентрализације се управо води начелом о томе да се
доношење одлука што више приближи грађанима. Закључно, суп
сидијарност и децентрализација су сродни појмови, само посма
трају тему из различитог угла. Да ли је питање које послове и када
3) Patricia Ingraham, „Studying State and Local Management Systems: Why We Need to Do
It“, in: In Pursuit of Performance Management Systems in State and Local Government (ed.
Ingraham, Patricia), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2007, pp. 1.
4) Мијат Дамјановић, „Реалитети локалне демократије“, у: Локална демократија: стање
и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002, стр. 13.
5) Видети више у: Илија Вујачић, „Супсидијерност и модернизација локалне заједнице“,
у: Локална демократија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда,
Београд, 2002; 2009.
6) Видети више у: Дејан Вучетић; Дејан Јанићијевић, Децентрализација као полазиште
даљег развоја Србије: приручник, Центар за развој грађанског друштва Protecta, Ниш,
2006, стр. 12-13.
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држава треба да преузме од нижих нивоа власти (супсидијарност),
или је питање које послове и када држава треба да препусти нижим
нивоим
 а власти (децентрализација). Као што смо навели у уводној
реченици у овом поглављу, добро владање захтева спуштање нивоа
владања, односно приближавање грађанима.

3. ИНДИКАТОРИ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
У овом поглављу излажемо индикаторе на основу којих мо
жемо да закључујемо да ли локална демократија и локална само
управа функционишу. Индикаторе проналазимо у компаративној
анализи функционисања локалних самоуправа широм света. Зна
чај дефинисања индикатора је пре свега за анализу стања у Репу
блици Србији кроз њих. Они ће нам у наставку текста бити метод
помоћу кога ћемо моћи да доносимо закључке који имају употреб
ну вредност. У наставку овог поглавља појединачно представљамо
индикаторе.

3.1. Мрежа нивоа локалних власти
Питање уређености локалних власти и мреже нивоа локалне
самоуправе је од посебног значаја. Кроз упоредну анализу упозна
јемо се са различитим нивоима локалних власти. „Обично посто
је два, али се јављају и три нивоа локалне власти. У зависности
од тога разликујемо двостепени или тростепени систем локалне
власти.“7) У неким државама постоји и вишестепени систем када
у анализу укључимо и тзв. локалне власти које имају само једну
функцију (single-purpose local government), када локална власт уре
ђује и води само једну област, а као пример можемо навести школ
ске дистрикте.8)
Без обзира како се у различитим државама зове, општина је
најнижи и основни ниво локалне самоуправе, односно њен први
степен. Осим у називу, разликују се и у функцијама и надлежно
стима које имају, као и у величини односно броју становништва.
Као ниво изнад основног - општине, јављају се окрузи, дистрикти
и градови као другостепене јединице. Окрузи обично представља
ју скуп више општина, а његова основна улога је да обавља део
7) Снежана Ђорђевић, „Модернизација локалне самоуправе и власти“, у: Локална демо
кратија: стање и перспективе (ур. Дамјановић, Мијат), Магна агенда, Београд, 2002,
стр. 134.
8) Видети више у: Ann Bowman; Richard Kearney, State and Local Government, Cengage Le
arning, Wadsworth, 2010, pp. 270-271.
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послова за општине, ради ефикаснијег рада. Пренос ових послова
би се заснивао на принципу супсидијарности о коме смо говори
ли у поглављу 2. Дистрикти могу бити територијални, специјални
и функционални. Када се ради о градовима, они су посебна врста
локалне самоуправе. Са својим вишемилионским становништвом
и широким опсегом послова, градови - посебно они велики, су по
себне јединице локалне самоуправе које захтевају посебну органи
зацију, надлежности, али и финансије. Као трећи, највиши степен
локалне самоуправе се јављају региони. „Региони су много веће
територијалне заједнице, са углавном економским мотивима фор
мирања у циљу бољег економског развоја уз поштовање регионал
них разлика и са циљем да се искористе регионалне компаративне
предности.“9)
Односи између свих нивоа локалних власти међусобно, и
у односу према држави потребно је да се уређују на принципима
супсидијарности и децентрализације. Да би локална самоуправа
функционисала и да би била ефикасна и блиска грађанима, потреб
но је да постоји степенаст систем локалне власти и да постоји ја
сна подела послова и уређења појединачних нивоа, али и њихова
сарадња и координација.

3.2. Финансијска аутономија и финансијска равноправност
Да би локална демократија могла да функционише неопход
но је да јединице локалне самоуправе (у наставку текста: ЈЛС) буду
фискално здраве, односно: „да су способне да обезбеде јавне услу
ге својим грађанима.“10) Да би биле фискално здраве, неопходно је
да буду финансијски независне и аутономне у односу на централну
власт. Фискални систем ЈЛС је блиско повезан и под јаким утица
јем државних финансијских активности,11) али да би локална демо
кратија функционисала неопходан је одређени степен извесности
и сигурности. Од суштинске је важности да локална самоуправа
има изворне приходе које може сама да утврђује, и да њихова ви
сина, односно удео у буџету ЈЛС буде што већи не би ли се обезбе
дила сигурност у пружању услуга и реализације послова, али и си
9) Бобан Стојановић, Утицај политичких партија на јавне политике у Србији, мастер рад,
Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр. 42.
10) Beth Honadle; James Costa; Beverly Cigler, Fiscal Health for Local Governments: An Intro
duction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies, Elsevier Academic Press, San Diego,
2004, pp. 18.
11) Видети више у: Ann Bowman; Richard Kearney, State and Local Government, Cengage Le
arning, Wadsworth, 2010, pp. 350-352.
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гурност у извршењу текућег буџета. „Финансијска самосталност
је једна од најважнијих особина локалне власти.“12)
Управо у том контексту уводимо и други део овог индика
тора, а то је финансијска равноправност. Овде говоримо о делу
финансија које централне власти трансферишу ЈЛС. Од пресуд
ног је значаја да се ти процеси одвијају према унапред одређеним
правилима и да се искључе дискрециона овлашћења централних
власти, односно да исте ЈЛС (према нивоу - општина, град) имају
исти третман, и исти, или макар приближан новац од трансфера на
располагању.
Финансијска стабилност и како неки аутори наводе „финан
сијско здравље“ једне ЈЛС је за њу од посебне важности. Фискална
стабилност није само од пресудне важности за финансирање и ква
литет јавних услуга, већ је стабилност неопходна и због низа дру
гих разлога. Финансијска стабилност је битна због локалне управе
и њене организационе флексибилности, због планирања људских
ресурса. Такође, може утицати на кредитне трошкове и могућно
сти задуживања, али и на саме грађане и пореске трошкове које ће
морати да плаћају.13)
Да закључимо, да би ЈЛС била у могућности да буде фискал
но здрава, да може да планира своје активности и планове и да
обезбеђује услуге грађанима, неопходно је да изворни приходи чи
не што већи удео буџета (преко 50%, а пожељно је и до 70-80%), а
да се остатак локалних буџета пуни кроз уступљене приходе, тран
сфере и давања централне власти, али на равноправан начин. Та
кође, од великог значаја је да стопе и врсте уступљених прихода
држава не може лако да мења, јер ако може, ставља локалне власти
у зависну позицију.

3.3. Дефинитивност локалних избора
Као трећи индикатор постојања локалне демократије из
лажемо дефинитивност избора. Пре него што објаснимо термин,
морамо да подсетимо да су избори кључно обележје демократије.
Могу да постоје избори, а да нема демократије, али не и обрну
то. У оквиру овог индикатора већ претпостављамо постојање фер
и поштених избора, али у анализу уводимо проблем у виду пита
ња: „Да ли локални избори заиста одлучују о локалним властима?“
12) Снежана Ђорђевић, Ренесанса локалне власти: упоредни модели, Чигоја штампа и Фа
култет политичких наука, Београд, 2002, стр. 116.
13) Видети више у: Beth Honadle; James Costa; Beverly Cigler, Fiscal Health for Local Govern
ments: An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies, Elsevier Academic
Press, San Diego, 2004, pp. 4.
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Ако поредимо локалне са националним изборима, можемо само
да закључимо да: „Локални и национални избори су политички
процеси исте врсте – ради се о борби за улазак у политичку аре
ну на различитом нивоу друштвене моћи, управљања и утицаја и
институција које се изборима конституишу.“14) Зато као одредницу
уводимо термин дефинитивност избора који значи: „да се једино
путем избора креирају органи власти и да на тај начин формирани
органи не могу бити доведени у питање, сем у изузетним, зако
ном прецизно регулисаним ситуацијама, уз обавезу хитног распи
сивања нових избора.“15) Индикатор дефинитивност избора има за
циљ да укаже да о локалним властима треба да одлучују искључи
во грађани, односно да они на изборима доносе коначну одлуку.
Међутим, сусрећемо се одмах са проблемом уколико се избори за
представнике у локалном представничком телу бирају по пропор
ционалном изборном систему, а последично представнички орган
бира извршни орган. Представничка политика представља везу из
међу преференција појединаца, амбиција политичара, између из
бора и партија, и између представничког органа, креирања јавних
политика и извршне власти, ту проналазимо кључно питање или
кључну тачку у којој се спајају све ове ствари, а то је формирање
власти,16) а у нашем локалном контексту - формирање локалне вла
сти. Индикативна последица пропорционалног изборног система
је што гласачи не бирају владу на изборима, већ се влада формира
тек након преговора и партијских договора.17) Исти проблем као на
националном нивоу се дешава и на локалном. Ипак, као суштину
овог индикатора наводимо да је потребно да о коалицијама на ло
калу (избору извршног дела власти) преговарају и договарају ло
кални политичари и актери на изборима, а не партијске централе и
шефови партија. Прецизније, тражи се веза и одговорност извршне
власти са грађанима, а не са централама политичких партија.
14) Милан Јовановић, „Изборни систем локалне самоуправе у Србији - модели за реформу
изборног права“, у: Београд: демократска метропола (ур. Павловић, Вукашин; Орло
вић, Славиша), Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2009, стр.
177.
15) Снежана Ђорђевић, „Локална самоуправа, политичке странке и ЕУ“, у: Политичке
странке у Србији и Европска унија (ур. Лутовац, Зоран), Факултет политичких наука и
Fried rich Ebert Stiftung, Београд, 2007, стр. 150.
16) Видети више у: Michael Laver; Kenneth Shepsle, Making and Braking Govenments and Le
gislatures in Parliamentary Democracies, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp.
4.
17) Видети више у: Бобан Стојановић, „Коалиције и избори у Србији 2012. године“, у: Из
бори у Србији 2012. године: (не)очекивана промена (ур. Јовановић, Милан; Вучићевић,
Душан), Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 120.
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4. УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ У ФУНКЦИОНИСАЊУ 
ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Поглавље испред нас говори о проблемима у функциониса
њу локалне демократије у Србији. Проблеме проналазимо на осно
ву претходно изнетих индикатора. За сваки индикатор смо прона
шли по макар један проблем који говори да локална демократија у
Србији постоји само на папиру, односно да нема статус и функције
неопходне да бисмо говорили о функционисању локалне демокра
тије.
У складу са првим индикатором (3.1.), постојање мреже ни
воа локалних власти који су међусобно повезани принципима суп
сидијарности и децентрализације, систем локалне самоуправе у
Србији незадовољава овај индикатор. У Србији не постоји мрежа
нивоа локалних власти већ је она једностепена или како се у ли
тератури често наводи - монотипска. „Локална самоуправа у Ре
публици Србији се заснива на једностепеном нивоу, иако су ЈЛС
општине, градови и град Београд.“18) Основна јединица је општи
на, оне се оснивају законом, а њихове надлежности одређује Устав
Републике Србије.19) Градови се такође оснивају законом, имају
надлежности општина, али им се законом могу поверити и дру
ге надлежности. Град Београд и његов положај се утврђују зако
ном о главном граду, има уставне надлежности општина, али му
се законом могу поверити и друге надлежности. Оснивање општи
на и градова је уређено Законом о територијалној организацији.20)
Осим тога, градовима је омогућено да кроз статут могу образовати
градске општине, међутим оне немају статус ЈЛС, иако имају по
литичке изборе и политичку власт.21) Такође, Република Србија је
подељена и у регионе, међутим они нису политички и администра
тивни, већ само статистички региони основани Законом регионал
ном развоју и они немају статус правног лица нити су јединица
локалне самоуправе.
18) Бобан Стојановић, Утицај политичких партија на јавне политике у Србији, мастер рад,
Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр. 46.
19) Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006, чл. 191.
20) Закон о територијалној организацији, Сл. гласник РС, бр. 129/2007.
21) Снежана Ђорђевић сматра да градске општине иако немају такав правни статус ипак
јесу јединице локалне самоуправе, аргументујући тиме што постоје политички избори.
Видети више у: Снежана Ђорђевић, „Организација, нивои власти и надлежности - ком
паративна искуства“, у: Београд: демократска метропола (ур. Павловић, Вукашин; Ор
ловић, Славиша), Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2009,
стр. 145.
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Према томе, монотипска или једностепена локална самоу
права се заснива на општинама, а градови и град Београд имају са
мо додатне надлежности. Региони су статистички и нису јединице
локалне самоуправе. Не постоје нивои, нити мрежа локалне само
управе, а самим тим не постоји могућност за ефикасније обављање
послова на принципима супсидијарности и децентрализације кроз
округе, дистрикте или регионе. Такође, градске општине нису ЈЛС
и као такве имају много проблема, посебно у Београду где градске
општине по правилу имају преко 100 000 становника.
У складу са другим индикатором (3.2.), финансијском ауто
номијом и финансијском равноправношћу, износимо аргументе да
локална демократија у Србији незадовољава ни овај критеријум. У
аргументацији за ту тезу користимо емпиријска истраживања Цен
тра за примењене европске студије под називом: „Финансирање
локалне самоуправе у Србији и утицај политичке везе локалне и
републичке власти.“ Први део аргументације се односи на недо
вољан део изворних средстава и проблеме са уступљеним прихо
дима чиме се не остварује финансијска аутономија, а други део се
бави проблемом трансфера где показујемо да трансфери зависе од
дискреционих одлука и политичких веза између ЈЛС и републичке
владе. ЈЛС се финансирају кроз изворне приходе и пренете прихо
де са вишег нивоа власти. Пренети приходи су уступљени прихо
ди и трансфери. Такође, финансирају се и кроз примања која могу
бити на основу задуживања и на основу продаје имовине. Изворни
приходи су порези, таксе и накнаде чију основицу и стопу утвр
ђују ЈЛС при чему се законом може ограничити висина пореске
стопе.22) Уступљени приходи су порези и накнаде, чије основице и
стопе утврђује држава, а сам приход се дели између државе и ЈЛС,
тј. приход остварен на територији локалне самоуправе, уступа се у
целини или делимично тој локалној самоуправи.23) Уступљени при
ходи могу бити од пореза (на приход,24) на наследство итд.) или од
накнада (на коришћење моторних возила, за загађивање животне
средине итд). Такође, ЈЛС припадају и трансфери из буџета Репу
22) Закон о финансирању локалне самоуправе, Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012
и 99/2013, чл. 6.
23) Финансирање локалне самоуправе у Србији и утицај политичке везе локалне и репу
бличке власти, Центар за примењене европске студије, Београд, стр. 4.
24) „Појединачно најзначајнији уступљени приход локалних самоуправа, и не само усту
пљени већ убедљиво најзначајнији приход јесте порез на зараде који се плаћа према
месту пребавилишта запосленог. Свим локалним самоуправама, осим Града Београда,
припада 80% од тако наплаћеног пореза на зараде на њиховој територији док преоста
лих 20% припада буџету Републике. Само у Граду Београду, овај удео износи 70% на
плаћеног пореза“ - исто, стр. 4-5.
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блике који могу бити ненаменски и наменски који се користи за
финансирање одређених функција.
У аргументацији за финансијску зависност и неравноправ
ност осврћемо се на све три врсте финансирања, односно тврдимо
да у свакој од три врсте, постоје проблеми који локалне власти чи
не зависним. Као први наводимо да су изворни приходи у буџетима
ЈЛС недовољни, а уз то поново помињемо да држава законом може
ограничити висину пореске стопе изворних прихода. Ако погле
дамо податке Управе за трезор у периоду од 2007. до 2010. годи
не, изворни приходи у буџетима ЈЛС чине између 37 и 40%.25) Тај
проценат изворних прихода када се комбинује са уступљеним није
тако мали, али је проблем што уступљени приходи нису сигурни,
односно опет зависе од централне власти. Такав проблем се де
сио 2013. године, када је неколико пореза и накнада које су биле
уступљене ЈЛС укинуто (порез на изнајмљивање некретнина и не
покретности, право на наплату таксе за истицање назива фирми).
То је изазвало велике проблеме у финансирању ЈЛС и дошле су у
ситуац
 ију да нису „финансијски здраве“, односно да не могу да
обезбеде услуге својим грађанима. Још већи проблем је изазвала
промена Закона о порезу на доходак грађана. Као што смо навели
порез на доходак грађана је најзначајнији приход26) (не само међу
уступљенима) за ЈЛС. У мају је дошло до измене закона који је
стопу смањио са 12% на 10% и на тај начин су приходи ЈЛС ума
њени за 20 милијарди годишње.27) Као што видимо, постоје велики
проблеми са неизвесношћу уступљених прихода што ограничава
позицију у планирању буџета, али и развоју ЈЛС.
Када се ради о трансферима, овде је кључно питање равно
правности у трансферима, а кроз поменуто истраживање доказу
јем да равноправност не постоји. Тим Центра за примењене европ
ске студије је истраживао обим трансфера од републичке власти
ка ЈЛС, а као студију случаја је узео примере градова Чачка и Јаго
дине. Треба напоменути да је Чачак територијално већи и да има
више становника. Али кључна напомена јесте у томе да је у посма
траном периоду (2009 - 2011.) градоначелник Чачка био Велимир
25) Исто, стр. 8.
26) Приход од пореза на доходак грађана учествује са између 22,1% и 29% у укупним при
ходима ЈЛС. Видети више у: Драган Спирић; Александар Бућић, „Ка стабилном и одр
живом систему финансирања локалне самоуправе у Републици Србији“, Полис, Стална
конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије и Центар за јавну и
локалну управу - Палго центар, Београд, 1/2012, стр. 9-14.
27) Видети више: Младен Јовановић, Нови порези празне касе локалних самоуправа http://
www.decentralizacija.org.rs/istrazivanja/Novi-porezi-prazne-kase-lokalnih-samouprava.
sr.html (04.01.2013.).
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Станојевић из тада републички опозиционе партије (Нова Србија),
а градоначелник Јагодине Драган Марковић из партије која је тада
била у републичкој влади (Јединствена Србија). Осврнућемо се са
мо на неколико података из ових истраживања. Подаци су преузе
ти из Управе за трезор Министарства финансија и привреде. Када
се ради о трансферима од других нивоа власти (шифра: 733000),
стање је следеће: 2009. године Чачак добија приближно 353 мили
она динара, а Јагодина 454 милиона динара. 2010. године је однос
360 милиона насупрот 730 у корист Јагодине, а 2011. године 431
насупрот 834 милиона. Што се тиче других текућих трансфера од
Републике у корист нивоа града (шифра: 733142), однос је следе
ћи: 2009. године Чачак добија 2 милиона, насупрот 178 милиона
које добија Јагодина, 2010. године је однос 8 милиона према 426, а
2011. године 2 према 148 милиона, све у корист Јагодине. На крају,
што се тиче текућих наменских трансфера у ужем смислу од Репу
блике у корист нивоа градова (шифра: 733144), 2009. године однос
је 600 хиљада динара за Чачак у односу на 4 милиона за Јагодину,
2010. године 1 милион за Чачак, а 31 милион за Јагодину, и 2011.
године 47 милиона према 390 милиона у корист Јагодине.28)
Имајући у виду мали однос изворних прихода у буџетима
ЈЛС и могуће законско ограничење стопа изворних пореза и на
кнада, проблеме који постоје у уступљеним приходима - односно
неизвесност у њиховом прикупљању и потенцијалном укидању од
стране републике, као и очигледно политички условљене и одре
ђене трансфере закључујемо да ЈЛС у Србији немају финансијску
аутономију, као и да нису у финансијски равноправном положају
чиме се онемогућава функционисање локалне демократије.
Када говоримо о трећем индикатору (3.3.), питање дефини
тивности избора, можда се сусрећемо и са највећим проблемом у
функционисању локалне демократије, јер је утисак, који ћемо да
аргументујемо – да локални избори готово уопште не одређују
локалну власт. То се пре свега огледа у феномену који називамо
„пресликавање републичке коалиције“. Пре него што пређемо на
образложење овог феномена укратко излажемо хоризонталну орга
низацију власти на локалном нивоу. „Устав нормира да је скупшти
на највиши орган ЈЛС, а скупштину чине одборници који се бирају
на непосредним изборима тајним гласањем на период од четири
године.“29) Систем локалне власти у Србији је Законом о локалној
28) Финансирање локалне самоуправе у Србији и утицај политичке везе локалне и репу
бличке власти, Центар за примењене европске студије, Београд, стр. 16-19.
29) Бобан Стојановић, Утицај политичких партија на јавне политике у Србији, мастер рад,
Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр. 45.
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самоуправи уређен као скупштина-градоначелник модел са слабим
градоначелником, што значи да се градоначелник не бира директ
но већ да га бира скупштина ЈЛС и њој је одговоран, а не директно
грађанима. Овај модел важи за све ЈЛС: општине, градове и град
Београд. Према томе, извршну власт не бирају грађани директно
на изборима, већ скупштина ЈЛС. Са друге стране, одборници који
чине скупштину се бирају по пропорционалном изборном систему
са једном изборном јединицом и изборним прагом од 5%.30) Као
последица оваквог изборног система се јављају коалиционе локал
не власти, јер се ретко дешава да једна политичка партија освоји
неопх одну већину да сама креира локалну власт. Ово доводи до
доминације политичких партија које имају снажан утицај на сво
је локалне одборе. Према томе, питање избора извршне власти и
креир ања скупштинске већине није на грађанима већ на политич
ким партијама које треба да се усагласе. Остаје најважније питање
утицаја партијских централа на локалне коалиције. „Готово све по
литичке партије у својим статутима имају механизме распуштања
локалних одбора чиме их доводе у положај изразите зависности
и утицаја од стране ужег руководећег језгра партије.“31) Такође, у
готово свим партијама подношење одборничких листа и креирање
коалиција морају да одобре највиши органи партије (председник,
председништво, извршни одбор). Све су то механизми који доводе
до зависности локалних одбора од партијских централа, а после
дично и до тога да грађани уопште немају утицаја на креирање
локалних власти. „Систем нестабилног и слабог градоначелника
показао је своје погубне и лоше резултате, и истовремено је дао
могућност да страначки лидери у зависности од изборне комбина
торике, након одржаних избора на централном нивоу, пресликају
резултате и на ЈЛС, чиме се доводи у питање и сама потреба за
одржавањем локалних избора.“32)
Као пример који ће најбоље илустровати овај феномен, изно
симо дешавања у Србији од 2008. године. Након избора 2008. го
дине, као део коалиционог договора за креирање републичке владе
између ДС-а и СПС-а појавила се и одредба да ће се републичка
коалиција формирати (пресликати) и на локалном нивоу где год
30) Закон о локалним изборима, Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и
54/2011.
31) Бобан Стојановић, Утицај политичких партија на јавне политике у Србији, мастер рад,
Факултет политичких наука, Београд, 2013, стр. 63.
32) Дејан Миленковић, „Поједини проблеми и даљи ток правно-легалистичке стратегије
реформе локалне самоуправе у Србији“, Полис, Стална конференција градова и општи
на - Савез градова и општина Србије и Центар за јавну и локалну управу - Палго центар,
Београд, 1/2012, стр. 17.
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је то могуће. Тако је и било, што практично значи да грађани на
локалним изборима нису бирали своју власт, већ је то учињено на
основу републичке коалиције и договора централа партија. Исти
феномен се јавио и након избора 2012. године и након склапања
коалиције између СНС-а и СПС-а на републичком нивоу. Тамо где
су локалне коалиције већ биле формиране, оне су се раскидале не
би ли се уподобиле са републичком. Овакви примери, који су рас
прострањени у свим ЈЛС говоре да се органи власти не креирају
једино путем избора и на основу гласова грађана, већ се органи
власти у ЈЛС креирају у партијским централама и кабинетима ше
фова партија што нам потпуно јасно говори да локалне демократи
је у Србији нема.

5. УЗРОЦИ НЕФУНКЦИОНИСАЊА 
ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
У поглављу које следи износимо узроке нефункциониса
ња локалне демократије које смо изнели у претходном поглављу,
а на основу индикатора постојања локалне демократије изнетих
у поглављу 3. Наша теза је да су узроци у институцијама. Овде
институције схватамо као правила игре, оне су ограничавајуће и
постављају јасна ограничења у избору.33) Можемо проширити де
финицију институција у смислу да су оне сет правила и процедура
у којем једно друштво живи. У том контексту, правила и процеду
ре у којој „живи“ локална самоуправа налазимо у свим оним пра
вилима која уређују њено постојање и деловање, а последично у
њима тражимо узроке за нефункционисање локалне демократије.
Различите институције, производе различите последице. Узроке
смо делимично и обухватили кроз део текста о проблемима. Не
постојање мреже и различитих нивоа локалних власти директно
је узроковано сетом правила које нормирају локалну самоуправу у
Уставу Републике Србије. Да бисмо отклонили те проблеме неоп
ходна је промена Устава, али и других закона о којима је било ре
чи. Када говоримо о финансијској зависности и неравноправности,
опет су проблеми у правилима и процедурама, односно институци
јама. Закон о финансирању локалне самоуправе уводи ограничења
и оставља могућност републичкој власти да ЈЛС чине зависним
и недовољно финансијски аутономним. Дефинитивност локалних
33) Видети више у: Gregory Jackson, “Actors and Institutions”, in: The Oxford Handbook of
Comparative Institutional Analysis (eds. Morgan, Glenn; Campbell, John; Crouch, Colin; Pe
dersen, Ove Кaj; Whitley, Richard), Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 64.
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избора опет је немогућа због сета процедура. Односно процедуре
прописане на централном нивоу о избору одборника и избора из
вршне власти кроз Закон о локалним изборима и Закон о локалној
самоуправи директно узрокују феномен - пресликавање републич
ке коалиције на локални ниво, који практично значи да грађани не
бирају своје локалне власти.
Према томе, скуп институција (правила и процедура, зако
на) којим републичка власт утиче на локалну самоуправу је главни
узрок непостојања локалне демократије. У поглављу које следи,
дајемо препоруке за измену институција које би довеле до оживља
вања и функционисања локалне демократије у Србији.

6. ПРЕПОРУКЕ УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Локална самоуправа се може разумети само у контексту раз
умевања државе. Промене у локалној самоуп
 рави могу да се десе
само уколико се мења природа целокупне државе.34) Према томе,
промене на републичком нивоу, односно разумевање да се демо
кратија креира „одоздо на горе“, и допуштање да се локална демо
кратија остварује у најширем смислу, је услов да можемо говорити
о функционалној локалне демократије у Србији. У складу са тим,
ово поглавље говори о томе које је институције потребно проме
нити на републичком нивоу да бисмо имали локалну демократију.
Променом Устава РС, Закона о територијалном организова
њу, Закона о главном граду, Закона о локалној самоуправи и Закона
о регионалном развоју неопходно је увести вишестепени систем
локалне самоуправе. Неопходно је градске општине нормирати
као ЈЛС и „спустити им надлежности“, а оставити могућност и да
градске општине децентрализују неке надлежности на месне за
једнице. Такође, неопходно је уредити статус великих градова где
би они имали статус региона или посебан статус градова са мно
го више изворних надлежности од општина, у складу са комплек
сношћу њиховог функционисања. Такође, требало би формирати
регионе, као највиши облик локалне самоуправе, а не као облик
територијалне аутономије.35) Овакве промене у нивоима локалне
самоуправе би требало да се раде поштујући принципе супсиди
34) Janice Morphet, Modern Local Government, Sage Publication, London, 2008, pp. 4-5.
35) Видети више у: Дејан Миленковић, „Поједини проблеми и даљи ток правно-легали
стичке стратегије реформе локалне самоуправе у Србији“, Полис, Стална конференција
градова и општина - Савез градова и општина Србије и Центар за јавну и локалну упра
ву - Палго центар, Београд, 1/2012, стр. 16-17.
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јарности и децентрализације, а промена би довела до ефикаснијег
рада и бољег обезбеђивања услуга грађанима.
Надовезујући се на прву препоруку о креирању више нивоа
власти, долази и друга, а она се тиче промена у систему финан
сирања. Неопходно је ЈЛС учинити финансијским аутономним, а
са друге стране потребно је увести равноправност у делу финан
сирања који се тиче трансфера. Променом Закона о финансирању
локалне самоуправе могу се исправити фелери који тренутно по
стоје. Новим законом би се утврдио знатно шири круг изворних
прихода ЈЛС што би довело до већег обима изворних прихода у
буџетима ЈЛС. Један од предлога је и да региони као највиши ни
вои локалне самоуп
 раве имају права да утврђује већи део пореза
који доносе највише средстава за ЈЛС (као што је порез на доходак
грађана), док би градови и општине могли да утврђују основице и
стопе за неке друге поразе и накнаде. Један од предлога може бити
и да сви досадашњи уступљени приходи постану изворни, односно
да ЈЛС (нпр. региони) утврђују и прикупљају ове порезе и накнаде.
Ове промене би било потребно нормирати у новом Уставу, да др
жава не би могла да променом закона опет ЈЛС учини зависним од
својих давања или да им смањи приходе.
Да бисмо дошли до тога да грађани на изборима бирају своју
локалну власт, а да она не зависи од договора на републичком ни
воу неопходна је измена Закона о локалним изборима и Закона о
локалној самоуправи којим би се увео директно биран градоначел
ник/председник ЈЛС, као и избор одборника по већинском избор
ном систему. Јак градоначелник би имао легитимитет јер је изабран
директно (од грађана) и имао би моћ у својим рукама да управља
ЈЛС. Са друге стране, већински изборни систем као систем за из
бор одборника би као последицу донео да скупштинске већине бу
ду чешће једнопартијске, и самим тим имале би могућност да буду
независне од републичких коалиција и партијских централа.
Као што смо видели, различите институције производе раз
личите последице. Садашње институције које уређују област
локалне самоуправе производе стање у ком нема локалне демо
кратије, а то смо представили кроз неколико проблема који су у
директној вези са индикаторима постојања локалне демократије.
Променом институција на централном нивоу можемо да промени
мо стање у локалној самоуправи и да учинимо да локална демокра
тија функционише.
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Boban Stojanovic
LOCAL DEMOCRACY IN SERBIA –
STATUS AND PERSPECTIVES
Resume
The descriptive section introduces the basic concepts such as
local democracy, local self-government, subsidiarity and decentrali
zation. The place where the citizens at the grassroots level decide on
specific things in their immediate environment, either directly or indi
rectly, we call that local democracy. Good governance assumes lower
levels of government, to the level closest to the citizens. After that, we
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create тhree indicators by which we can test: is there local democracy
in given country and how it works. The indicators are: network of level
in local government, financial autonomy unit of local governments and
financial equality, and defin itiveness of local elections. After the pre
sentation of the indicators, we test these indicators in the case study of
Serbia and through the analysis of the situation, we conclude that local
democracy does not work. The system of local self-government in Ser
bia is a single-stage or monotype and is realized through municipalities,
cities and the city of Belgrade that have the responsibility of municipa
lities and some additional responsibilities. Local governments in Serbia
are not financially autonomous and there are major problems in finan
cing. The problem occurs in shared revenues when the state decides to
abolish these or changing tax rates and fees which the budgets of local
governments should be left empty. There is no financial equality among
local government units. Transfers are funds that Republic transfer to the
local self-government, but the problem is that these transfers are usu
ally political conditions. We prove this by analyzing the transfer of the
two cities where the mayor is coming from a party that is in power at
the republic level, and the other comes from a party that is not. Diffe
rences in transfers are enormous. Concludes that local elections almost
not decide about local authorities which totally challenge the existence
of local democracy. Local authorities are formed by the replicated co
alition of the Republic wherever is possible. In this way, the local aut
horities are not elected by the citizens of that local government, but the
party headquarters and safes. Then examine the causes of the problems
that exist in relation to all three indicators. The causes are an instituti
onal nature. The rules and procedures (laws) passed by the Republican
authorities. as the Institutionally a barrier to the development of local
democracy we find also the Republic of Serbia Constitution, as well
as almost all the laws that govern this area, such as: the Law on Terri
torial Organization, the Law on Financing of Local Self-Government,
Local Self-Government Law, the Law on Local Elections, the Law on
Regional Development. Instead of conclusions, we recommend what
kind of institutional changes are needed to make local democracy, so it
can start to work in Serbia, because different institutions have different
political outcomes. We recommend multi-stage local self-government,
higher sorce revenues, model of directly elected mayor and a majority
voting system for the election of councilors. Such changes may lead to
a revival and functioning of local democracy in Serbia.
Key words: local democracy, local self-government, indicators, subsidiarity,
local self-governments units, institutions, laws
*
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КРОЧЕОВА КРИТИКА РОМАНТИЗМА*

Сажетак
Романтизам представља један од најутицајнијих, али исто
времено и највише критикованих интелектуалних покрета у европ
ској историји. У овом раду аутор се бави Крочеовом критиком
романтизма. У првом делу разматра се Крочеов однос према ро
мантизму, имајући у виду његово разликовање између теоријске и
практичне романтике. У другом делу аутор анализира слабости и
ограничености Крочеове критике романтизма.
Кључне речи: Бенедето Кроче, романтизам, либерализам, религија сло
боде, XIX век.

Нема сумње да је романтизам био покрет који је остварио
велики утицај на развој европске мисли. По мишљењу Исаије Бер
лина, једног од највећих историчара идеја, романтизам је пред
стављао највећи скорашњи покрет који је трансформисао живот и
*

Рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије
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мисао Западног света.1) Са либералним Берлином слаже се и кон
зервативни Отмар Шпан, који у романтизму не види само уметнич
ки, него и културни покрет2) и то највећи (културни покрет) после
средњег века, те први велики противудар индивидуализму након
много столећа.
Покрет чија је појава представљала тако велику идејну ре
волуцију није могао а да не изазове подељене реакције и то не са
мо код савременика. Идеје романтизма остале су да живе и након
краја епохе романтизма. Тако Џефри Херф пише да су се на насле
ђе романтике, у периоду вајмарске Немачке, сви позивали. „Нема
праве линије између романтизма и нацизма. Даље, чак и у Немач
кој романтичарска традиција није била искључиво десна или ан
титехнолошка. Напротив, романтизам је запалио све сегменте ин
телектуалног и политичког спектра у Немачкој у време Вајмара од
Лукача и и Блоха на крајњој левици, преко Мана и Макса Вебера
на центру, до Јингера и његових конзервативно револуционарних
камарада.“3) Можда баш због тога нису реткост поистовећивање
романтизма и немачке културе.4)
Да утицај романтичарских идеја превазилази и просторне и
временске границе вајмарске Немачке тврди Исаија Берлин, наво
дећи да у романтици своје корене имају и национализам, егзистен
цијализам, либерализам, али и тоталитаризам.5) Поједини аутори
уочавају романтичарски утицај на постмодернизам,6) а може се го
ворити и о романтичарским коренима савременог комунитаризма.7)
Међутим, романтичарски покрет није свуда наилазио на одо
брење. Иако су у њему инспирацију налазили и левичари и десни
чари и републиканци и монархисти, конзервативни и либерални,
романтизам је са свих ових позиција нападан. На десници своју
1) Исаија Берлин, Корени романтизма, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 17.
2) Othmar Spann, Der wahre Staat, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1931, S. 68.
3) Jeffry Herf, Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and Third
Reich, Cambridge University Press, 1984, p. 13.
4) Види: Rüdiger Safranski, Romantik, eine deutsche Affäre, Carl Hanser Verlag, München,
2007, S. 12 и даље. Такође, Волф Лепенис, Култура и политика, Геопоетика, Београд,
2009, стр. 145.
5) Исаија Берлин, Корени романтизма, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 148-155.
6) О односу ране романтике и постмодернизма види: Frederick C. Beiser, The Romantic Im
perative: The Concept of Early German Romanticism, Harvard University Press, Cambridge,
2003, pp. 2-5.
7) Види: Душан Достанић, „Модерна држава пред изазовима комунитаризма“, Политичка
ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2/2012, стр. 90-104. Такође види: Ду
шан Достанић, „Хердерово схватање нације“ у Српска политичка мисао, Институт за
политичке студије, Београд 3/2012, стр. 81-84.
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критику романтизма изнели су Ђовани Папини, Шарл Морас8) и
Карл Шмит.9) Ни политичка левица није без остатка прихватила
романтику. Већ од Хајнриха Хајена, младохегелијанаца, Ђерђ Лу
кача10) до Љубомира Тадића11) левица замера романтици „ирацио
нализам“. На крају и либерални аутори, попут америчког истори
чара Гордона Крејга и немачког историчара Јоакима Феста оштро
су критиковали романтику. У ову групу либералних критичара ро
мантике спада и Бенедето Кроче. Зато не треба да чуди мишљење
Ханс-Кристоф Крауса да идејни свет немачке романтике, а посеб
но касне романтике, већ пола столећа не ужива разумевање и одо
бравање. Напротив, већина представника различитих идеолошких
струја, и поред свих спорења, остају уједињени у критици роман
тике.12) Краусова оцена је понешто претерана не само због тога што
романтика није само критикована са различитих позиција (већ су
исто тако и похвале стизале са разних страна) него и због тога што
су различити аутори романтици замерали различите ствари. Појед
ностављено, могло би се рећи да што су са једне стране романтици
замерали, са друге су јој одобравали и обрнуто.
Крочеова критика романтике није просто негаторска. Он по
кушава да романтику разуме у њеном историјском контексту од
носно у оквиру повести XIX века. По његовом мишљењу, појава
романтизма није случајна и може се разумети само у контексту ду
ховног супротстављања између „религије слободе“ односно либе
рализма13) са једне стране, и њему непријатељских религија (като
лицизам римске цркве, апсолутна монархија, демократски идеал,
те комунизам) до кога долази у XIX веку. Романтика се уздиже и
шири са растом либерализма и идеализма, а неретко у истим осо
8) Владислав Д. Стакић, Монархистичка доктрина Шала Мораса, основи француског по
ретка, А. Ж. Јелић, Београд, 2002, стр. 53-57.
9) Carl Schmitt, Political Romanticism, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1986.
10) Ђерђ Лукач, Разарање ума, Култура, Београд, 1966.
11) Љубомир Тадић, Традиција, легитимитет и револуција, Завод за уџбенике, Службени
гласник, Београд, 2007, стр. 92-115.
12) Hans-Christof Kraus, „Politisches Denken der deutschen Spätromantik“ in: Bernd He
idenreich (Hgs.) Politische Theorien des 19. Jahrhunderts, I Konservativismus, Hessische
Landszentrale für politische Bildung, Wiesbadesn, 1999, S. 27.
13) „Посматрамо ли све ове црте слободарског идела, не може се избећи да га се назове ре
лигијом. Он је био религија уколико се у обзир узме суштина која се код сваке религије
састоји из једне свести о стварности и одговарајуће етике, оставимо ли по страни мито
лошки елемент, преко кога се тек секундарно религија разликује од филозофије. Свест
о стварности и одговарајућа етика либерализма, као што смо показали, развиле су се
из дијалектичког и историјског мишљења и то је довољно да им се прида карактер ре
лигије.“ Benedetto Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, Europa Verlag,
Zürich, 1935, S. 18-19.
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бама. Та истовременост, наставља Кроче, није случајна, него почи
ва на многоструким односима.14)
Да би разјаснио те многоструке односе, односно да би са
једне стране оправдао повезивање романтизма са либерализмом и
идеализмом, а са друге стране оставио простор за оштру крити
ку романтизма, Кроче прави поделу на две различите романтике.
Наиме, он разликује романтизам као теорију и спекулацију и ро
мантизам као осећај, поступање и морал.15) Кроче жели да своју по
делу одвоји од других могућих разликовања у оквиру романтике.
Расцеп између теоријске и практичне романтике тек се делимично
поклапа са разликом коју су историчари правили између „ране“ и
„касне“ романтике, односно између периода „цветања“ и перио
да „опадања“. Овде дакле није реч о хронолошкој разлици, него о
идеалној и унутрашњој. Поред тога, код Крочеа се још мање може
говорити о супротстављању латинског „здравља“ германској „бо
лећивости“, будући да се међу Немцима могу пронаћи најмаркант
нији представници и једне и друге врсте романтике, као што су оба
правца имала своје следбенике и ван граница немачких земаља.16)
Реч је дакле о суштинској подели између две духовне доктрине,
два душевна стања, односно о стварима које нису само различите,
него су међусобно супротстављене и међусобно се искључују.
У Крочеовој интерпретацији теоријски и спекулативни ро
мантизам је позитивна појава. Он је критика, полемика и побуна
против једностраног интелектуализма просветитељства. Ова врста
романтике пробудила је смисао за праву и велику поезију, а у новој
науци фантазије засновала теорију естетике. Тај романтизам афир
мисао је вредност спонтанитета, страсти и индивидуалности, и дао
им место у етици. Он је такође спознао и објавио право постоје
ћег и чињеничног у свим његовим временским различитостима, те
засновао модерну историографију која прошлост не посматра са
потцењивањем и ругањем, већ је схвата као део садашњости и бу
дућности. Таква романтика вратила је математику и природне на
уке у њихове границе показујући да оне нису у стању да разреше
антиномије мишљења изван свог властитог подручја.17)
Кроче, истина, поред свих ових похвала истиче и да је тео
ретски романтизам умео и да претера захтевајући некакаву фило
зофију повести изнад повести и филозофију природе изнад при
14) Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, Europa Verlag, Zürich, 1935, S. 40.
15) Ibidem, 40.
16) Ibidem, 42.
17) Ibidem, 40-41.
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родних наука. У својим покушајима да се пробије до истине, он је
био смеон, чак екстреман, па чак и онда када су ти покушаји оста
јали узалудни. Међутим, он је и у својим ирационалним појмовима
садржао клицу рационалне истине. Првенство које је понекад да
вао осећајима и мистичном заносу, вредели су у његовој полемици
са апстрактним интелектуализмом. За овај тип романтизма Кроче
користи изразе „протестантизам у филозофији“, односно „либера
лизам у литератури“. Он нас, дакле, ставља пред романтику која
реагује на претеривања просветитељства, али се истовремено упу
шта са њим у један плодан дијалог.
Тај и такав романтизам, сматра Кроче, поставио је теоретске
премисе либерализма18), што је мишљење са коjим би се сложио и
Исаија Берлин. Заправо, Кроче тврди да такав романтизам не само
да стоји у складу са модерном филозофијом идеализма и апсолут
ног спиритуализма, него је теоретски, спекулативни романтизам
сама та филозофија.19) Он не оставља простор за двоумљење коју
линију мишљења има у виду када говори о теоретском романти
зму. То је филозофија која иде од Канта до Хегела, односно не
мачки класични идеализам који је, дакле, филозофија романтизма.
Познато је да ни Кант ни Хегел нису имали високо мишљење о
ономе што се обично подразумева под романтичарским покретом,
па ипак, та традиција мишљења по Крочеу представља ону „пози
тивну“ и „вредну“ романтику. Парадоксално, реч је о филозофији
која је истовремено и „класична“ и „романтична“. Управо то је фи
лозофска традиција у којој стоји и сам Кроче, те је и по том основу
заинтересован за позитивно вредновање спекулативног романти
зма. Па ипак, он није једини аутор који поистовећује романтизам
и класични идеализам. Тако Роџер Скрутон пише да би било тач
није класичну немачку филозофију описати као романтичарску не
мачку филозофију и то не само због своје везе да романтичарском
књижевношћу већ и због своје исказане склоности ка узвишеним
визијама у односу на валидне аргументе.20) Слично неразликовање
класичног идеализма и романтизма, само са конзервативних по
зиција налази се и код Фридриха Ромика. По његовом мишљењу,
последњи отисак немачког идеализма представља универзализам
Отмара Шпана.21)
18) Ibidem, 41.
19) Ibidem, 41.
20) Роџер Скрутон, Кратка историја модерне филозофије: од Декарта до Витгенштајна,
Народна књига Алфа, Београд, 1998, стр. 138.
21) Fried rich Romig, Die Rechte der Nation, Leopold Stocker Verlag, Graz, Stuttgart, 2002, S.
149-173.
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Наспрам овог теоријског романтизма Кроче поставља прак
тичну, сентименталну и моралну романтику. Колико је код теориј
ске романтике била реч о нечем позитивном, толико је сада реч о
нечем негативном, нечем потпуно другачијем и страном. Практич
ни, морални романтизам је одмах попримио болесни изглед и увек
био предмет етичке критике. Одакле год да се погледа њему је би
ло потребно лечење и оздрављење.22)
На овом месту није реч о простом разликовању теоријског и
практичног романтизам негом њиховом супротстављању. Тако нас
Кроче подсећа да су и Гете и Хегел, дакле представници идеализма
(спекулативног романтизма), и исти они мислиоци који су најсна
жније разнели ланце индивидуализма, избегавали и критиковали
практичну романтику као срамну болест (schimpfliche Krankheit).23)
Тиме се заправо даје до знања да су и савременици били свесни
разлике у оквиру романтизма на којој и он инсистира. Међутим,
позивањем на Гетеа и Хегела Кроче покушава да укаже да су нај
бољи духови успели да у себи победе болест моралног романтизма
и, захваљујући том оздрављењу, били у стању да разоткрију све ро
мантичарске „испразности и будалаштине“ те постали најоштрији
критичари романтизма.24)
За ту романтичарску болест Кроче користи израз „светска
бол“ (Weltschmertz односно male del secolo)25) и везује је за модерно
доба, па је тај морални романтизам заправо специфична духовна
појава XIX столећа. Уосталом, црте те романтичарске болести мо
гу се препознати у свим људима оног времена. Кроче их препозна
је у писмима које су људи тада писали, њиховим биографијама,
сликама, у изразима њихових очију, држању, костимима.26) Све је
то, мање или више, одавало знаке болести сентименталног роман
тизма.
Али зашто је морални романтизам болестан и зашто се јавља
баш у XIX веку? Кроче негира да је Weltschmertz последица ишче
завања старог веровања. Заправо, такво стање не рађа се из нестан
ка старе вере, будући да он са собом носи и полет и ентузијазам
који се везује за нову веру. У крајњој линији Кроче нас подсећа да
су се интелектуални и водећи слојеви друштва већ у XVIII столећу
22) Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, S. 41.
23) Ibidem, 41-42.
24) Ibidem, 49.
25) Ibidem, 42.
26) Ibidem. 50. Такође види: Benedetto Croce, History its Theory and Practice, Harcourt , Brace
and Company, New York, 1923, p. 265.
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видно удаљили од хришћанства, али да тада није дошло до подво
јеног и болесног стања какво је било романтичарско. Напротив,
одвикавање од старе вере текло је са одређеном дозом раздрагано
сти и радости, што се поткрепљује примером неуредне рушилачке
снаге Sturm und Drang-a.27) Позивање на Sturm und Drang никако
није случајно, јер ако је Weltschmertz последица опадања старих
веровања, зашто се то душевно стање није јавило раније, рецимо у
XVIII столећу и код људи као што су Хаман и Хердер, који уоста
лом важе за претече романтизма?
На ово питање Крочеов одговор гласи да се болест појавила
више као последица неспособности да се прихвати нови правац
и нова вера – „религија слободе“ – за чега је требало храбрости
и мужевности, него због одласка и опадања старе вере. Морални
романтизам је дакле болестан не зато што пати за старим времени
ма, јер би у тој патњи још било нечег узвишеног, нечег херојског,
више него болесног. Ромнтизам је болестан јер не поседује ни ста
ру ни нову веру. При томе, стару веру је одавно престао да схвата
озбиљно, а за нову није имао храбрости. Наравно, романтизам се
није случајно нашао на тој клацкалици. Он не само да не прихвата
ауторитет прошлости, нити јасноћу данашњице са одговарајућим
нормама и правилима, него је реч о томе да је романтизам неспо
собан да верује у нешто. Међутим, поред ове неспособности, ро
мантизам манифестује и немирну потребу да међу различитим ве
рама тражи начела мишљења и живота.28) Парадоксално, морални
романтичари траже нову веру, нешто за чега би се везали, али нису
у стању да се ту и задрже, јер ни једну веру не могу да прихвате. У
томе је, према Крочеу, сва несрећа моралног романтизма.
За нову веру требало је храбрости да се направи раздор са
старим навикама, а да би се позиције нове „религије слободе“ бра
ниле било је потребно искуства, образовања и духовног вежбања.
Ово је успевало само јаким главама и јаким срцима, тврди Кроче.
То, дакле, није био посао за женске душе, слабе, сентименталне,
недоследне, својеглаве. Они нису били у стању да пронађу природ
ну равнотежу (natürliche Gleichgewicht) коју су довели у питање
и тако лутали од једне до друге потпорне тачке. Пошто су уни
штили везу између коначног и бесконачног, идеалног и чулног ови
романтичари су, тврди Кроче, у очајању изједначавали бесконачно
са било чим коначном и идеално са свачим чулним. Изгубивши је
диног Бога, правили су себи идоле.29) Они ипак нису остајали сле
27) Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, 42-43.
28) Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, S. 43.
29) Ibidem, 43-44.
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пи за либерализам који се рађао, али су од њега узимали поједи
не елементе које су одмах извртали и кривотворили: историчност
у сентименталну прошлост и у рестаураторску носталгију, нацио
налност у фанатичност рода и расе, слободу у самопотрагу и анар
хизам, а вредност коју поезија има за живот у некакву доживљајпоезију и поезију-живот.30)
Тако код Крочеа, морални романтизам заправо представља
болест душе и карактерну слабост. Они који нису били у стању да
се приволе „религији слободе“, истовремено одбијајући да се пот
пуно идентификују са старим светом, заправо су женске и сенти
менталне душе. Романтика је, према томе, опасност за сваку ствар
ну религиозност и сваки облик идеала, не само за либерализам,
него и за његове антитезе. Она је као нека врста духовне заразе која
упропасти све чега се дотакне.
У том смислу Крочеова критика романтизма није нова. За
право реч је о Хегеловој критици романтичарске субјективности
израженој у Основним цртама филозофије права. Он ту говори о
субјективитету који себе тврди као оно апсолутно, што је најзамр
шенији облик зла, где се зло обрће у добро, а добро у зло. То је вр
хунац субјективитета у моралном стајалишту, у коме свест себе зна
као ову моћ и тиме апсолутну. Хегел каже: „Врхунац субјективите
та који себе схвата као оно последње, врхунац који овде још треба
размотрити, може бити само тај: знати себе још као оно закључи
вање и одлучивање о истини, праву и дужности што у пређашњим
облицима по себи већ постоји. Он се, дакле, састоји у томе да се
добро зна оно морално објективно, али се не удубљујуе у његову
озбиљност, и да се не поступа на основу њега заборављајући и од
ричући се самога себе, него да се у погледу тога уједно исто држи
о себи и да се себе зна као оно што тако хоће и закључује, а што
исто тако може и другачије хтети и закључити.“31) Другим, речи
ма врхунац зла и врхунац субјективитета се по Хегелу испољава у
одрицању сваког објективног важења моралних правила. Субјект
узима самог себе као последњу референтну тачку која може посту
пати овако или онако. „Ја“ себе види као нешто изнад ствари и за
кона, оно је њихов господар, па се према томе по својој вољи може
играти тим стварима.
Хегел не оставља простора сумњи на кога тачно мисли када
говори о иронији. „Ова форма сада је иронија, свест да се са та
квим принципом уверења није доспело далеко и да у овом најви
30) Ibidem, 48.
31) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie der Rechts, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 2000, § 140, S. 151.
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шем критеријуму влада једино самовоља. Ово стајалиште је право
проистекло из Фихтеове филозофије која оно Ја изговара као апсо
лут, то значи као апсолутну извесност, као опште јаство које кроз
даљи развитак напредује до објективитета. О Фихтеу се заправо не
може рећи да је он у оном практичном самовољу субјекта учинио
принципом, али је касније код Фридриха ф. Шлегела, само оно по
себно успостављено као Бог, у вези са добрим и лепим, тако да је
оно објективно добро само једна творевина мога уверења, да само
кроз мене добија постојаност и да му ја, као господар и мајстор,
могу допустити да се појави и да ишчезне. Тиме што се ја држим
према нечему објективном оно је за мене уједно ишчезло, и ја тако
лебдим над једним чудовишним простором производећи и разара
јући ликове.“32)
Он дакле, сматра да је код Шлегела и романтичара реч о „нај
вишој тачки субјективитета“ која може настати само у добу ви
соког образовања, где је озбиљност веровања пропала. Са друге
стране, Кроче понавља Хегелове речи. Обoјица романтичарима за
мерају немогућност пристајања уз неки принцип или правило које
би схватили озбиљно.
Крочеу се може упутити примедба да његова квалификација
романтизма не стоји. Ако романтичари нису прихватили „религију
слободе“ то још увек не значи да нису прихватили ни једну религи
ју. У крајњој линији, Адам Милер и Фридрих Шлегел су прешли у
римокатоличку веру. Држећи се Крочеа, то значи да су прихватили
сасвим јасну позицију, будући да он своје излагање о противнич
ким религијама религији слободе отпочиње са излагањем о като
лицизму.33)
Наравно, Кроче зна да су многи романтичари прешли у като
личку веру и не намерава да једноставно пређе преко тога. Он, ме
ђутим даје своју интерпретацију догађаја. Наиме, неспособни да
прихвате религију слободе, романтичари, те женске душе, сањали
су о повратку религиозне трансценденције и о спокојству које она
обећава. Будући да је највиша форма такве трансценденције като
личка вера, романтичари су се почели окретати католичанству. То
се не односи само на оне који су рођени као католици, него и на оне
који су припадали другим хришћанским деноминацијама, као и на
оне који уопште нису били верници.34)
Међутим, Кроче одмах затим додаје да је ово окретање ка
толицизму било фарса или поза. Они нису постајали католици у
32) Hegel, Grundlinien der Philosophie der Rechts, § 140, S. 153.
33) Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, S. 21.
34) Ibidem, 44.
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дубини душе, па су правим католицима били сумњиви. О чему се
заправо ради? „Одвећ чулан и маштовит, жудео је тај романтич
ки католицизам за бојама, музиком, певањем, старим катедралама,
сликама Богородице и светаца, сувише осећајан, наслађивао се у
сласти греха, испаштања и плача.“35) Иако је у догматском смислу
овај романтичарски католицизам стајао ултракатолички, у прак
си се, тврди Кроче, држао често и непокорно у односу на папску
политику. Када Кроче подвлачи да је овај католицизам, ма колико
био антипротестантски, ипак сањао о једној новој реформи, која
би поново ујединила протестанте и католике - али на католичкој
основи - није тешко сетити се да при томе мисли на ону линију
романтичарског мишљења која полази још од Новалиса и његовог
есеја Хришћанство или Европа.36) Одатле Кроче закључује да ро
мантичари нису били у стању да озбиљно прихвате католичанство,
односно нас враћа на Хегелову тезу о романтичарској моралној су
бјективности. Шта више, Кроче подсећа да нису сви романтичари
постали католици, него су неки од њих одбацили и само хришћан
ство, враћајући се паганским култовима, некада римским, некада
германским, а некада све то комбиновали са источњачким верова
њима или мистиком и магијом. Он такође помиње и романтичар
ски пантеизам.
Кроче се затим окреће романтичарској политици, коју би
требало ставити под наводнике, јер би политика, која болује од ро
мантичарске болести, била контрадикторна самој себи, са чим би
се сложио и Карл Шмит.37) О чему је реч? За Крочеа је романтичар
ска политика, заправо политичка фантазија. По овом питању он
није усамљен будући да су и други аутори (после њега) на сличан
начин карактерисати романтику. Онда се представља као презир
према стварности и чињеницама од којих су романтичари бежали
повлачећи се у свет фантазије и снова, па се од њих и није могла
очекивати некаква значајнија улога у политици.38)
Свој став о романтици као фантазији Кроче образлаже тако
што тврди да романтичари веру и блаженство траже у начинима
социјалног живота различитим од данашњег, односно у прошло
сти. Будући да је прошлост Ancien Régime-а била још увек сувише
свежа и јасна у сећањима, она је била непогодна за идеализаци
35) Ibidem, 44.
36) Friedrich von Hardenberg Novalis, Christenheit oder Europa, in: Jakob Minor (Hgs.) Novalis
Schriften, Zweiter Band, Verlagt bei Eugen Dieb erichs, Jena, 1907.
37) Carl Schmitt, Political Romanticism, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1986.
38) Reinhold Aris, History of Political Thought in Germany 1789-1825, Russell & Russell Inc.
New York, 1965, p. 208, 218.
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ју. Морало се, дакле, идеализовати још раније раздобље, односно
средњевековље. Тамо су се привиђале сенке чуда од верности,
лојалности, чистоте, племенитости, заузданости и необузданости
у исто време.39) Овом обожавању средњег века, наставља Кроче,
можемо захвалити за рестаурацију старих утврда и катедрала, ла
жну готику и лажну дилетантску поезију која је опонашала сред
њевековне форме. Из Крочеових речи избија одбојност према овом
имитирању и идеализовању средњег века, тако карактеристичном
за пруског краља Фридриха Вилхелма IV и у мањој мери за бавар
ског Лудвига I. Не треба много па да се схвати да, иако не помиње
имена, Кроче пре свега циља на главне представнике немачке по
литичке романтике Новалиса, Адама Милера, Фридриха Шлегела,
Франц Бадера, будући да се управо код ових писаца могу наћи нај
речитије похвале средњевековља.
Религија средњег века била је превладавајућа, али не и једи
на, будући да се поред ње, односно паралелно са њом, уздигла и
религија рода и народности, и то оног народа који се, услед мањ
кавог познавања историје, сматрао творцем средњег века. Реч је о
германству. Германство се, тврди Кроче, сматрало за елемент мла
дости спреман да регенерише свет. Са мањим успехом и други на
роди следили су германски пример позивајући се на расну чистоту:
Латини, Келти, Ибери и Словени.40) Поново није тешко закључити
да се пре свега мисли на ствараоце попут Гереса и Клајста.
Ове религије моралне романтике, Кроче третира као первер
зију. „По свом пореклу, све ове вере биле су изопачења, јер су заме
њивале универзално партикуларним, вечно са случајним, творца
са творевином.“41) Већ у овој реченици, поново се осећа Хегелов
дух. Када Кроче говори како су романтичари у својој изопачено
сти на место идеалног поставили либидо и салдострашће, како су
окрутност и страхоте постали осећаји задовољства, како се разви
јао укус за садизам и сатанизам, при чему се позива на примере
Шатобријана, Бајрона и Шелија, он понавља Хегелове налазе о злу
које постаје добро, и добру које постаје зло.
Реч је наиме о душевној слабости романтичара. Они који ни
су успели да се, као Гете и Хегел, дистанцирају од сентиментали
зма и моралног романтизма, завршили су у лудилу или физичком
самоубиству. Други су опет извршили морално самоубиство завр
шивши у разврату, лажној побожности, неактивној усамљености и
39) Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, S. 45-46.
40) Ibidem, 46-47.
41) Ibidem, 47.
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досади. Међутим, било је и оних који су желели да живот проводе
у акцији, оних који су разочарани и очајни због несрећне љуба
ви отишли да се боре за идеал слободе који нису могли теоријски
образложити. Они су се борили и гинули за ствар угњетених наро
да.42)
Као што смо нагласили, Кроче признаје да се елементи ро
мантичарске болести могу уочити код свих људи XIX столећа. Да
кле, ако су романтичари били свуда, то значи да их је било у свим
земљама и на свим странама барикаде – међу конзервативцима и
реакционарима, колико и међу либералима. Али зашто су неки ро
мантичари пристајали уз реакцион
 аре, а други уз либерале? Кро
чеов одговор је да је то зависило од прилика у одређеној земљи. У
земљама у којим политика није стајала у првом плану романтичари
(који политички и нису били ништа, будући да су били просто љу
ди болесних нерава) су деловали као реакционари и конзерватив
ци. Тамо где је срце брже тукло и где су цветале либералне идеје
и романтичари речи „романтично“ и „либерално“ користиле су се
као синоними.43) Другим речима, Кроче тврди да романтичари, та
кви какви су и нису имали никакву политичку енергију. Они су
негде могли да стану на страну либерализма или реакције, а да ни
са либерализмом или реакцијом заправо немају никакве везе. Да
довољно озбиљно не узимају ни католичку веру, ни идеје нације и
слободе, чак и када се за њих жртвују.

***
Романтика је код Крочеа подељена на две стране. Потпу
но позитивну и потпуно негативну. У основи то разликовање две
различите романтике мање је филозофски, а више политички ин
спирисано. Практична романтика је рђава, не зато или у најбољем
случају не само зато, што је морална, осећајна, субјективистичка
и нестална, већ зато што је суштински антилиберална, чак и онда
када се сама представља као таква. Он у том смислу иде даље не
го Хегел, јер док Хегел говори само о субјективности која одбија
да изнад себе прихвати било који принцип или правило, дотле код
Крочеа то правило постаје либерализам. Као што је то приметио
Валентини, либерализам код Крочеа постаје критеријум вреднова
ња историјских догађаја.44) Треба имати у виду да је за Крочеа, по
42) Ibidem, 49-50.
43) Ibidem, 50.
44) Francesco Valentini, Moderna politička misao, Školska knjiga, Zagreb, 1982, str. 283.
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вест, заправо прича о слободи и сталној борби за задобијање сло
боде.45) „Из праве повести увек се чује ратнички тон који најављује
битке живота.“46) За њега је реч о бици између религије слободе
(на овом месту треба бити пажљив, јер Кроче схвата либерализам
шире од одређеног скупа институција, што је тема којом се сада не
можемо бавити) која се афирмише борбом са својим нужним су
протностима (а у XIX столећу те супротности су католицизам рим
ске цркве, апсолутна монархија, демократски идеал, те комунизам)
и расте тако што у себе асимилује неке елементе тих супротности.
Исто тако и супротности јачају прихватајући неке либералне еле
менте или тако што другачије размештају старе. Повест XIX столе
ћа је дакле повест једног духовног рата који Кроче назива велики
рат.47) У оквиру тог рата, тог духовног збивања, романтизам се по
јављује као претња, као болест, као оно што слаби позиције рели
гије слободе. Он се и сам стално трансформише и либерализам
је принуђен да га увек изнова превладава.48) Ван овог контекста,
романтизам се, према Крочеу, не може разумети.
Милер, Шлегел, Бадер и други, за Крочеа су криви због су
протстављања либерализму те је због тога њихов романтизам
„срамна болест“. И не само то, они су опасни јер су неке либералне
елементе „искварили“ и „извитоперили“. Ако се само либерална
интерпретација слободе узима као једина исправна, те ступа као
норма, онда је романтичарско тумачење „кварење“. Према томе,
Кроче не само да полази од претпоставке о борби религије слободе
и њој супротстављених религија, него је у тој борби одабрао стра
ну. Они који су са друге стране, као што је то случај са романтича
рима, постају „женске душе“ и „сентименталне природе“. Њихова
карактерна слабост је крива што нису били у стању да „оздараве“
и прихвате „религију слободе“.
То чак више нема везе ни са романтичарским субјективи
змом. Ако не пре, а оно барем у својој касној фази, мисао наведених
романтичара није имала ништа са субјективизмом. Тако на пример
Валтер Линден дели романтику на њен рани, односно „субјектив
ни“ и касни односно „објективни“ период. Међутим, управо је су
бјективни период онај који можемо везати за одређене либералне
моменте романтичарске мисли, док каснији објективни период или
45) Benedetto Croce, History as The Story of Liberty, Georg Allen and Unwin Ltd. London, 1949,
pp. 59-62.
46) Croce, Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert, S. 52.
47) Ibidem, 53.
48) Ibidem, 52.
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како га Линден још назива, „права романтика“, представља најже
шће сучељавање романтичара са либерализмом.49) Према Линдену
романтичарско напуштање субјективизма и жешће супротставља
ње либерализму наступају заједно. Међутим, код Крочеа је баш та
касна романтика, која је превладала свој необуздани субјективи
зам, у фокусу критике због своје везаности за католичку и конзер
вативну реакцију, односно захтева за повратак на традицију сред
њег века. То би дакле значило да је Кроче помешао субјективну
и објективну фазу и из сваке узео оно што му је потребно. Да би
изашао на крај са овим разликовањем он једноставно каже да ње
гова подела на теоријску и практичну романтику није хронолошка
него идеална.
Кроче се не бави разликовањима у оквиру саме романтике,
тако да меша раног и касног Шлегела, младог и старог Гереса и на
чудан начин повезује Бајрона и Адама Милера. Он заправо одваја
под именом практичне романтике само оно што му је потребно и
што се може искористити, а све остало гура у моралну романтику.
У оквиру тако одвојене моралне романтике он занемарује важне
разлике између британске, немачке и француске романтике, изме
ђу Бадера и Бајрона, Шатобријана и Милера – на чега указују број
ни аутори.50) Да није реч о површним и минорним разликама међу
романтичарима сведочи Артур Лавџој који је тврдио да не постоји
романтика као јединствена ствар, него више романтика.51) Нажа
лост, Кроче све те разлике не узима довољно у обзир.
С тим у вези проблематично је и Крочеово образложење за
што су се неки романтичари придружили либералима, а други кон
зервативцима. Ако је то била ствар контекста и политичких прили
ка у земљама у којима су живели, како је онда могуће да су у истим приликама неки постајали либерали, а други конзервативци?
Да је потребно много суптилније објашњење сведоче и примери
Новалиса и Фридриха Шлегела који су прво са одобравањем по
држали Француску револуцију, да би на крају обојица постали
непријатељи револуције. Чак и у самој Аустрији делују реакцио
нарни бечки романтичари, али међу мањинама се романтизам и ли
берализам умногоме поклапају. Фридрих Шлегел је у младости у
49) Frederick C. Beiser, Enlighment, Revolution and Romanticism: The Genesis of Modern Ger
man Political Тhought, 1790-1800, Harvard University Press, Cambridge, 1992, p. 226.
50) Hans S. Reiss (ed.), The Political Thought of the German Romantics 1793-1815, Basil Blac
kwell, Oxford, 1955, такође види: Maurice Cranston, The Romantic Movement, Blackwell
Publishers, Oxford, 1994.
51) Arthur O. Lovejoy, “The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas” in: Patrick Ri
ley (ed.) Essays on Political Philosophy, University of Rochester Press, New York, 1992, p.
304.
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својим захтевима за слободу и демократију превазилазио Канта, да
би на крају прешао у римокатоличку веру и ступио у Метернихову
службу. Да ли се таква промена може објаснити само романтичар
ским субјективизмом, последицом романтичарске неозбиљности?
Чак када би то био случај, код Крочеа то није довољно разрађено.
Можда и због тога, што би онда Кроче морао да објасни како је до
исте промене дошло и код Генца коме се тешко може приговорити
субјективизам. Занимљиво је и да Кроче не помиње имена, јер је
велико питање да ли би међу романтичаре сврстао и Генца, Берка
или чак и Де Местра, што је понекад случај, а они су несумњиво
поседовали политичку енергију. У том смислу, Шмитова критика
романтизма је успелија, будући да он настоји да оцрта границе ро
мантике и да одвоји романтичаре од Берка, Де Местра и Де Бона
ла.52)
Када говори о романтичарском ставу према Ancien Régime
Кроче превиђа да ствари нису ни близу једноставне како се то на
први поглед чини. Романтичари нису одбацили Ancien Régime зато
што су сећања на њега била сувише свежа, јер та временска бли
скост није спречила друге конзервативце да покушају са рестау
рацијом апсолутистичког поретка. Напротив, романтичари су од
бацивали апсолутистички принцип који су препознавали како у
старом режиму тако и у захтевима револуције.
Па ипак, Крочеу се мора признати настојање да се роман
тиком бави у контексту времена у коме се она јавља и у контексту
борбе идеја у којој учествује.
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Dusan Dostanic
CROCE’S CRITIQUE OF ROMANTICISM
Resume
Romanticism represents one of the most influential and yet, one
of the most criticized intellectual movements in European history. In
this work the author deals with Croce’s critique of Romanticism. Cro
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ce tries to understand Romanticism in its historical context. So, in his
opinion Romantic phenomenon isn’t an accident. Romanticism can be
understood only in context of struggle between religion of freed om
(Liberalism) and its enemies (Catholicism, Absolutism, Communism).
However, Croce makes distinction between two different kinds of Ro
manticism. The first kind is theoretical Romanticism, and according to
Croce this kind of Romanticism is positive, it is more or less compati
ble with liberalism. Actually, this theoretical Romanticism is the other
name for idealistic philosophy. It is quite important as Croce himself
stood in a tradition of German Idealism.
The other kind of Romanticism is practical, moral or sentimen
tal Romanticism, and according to Croce this is a negative phenome
non. He uses expressions such as „shameful sickness“ (schimpfliche
Krankheit). In his critic of moral Romanticism Croce follows Goethe
and Hegel. In his opinion sentimental Romanticism is a spiritual phe
nomenon of the XIX century. Its „shameful sickness“ lies in a fact that
it wasn’t able to accept new liberal religion of freedom, so it roam
 ed
in unserious subjectivism. Moral Romanticism hasn’t had courage for
the new faith, but in the same time didn’t believ e in old religion. So,
Romanticism looked for a new religion but lacked any commitment or
seriousness about it. Croce claims that Romanticism is incapable for a
politics because it despises reality and facts. Political Romanticism is
actually political phantasy.
We can see that Croce’s critique of Romanticism is more of a
political than of philosophical nature. We can see that Croce’s criti
que of Romanticism is more of a political than of philosophical nature.
According to Croce Liberalism is a criterion for valuation of historical
phenomena. So theoretical Romanticism is positive one because it is
compatible with religion of freedom, and moral Romanticism is negati
ve because it is antiliberal. In doing so Croce sometimes has a problem
with historical facts and interpretation of some of Romantic writers.
Moreover he doesn’t pay attention to great differences between Roman
tic movements in Europe. Also he fails to see that later, conservative
Romanticism had nothing to do with subjectivism.
Key words: Benedetto Croce, romanticism, liberalism, religion of freed om,
XIX century
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„МЕКА“ МОЋ ВЛАДАРА НОВОГ ДОБА*
Свака истина пролази кроз три фазе. У првој је
исмејана. Затим јој се жестоко супротстављају.
Коначно бива призната, као очигледна.
Шопенхауер

Сажетак
Циљ рада је показати прикривен заокрет од демократије ка
корпоративној власти као процеса стварања новог света, обли
кованог од стране владајуће класе чија финансијска и политичка
моћ користи све најважније комуникацијске институције модер
ног друштва. Та нова елита протеже своју друштвену моћ делова
њем на транснационалном нивоу и не изражава интересе поједине
националне државе. Они шире своју меку моћ кроз међународне
економске институције (СТО) политичку/војну (НАТО) или кул
туролошким или идеолошким достигнућима (ЕУ, либерализам)
користећи разне облике индиректне или директне облике контро
ле како би успоставили неолибералну агенду диљем целог света и
проузрокујући систематске промене. Иако постоје снажни отпори
тим трендовима, садашњи процеси ће бити само одгођени, али не
и заустављени јер они само представљају логичну последицу саме
динамике система. Владајуће елите користе високе вредности про
паганде и меке моћи у својој намери да „убеде“ појединце и земље
у њиховој имплементацији. У раду је кориштен приступ истражи
вања основног значења Новог доба и владавине владајуће класе и
утицаја њене меке моћи у њиховој међусобној корелацији. Закљу
чак рада је да нова владајућа класа остварује свој циљ стварајући
једну светску владу коришћењем своје меке моћи. Током времена
*

Рад је део пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете, науке и техно
лошког развоја Републике Србије.
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ће националне државе постојати, али са умањеном суверености.
Њихова моћ се преноси на нову транснационалну владајућу класу
која на глобалном нивоу делује на дуалним основама „управљања
кризом“ и глобалним планирањем са циљем успоставе међународ
не „технократске диктатуре“ у постиндустријском, информациј
ском друштву.
Кључне речи: ново доба, владајућа класа, мека моћ

УВОД
Све је очитије нестајање традиционалног облика представ
ничке демократије и позивање на приврженост позитивним гло
балним моралним циљевима, кроз фразу нужности изградње Но
вог светског поретка како би се изградило сигурније, напредније и
солидарније друштво. Либерална идеологија је тако установљена
да је у могућности присилити људе на повезивање са непријатељ
ски расположеним странама у име слободе окупљања, на исти на
чин као што се у име слободе говора присилило људе на слушање.
Људска друштва су организирана око идеје колективне илузије јер
само у илузији могуће је подносити тежину постојања. Група људи
је у могућности владати када су у стању контролирати друштвене
силе.1) Та нова владајућа група људи кроз корпорације,2) think tanko
ve3) и невладине организацијe4) и лобистe5) контролише ресурсе, зе
мљу, рат, информације, образовање, храну, медије и обликује начин
размишљања. Успоставља се Нови светски поредак који уништава
1) C. Quinsly, Tragedy and hope, The Macmillan Company, New York, 1966, стр. 1021.
2) Примери таквих корпорација su General Electric, Wal-Mart, General Motors, Diebold,
Philip Morris, Microsoft, Савезне резерве, Budwiser, Gap, Blackwater, Nike, CACI, Boeing,
Monsanto, National City Bank, Borders, EXXON, Titan.
3) Think tankovi се често називају „групе за јавни интерес“, „већа за политичку акцију“,
„образовни институти“. Један од најутицајнијих tink tankova је Пројекат за нови аме
рички век, (PNAC), Институт за примењена економска истраживања (IPEA) Институт
Худсон, German Marshall Fund, International Crisis Group (ICG), Freedom House, Тhe
Hoover Institution, Standford Research Center, Massachusetts Institut for Technology,
Institut Aspen.
4) Human Rights Watch, Amnesty International, Међународни Црвени крст, Лекари без гра
ница и Transparency International.
5) Лобисти имају задатак испоручити новац од корпорација према владиним законодав
цима. Према Силверстајну Клинтоновим председавањем је доминирало и управљало
лобирање, а не народни представници. Више у Silverstein, ‘Their men in Washington’,
Harper Magazine, 23.2.2012. Најзначајнија и најутицајнија лоби група у САД је NRA,
односно Удружење носиоца оружја, Global Internet Policy Initiative, American Israel Pu
blic Affairs Comitee (AIPAC) American Zionist Comitee for Public Affairs, American Associ
ation of Retired Persons, The National Organization for Women, Greenpeace.
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суверенитет држава док су у складу са новим правилима Светске
трговинске организације, Светске банке и ММФ највећим банка
ма и мултинационалним корпорацијама призната „неприкосновена
права“ које прати програм структуралних прилагодби. Проводи се
тиха колонизација уз сурадњу НАТО снага које „одржавају мир“
Под плаштом демократизације и уређењем друштва смањују се из
даци за школство и здравство те урушава цивилна управа што је
реално кохерентан програм осиромашења становништва и налази
своје теоретско образложење у „стабилизацији економије“. Мера
ма ММФ-а и Светске банке државе се присиљавају на спровођење
строгих мера штедње које воде дестабилизацији државе, а нацио
нална економија се преобликује, уништава се домаћа производња,
док је законима слободног тржишта домаће тржиште преплављено
јефтином, загађеном и неквалитетном робом.
Реформе и структурално прилагођавање придоносе униште
њу националне економије и повећавају овисност о страном капита
лу. Улагања страног капитала омогућује преузимање контроле над
националном економијом а тиме и над свим делатностима под кон
тролом државе. Глобални медији изврћу ток збивања и дају искри
вљену слику стварности не допуштајући критичке расправе. При
вид критичке расправе дају научници, стручњаци за развој, разне
НВО са циљем не задирања у друштвене темеље глобалног тржи
шног сустава. Медији најчешће преузимају обавештајне податке
као истините и неупитне, у функцији потврде већ унапред задате
и наручене „истине“. Подстичу се социјални немири на светском
нивоу након чега следи рецесија као припрема за стварање маса
широм света које ће постати примаоци „помоћи“ у будућности код
којих је све више изражен осећај и стање усамљености, безнађа и
осећај потпуне изгубљености.
Та група људи, владајуће класе, је уско повезана у разли
читим групама коју чине тајну светску владy6) која по Квинглију
(Quingley) настоји установити неофеудализам који ће се проши
рити светом7) или колонијализам8) или постколонијални империја
6) Скупине које чине светску владу у већем обиму су Светска банка, Светска здравствена
организација, ММФ, WTO, Савезне резерве, CFR, CIA, Royal Institute of International
Affairs, (Chapman House), NATO, G7, Билдербуршка група, Трилатерална комисија, УН,
Римски клуб, Округли сто, Венецијанско црно племство. Постоје тврдње да је Комитет
300 врховно тајно друштво.
7) C. Quingley, Tragedy and hope, The Macmillan Company, New York, 1966, стр. 324; Z.
Brzezinski, Zbigniew, Velika šahovska ploča, Zagreb, 1999, PNAC, М. Choussudovski, Glo
balizacija bijede i Novi svjetski poredak, Prometej, Zagreb, 2008.
8) М. Khor, Adress to the International Forum on Globalization, New York City, November,
1995.
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лизам.9) Нови свет се темељи на постнационалном господарском,
информатичком, интеркултуралном глобалном повезивању и међу
овисности, а понајвише на успостави контроле над сваком особом
контролом ума и стварања, речима Збигњева Бжежинског (Brzezin
ski) технотронског друштва10) у којем се постепено намећу обли
ци различитих контрола. У таквом друштву ће доминирати елите
које неће бити спутане традиционалним вредностима. По Ралфу
Дарендорфу посткапиталистичко друштво ће створити људске ро
боте, деморализиране и обесхрабрене те зауставити индустријали
зацију у оквиру „постиндустријског друштва нултог развоја“.

НОВО ДОБА
„Ново доба“ обележава повећана моћ приватних особа ко
ји делују изван међународних граница, нарочито од краја 20. ве
ка. 1975. године је Хенри Кисинџер (Kissinger) изјавио да „почиње
ново доба јер су стари међународни односи урушени, а свет по
стаје неовисан у економији, комуникацијама и људским аспира
цијама.“11) Промењене околности показују да данас нису државе
најважнији фактори, како показује традиционално схватање, већ се
појављују и други „наднационални“ фактори. За разлику од 19. и
20. века када су политичке, интелектуалне и економске елите про
мицале национализам, крај 20. века обиљежава растућа анациона
лизација елита.
Иако немају војну моћ, мултинационалне компаније имају
енормну економску моћ и способност да створе транснационалне
коалиције које потичу реформе на глобалном нивоу. Због међудр
жавне мобилности смањује се њихово поистовећивање са одређе
ном државом те многе елите обликују наднационалне идентитете,
потискујући националне те изграђују мултинационалне или козмо
политске идентитете. Слабљењем саме државе појмови национал
ног идентитета и националног интереса губе значај и корисност.
Не може постојати свемоћна власт светске владе ако постоје су
персиле.
9) М. Kukoč, „Liberalna demokracija versus neoliberalna globalizacija“, Arhe, V, 10/2008, стр.
43.
10) Z. Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, Viking Press,
1970.
11) J. Nye, „Soft Power“, Foreign Policy, No. 80, Autumn, 1990, стр. 156.

114

Весна Станковић Пејновић

„Мека“ моћ владара новог доба

Речима Бжежинског светска влада ће бити корпоратистич
ка12) док је демократија само сценариј у коме „маса“, односно „на
род“ мисли да има контролу. Ствара се другачији светски поредак
са корпоратистичком светском владом и стварањем орвеловског
начина живота са преласком људи у ново стање свести.13) И Хи
тлер је заговарао стварање свог новог поретка ког је називао са
мо тежња стварању „Светског поретка“. Појам промене поретка
се првенствено односи на структуру или расподелу моћи. Како
би се остварили циљеви и активности за успоставу светске владе
мора постојати и изравна вањска претња.14) Утемељено на идео
логији идеализма поредак је повезан са вредностима као што су
демократија и људска права, као и са институцијама, али са одно
сима међузависности на више нивоа. Структура поделе власти у
21. веку се заснива на подели, с једне стране, на приватне, јавне и
трећи сектор те са друге на наддржавне и државне.15) Друштвене
снаге и предуслови развоја не „одређују“ једноставно идеологије,
већ идеје постају моћ ако се у њима може наћи брига или интерес
за велики број људи. Либерална демократија настоји понудити од
говоре великом броју обичних људи и прилагодити се одређеним
друштвено економским структурама. У тим структурама могу по
стојати идеолошке конзеквенце, као и што и идеолошке промене
могу имати друштвено економске конотације.16)
Према неким теоретичарима поредак ће бити осигуран и
реалистичким концептом равнотеже снага међу државама, али и
либералним концептом међународних институција, али неће бити
увек заснован на правди.17) Темељ међународне политике се није
променио од времена Тукидида који је тврдио да јаки раде што
хоће, а слаби оно што морају. Трећи облик либерализма ставља на
гласак на улогу институција и то је она грана либерализма која се
често назива „неолиберализам“. Зашто су међународне институ
ције важне? Оне пружају информације и дају оквир који обликује
очекивања држава чланица.
12) Z. Brzezinski, Velika šahovska ploča, HUMS, Varaždin, 1999.
13) J. Group, Korporatizam, Tajna vlada novog svetskog poretka, Nexus, Zagreb, 2008, стр. 207.
14) Brzezinski, 1999, 95. Једна од таквих претњи је била и Алкаида, као важан разлог за
инвазију на велики број земаља и успоставу тоталитарне контроле светске владе. У
уништене земље долазе корпорације како би „поново изградиле“ порушену земљу и
успоставиле демократију кроз контролиране представнике.
15) Dž. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 2006, стр. 240.
16) F. Fukuyama, The Future of History, „Can Liberal Democracy Survive the Decline of the
Middle Class?“, Foreign Affairs, January/February 2012, стр. 59.
17) Dž. Naj, 2006, стр. 262.
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Законодавни и морални темељ или принцип на којима се те
мељи моћ политичке класе, „политичка формула“18) или „принцип
суверенитета“ у новом добу је знатно промењена и све мање се
заснива на моћи државе. Међународни системи нису само државе
које га чине, већ је то образац односа између држава. Нужно је на
правити разлику између два аспекта система; структуре и процеса.
Структура се односи на расподелу моћи, а процес имплицира на
врсту интеракција који међу играчима могу постојати.19) Структура
политичке формуле се све више мења те наддржавне организације
добијају све више моћи, а тиме и све више права.
Структурална прилагодба је пут ка облику економске и поли
тичке доминације, као врста „тржишног колонијализма“ кроз који
се људи и владе подчињавају путем наизглед „неутралног међу де
ловања тржишних сила.“20) Позитивним обликом речи „слободна
трговина“ у ствари сакрива укидање правила које омогућују кор
порацијама још темељније монополизовање ресурса, радне снаге
и богатства. Слобода значи уклањање правила за моћне и велике
корпорације, а медији и аналитичари тврде да је светска економија
у процвату управо због реформи „слободног тржишта“.
Ствара се нови свет под називом „слободно друштво“ у ко
јем људи служе систему и који константно производи и продубљу
је осјећаје страха, растресености, забава, очаја, илузорног уверења
да је невоља неизбежна, али да будућност доноси напредак. Нови
свет који се обликује и ствара, свет је безкритичности, без научног
духа или ума у коме обесхрабрени људи губе људскост, не постоји
солидарност, а људи познају живот само површно јер кроз меди
је и образовање добивају искривљену слику стварности.21) Медији
у свом односу према јавности потпуно следе тактике „управљања
проблемима“, „управљања перцепцијом“ и „управљања у кризним
условима.“22) Понављање информација или племенитих лажи спе
цифичне врсте, као и њихова апсурдност, психолошки је важна јер
се у том процесу ствара лажна перцепција истинитости. То је пут
којим се креће према обликовању маса да не размишљају критич
ки и аналитички стварајући предиспозицију за обликовање послу
шника који престају очекивати и захтевати квалитетне информа
18) G. Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, Amenta Editore, Palermo.
19) Dž. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Stubovi kulture, Beograd, 2006, стр. 42-46.
20) М. Chossudovsky, Globalizacija bijede i Novi svjetski poredak, Prometej, Zagreb, 2008.
21) J. Grup, Korporatizam, Tajna vlada novog svetskog poretka¸ TELEdisk, Zagreb, 2011.
22) S. Rampton, and J. Stauber, Trust Us, We’re Experts: How Industry Manipulates Scinece and
Gembles with Your Future, Putnam, New York, 2002.
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ције. Парафразирано речима Хане Аренд циљ тоталитаристичког
обликовања човека је уништити способности стварања уверења, а
кроз „техничке школе“ обучити раднике послушности који не по
стављају питања.
У новом свету све више нестаје породица, а контрола се
оправдава потребом за осигуравањем сигурности и бескрајним ра
товима, а нова „освајања света“ се врше под паролом борбе против
невидљивих непријатеља, који су најчешће терористи.23) Како се
читава људска цивилизација темељи на „вечном враћању истога“
показује и мисао великог кинеског филозофа, Сун Цуа да се сваки
рат темељи на обмани. Што је ствар апсурднија, више ће људи у
њу поверовати. Појам непријатеља се ствара у психи јер је људски
увек тражити непријатеља. Ипак непријатељ мора бити „налик на
ма“.24) Непријатељ је данас терориста који прети рушењем торњева
Светског трговачког центра 9.11.2001.25) Тим чином влада је доби
ла потребно национално јединство и подршку за рат не тражећи
жртве који су неки сматрали да су потребне као би се рат учинио
„правим“.26)
Маса је глупа, неодлучна и заводљива, беспомоћна без вођа
те може много пута себи донети пропаст, заварана привидним до
бром, а још лакше заведена великим надама и обећањима. Зато је
владати морају уверавати или присилити на корисна дела.27) Украт
ко, људи одузетог духа се уклапају у обездуховљен свет у коме је
слобода ропство. Најуспешнија врста наметнутог ропства лежи у
чињеници да робови и нису свесни чињенице да су робови па ми
сле да су слободни и сретни.
23) Данас се и српска војска обучава за борбу против терориста, а не против непријатеља
државе.
24) V. Volcan, The Need to Have Enemies and Allies, Northvale, Jason Aronson, New York, 1988,
стр. 243-244.
25) Патриотски закон је усвојен након терористичких напада на САД 11. рујна 2001. и сна
жно је проширио овлаштења америчких савезних власти у проведби тајних истрага,
добивање приватних података и прислушкивању телефонских разговора како би се от
крили терористи. Притисак расте и јачају механизми корпоративне и државне контроле
за спречавање јавних немира и нестабилности. Није случај да са успоном корпоративне
државе долази до успона полицијске државе. Управо због тога Бушова администрација
је кроз Патриотски закон, прогурала поништавање habeas corpus-a (закон по којем свако
мора изаћи пред суд прије него буде затворен) праксу о испитивању и изручивању осум
њичених грађана и одбијање да се осигура праведни изборни систем верифицирањем
броја гласова. Све је то само позадина или повод за оправдање контроле јер се не ради
о тероризму и државној сигурности, већ о контроли корпоратиста над грађанима.
26) F. Fukujama, Tko smo mi, Izazovi američkom nacionalnom identitetu, Izvori, Zagreb, 2006,
стр. 341.
27) L. Štraus, „O javnom dobru“, Delo, Ljubljana, br. 2, 1983, str. 73.
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Хана Аренд је приметила да пре него уграбе моћ и успоставе
свет према својим доктринама, тоталитарни покрети осмишљава
ју свет доследних лажи. Уз помоћ просте маштовитости потлаче
не масе осјећају се код куће и поштеђене су сталних шокова које
стварни живот и стварна искуства доносе људским бићима и њи
ховим очекивањима. Моћ ове тоталитарне пропаганде лежи у изо
лирању маса од стварног света.28)
Ново доба је доба усмерених намера, деловања на подсвест,
тежња апсолутној контроли, приказ затворског система, постдемо
кратско друштво, постиндустријско друштво, све повезано са тех
нократијом и тумачењима стручњака да не би веровали само ко
румпираним политичарима. Технологија у великој мери замењује
наша пригушена осетила и отвора врата виртуалном свету. Многи
људи верују да напредак технологије доноси нужно и напредак ду
ховности, али се напросто ради о дехуманизацији човечанства јер
се говори о рођењу, односно стварању новог човека у којем се спаја
технологија и биологија. Узрок кризе савремене демократије нала
зи се у природи глобалне капиталистичке економије, односно од
елита прихваћеног примата економије над политиком. У глобалној
економији владају корпорације, а не националне владе са својим
економским програмима, који остају неповредиви у односу на еко
номску политику глобалних владара и њихову неолибералну аген
ду, чему се ретко која влада може одупрети. Ново доба је речима
британски политиколога Круча (Crouch) „постдемократија“ јер је
лако уочљиво постојање екстремног облика унутарње противреч
ности либералне демократије која једнакост поистовећује с једна
кошћу пред законом, а слободу са слободним деловањем тржишта
те на тај начин политика постаје „функционална технологија моћи
транснационалних корпорација“. Ми живимо и у доба „трансхума
низма“, које обухвата суштину идеје окретања биотехнологијама
због окончања општих облика ограничења и патњи. По биологу
Џулијану Хакслију, брата чувеног писца Олдоса Хакслија, „човек
мора остати човек, али трансцендирајући себе, схватањем новим
могућности његове људске природе“.
Француски социолог Ален Турен (Touraine), ново доба види
као пост-индустријско друштво као фазу која следи индустријско
друштво. У пост-индустријским друштву расте удио сектора услу
ге науке и образовања за темељне технолошке промене, и способ
ност високо специјализованих елита постаје одлучујућа. Даниел
Бел шири димензије постиндустријског друштва на сферу еконо
мије у којој је изразита преобразба од производње добара према
28) H. Arendt, Totalitarizam, Politička kultura, Zagreb, 1996.
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услужној економији, а у структури занимања то је све већи зна
чај професионалаца, стручњака и техничара, а у сфери знања то
је темељно место теоријскога знања као извора иновација и обли
ковања политичких одлука у друштву те орјентација према будућ
ности кроз контролу технологије одлучивања и стварањем нових
„интелектуалних технологија“. Већ средином 20. века Бел види да
се ствара ново друштво јер традиционално индустријско друштво,
због радикалних промена, губи своју дотадашњу супстанцу. Ин
дустрија није више основна полуга раста, самим тим и масовна
произвођачка класа престаје бити темељ његовог опстанка. По
већава се важност услужних и интелектуалних занимања. Науч
ни рад, образовање, изградња и опслуживање нових технологија,
нарочито информатике, постају темељне друштвене делатности, а
технократија и бирократија нова владајућа елита. Самим тим кла
сни сукоб се умањује, те се маргинализују и идеологије које га
осмишљавају и воде.
Нови свет је свет униформираности који под унивезализмом
намеће једнак говор и начин понашања како би се стекао дојам да
сви и мисле исто. Ипак и сам тај универзализам људима подастире
антагонизам да је свако потенцијални непријатељ (особито у рату
против тероризма,29) будући су терористи међу нама) и да је свако
попут нас. С друге стране као цивилизацијски чин се тумачи ис
тицање политички коректног говора и промишљања који постају
пожељнији од индивидуализма и креативности, а целокупно дру
штвено деловање је усмерено ка униформираном систему који се
вешто обликује и ствара. Непостојање слободе подразумева заро
бљавање свести која води ка доминацији и „производњи“ или ства
рању вештачки обликованих мисли и понашања.

29) Тероризам је једно од најпродуктивнијих оружја корпоратиста који укључује и скриве
ни тероризам кроз загађење, осиромашени уран, тровање воде и хране, програме кон
троле ума, злоупотребе HAAPR технологије, финанцирање исламског тероризма и те
рористичке мреже у које су укључене и приватне војске (CACI, Titan, Blackwater) False
flag тероризам или тероризам под лажном заставом је стање кад силе које контролишу
информације тврде да је нешто пријетња, а она то није, односно то није истина, односно
„тајне претње“ у којима лажни догађаји требају уверити грађане у намештену предста
ву стварности, (Т. Mc Inerney, М. Vallely, Endgame: The Blueprint for the Victory in the War
on Terror. New York, Regnery Publishing; PNAC; Brzezinski, Velika šahovska ploča, 1999,
Tarpley, Webster Griffin, 9/11, Synthetic Terror: Made in the USA, Progressive Press; J. Tree,
Napoleoni Loretta, Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks,
Seven Stories Press, New York, 2005).
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ВЛАДАЈУЋА КЛАСА
Плазећи од „политичке формуле“ Гает ана Моске (Moscа),
увек је нужно постојање владајуће мањине. Своју владавину они
оправдавају теоријама и принципима утемељеним на веровањи
ма или принципима које прихватају они над којима се влада. До
каз моћи не лежи у њезиним изворима већ у способности мењања
усмерења држава и друштвене структуре. Супротно јавним изја
вама различитих индивидуа и организација, њихов стварни циљ је
даљни развој Новог Империјалног Реда или Светског Царства.30)
У сваком друштву постоје одређене групе које нису првен
ствено припадници интелектуалне елите, али преносе нове мисли
и идеје. Временом се те мисли прилагођавају новој друштвеној ре
алности и постају свима прихватљиве. Многобројни људи облику
ју и спроводе друштвену политику у сферама економије, политике
и науке обликовану од стране елита и „приближавају“ их маса
ма. То су активни „људи из сенке“, али се као стручњаци за неку
област, учестало појављују у медијима уз неизбежну идеологијску
нит о „великим идејама корисним по друштво као општељудске
вредности“. Њих покрећу „идеалистичке“ идеје о успеху по сваку
цену, престижу, слави, новцу, али које приказују као идеје које су
усмерене на напредак државе и друштва у коме живе те легално
лобирају за „своје“ ставове на „друштвено прихватљив начин“.
Макијавели је показао како свет стварно изгледа када му се
уклони етичка димензија и како на свет гледају многи ствараоци
политичке (не)реалности речима да „сви виде оно што је привид
но, док само неколицина види оно што јесте“. Сваким даном је све
лакше показати „привидности“ од стране политичара, научника и
медија. Владајућа класа која обликује јавно мишљење руководи се
мишљу Алберта Пајка (Pike) који је тврдио да је привид нужан
људима. Истина је смртоносна за оне који нису довољно снажни
да је прихвате у њезиној суровости. Истина мора бити сакривена
и масама је потребна само одговарајућа доза овисно о њиховом
несавршеном уму. Владајућа класа својом меком моћи програмира
друштво и обликује га по својим тајним жељама јер је из обаве
штајног подручја позната чињеница да се тајна може најбоље са
крити ако то што желиш да сакријеш, поставиш на видљиво место.
Много пута су такви подаци који нам се чине апсурдни доступни у
штампи, а управо су тако и направљени да би изгледали апсурдни
и нестварни.
Свако друштво је подељено на три друге групе, највећа гру
па која уопште не размишља о глобалним променама, група која и
30) C. Quinsly, 1966, стр. 790.
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није свесна ничег новог и која задржава исти поглед на свет гене
рацијама и једна мала група која је увек супротстављена консен
зусу.31)
Бројност владајуће класе овиси о снази и бројности дру
штвених снага које контролира, стимулира или ствара. Полазећи
од Монтескјеове идеје о нужности баланса моћи, Моска преноси
тај концепт на баланс друштвених снага те нужност дислоцира
ња старих снага и овладавања новим.32) Владајућа класа настоји
овладати снагом свести и умећем моћи заробљавања да онај ко је
заробљен верује да је слободан. Зато су нужне друштвене промене
и повећан обим људске солидарности са националног на регионал
ни те на крају глобални ниво. Све су чешће поруке да ће доћи до
каоса ако Атлантска алијанса не преузме руководство политиком
света.33) Новим облицима контроле ће се ограничити појединци у
коришћењу моћи које ће добити „информацијском револуцијом“.
Моћ ће прећи у руке оних који контролишу информације, све ви
ше напуштајући традиционалне политичке процедуре. Реоргани
зовањем владе и економије придоноси „потпуно новој ери“ коју
ће предводити „универзална интелектуална елита“. Светска влада
ће глобално управљати кроз „управљање кризом“ и „глобалним
планирањем“ са циљем успоставе „технократске диктатуре“ у по
стиндустријском информатичком друштву.34) У сфери политике и
друштвеног понашања над нама влада релативно мали број осо
ба који разумеју тајну менталних процеса и друштвених обрасца
маса. Како људи врло лако прихватају менталитет масе, манипу
лација организованим навикама и обликовање мишљења важан је
елеменат демократије.35)
Главни циљ владајуће структуре је успостављање тоталита
ризма како би се створио нови свет у коме људи неће бити свесни
што се догађа, односно стварање виртуалне стварност у којој ће
се рат сматрати миром, незнање моћи, а слобода ропством. Увек
се користе полусофистициране технике „неговора“ која су нај
чешће заснована на речима напредак, промена, демократија, по
штовање људских права, борбе против корупције, организованог
криминала и тероризма који је најчешће false flag тероризам јер
31) C. Quinsley, 1966, стр. 1014.
32) G. Mosca, 1886, стр. 65.
33) А. Peccei, The Chasm Ahead, Macmillan, New York, 1969.
34) Z. Brzezinski, Between Two Ages : America’s Role in the Technetronic Era, Viking Press,
1970.
35) F. Fukuyama, 2006, стр. 245.
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се не може отворено рећи да се тежи одузимање слободе, почетку
рата или централизовању моћи. Хегелијанском дијалектиком36) ре
чено „представа“ се одиграва на начин да се прво створи проблем
у облику тезе (напад неке земље, колапсом економије или владе
или терористичким нападом); након тога, друга фаза као проту
теза извештава о „проблему“ али на начин на који на који се жели
да буде представљено („жртвено јање“ или се у јавном мишљењу
створе предуслови да се траже решавање проблема); трећи корак,
као синтеза је решење проблема који су најчешће ионако вештачки
створени. Та решења укључују централизовање моћи, уклањање
неподобних политичара те укидање различитих врста слобода, а
све у име очувања сигурности и стабилности неке земље. Поступ
ци тајне владе приказани су као добронамерни, а неуспешна поли
тика видљиве државне владе као имплементација и продубљивање
демократије, стварање мира, спровођење владавине закона и јача
ње људских права. Фукујамино је мишљење да би идеалан свет
било отворено друштво, отворених граница, вођене елитама које
би се све више поистоветиле са глобалним установама, нормама и
правилима, а не националним. Национални идентитет губи значај
пред осталим идентитетима.37) У таквом свету и најмоћнија држава
губи идентитет као нација и у том „ничијем свету“ (Kupchan) по
стаје део наднационалног идентитета.
Профит се ствара из уништења, а ред из каоса. Људе широм
света треба спречити да сами одлучују о својој судбини изазива
њем кризе за кризом, а затим „решавањем“ тих криза. Тиме ће се
нације деморализовати и збунити до те мере суочени са превише
избора, да ће упасти у масовну апатију. Наоми Клајн при томе ис
тиче да се за „уништавање“ користи прилагођен израз „унапређи
вање програма“. Тајна влада примењује традицију импресивних
структура јер се тиме тада покрећу нови планови који воде импле
ментацији Новог светског поретка.38) Процес деморализације ко
јем је изложено неко друштво траје око два века, након чега се то
друштво дестабилизује понајвише у подручјима економије, вањске
политике и одбране у размаку око пет година након чега наступа
криза коју ће владајућа класа својом меком моћи „нормализовати.“
Владајућа класа користи своју моћ у трауматичним догађајима јер
траумом људи постају отворени свакој сугестији. Методама меке
моћи се успостављају контрола ума заснованој на трауми. У таквој
36) L. Horowith, Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare, Sand Point, Idaho,
Tetrahedron Publishing Group, 2001.
37) F. Fukujama, 2006, стр. 342.
38) J. Grupp, Korporatizam, 2008, стр. 230.
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контроли, људи су у стању менталне, физичке и емоционалне ис
црпљености која се врши поступно у етапама, људи су изузетно су
гестибилни. Стално се говори да је након рата потребно понудити
нову структуру, а то ће бити структура њихове глобалне контроле.
Планирају направити једну светску војску, јер тада неће бити рата
те ће „владати светски мир“. Ипак до мира се долази кроз много
бројне ратове. Имају способност увећавати страх од будућности
који је далеко успешнији од било каквих физичких облика покора
вања. Хајдегер је покушао доказати да је страх темељ тубитка, ег
зистенције те да преко искуства страха за самог себе, егзистенција
добива своју „властитост“. Тиме су и њихове намере усмерене ка
контроли прихваћене, јер људи због страха жуде ка сигурности, не
марећи за слободу. Не само да смо суочени са губитком слободе и
саме државе, већ и саме људскости. Људи се све више понашају
као војници заспали услед битке, препуштени малодушности као
резултата створене нестабилности и уништавања друштвених по
редака.
Највеће оружје владајуће класе је новац који обилато кори
сте за обликовање културе те усмеравање ресурса и њиховом мо
нополизацијом у циљу свеобухватне контроле људи. С друге стра
не тајним финанцирањем супротстављених група отварају за себе
велика „ослобођена“ и разорена подручја у која они „улазе“ као
мировњаци или ослободитељи који кроз меку моћ спроводе своје
интересе.

„МЕКА МОЋ“
Александер Грахам Бел је рекао да не може рећи што је моћ,
иако зна да она засигурно постоји. Моћ је способност да се по
стигну зацртани циљеви или способност да се утицањем на друге
остваре жељени резултати. За Дала је моћ „снага“ или способност
да други учине нешто што није њихова жеља. Извори моћи никада
нису статични и они настављају да се мењају и у данашњем свету.
Владајућа класа је успела овладати конверзијом моћи те потенци
јалну моћ ресурса претворити у стварну моћ. Тајна њихове снаге
је у поседовању одређених ресурса. Они су овладали „другим ли
цем моћи“ или меким или индиректним начином за остварење мо
ћи, односно поседују начин да наводе друге да чине оно што они
желе. Присиљавањем других држава на промене може се назвати
директним или заповедном методом спровођења моћи. Таква тврда
моћ може се темељити на обећању награде или претњи. Постоје,
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међутим, и меки или индиректни начин за остварење моћи. Битно
обележје хијерархијске структуре моћи лежи у његовој апстракт
ности у којем је свака особа заробљена у пирамидалном друштве
ном систему.
Мека моћ је утемељена на привлачности идеја или способ
ности да се политички приоритети поставе на начин који обликује
жеље других, повезивање са неопипљивим изворима моћи као што
су култура, идеологија и институције. За разлику од тврде моћи
која је од веће важности у индустријализирајућим и преиндустриј
ским деловима света, мека моћ је све израженија у односима изме
ђу постиндустријских друштава информатичког доба у којем прео
владава демократски мир.39) Мека моћ овладава илузијом времена.
Владари меке моћи поседују способност поигравања са људском
привидном неспособношћу да живе у садашњем тренутку, одно
сно могу постићи да људи живе са жалости за прошлошћу или
бригом о будућности. То је техника базирана на страху. Одваја нас
из стварне присутности у тренутку. Бити потпуно сада присутан у
ономе што се дешава. Ако наша свест може бити изманипулисана
да увек гледа што ће се десити, одузима нам се способност суоча
вања са садашњим тренутком.
Владајућа класа део своје моћи даје заговорницима својих
идеја. Такве људе Иво Андрић описује као људе велике и незаја
жљиве сујете који своје ситне и уске личности преносе на општи
план, у узалудној нади да би је ту могли задовољити, а са њом пре
носе и своје кратке мере и бедне рачуне. Од таквих, духом малих
људи, постају често велики заговорници нових истина и мучитељи
људи, морални лицемери и формалисти.
У данашњем свету моћ је постала вишедимензионална те се
више не одређује у искључиво војном значењу јер су структуре су
постале сложеније, а одређује их се у свету глобалних комуника
ција и растућих транснационалних односа.40) Моћ је међу држава
ма расподељена по обрасцу који подсећа на сложену тродимензи
оналну шаховску таблу,41) на којој се игра одвија и хоризонтално и
вертикално. Ипак темељ контроле лежи у бирократској координа
цији некадашњих независних корпоративних ентитета.
Друга основни облик међународне политике је феудални си
стем, у коме људска лојалност и политичке обавезе нису првен
ствено везане за територијалне границе. Због те чињенице неки
људи спекулишу како ће 21. век бити сведок постепене еволуције
39) Naj, 2006, стр. 70.
40) Naj, 2006, стр. 261.
41) Naj, 2006, стр. 257, Brzenzinski, Velika šahovska tabla, 1999.
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новог феудализма будући да велике мултинационалне корпорације
прекорачују државне границе и понекад управљају са више еко
номских богатстава него националне државе.
Још прије 4 века Френсис Бејкон је увидео да је информаци
ја моћ. У нашем све новијем свету, приступ овој врсти моћи има
много више људи, унутар држава и у њиховим међусобним одно
сима. Владе су увек контролисале проток информација, али нова
технологија преображава основне структуре светске политика. За
то у Новом добу технократске ере моћ имају они који контролишу
информације. Више није главни актер догађања тврда моћ наци
оналних држава, већ је створена нова реалност у којој је повећа
на могућност друштвене и политичке контроле у циљу успоставе
контроле над свим грађанима.42)
Кенеди је у једном од својих говора споменуо стварање те
нове реалности у којој се неки људи користе тајним средствима у
циљу проширења својих интересних сфера, инфилтрацијом уместо
инвазијом, превратима уместо изборима, застрашивањем уместо
слободом избора. То је систем који је регрутовао широке људске и
материјалне ресурсе због изградње једне густе и високо ефикасне
организације која се састоји од војних, дипломатских, обавештај
них, економских, научних и о политичких операција.43)
Раширено обликовање размишљања и понашање не насил
ним путем и без знања људи, односно на начин да они тога нису
свесни назива се и „неизравном владавином“44) и одлика је многих
тоталитарних режима јер је успостава контроле путем информаци
ја и идоктринације одрживије и економичније, а и „побуна маса“
је мање вероватна будући људи и нису свесни менталне контроле
и заробљавања. Меком моћи се успоставља контрола „уништених
особа“ које верују да су слободне. Намерно и манипулативно веро
вање не изискује силу,45) а обликује се ирационалан и престрашен
појединац, окружен тривијалностима. Владари Новог доба ствара
ју јавно мишљење; они су уметници промена и манипулатори ве
сти. Нама владају, наше мисли усмеравају, наше укусе формирају,
наше идеје сугеришу људи за које никада нисмо чули.46)
42) Z. Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, Viking Press,
1970.
43) The President and the Press: Address before the American Newspaper Publishers Association,
April 27, 1961, http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/JFK-Speeches/AmericanNewspaper-Publishers-Association_19610427.aspx.
44) M. Chang, Brainwashed for War Programmed to Kill. Malasyia, Thinker’s Library. 2005.
45) K. Taylor, Brainwashing: The Science of Thought Control, Oxford University Press, Oxford,
2008.
46) E. Bernays, Propaganda, Horace Liveright, 1928.
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Све је веће истицање незрелости која је немоћ да се ум упо
требљава без водства неког другог. Због кукавичлука и потребе за
сигурношћу, макар и имагинарном, део људи, премда их је природа
одавно ослободила од туђег управљања, ипак добровољно до краја
живота остаје незрео те им се лако намећу тутори. Удобно је бити
незрео јер друштвена правила и норме одређују савест и морална
понашања. „Пошто су најпре заглупели своју домаћу стоку, бри
жљиво спречавајући да се та мирна створења не одваже ни на један
корак из јаме у које су их затворили, ти тутори указују на опасност
која им прети ако покушају да иду сами.“47) Људе чешће мотивише
властити интерес, а неки опћи циљ или добро.
Сведоци смо постојања „жељеног“, цивилизираног барбар
ства све раширенијег ауторитарног система под водством мале
групе, владајуће класе, мобилизације маса, стварања менталитета,
али не и идеологије, ограниченог, али не и одговорног политичког
плурализма и настојања да се друштво и људска природа преправе.
Исто тако, демагогија спојена са страхом је моћно оружје, а непри
јатељ је персонификација зла48) који само појачава људску потребу
за сигурношћу чиме се даје слобода спровођења контроле у циљу
повећања сигурности, али и губитка слободе. Људе чешће мотиви
ше властити интерес, а неки општи циљ или добро.
Неокласична економија која постаје и норма понашања у
свим сферама друштва темељи се на потицању себичних интереса
појединаца који само настоје максимализовати своје материјално
благостање дајући оправдање „законима“ економије. Либерализам
и капитализам преко индивидуализма налазе своју савршену спону
којом се међусобно надопуњују. Либерална демократија најбоље
функционише као политички систем кад је њезин индивидуализам
обликован духом заједнице, као што је и капитализам најбоље ис
коришћен када индивидуализам бива уравнотежен спремношћу за
функционисање у заједници.49)
Сами људи траже ауторитет коме ће поклонити политичку
моћ, а добити грађанску сигурности. Када сами собом нећемо или
нисмо способни одговорно владати владамо, онда дајемо право би
ло државном руководству, било Новом светском поретку оправда
не аргументе да нама репресивно управљају, јер сами за тако не
што сами не показујемо зрелост и способност.
47) I. Kant, Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države, Časopis Ideje, Beograd, 1974.
48) Z. Brzezinski, Strateška vizija, Beog rad, 2013.
49) F. Fukujama, Povjerenje, Izvor, Zagreb, 2000.
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ЗАКЉУЧАК
Обележје новог доба је фрагментација свјетске политике.
Владе националних држава губе суверенитет и деле подручје ути
цаја са актерима тајне владе који „владају информацијама“ како би
ојачали своју меку моћ и извршили притисак на владе директно,
или индиректно. Парафразирано речима Франциса Бејкона, тајна
влада је друштво које види и контролира све, али које нитко други
не види.
Стварање Новог доба темељи се на макевијалистичком
принципа да је појавност све. Ипак, треба гледати „иза“ речи ко
је заваравају, треба гледати деловање. Како би све више ширили
своју моћ, они представљају своје деловање иза корисних ствари
за човека и друштво желећи приказати да су мотивисани вишим
аспирацијама, а не само зарадом и моћи. Име игре коју они играју
са онима над којима владају зове се игра лажне појавности. Њихо
ва мека моћ се шири настојањем да свет и људи буду отворенији
и међусобно повезани. За људе је најважнији изглед, приступ про
блему, појавност сама.
Због таквог приступа владајућа елита Новог доба наглашава
важност опстојности националних идентитета, успркос или због
културалне хомогенизације као резултанте глобализације; потре
бе задржавања фасаде представничке демократије у којој локална
елита доноси наизглед важне одлуке; нужност осигурања ограни
чене локалне сигурности како би се добила минимална друштве
на корисност те одређена количина монопола насиља које мора
имати национална држава како би била у могућности осигурава
ти слободан проток капитала. Владајућа класа је транснационал
на елита која има доминантну улогу у међународној економији,
транснационалној политичкој елити глобализирајућих бирократа
и политичара, као припадника великих међународних организаци
ја или унутар националне државе управљају главнином тржишне
економије, или имају значајну улогу у различитим међународним
фондацијама, лоби групама, групама за јавни интерес, већима за
политичко деловање, или образовним институтима, истраживач
ким департманима великих међународних универзитета, великих
медијских кућа. У новој глобалној култури људи су награђени за
своју похлепу, а која је тако устројена да оставља мало простора
за изражавање виших људских вредности и квалитета као што су
великодушност, саосећање, несебичност, хтење за тражењем и из
рицањем истине, храброст, борба за праведност.
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Меком моћи владајућа класа настоји што више институцио
но организовати нов систем делујући на политичку, економску али
и психолошку структуру друштва са циљем сламања људског ду
ха и тежњом да се научна и религијска стремљења замене гневом,
овисности, љутњом, зависти и тривијалностима. Стварајући боле
сну културу, човек све више губи своју човечност чије изгубље
ности није ни свестан, постаје празна љуштура која глуми човека.
Ново доба и стварање Новог света владајућа класа меком мо
ћи остварује овладавањем глобалним интересима. Стратешки ин
тереси ће у највећој мери довести до расподеле глобалне моћи и
слабљењем примата једне националне државе те ће се глобална
моћ дисперзовати „међу новим актерима који се успињу, иако спо
ро“. Контрола се дели на одјељке, дигитализира и умрежује јер се
тако лакше управља. Неолиберална политика је постала идеологи
ја, коју са мањим одступањима прихватају лево и десно орјентиса
не партије, било да су опозиција или су на власти, док су темељни
елементи неолиберализма уграђене у стратегије фундаменталних
међународних институција (Светске банке, Светске трговачке ор
ганизације, Европске Уније).
Рузвелт је још 1938. године истицао да слобода демократије
није сигурна уколико грађани толеришу раст моћи до тачке у ко
јој постаје јача од саме државе. То је у есенцијално тоталитаризам
јер Владу посједују појединци, групе или било које друге приватне
силе. Нужност стварања Новог светског поретка владајућа класа
образлаже потребом и нужности успоставе стабилности и развоја
глобалног консензуса о правичној и мирољубивој потреби за пре
узимање одговорности. Због свега тога доминација једне државе
у будућности више није могућа, а агенда Новог светског поретка
свакако укључује и слабљење државе саме и њеног суверенитета
без обзира колико њезине политичке елите тврдиле супротно. Ве
лики корак који је направљен према успостављању „ничијег света“
односно света у којем не би постојала униполарна структура вла
давине из једне државе већ корпорацијска тоталитарна владавина
је проведба средишњег банкарског система. Постојећа генерација
лидера који нису ни револуционари ни визионари већ само епиго
ни, виде бирократску стабилност, која је заправо централизована
контрола, јединим темељом ефикасне управе. Психолошки профил
човека је по Фројду утемељен на само два инстинкта, сједињењу и
разарању. Како људи спорове решавају употребом силе та догађа
ња, наводи Фројд, могуће је спречити само нека свемогућа светска
држава.50)
50) А. Einstein, S. Freud Sigmund, „Why war?“ у: Standard Edition of the Complete Psihologi
cal Work of Sigmund Freud, Hogarth Press, London, 1964, стр. 199-215.
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Владање уз одобрење оних којима се влада параван је, који
иза великих речи, сакрива реалност која излази из оквира традици
оналне политичке теорије. Традиционална држава и нација „неста
ју“ у Новом свету и мекој моћи владајуће невидљиве елите олигар
ха, корпорација и уске групе стварних невидљивих владара. Људи,
грађани, нације се осиромашују, легално, економски, спиритуално
и политички. Корпорације стварају свет у којем ће постојати само
господари и слуге и води сиромаштву и укидању наших уставних
права и стања сталног рата. С друге стране нада по Св. Аугустин
има две кћери; љутњу и храброст. Љутња на стање ствари и хра
брост да се постарамо да оно не остане такво. Недостаје љутње,
а самим тим и храбрости мислити против наметнутог мишљења,
како би казао Хеидегер, „медија који не мисле“ и одржавају општи
нихилизам и перверзију трајања. Медији би, нема никакве сумње,
већ с обзиром на њихову свеприсутност и магичност могли оди
грати сјајну еманципаторску улогу аутентичних промицатеља „по
правке“ света.
Сви они са подједнаким жаром постају и јесу центри доми
нантног дискурса стварања приволе и тихог пристанка, уништа
вања, обесмишљавања и рушења отпора, одбијања или питања о
лажним универзалним вредностима, али препуног мржње за Дру
гога, неразумијевања спрам Другачијега. Овај доминантни дискурс
данас ствара профит, јача и учвршћује етаблирану политичку моћ.
Трансхуманизам и технокрација је, сажето говорећи, фило
зофија контроле. Тежња је стављена на ограничавање нашег ра
зумијевања онога што доиста постоји. Глобализација као други
назив за Нови светски поредак није само економско спајање ин
ституција, већ и психолошку категорију у којем живот сличи роп
ству у којем не постоји могућност избора са циљем уништавања.
С друге стране није присутна само контрола ресурса и времена,
већ и контрола наше свести. Ми мислимо према обрасцу који има
ограничене информације и посебан начин живота на који смо уче
ни од рођења. Зато се и ствара пожељан облик понашања, реакција
и мисли. Наш психолошки профил је обликован те је то и разлог
опадања духовности. Ум је затворен школским образовањем и ути
цајем медија. Орвеловим речима, сви једни другима говоре лажи,
а не знају да су то лажи те лаж постаје истина. Људска свест није
слободна. Користе се ратовима да би се зарадио велик новац, фар
мацеутском и медицинском индустријом која штети људима, али и
уништавају духовност човека претварајући свест у плитку вањску
свест, једном речи, креће се према уништењу човечанства самог.
Друштвено корисно правило је узети нешто добро, лепо, племе
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нито те га изок ренути и показати га ружнима, а ружно славити као
лепо и узвишено. Рат постаје представа без емпатије у којој се ис
казује сва равнодушност зла.
Идеологија прописује значење речи те је метајезик облик
изопачености језика, искривљеност значења речи које изражавају
идеале нових поредака, значајан део новог облика тоталитаризма.
На путу ка ропству значење је потпуно изгубила реч слобода коју
сви имамо, али у толиком обиљу да не знамо шта точно значи јер
је стара слобода уништена у име неке нове слободе која је обећана
народу. На исти начин садржај губе и речи правде и закона, права
и једнакости. Попис речи могао би се проширити толико да би об
ухватао скоро све моралне и политичке појмове у општој употре
би. Ни реч истина више нема своје старо значење јер њу одређује
ауторитет, нешто у што треба веровати у интересу јединства орга
низованих напора, и што може бити измењено онако како то буду
захтевали невидљиви центри моћи.
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Vesna Stankovic Pejnovic
„SOFT“ POWER OF THE NEW AGE RULERS
Resume
Today the great powers are deprived to use their traditional re
sources in order to achieve their goal, unlike in the past. Other tran
snational actors have become more powerful because of economic in
terdependence, the spread of technology and changing political issues,
modernizations, urbanizations and increased communications. In New
world we have reality blurring of the distinction between war and pe
ace, with the situation at all times one of closely controlled conflict.
According to Mosca and his political formula, there is always a ruling
minority. They justify their rule by theories or principles which are in
turn based on beliefs or ethical systems which are accepted by those
who are ruled. Ruling class rule are capable to control the social for
ces. In all societies two classes of people appear a class that rules and
a class that is ruled. The first class, always the less numerous, performs
all political functions, monopolizes power and enjoys the advantages
that power brings, whereas the second, the more numerous class, is di
rected and controlled by the first; in a manner that is now more or less
legal, now more or less arbitrary and violent, and supplies the first, in
appearance at least, with the material means of subsistence and with the
instrumentalities that are essential to the vitality of the political orga
nism. One World government that could run global affairs on the twin
foundations of „crisis management“ and global planning with the goal
of an international „technocratic dictatorship“ overseeing post-indu
strial, information societies.
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Ruling elite of new world emphasis the persistent importance of
national identities, despite (or because) of the cultural homogenization
forced by globalization; the need to keep the façade of a well-functio
ning representative ‘democracy’ in which local elites are still supposed
to take the important decisions; the need to provide local safety nets for
the provision of minimal social services to the destitute; and last, the
need to delegate to the nation-states a significant amount of the mono
poly of violence, so that they could become capable of controlling the
movement of labor in a way that would facilitate the free flow of capital
and commodities. This is because this new transnational elite sees its
interests in terms of the international markets rather than the national
markets.
This elite consists of the transnational economic elites which
play the dominant role within the ruling elite of the internationalized
market economy, the transnational political elites, i.e. the globalizing
bureaucrats and politicians, who may be based either in major interna
tional organizations or in the state machines of the main market econo
mies, and the transnational professional elites, whose members play a
dominant role in the various international foundations, think tanks, re
search departments of major international universities, the mass media,
etc. In new global culture, people are rewarded for their greed, leav ing
so little space for the expression of higher human values and qualities
such as generosity, compassion, selflessness, willingness to seek out
and expose the truth, courage to fight for justice. Human societies are
organized around collective illusions. Today it has become infinitely
easier to “seem”, since the great majority of people form their opinions
about politicians, scholars and scientists from what the newspapers say
about them.
But what if the further development of technology and globaliza
tion undermines the middle class and makes it impossible for more than
a minority of citizens in an advanced society to achieve middle-class
status? Inequality has always existed, as a result of natural differences
in talent and character. But today’s technological world vastly magnifi
es those differences.
We shall have new world in order to achiev e universal peace and
justice. The present Charter of the United Nations should be changed to
provide a true world government constitution. The ruling elite operates
in an international network with the official aim to harmonize the poli
tical, economic, social, and cultural relations between the three major
economic regions in the world based on shared principles and the rule
of law. They are prepared to march towards a world government. The
supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is
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preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.
Nationhood as we know it will be obsolete; all states will recognize a
single global authority. All countries are basically social arrangements.
They conduct with the crisis and socioeconomic and geopolitical events
and trying to produce realities in which mankind’s problems can no lon
ger be solved by national government. According to ruling elite what is
needed is a world government.
Key words: New world, ruling class, soft power
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ОДНОС ЛЕГИТИМИТЕТА 
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Сажетак
Појам легитимитета један је од кључних теоријских пробле
ма како филозофије политике, тако и филозофије права, што указу
је на то да концепт легитимитета у себи нужно садржи филозофски
и правни аспект, па је тако потребан мултидисциплинарни приступ
како би се овај појам темељно истражио и разумео. Следствено
томе, појам легитимитета неодвојив је од појма легалитета (и vice
versa) и тиче се утемељености, моралне оправданости и ваљаности
правног и, шире посматрано, политичког поретка. У најопштијем
смислу појам легитимитета везан је за проблем оправдања државе
са моралног становишта, што даље имплицира нужну повезаност
овог појма са феноменима моћи, власти и државе, са једне стра
не, и категоријом људске слободе, морала и вредности, са друге.
У тексту се анализира однос између легитимитета и легалитета са
два подједнако важна аспекта и дају се и неки упечатљиви приме
ри сукоба ова два темељна начела уз одговарајуће закључке.
Кључне речи: легитимитет, легалитет, право, морал, државно-правни
поредак, дужност, противправност.
*

Рад је део пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете, науке и техно
лошког развоја Републике Србије.
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1. ФИЛОЗОФСКИ СМИСАО
ПОЈМА ЛЕГИТИМИТЕТА
У анализи појма легитимитета делује плаузибилно поћи од
давнашњег питања политике и етике, које није изгубило на акту
елности и интригантности, а тиче се односа права и морала. Да ли
право и морал неизбежно упућују једно на друго или су ове две
нормативне сфере одвојене? Динамична историја односа ових пој
мова на теоријском плану сведочи нам о комплексности овог пи
тања, као и о томе да је однос права и морала богат напетостима.
Право, као и морал, представља скуп норми; оно што, међу
тим, битно разликује ове две сфере јесте извор важења ових нор
ми. Право, односно одређени законски поредак, у односу на оне
који су му потчињени јесте хетерономни императив, јер предста
вља захтев који долази споља, за разлику од аутономије моралног
субјекта који сам себи прописује моралне законе. Ова дистинкција
даље имплицира и разлику која се односи на могућност спровође
ња правних и моралних норми, односно снагу њиховог обавезива
ња: право, за разлику од морала, карактерише могућност присиле,
која представља његово дистинктивно обележје. У том смислу мо
же се говорити о праву као ,,етичком максимуму”, како је то ис
тицао немачки теоретичар Густав Шмолер (Gustav von Schmoller).
Са друге стране, једнако је плаузибилно посматрати право и као
,,етички минимум”, како то наводи немачки теоретичар права Ге
орг Јелинек.1) Овакво схватање заснива се на чињеници да законо
давни систем, по својој природи, не може да обухвати све моралне
обавезе, него само одређене, као и на томе да се право задовољава
спољашњим испуњењем својих норми, не захтевајући и унутра
шње убеђење. Овај став изражен је у Кантовој (Immanuel Kant) те
зи да морал захтева моралност, а право само легалност.2)
Кључно питање остаје да ли, међутим, поред ових разлика
постоји и веза између права и морала. Када се ради о одговору на
ово питање издвајају се две струје. Правни и морални позитивизам
представља радикално становиште по коме је исправно само оно
што нам закон каже да је исправно. Представници овог правца је
су најпре Томас Хобс (Thomas Hobbes), Ханс Келзен (Hans Kelsen)
и Херберт Харт (Herbert Hart). По њиховом схватању изворишта
права нема изван законског поретка, односно не постоје метаправ
ни темељи правног, односно политичког поретка. Самим тим, не
1) Видети у: Густав Радбрух, Филозофија права, Центар за публикације Правног факулте
та Универзитета у Београду, Београд, 2006, стр. 50.  
2) Ibidem, стр. 47.
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постоје, нити треба да постоје метаправни критеријуми за проце
њивање одређеног позитивног законодавства у односу на апсолут
не моралне вредности.
Супротно оваквом схватању, право и морал нису две одво
јене нормативне сфере, него се морал посматра као сврха права,
односно основ његовог обавезујућег важења.3) У том смислу право
представља, бар у једном свом аспекту, средство остварења морал
них вредности. Овакав став осликан је у прегнантној формулацији
чувеног немачког теоретичара права и политичара Густава Радбру
ха (Gustav Radbruch) која гласи: ,,Право је стварност чији је смисао
да служи правди.”4) Индикативно је поменути контекст у коме је
овај аутор изнео овакву тезу: иако је најпре био поборник правног
позитивизма, Радбрух је, после страшних искустава која је са со
бом донела појава нацизма и избијање Другог светског рата, моди
фиковао своје становиште.5)
Искуство нацизма представља флагрантни пример који све
дочи о латентној могућности дискрепанције између легалитета и
легитимитета. Наиме, слепо и некритичко придржавање норми
постојећих закона (уколико се не разматра и не доводи у питање
њихов садржај), може довести до угрожавања основних људских
права и слобода. Нацистички режим Трећег Рајха задовољавао је
критеријуме легалитета, али не и легитимитета (уколико прихва
тимо концепт легитимитета који је шири од Веберовог, о чему ће
касније бити речи). У том смислу илустративни су оксиморони ко
је је Радбрух сковао – законско неправо и надзаконско право, нагла
шавајући како одређени законски поредак може бити неисправан
упркос свом позитивном важењу. 6)
,,Дакле, оно што је формално посматрајући легално не мора
бити и легитимно и обрнуто, нешто што делује као оправдано или
прихватљиво не мора истовремено бити у складу са законом.”7)
3) Ibidem, стр. 50.
4) Цитирано према: Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Бео
град, 1993, стр. 588.
5) Занимљиво је и значајно поменути да је Радбрух био сведок ових бурних друштвенополитичких догађаја, не само из позиције ,,кабинетског филозофа”, него и као неко ко је
био актер, односно вршилац одређене политичке функције. Наиме, овај чувени теоре
тичар био је министар правде у раном периоду Вајмарске републике, у току 1921-1922.
године, као и током 1923. Након доласка Хитлера на власт 1933. године, бива протеран
са немачког универзитета, на који се враћа тек након завршетка Другог светског рата
1945. године.
6) Ibidem, стр. 588.
7) Душан Гујаничић, ,,Легитимитет у политичком животу Србије - једно виђење“, Нацио
нални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 01/2013, стр. 248.
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Овај став иде у прилог тези да је правни позитивизам, и поред сво
јих предности у виду настојања да се избегне идеолошка злоупо
треба права инсистирањем на његовој вредносној неутралности,
подложан критици. У том смислу остају да одзвањају следеће Рад
брухове речи: ,,Својим уверењем да ’закон је закон’, позитивизам
је разоружао немачки правнички сталеж против закона са само
вољном и злочиначком садржином. При том, позитивизам уопште
није у стању да властитом снагом образложи важење закона.”8)
Теорија природног права представља учење према коме, на
супрот учењу правног позитивизма, постоје одређена права која
важе независно од датог законског поретка, и у том смислу су при
родна, неотуђива и универзална. Њих поседујемо на основу саме
чињенице да постојимо као људска бића. Сходно томе, она се не
стичу и не представљају поклон државе, па самим тим не можемо
ни да их изгубимо на основу контингентне чињенице да су одређе
ним позитивним законодавством укинута. Људска права резултат
су историјске борбе против неограничене и самовољне владави
не.9)
Summa summarum, разматрање односа права и морала може
послужити као основа за разматрање односа легалитета и легити
митета. Једно од централних питања, како филозофије политике,
тако и филозофије права, јесте – у каквом су односу ове две ка
тегорије. ,,Легалитет означава законитост, односно поступање у
складу са важећим законским и правним нормама уопште. С дру
ге стране, легитимитет превасходно значи прихватљивост, допу
штеност, оправданост и слично. Из овога недвосмислено произи
лази да легалитет има претежно формалну димензију... независно
од тога какве су дотичне норме. С друге стране, врло често није
лако, односно по правилу је то увек теже него код легалитета, уста
новити које понашање или поступање је легитимно или није.”10)
Иако етимолошки сродне категорије (обе имају у свом ко
рену lex - закон), термин легитимитет у себи има још једну ди
стинктивну димензију – lege intimus, која означава закон који нам
је присан, интиман. Дакле, легитиман поредак је онај који грађани
прихватају из уверења у његову оправданост, корисност, ваљаност,
праведност... У том смислу Радбрух наглашава да не треба ,,сваку
8) Цитирано према: Енциклопедија политичке културе, op. cit., стр. 589.
9) Милорад Ступар, Филозофија политике - Античко и модерно схватање политичке
заједнице, Институт за филозофију и друштвену теорију, ,,Филип Вишњић”, Београд,
2010, стр. 54.
10) Душан Гујаничић, ,,Легитимитет у политичком животу Србије - једно виђење“, op. cit.,
стр. 248.
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државну вољу у форми закона признати као право.”11) Постојећи
закони могу представљати израз арбитрарне воље властодржаца,
што указује на то да правни позитивизам и правни реализам носе
са собом опасност да ,,право постане инструмент пуке моћи или
голе силе.”12)
Приликом разматрања односа појма легалитета и легитими
тета, чини се да је неизбежно поменути приступ чувеног немач
ког теоретичара Макса Вебера (Max Weber). У својој инспиративној
књизи Привреда и друштво Вебер наводи три типа легитимности:
традиционалну, харизматску и рационалну власт.13) Једнако реле
вантна опсервација, која такође не престаје да буде предмет дебате,
јесте и његова теза по којој се, на основу онога што он сматра леги
тимним модерним поретком, ,,легитимност изводи из легалности,
односно, легитимност се правно позитивистички своди на легал
ност.”14) Када је реч о односу легалитета и легитимитета можемо
се сложити са закључком Милорада Ступара: ,,Од Вебера треба
преузети увид у то да легалитет има везе са легитимношћу, али,
у критичком осврту на Вебера треба такође истаћи да се легитим
ност не може свести на легалност.”15)
На основу изнетих разматрања можемо извести закључак да
је концепт легитимитета који је шири од Веберовог и који се те
мељи на универзалним моралним вредностима и људским прави
ма плаузибилнији.16) Правни и политички поредак нису легитимни
уколико сва права и слободе које они остварује и штите нису изве
дени из, као ни сведени на позитивно законодавство, него предста
вљају њихов вредносни темељ. Захваљујући овоме, као и чињени
ци да је сам концепт легитимитета мењао своју вредносну основу
током историје, легитимитет није лако ухватљива категорија. Све
ово наводи на закључак да концепт легитимитета није и не може
бити заувек и коначно дата политичка формула односа између др
жавне власти и оних који су јој потчињени, него представља пер
петуир ани процес.
11) Цитирано према: Енциклопедија политичке културе, op. cit., стр. 589.
12) Ibidem, стр. 589.
13) Видети детаљније о овоме у: Милорад Ступар, Филозофија политике - Античко и мо
дерно схватање политичке заједнице, op. cit., стр. 44.
14) Ibidem, стр. 45.
15) Ibidem, стр. 47.
16) Овде, наравно, остаје проблем моралног разилажења, који даље имплицира проблем
етичког и културног плурализма, који се, најзад, своди на један од најинтригантнијих и
најрелевантнијих филозофских проблема - проблем нормативног релативизма. Видети
детаљније о овоме у: Вишња Станчић, ,,Проблем моралног разилажења - етички и кул
турни релативизам”, Култура полиса, год. IX (2012), бр. 19, стр. 51-61.
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2. ОДНОС ЛЕГАЛИТЕТА И
ЛЕГИТИМИТЕТА – ПРАВНИ ПОГЛЕД
У другом делу овог рада нешто већа пажња ће бити посвеће
на разматрању појму легалитета, једном од оних базичних појмова
правне науке. „Легалитет је најважније од свих правних начела јер
обезбеђује да држава и право буду усклађени системи, како уну
тар себе, тако и међусобно.“17) Реч је заиста о принципу без чи
јег постојања се не може ни замислити ниједан државно-правни
поредак, независно од степена његове изграђености, унутрашње
демократичности и карактера самог политичког режима. Наравно,
првенствена претпоставка за постојање овог темељног начела је
постојање хијерархије правних аката у оквиру које се мора знати
тачно место сваког од њених саставних делова. Начело легалитета
је једна сложена категорија која се изражава у два облика, формал
ном и материјалном. Начело легалитета у формалном смислу значи
да нижи правни акти морају бити у сагласју са актима веће правне
снаге у погледу испуњености формалних услова, односно доно
сиоца акта, његове форме и поступка који мора бити поштован. С
друге стране, принцип легалитета у материјалном смислу подра
зумева да акт мање правне снаге садржински мора бити сагласан
акту веће правне снаге.
У теорији права је старо питање односа између легалитета
и легитимитета. Иако се ради, како је већ речено, о два појма ко
ји имају идентичан етимолошки корен, суштинска разлика између
њих је нешто што заокупља мнoге теоретичаре друштвених, а пого
тово правних наука, разуме се. Легитимно у основном смислу зна
чи оно што је оправдано, прихватљиво, нормално, очекивано. Већ
из самог одређења овог појма види се његов незаобилазни елемент
који се односи на потребу субјективне процене једног понашања,
институције или акта као легитимног или не. Тако на пример, то
ком ранијих векова историјско оправдање државне власти односно
политичког режима се разликовало у зависности од његове приро
де. Јер, „док је ауторитет сваке конзервативне власти укорењен у
начелу легитимитета, што значи да се њен правни извор налази у
Богу или у Богом, односно предањем, лично назначеним властодр
шцима, ауторитет либерално схваћене власти једнак је легалитету.
Овде су правни извор власти устав и закони.“18)
17) Владан Кутлешић, Основи права, Службени лист СРЈ, Београд, 2005, стр. 187.
18) Љубомир Тадић, Традиција, легитимност и револуција, Службени гласник, 2007, стр.
190.
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О постојању легалитета у пуном смислу те речи у оквиру
модерних правних поредака се може говорити тек од крупних дру
штвених промена у другој половини XVIII века, у првом реду на
кон америчке и поготово Велике француске револуције 1789, који
су означили победу либералних начела, идеју владавине права и
заштиту основних људских права и слобода. Темељни акт на ко
ме је успостављен целокупан нови друштвени поредак је била Де
кларација о правима човека и грађанина (Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen). Наиме, овај политичко-правни акт, снажно
инспирисан новом филозофијом просветитељства (Lumières) je ус
поставио одређени број начела која се и данас, на овај или онај на
чин, у ужем или ширем тумачењу примењују у оквиру француског
државно-правног поретка. Једно од њих је садржано у члану 6. где
се каже да је „закон израз опште воље“. Ово начело је било толико
дословно схваћено у Француској практично све до друге половине
XX века и успостављања Пете републике, да је било готово неза
мисливо у овој земљи више од једног и по века правно довести у
питање било шта што у форми закона изгласа парламент, као нај
виши израз „суверене воље народа“. Тако су у Француској свемоћ
парламента и недодирљивост закона ишли фактички руку под ру
ку, где ни устав као номинално највиши правни акт није истински
могао да успостави своју логичну превласт.
Велику, па готово да није претерано рећи и револуционарну
промену код поштовања начела легалитета је донела институција
уставног судства. Први уставни суд у историји је створен 20-их
година XX века у Аустрији са Хансом Келзеном, творцем чуве
не „чисте теорије права“, као главним инспиратором. Наиме, до
настанка уставног судства није постојао апсолутно ниједан начин
да се и формално и суштински обезбеди превласт устава као нај
вишег правног акта над свим осталим актима у правном поретку.
Устав јесте био и до тада номинално највиши правни акт, али ни
један државни орган се није посебно старао о његовој заштити и
поштовању. Чак ни у данашње време „контрола уставности није
универзална институција, премда је осетно проширена после Дру
гог светског рата.“19) Куриозитета ради, вреди навести чињеницу
да је од свих бивших комунистичких земаља Југославија била та
која је прва увела уставни суд и то 1963. године.
С обзиром на стару истину да је живот увек маштовитији
од права, није тешко замислити бројне и разноврсне облике неле
гитимног понашања у свакодневном животу кад је реч о примени
19) Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд,
2000, стр. 638.
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закона или других прописа. Наиме, „позната је политичка техника
ублажити један интерес доношењем закона, а задовољити супро
тан интерес тако што се закон, углавном, неће примењивати“.20)
Овакво, неретко политичко поступање у многим земљама света
отвара питање квалификације наведеног понашања. Јер, ако се је
дан закон донесе а онда и не примењује рекло би се да се у једном
таквом понашању срећу истовремено и нелегално и нелегитимно
деловање оног чија је дужност да у конкретним случајевима при
мени закон. Другим речима, непримењивање закона кад постоји
потреба и, још важније, обавеза за тим не може бити ни законито
нити прихватљиво и оправдано, односно легитимно.
С друге стране, једно врло важно, по нашем мишљењу како
практично тако и теоријско питање је како да појединац поступи у
случају када затекне пред собом противправан акт? Да ли да пред
узима неки облик самопомоћи и тиме покуша да исправи нелегал
ност дотичног акта и његово дејство или да му својим трпљењем и
пасивним понашањем додели фактички својеврсни легитимитет?
Како истиче велики српски правник Ђорђе Тасић „појединац се
понекад мора покорити заповести власти иако је она противправан
акт, зато што јој није констатована противправност“.21) Ово је ти
пичан случај када могу доћи у сукоб начело легалитета и питање
легитимитета једног акта, у овом случају извршеног од стране др
жавне власти. Наиме, оцена законитости једног акта се увек оба
вља у складу са одговарајућом, унапред прописаном процедуром
која својим врло често строгим захтевима формалности настоји
да обезбеди одговарајућу и исправну оцену легалности дотичног
акта. Легитимитет, пак, са своје стране није категорија чије утвр
ђивање подлеже било каквој формалној процедури, односно ствар
је у доброј мери субјективне процене. Лако се може замислити си
туација у којој неки акт државне власти очигледно незаконит (или
неуставан), али и поред тога није спроведен поступак за утврђи
вање незаконитости. Здраворазумски посматрано, очекивано би
било да грађанин одбије покорност очито нелегалном (а самим
тим и нелегитимном акту, ако се ради о класичној ситуац
 ији), али
онда би он сам допринео кршењу закона, јер би се противправ
но оглушио о потребу поштовања прописане процедуре за утвр
ђивање евентуалне незаконитости или неуставности. То би довело
до постављања старог и важног питања: у случају сукоба ова два
20) Лон Фулер, Моралност права, Правни факултет Универзитета у Београду, 2001, стр.
172.
21) Ђорђе Тасић, Проблем оправдања државе - увод у правне науке, Службени лист СРЈ,
1995, стр. 56.
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темељна начела којем од њих треба дати предност? Разлози прав
не сигурности би свакако налагали да се недвосмислено предност
да начелу легалитета, као нечему што је објективно проверљиво и
формално утврдљиво. Међутим, ако би се у дотично питање укљу
чиле неке друге, ванправне димензије (рецимо вредносна), онда
питање може добити на својој комплексности. Опет, додуше више
на теоријском него на неком реалном, свакодневном нивоу, „може
постојати етичка дужност појединца да се покорава држави и онда
кад се не слаже са једном њеном одређеном заповешћу“.22) У том
контексту врло је занимљив пример чувеног античког филозофа
Сократа који је сматрао да је његова морална обавеза да прихва
ти неправедну пресуду атинског суда која га осуђује на смрт, јер
се радило о легалном органу његове сопствене државе. Наравно,
јасно је да за постојање једног оваквог, највишег могућег осећаја
етичке дужности треба да постоји код појединца ванредно израже
на самосвест, врло ретка у историји а и готово ишчезла у савреме
ној епохи.Исто тако, један од историјских момената где се на врло
упечатљив начин поставило питање односа између легалитета и
легитимитета је био Други светски рат, конкретно небројено суро
ви извршени нацистички злочини. У сврху суђења немачким зло
чинцима успостављен је Нирнбершки трибунал 1945, где је после
отприлике годину дана суђења на смртне и дуже временске казне
осуђено неколико десетина политичких и војних главешина Хи
тлеровог режима. Само стварање овог трибунала је у старту могло
бити правно спорно, јер није извршено на темељу аката неке уни
верзалне организације (УН су основане исте године, а Друштво на
рода практично ликвидирано Другим светским ратом), већ искљу
чиво политичким договором четири победничке савезничке силе
(СССР, САД, Велика Британија и Француска). Међутим, „учињени
злочини од стране нациста...који су по својој суровости и разме
рама превазишли све оно што је до тада у историји човечанства
било познато... дали су, ако не легалност, онда легитимност овом
Трибуналу.“23) Историјски значај овог суђења се огледа у томе што
је у великој мери поставио темеље међународног кривичног права
кроз тзв. Нирнбершке принципе. Више се није могло као изговор и
олакшавајућа околност узимати чињеница да се „деловало само по
наређењу“ и „у оквиру правног поретка“, што је истицао један број
нацистичких главешина. Поставило се наиме и отворено питање
морално-вредносне димензије једног правног поретка, који се није
22) Ђорђе Тасић, op. cit., стр. 80.
23) Стојановић Зоран, Међународно кривично право - скрипта, Досије, Беог рад, 2002, стр.
94.
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смео свести на голи правни позитивизам и строго поступање по
формалним прописима и заповестима.
На који начин се посебно може допринети легитимитету
неке правне норме, на пример закона као акта с којим се грађани
најчешће сусрећу у свакодневном животу? Верујемо да ту као сво
јеврсни одговор није нимало изгубила на актуелности Монтески
јеова мисао по којој ,,закони морају бити толико својствени народу
због којег се и доносе, да би у супротном била велика случајност
да закони једног народа одговарају неком другом народу.“24) И за
иста, небројено пута се показало да и поред евентуалне припад
ности истој цивилизацији и културне сродности, сваки народ је
довољно специфичан за себе да је неопходно да се његов специфи
чан „народни дух“ (Volksgeist) и истинске народне потребе верно и
пажљиво уобличе адекватним законима.

2.1. Случај Србије
Када говоримо о општем односу нашег народа према пошто
вању правних норми и његовој правној свести уопште, онда је ла
ко закључити и стручњаку и лаику да тај однос и та свест нису на
потребном нивоу једног народа европске цивилизације у 21. веку.
Сматрамо да један део проблема лежи у понашању његовог поли
тичког (и сваког другог) вођства кроз историју, које само није било
неки нарочити узор у том смислу. Јер „ма колико да су се тешко
навикавали на законе и уредбе сопствене државе, Срби су одувек
показивали различито држање и одношење према праву и закони
ма, у зависности од понашања својих вођа и владара, а нарочито
од тога да ли су и сами вођи искрено примали и поштовали др
жавне законе“.25) Оваква констатација нас наводи на помисао да је
легитимитет правних норми (и читавог државно-правног поретка
уосталом) у очима народа у великој мери зависио од односа који
су сами властодршци имали према правном поретку у целини. А
бројни су примери, нажалост, из наше новије и старије историје
да је тај однос углавном био далеко од прихватљивог и нормалног
и да су чак властодршци у великом броју случајева својим посту
пањем заобилазили, изигравали, па чак и отворено кршили закон.
Логично је да онда од обичног грађанина се може чути питање:
Ако закон не поштује власт и носиоци државних функција (другим
речима утицајни и моћни) зашто би то онда била наша обавеза?
Јер, не треба заборавити да је „правна функција основ за све друге
24) Charles Montesquieu, De l’esprit des lois, Flammarion, Paris, 2008, стр. 67.
25) Милан Матић, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, Институт за поли
тичке студије, 2001, стр. 126.
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државне функције,“26) те да ако носиоци власти и представници др
жаве ту значајно и у континуитету затаје, тешко се може говорити
о нарочито легитимној власти.
У историји, и светској и нашој, су остали познати неки, че
сто невероватни покушаји да се накнадним деловањем обезбеди
легитимитет на пречац претходно извршеном, по правилу, незако
нитом понашању. Тако на пример, у Србији је забележен случај ка
да је краљ Александар Обреновић извршио државни удар 1893. го
дине, прогласивши се пре времена пунолетним и збацивши дотада
владајуће намесништво уз именовање нове владе. Тај свој потез он
је објаснио „тиме што је устав био угрожен, грађанска права Срба
доведена у опасност и уставни положај Народног представништва
јако понижен.“27) Taчније, непостојање или мањкавост легалитета
у овом случају (и то кршењем највишег правног акта!) се настојао
надоместити накнадном (квази)легитимизацијом претходног, неза
конитог поступања. Сличних примера је пуна, како наша, тако и
светска историја.
У новије време пак, упечатљив иако недовољно запажен слу
чај у стручној јавности, се односи на усвајање државне химне Бо
же правде. Ова химна је званично усвојена са уставом Србије из
2006. године, иако и поред њене несумњиве популарности у једном
делу становништва28), није било никакве јавне расправе нити ал
тернативних предлога. Не треба да заборавити да на референдуму
1992. године ова композиција (као ни њена алтернатива „Марш на
Дрину“) није добила потребну већину. Овако, без икакве расправе
и разматрања евентуалних алтернатива, поступљено је приликом
одређивања химне по принципу ,,узми или остави“, те услед тога
би се начелно могао упутити приговор окрњеног легитимитета, на
равно без икаквог улажења у расправу о склоностима и субјектив
ном односу према наведеној композицији.

***
Теоријска расправа о легитимитету, иако траје готово од са
мих почетака политичке филозофије, као и правне теорије, није до
била свој коначни епилог. Штавише, чини се да ово питање и прин
26) Ђорђе Тасић, op. cit., стр. 42.
27) Драгош Јевтић, Драгољуб Поповић, Народна правна историја, Савремена администра
ција, 2000, Београд, стр. 144.
28) Али и њене много мање популарности код делова средње, а поготово старије генерације
људи у Србији (који су расли у неким ранијим временима и режимима), што је често
видљиво код неких јавних, нпр. спортских манифестација.
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ципијелно није могуће дефинитивно и једном за свагда разрешити
на појмовном, а самим тим ни на практичном плану. Разлог томе
лежи у чињеници да се свака расправа о легитимитету у крајњој
линији, бар једним својим делом, своди на аксиолошку раван. Када
се, међутим, ради о вредностима и свету људских ствари, коначан
одговор није могуће дати.
С друге стране пак, кад је о легалитету реч, рекли бисмо да
што је могућност остваривања легалитета већа у оквиру једног др
жавно-правног поретка, то је и степен његовог легитимитета самим
тим већи. Тамо где не влада потребан склад међу правним прави
лима и где постоји хаотична неуређеност различитих елемената
правног поретка, а то свакако подразумева и правну несигурност
за било ког грађанина, не може се онда од њега нужно очекивати
да својим примереним понашањем легитимизује дотични поредак.
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Visnja Stancic, Dusan Gujanicic
THE RELATION BETWEEN LEGITIMACY AND 
LEGALITY: PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEW
Resume
The theoretical debate about the relation between these two fun
damental notions is one of the very popular subjects between many
scientists in the field of social studies. Although legitimacy and legality
have the same etymological root, the differencies always remain if we
take into account the fact that legimacy is principally based on the su
bjective evaluation, while on the other hand legality is a category which
is based only on the formal procedure with very strict law rules. One
behaviour can easily be admited from the legal point of view, but also
in terms of legitimacy rather unacceptable at the same time. There are
very numerous cases in the history where the worst forms of illegal ac
tions, even the crimes, were tried to be justified by the so-called reasons
of legitimacy. A legal order that pretends to be legitimate for its citizens
must contain some real values which should allow to all of citizens to
see their basic rights and freedoms guaranteed and protected. The deba
te about the relation between legitimacy and legality will probably ne
ver be finished because of the impossibility to establish only one base of
the legitimacy for all time, given that legitimacy is a notion which has
necessarily an axiological dimension. On the other hand, more is pos
sible to protect legality within a constitutional order, more we can say
that order in ques tion is justified from the point of view of legitimacy.
Key words: legitimacy, legality, law, morality, constitutional order, duty, il
legality.
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СТИЛОВИ И МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА 
У ПОЛИТИЦИ*
Сажетак
Политички амбијент одише нестабилношћу, која може би
ти креирана дејством различитих фактора. Природа политичке не
стабилности захтева спремност и способност носиоца политичке
моћи, да пронађе механизме успостављања нове политичке равно
теже и реалности. Начин деловања и креирања одлука у политич
ком простору указује да сваки носилац политичке моћи, лидер по
литичке организације развија свој препознатљиви стил лидерства.
Лидерством и стиловима лидерства бавио се и још увек се бави
велики број научника и истраживача. Захваљујући њима, настале
су бројне теорије лидерства, чији резултати се преиспитују у сва
кодневној управљачкој пракси широм света. Сваки стил се одлику
је посебношћу облика и формом изражавања, који се понављају у
форми истог. Та посебност, али и везаност за појединца указује да
сваки стил има свој облик изражавања замисли и спровођења од
лука. У савременом политичком простору стил и модел лидерства
је јединствен и посебан што захтева његово препознавање.
Кључне речи: 	 стилови лидерства, модели лидерства, политика, политич
ки простор, следбеници, лидери.
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Успешне лидере не одликују неке посебне особине, по који
ма се разликују од других. Зато, истраживачи настоје да изолују и
препознају моделе понашања успешних лидера, покушавајући да
открију шта успешни лидери раде (како делегирају задатке, како
комуницирају, како мотивишу своје следбенике, како извршавају
своје задатке и слично). Понашање се, за разлику од карактерних
особина, може научити, из чега је извучен закључак, да ће поједин
ци који буду прихватили и научили одговарајуће моделе лидерског
понашања постати успешни лидери. Захваљујући таквој оријента
цији истраживачи су почели да се занимају и за стилове лидерства.
Стил лидерства проистиче из начина на који се успоставља
ју односи између лидера и сарадника, односно између лидера и
следбеника. Ако препознајемо начин на који се обликује и усмера
ва понашање подређених и ако су нам позната средства која се за
њихово придобијање и обезбеђивање жељеног понашања користе,
неће нам бити тешко да одгонетнемо о каквом се стилу лидерства
ради. Са аспекта политичког деловања, природа односа у проце
су управљања политичким процесима, односно природа односа и
утицаја између лидера и следбеника, захтева препознавање и стила
лидерства, односно стила вођства. Политички стил се може дефи
нисати као стални начин деловања појединца, колективитета или
институције у политици који је јединствен или довољно различит
од уобичајеног да би се могао при сваком понављању препознати
као исти.1)
За разлику од производних – предузетничких процеса, поли
тички процеси су по својој природи знатно сложенији и захтевају
посебан однос између лидера и следбеника. У оквиру политичког
амбијента, ако желимо да препознамо стил и методе политичког
лидерства морамо такође сагледати начин и природу односа у про
цесу управљања политичком организацијом, односно у оквирима
управљања политичким процесима. Полазећи од сличности али и
од разлика, покушаћемо да кроз призму стилова и метода лидерста
у предузећу, дефинишемо стилове и методе политичког лидерства.

1) Д. Симеуновић на цитирани начин дефинише политички стил, цитирано према П. Па
вићевић, Стил политичких лидера у Србији, Београд, 2010. стр. 14.
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2. СТИЛОВИ ЛИДЕРСТВА
За сваки стил лидерства везују се одређена обележја. У мно
штву тих обележја, посебан значај имају она по којима се стилови
највише разликују и најлакше препознају. Сматра се да та обележја
опредељују следећи фактори:2)
1) приступ лидера мотивисању подређених (да ли се кори
сти принуда или подстицај);
2) начин на који лидер (вођа) доноси одлуке (да ли их до
носи сам или у томе учествују и следбеници, односно
запослени);
3) извори моћи које лидер користи да би остварио утицај на
подређене, односно на запослене (да ли се користи моћ
награђивања, моћ присиле, легитимна моћ, референтна
моћ или експертна моћ) и
4) способност лидера да своје понашање прилагоди разли
читим ситуацијама (како би се прилагодио приликама у
организацији и захтевима окружења).
У литератури организационог понашања полазећи од напред
наведених критеријума најчешће се потенцира разлика између кла
сичних и посебних стилова лидерства, односно вођства. У складу
са наведеним, а полазећи од дефинисаних фактора, покушаћемо
кроз призму политичких процеса да идентификујемо класичне и
посебне стилове политичког лидерства.

2.1. Класични стилови политичког лидерства
Говорећи о класичним стиловима лидерства, треба разлико
вати три стила: 1) аутократски, 2) демократски и 3) либерални. На
ведене стилове треба сматрати класичним стиловима лидерства,
због тога што су веома познати, до краја изучени и у стручној ли
тератури најчешће помињани. Са аспекта политичке стварности,
наведени стилови су и део политичког лидерства.

2.1.1. Аутократски стил политичког лидерства
Аутократски стил лидерства проистиче из крутог, неповер
љивог, нефлексибилног и аутократског држања и понашања лиде
ра у политичкој организацији. Пошто је противник партиципације
чланова партије у управљању и у одлучивању, сам доноси одлуке,
сам обликује визије и сам утврђује стратегију политичког делова
2) Ж. Кулић, Управљање људским ресурсима, Београд, 2002, стр. 240-266.
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ња. На најближе сараднике се ослања само онолико колико мора.
Како у подређене нема поверења, у обликовању њиховог понашања
користи се недемократским и превазиђеним средствима (кажња
вањем, премештањем, онемогућавањем напредовања, опоменама,
критикама итд.), односно формалним ауторитетом, тј. ауторитетом
лидерске позиције. Могућности прилагођавања су сведене на ми
нимум, због чега се аутократски стил лидерства сматра нефлекси
билним, а у коначном сагледавању и непродуктивним.
Аутократски стил лидерства је у много чему превазиђен.
Због своје резервисаности према променама, иновацијама и уна
пређењима, аутократски лидери се пре или касније суочавају с ве
ликим проблемима и тешкоћама. Због гушења иницијативе и кре
ативног мишљења њихове организације најчешће не хватају корак
с временом, крећући се „уходаним стазама“. Држећи све у својим
рукама, они често постају „уско грло“ у раду и сметња за ефикасно
управљање и извршавање појединих послова. Аутократски стил
руковођења веома је погодан за формирање култа личности и осет
није обесправљивање следбеника. Дистанца између лидера и под
ређених веома је изражена, тим пре што се следбеници третирају
као објекти управљања.
Из наведених разлога аутократско лидерство се све ређе сре
ће у политичкој пракси. По правилу, везује се за мале политичке
партије, у којима главну реч воде њихови оснивачи и у којима су
често активни чланови њихових породица, њихови пријатељи и
њихови познаници. С растом и развојем политичке партије, пове
ћава се и број чланова у њој, што намеће потребу за успоставља
њем нових односа у раду и друкчијег стила лидерства. Ако се то
не схвати на време, последице могу да буду веома велике, јер ауто
кратско лидерство изазива незадовољство и незаинтересованост за
рад, што води губитку политичког утицаја и критици јавности.

2.1.2. Демократски стил лидерства
Демократски стил лидерства се заснива на сарадњи лиде
ра с подређенима. У доношењу одлука осим лидера учествују и
следбеници. Према подређенима се исказује висок степен повере
ња,3) због чега су они спремни да преузму део одговорности. Демо
кратски настројен лидер не издаје наређења, већ се труди да чује и
размотри мишљења, сугестије и предлоге осталих чланова групе,
односно подређених. Он не сузбија, него поспешује комуникације
3) Бакрески, О. „Специфичне карактеристике одлучивања у безбедносном менаџменту“,
Наука, безбедност, полиција, 15(3), 2010, стр. 30.
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између људи. Њему није стало да држи све конце у рукама, због
чега део својих овлашћења преноси на своје сараднике и на ниже
нивое руковођења. У процесу обликовања понашања следбеника
не користи се средствима принуде, осим у изузетним случајевима.
Односи надређености и подређености потискују се у други план,
уступајући место односима сарадње и заједничког остваривања
циљева политичке организације. Између лидера и следбеника ус
поставља се интеракција у облику повратне спреге.
У условима децентрализованог одлучивања, председник по
литичке организације се одриче дела моћи и дела својих компе
тенција у корист лидера на нижим степенима управљања. Демо
кратским стилом лидерства обезбеђују се партиципација чланова
политичке партије у одлучивању и управљању, демократско суче
љавање ставова и борба мишљења, брже и адекватније прилаго
ђавање потребама интерне средине и захтевима окружења и већа
афирмација људских вредности и потенцијала. Захваљујући томе,
лидери демократске оријентације имају највећу подршку следбе
ника, али и јавности, што је у политичким процесима веома зна
чајно.

2.1.3. Либерални стил лидерства
Либерални (laissez faire) стил лидерства или стил индивиду
алне слободе, како се друкчије назива, одликује се пуном и несме
таном укљученошћу свих следбеника у процесе стварања визије,
утврђивања стратегије, дефинисања циљева, преузимања одговор
ности и остваривања циљева политичке организације. Лидер има
пуно поверење у подређене због чега им обезбеђује велику слобо
ду и самосталност у раду и одлучивању. Овлашћења лидера све
дена су на минимум. Лидер заузима позицију немешања „нека иде
како иде“.4) Улога лидера се углавном своди на координирање и
одрицање одговорности. Он преноси задатке следбеницима (гру
пи или члановима радног тима) и региструје постигнуте резултате.
Следбеницима је препуштена потпуна слобода у избору начина из
вршавања послова и задатака, из чега проистиче закључак да они
преузимају пуну одговорност за квалитет тог избора.
У условима либералног лидерства промене се схватају као
нужна, оправдана и нормална ствар. Процес прилагођавања и про
мена сматра се интегралном активношћу процеса лидерства. Веза
између лидера и следбеника је слаба, а између самих следбеника,
по правилу, никаква.
4) P. G. Northouse, Лидерство, Београд, 2008, стр. 127.
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Либерални стил вођења претпоставља прецизно спроведе
ну поделу посла, у којој свако одговара за свој рад, организован по
тимовима и радним групама, у којима се обављају сложени, висо
коодговорни послови, који захтевају посебна знања и високообра
зоване људе, који не трпе туторе, ограничења и стереотипе. Уколи
ко се не води рачуна о политичкој организацији као целини, њеним
циљевима и задацима и заједничким интересима свих, либерални
стил лидерства може погодовати настанку недисциплине, анархије
и хаоса, доводећи у питање остваривање циљева политике и опста
нак политичке партије на политичкој сцени.

3. ПОСЕБНИ СТИЛОВИ ЛИДЕРСТВА
Савремене теорије лидерства посвећују велику пажњу поје
динцима који имају пресудан утицај у својим организацијама. Те
жиште је на њиховом понашању и њиховим особинама. Афирма
цијом бихејвиористичког приступа, особине лидера се потискују
у други план, а пажња аутора лоцира на питања као што су: шта
успешни лидери раде, како се понашају у току рада, како органи
зују своју организацију, како доносе одлуке, како комуницирају с
подређенима, како се односе према следбеницима и слично. По
лази се од претпоставке да лидерске референце зависе од лиде
ровог понашања (које се може мењати и прилагођавати), а не од
лидерових особина, којима су се превише бавиле класичне теорије
лидерства.
Из приступа који полази од става да је организација саста
вљена од организованих и вођених група и да посебну пажњу тре
ба посветити понашању и особинама појединаца, који имају улогу
вође, проистекла су два стила лидерства, и то: 1) трансакциони и
2) трансформациони.

3.1. Трансакциони стил лидерства
Трансакциони стил лидерства карактеришу пренаглашена
улога лидера и подређена позиција следбеника. У стварању визи
ја и утврђивању стратегије учествују само лидери. Они дефини
шу циљеве и одређују задатке које, зарад остваривања тих циљева,
следбеници треба да обаве. Следбеници не учествују у дефиниса
њу задатака и распореду послова из делокруга група и појединаца.
Све, по правилу, тече уходаним и разрађеним током и готово се
ништа не препушта случају, нити самоиницијативи. Промене су
могуће, али само до одређених граница. У њих се иде само када се
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мора и колико се мора, јер су најчешће адаптивне природе. Пози
тивна борба мишљења се гуши, а иновације неад
 екватно награђују.
Лидери се труде да посебним мерама мотивишу следбенике
на остваривање постављених циљева. Уколико се системом награ
ђивања и системом напредовања у томе не успе, прибегава се мера
ма појачане контроле и кажњавања. Трансакциони стил лидерства
због тога није популаран и примерен савременим политичким про
цесима, јер се превише везује за ауторитарне лидере.

3.2. Трансформациони стил лидерства
Трансформациони стил лидерства се везује за лидере који
знају да створе визију и стратегију и који умеју да придобију и
инспиришу своје следбенике, али и налазе решења за проблеме за
које се мислило да су нерешиви.
Лидери трансформационог типа препознају се по спремно
сти и одлучности да иду у промене кад год затреба и колико год је
неопходно. Иако су одважни и самоуверени, они исказују велико
поверење у људе с којима сарађују и оне који су им формално под
ређени. Њихови вредносни ставови не проистичу из формалних
обележја него из суштине ствари. Иако су добри стратези и успе
шни визионари, уче целог живота. Захваљујући својој храбрости и
одважности и својим способностима и потенцијалима, спремни су
да се суоче и с највећим изазовима, најсложенијим проблемима и
најнепријатнијим ситуац
 ијама. То су само неке од особина и ква
литета, који се, по свему судећи, с разлогом везују за трансформа
ционе лидере.5)

3.3. Остали (посебни) стилови лидерства
У стручној литератури се повремено указује да су, осим кла
сичних, трансакционих и трансформационих стилова, могући и
други, још увек мање познати, стилови лидерства. Обогаћивању
лидерства новим стиловима, у теоријском смислу, највише су до
принели П. Херси (Paul Hersey) и К. Бланшар (Kenneth Blanchard),
творци тродимензионалног ситуационог модела лидерства, наста
лог 1982. године и веома коришћеног у обуци менаџера.6) Према
њиховом схватању зрелост следбеника утврђује се на основу: 1)
5) Због наведених особина и квалитета поједини аутори сматрају да између трансформа
ционих и харизматских лидера готово да и нема разлике.
6) Тродимензионални ситуациони модел лидерства одликује се тиме што, осим задатака и
односа између лидера и следбеника, у центар пажње поставља и питање зрелости след
беника.
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степена мотивације за рад, 2) спремности да се преузме одговор
ност за савесно и одговорно извршавање преузетих обавеза и 3)
степена образовања и стеченог искуства. Херси и Бланшар су скре
нули пажњу на четири стила лидерства: 1) причајући стил, 2) про
дајни стил, 3) партиципативни стил и 4) делегирајући стил.
Причајући стил лидерства одговара следбеницима ниског
нивоа зрелости, због тога што нису спремни да се суоче с одго
ворношћу. Њима више одговарају лидери који самостално дефи
нишу циљеве и задатке и самостално утврђују стратегију развоја.
Пошто нису спремни, нити способни да самостално одлучују и да
сами собом управљају, следбеницима ниског степена зрелости су
потребни лидери који ће им издавати радне налоге, давати смерни
це и издавати упутства за рад.
Продајни стил лидерства је најпримеренији у случају ниске
до умерене зрелости следбеника. По мишљењу Херсија и Бланша
ра, тим стилом се даје подршка људима који нису довољно способ
ни, али који су спремни да на себе преузму одговорност за оно што
раде. Следбеницима којима фали знање и способност треба пру
жити шансу да се докажу како би постали заинтересованији за рад.
Партиципативни стил лидерства је адекватан за следбенике
чији се степен зрелости креће у распону од умереног до високог.
Следбеници располажу потенцијалима, али нису спремни да пре
узму одговорност за доношење одлука и самостално извршавање
преузетих послова и радних задатака. Улога лидера своди се на
придобијање њиховог поверења и активирање њихових неспорних
знања и способности. Повећавање њихове мотивације подразумева
остваривање добрих резултата рада.
Делегирајући стил лидерства је најбољи за следбенике висо
ког и највишег степена зрелости. Свесни својих квалитета и спо
собности, следбеници су спремни да се, за све што раде и о чему
одлучују, суоче с одговорношћу. Захваљујући томе, лидери деле
гирајућег стила преносе (делегирају) на следбенике висок степен
слободе и овлашћења у сфери одлучивања, управљања и контроле.
Такав однос према подређенима више је него пожељан, нарочито у
условима тимског рада и одлучивања.

4. САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА
У последњих неколико деценија лидерством се бави велики
број теоретичара и научних истраживача. Захваљујући томе, оно
је изучавано и још увек се изучава с различитих аспеката. Осим
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стилова лидерства, све већу пажњу заслужују и модели вођства.
Најпре ће се говорити о моделу подељеног вођства, затим о моделу
виртуелног вођства (као новим и све актуелнијим моделима) и на
крају о преосталим савременим моделима лидерства.

4.1. Модел подељеног лидерства
Сваки лидер мора да зна да нико није вечит, да ниједан вођа
није назаменљив и да је генерацијска смена кадрова (лидера, след
беника и других) природна и нормална ствар.7) Поједини лидери,
међутим, нису спремни да се повлаче,8) стварајући атмосферу да се
без њих не може, да нема ко да их замени, да су сви други неспо
собни и да ће партија пропасти ако они оду. Потенцијалне ривале
шиканирају, протерују, или им, онемогућавају да напредују и да се
оспособљавају за веће изазове и озбиљније циљеве. Да би се такви
и слични проблеми и неспоразуми превазишли, последњих година
се све више препоручује концепт подељеног лидерства, чија се су
штина своди на процес децентрализације власти, моћи и утицаја.
Модел подељеног лидерства карактерише већи број принци
па, од којих посебну пажњу заслужују: 1) принцип супсидијерно
сти и 2) принцип заслуженог ауторитета.9)
Принцип супсидијерности подразумева примену правила по
коме лидер не треба да обавља дужности које се безболно могу
пренети у надлежност подређених. Обавезе које подређени могу
самостално да извршавају не треба да оптерећују лидере, који се
ионако имају чиме бавити. Преношењем дела послова и овлашће
ња на ниже и себи подређене субјекте остварује се неколико зна
чајних циљева, и то: 1) лидери се ослобађају обавеза и послова, 2)
подређени добијају већу слободу и самосталност у раду, што их
чини задовољнијим и мотивисанијим за рад и 3) остварује се же
љена равнотежа моћи и утицаја у организацији. Да би се идеја о
подељеном лидерству до краја реализовала, лидери морају имати
максимално поверење у подређене, њихове способности и потен
цијале и њихову оданост и приврженост циљевима и интересима
организације. Ако се такво поверење заслужи, лидери не треба да
се држе резервисано и уздржано, него да подређене охрабре и мо
тивишу на самосталан рад, доношење одговарајућих одлука и пре
7) Ж. Кулић, цитирано дело, стр. 240-266.
8) Бакрески, О. „Координација и безбедносни менаџмент“, Наука, безбедност, полиција,
13(2), 2008, стр. 70.
9) Концепт подељеног вођства дефинисан је крајем 90-их година XX века. Његов творац је
Хенди (Handy).

157

СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45.

стр. 149-164.

узимање одговорности за оно што раде. Упоредо с тим, лидери мо
рају стварати услове у којима ће се обезбеђивати нови менаџери и
нове вође организације.
Принцип заслуженог ауторитета проистиче из све распро
страњенијег мишљења да (лидерска) моћ не проистиче из поло
жаја, овлашћења и формалних позиција, него из компетентности,
резултата и стварних заслуга. Позицију треба најпре заслужити па
онда добити. Ауторитет се не ствара по добијању титуле и лидер
ског положаја, него пре тога. Једном стечена лидерска позиција ни
је и заувек стечена позиција. Све је политици отворено и подложно
преиспитивању.10) Ако се појаве нове снаге, с бољим перформан
сама, мора им се пружити шанса да се докажу. Најбољи тренер
не сме да буде у запећку. Напротив, екипу треба увек да предводе
најспособнији и најупорнији. Да се не би мењала екипа, лакше је
мењати тренера. То је процес који тече и који је изложен непрекид
ним променама и модификацијама. Ко је год спреман да се суочава
са изазовима, да води и следи, да буде главни и споредни, да буде
надређен и подређен, да буде индивидуалац и тимски играч, да ре
шава проблеме и ствара визије, да утврђује стратегију и дефинише
циљеве, да буде оптимиста и вечити ђак, може постати успешан и
узоран лидер. Организација треба да има више лидера, распоре
ђених на различитим пословима, од најнижег до највишег нивоа.
Њихова смењивост треба да постане нормална ствар и свакодневна
појава. Између тако постављених лидера треба да влада такмичар
ски дух. Онај ко је бољи и способнији иде напред, а ко посустаје и
изостаје – уступа место бољима. И стално тако.
Да би наведени принципи дошли до пуног изражаја, неоп
ходни су тимски концепт рада и нови кандидати за лидере. Афир
мација тимског рада и стварање услова за осамостаљивање људи и
њихово оспособљавање за вођство основне су претпоставке успе
шног функционисања концепта подељеног лидерства. Ако сваки
човек добије шансу да се искаже и докаже, опроба и потврди, обу
чи и оспособи, задовољство у раду је веће, а успешност деловања
у политичком простору све израженије.

4.2. Модел виртуелног лидерства
Техничко-технолошки, информациони и комуникациони
прогреси умногоме су изменили концепт, структуру и изглед тра
диционалне политичке организације. У ери роботизације, компју
10) Ж. Кулић, Г. Милошевић, „Субјекти и фактори политичког лидерства“, Српска поли
тичка мисао, Београд, бр. 4/2013, стр. 62.
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теризације, интернетизације и интранетизације, традиционалне
политичке партије све више се трансформишу у виртуелне орга
низације, које се темеље на концепту активности. Простор за рад
(канцеларије, кабинети, управне зграде, просторије за састанке
итд.) више нема значај који је некада имао. Многе активности са
да се одвијају уз помоћ електронске поште, мобилне телефоније
и видео-конференција, што канцеларијски рад чини сувишним и
превазиђеним обликом обављања послова.
С афирмацијом виртуелних организација, без традиционал
ног одређења места рада, напушта се уобичајено схватање места и
улоге лидера у политичкој активности. Традиционално лидерство,
засновано на свакодневном надзору и вишестепеној контроли (хи
јерархијски постављеној, а често и бирократизованој), постало је
нерационално, нестимулативно, непродуктивно и прескупо. Мо
дел виртуелног лидерства, у комбинацији са принципима подеље
ног вођства, нуди нове могућности. У којој мери ће се оне оствари
ти зависи од модела лидерства. У условима виртуелног лидерства,
заснованог на поверењу у подређене, треба развијати осећај сигур
ности, припадања и оданости партији. Да би се у томе успело, нео
пходни су одређени предуслови, према којима се поверење стиче
по испуњењу следећих претпоставки:11)
1) веровањем људима у организацији;
2) демонстрирањем оданости циљевима организације;
3) сталним учењем и оспособљавањем за промене и прила
гођавања;
4) сталним преиспитивањем понашања лидера и следбени
ка како би се пратио њихов учинак и евентуални раско
рак између речи и дела;
5) усклађивањем индивидуалних, групних и заједничких
циљева и интереса ради заједничког рада на остварива
њу пројектоване политике;
6) успостављањем одговарајуће комуникације са подређе
нима;
7) комбиновањем правила виртуелног лидерства и принци
па подељеног вођства итд.
Лидери виртуелних организација треба да знају да органи
зације не чине њихова седишта и њихова техника и технологија,
него људи, њихова знања и њихови потенцијали. Улагањем у људе,
улаже се у будућност и сигурност. Људи су најзначајнији ресурси,
11) Ж. Кулић, цитирано дело, стр. 240-266.
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па их тако треба и гледати.12) Такав приступ је у интересу не само
подређених него и политичке организације у целини, јер само ува
жен, адекватно награђен и задовољан човек може бити заинтересо
ван за остваривање циљева организације, без обзира на то како је
устројена и чиме се бави.

4.3. Остали модели лидерства
У оквиру савремених теорија лидерства развио се контин
гентни приступ, који полази од претпоставке да ниједан стил ли
дерства није ефикасан у свим ситуацијама и да та ефикасност за
виси од већег броја фактора (карактеристике и захтева послова и
задатака, особине, очекивања и понашања следбеника и организа
ционе културе). Овај приступ развија следеће моделе лидерства:
1) ситуациони модел, 2) Фидлеров модел, 3) модел “пут-циљ” и 4)
нормативни модел.
Од лидера се захтева умеће и способност да утврде право
стање ствари, односно да утврде дијагнозу ситуације, а потом да
изаберу и примене адекватан стил лидерства, који је компатибилан
са степеном зрелости подређених. Другим речима, стил лидерства
се прилагођава конкретној ситуацији и конкретним људима.
Фидлеров модел лидерства полази од става да лидери могу
применити два стила вођења својих следбеника.13) Један стил се од
ликује наклоношћу и попустљивошћу према подређенима, а други
– строгим и налогодавним односом према подређенима.
Модел „пут – циљ“ заснива се на очекивању и мотивацији
следбеника.14) Стил лидерства треба да је примерен уоченим раз
ликама међу члановима организације.15) На тим разликама, као
и на разликама у индивидуалним доприносима, лидери треба да
успоставе различите, односно адекватне системе награђивања.
Сагласно карактеристикама подређених (знања и способности,
ригидност, допринос итд.) и карактеристикама окружења (приро
да посла, начин доношења одлука, карактеристике групе и др.),
лидери се могу понашати директивно (ако је задатак сложен, ви
12) Кулић, Ж., Милошевић, Г. „Планирање као део активности у области управљања људ
ским ресурсима“, Наука, безбедност, полиција, 17(2), 2012, стр. 12-27.
13) Ф. Фидлер (Fred Fiedler) творац овог модела, покушао је да одговори на питање колико
моћи, снаге и утицаја лидеру обезбеђује конкретна ситуација.
14) Р. Хаус (Robert House) полазио је од става да су запослени спремни на велике резултате,
али да очекују и велике награде. Задатак лидера је да им помогну у остваривању циље
ва.
15) Опширније: P. G. Northouse, Лидерство, Београд, 2008, стр. 87-94.
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шефазан и дугорочан понашање се може сматрати позитивним),
подржавајуће (лидер треба да се определи за стил подржавајућег
понашања када се обављају послови који изазивају замор, стрес,
монотонију и фрустрацију), инспиративно (када се треба суочити
са већим изазовима и високим циљевима, лидери треба додатним
мерама награђивања и напредовања да мотивишу подређене на ве
ће залагање) и партиципативно (подразумева висок степен учешћа
подређених у процес одлучивања, добру међусобну информиса
ност, висок ниво поверења у подређене, али и подређених у лидера
и слично).
Нормативни модел лидерства16) садржи пет стилова лидер
ства, седам ситуационих димензија, четрнаест типова проблема и
седам правила одлучивања. По утврђивању дијагнозе ситуације у
којој се налази, лидеру се пружа могућност да се определи за један
од пет стилова вођства, обележених посебним нумерацијама. Два
стила се везују за аутократско одлучивање (аутократски стил одлу
чивања – А I и аутократски стил одлучивања – А II), два за консул
тативно одлучивање (консултативни стил – С I и консултативно до
ношење одлука – С II), а преостали, пети, стил (групно доношење
одлука – Г II), за групно, тј. консензусно доношење одлука.

***
Недовољно јасно одређен и позициониран политички про
стор, мноштво идеја и мисли у истом, брзина и сложеност одлу
чивања, жеља за остварењем политичке моћи и слично, захтева
праћење политичког процеса од стране лидера. Природа односа у
процесу управљања политичким процесима, захтева препознава
ње стила лидерства, односно стила вођења у политици. Лидерска
позиција спаја интерес појединца, колективитета и друштвене за
једнице у модел који представља бригу лидера за општим вредно
стима.
Лидер настоји да креира јединствен, препознатљиви стил
деловања у политици. Лидерски стил испољава се кроз ауторитет
одлучивања и деловања али и кроз разне облике и форме укључи
вања следбеника у процес доношења одлука и активности. Осим
стилова лидерства, све већу пажњу заслужују и модели вођства и
то: модел подељеног вођства и модел виртуелног вођства. Да би се
идеја о подељеном лидерству до краја реализовала, лидери морају
16) Творци нормативног модела лидерства су Врум (Vroom) и Јетон (Yetton).
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имати максимално поверење у подређене, њихове способности и
потенцијале и њихову оданост и приврженост циљевима и интере
сима организације.
Лидери виртуелних организација треба да знају да органи
зације не чине њихова седишта и њихова техника и технологија
већ људи. Такав приступ је у интересу не само подређених него и
политичке организације у целини, јер само уважен, адекватно на
грађен и задовољан човек може бити заинтересован за остварива
ње циљева организације, без обзира на то како је устројена и чиме
се бави.
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Zivko Kuliс, Goran Milosevic
STYLES AND MODELS OF LEADERSHIP IN POLITICS
Resume
Unlike manufacturing and entrepreneurial processes, political
processes are much more complex and require a special relationship
between a leader and followers. Within the political environment, if
one wishes to recognize the style and methods of political leadership,
one must also consider the manner and nature of relationships in the
process of a political party management, and within political processes
management.
As for classical lead ership styles, one should distinct 3 styles:
1) autocratic, 2) democratic, and 3) liberal. Autocratic lead ership style
is the result of a rigid, full of suspicion, inflexible, and autocratic atti
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tude of a leader of a political organization. Since he/she opposes par
ticipation of party members in management and decision-making, he/
she makes the decisions, creates visions and establishes the strategy of
political action all by him/herself. Democratic leadership style is based
on cooperation between a leader and his/her subordinates. Both lead er
and followers participate in decision-making. Liberal lead ership style
is characterized by full and free participation of all followers in the
process of vision making, establishing of strategy, defining of goals,
assuming responsibilities and achieving goals of political organization.
Given the approach which claims that an organization consists of
organized and lead groups, and that special attention should be paid to
the behaviour and traits of individuals that have the role of a leader, two
leadership styles emerged, namely: 1) transactional and 2) transformati
onal. Transactional leadership style is characterized by overemphasized
role of the leader and subordinate role of the followers. Only lead ers
participate in creating of visions and establishing of strategy. Transfor
mational style lead ers are recognized by their read iness and determina
tion to make changes whenever need ed and as much as necessary.
In professional literature, it is occasionally suggested that, in
addition to classic, transactional and transformational, other, still less
known styles of leadership, are also possible. The authors point to four
leadership styles: 1) telling style, 2) selling style, 3) participating style
and 4) delegating style.
In addition to leadership styles, leadership models also deserve
more attention. One can distinct: shared lead ership model and virtual
leadership model. In order to fully implement the idea of shared lea
dership, lead ers must have the maximum confidence in subordinates,
their capabilities and potentials and their loyalty and commitment to
the goals and interests of the organization. The lead ers of virtual orga
nizations need to know that the organization does not consist of their
positions and their technologies, but the people, their knowledge and
their potentials. People are the most important resource, and they sho
uld be seen as such. Such an approach is in the interests not only of
subordinates, but also of a political organization as a whole, given that
only respected, adequately rewarded and satisfied person can be intere
sted in achieving the goals of the organization, regardless of how it is
structured and what it does.
Within the contemporary leadership theories, the contingency
approach has developed, which assumes that no lead ership style is ef
ficient in all situations, and that this efficiency depends on a number
of factors. This approach develops the following leadership models:
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1) situational model, 2) Fiedler’s model, 3) “path-goal” model and 4)
normative model.
Key words: 	leadership styles, leadership models, politics, political space, fol
lowers, leaders.

*

Овај рад је примљен 22. јула 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
03. септембра 2014. године.
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САВРЕМЕНА КОМУНИТАРИСТИЧКА
ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА 
– ПРИКАЗ ЈЕДНОГ САВРЕМЕНОГ
ПОЛИТИКОЛОШКОГ СТАНОВИШТА
Сажетак
У раду се даје концизан и прегледан приказ тзв. комунитари
стичке политичке теорије која је једна од доминантнијих социоло
шко-политиколошких теорија међу савременим теоретичарима. У
раду се спецификује однос комунитарситичке теорије према либе
ралној политичкој теорији коју настоји да критикује и превазиђе.
У том контексту се тематизују основни појмови на којима почи
ва комунитаристичка теорија као што су појмови општег добра,
позитивних права и сопства. Рад обрађује појединачно и кључне
политичке списе који су утицали на формулисање и разраду ко
мунитаристичке теорије и пружа приказ појединачне мисли нај
истакнутијих комунитаристичких мислилаца као што су Аластер
Мекинтајер, Чарлс Тејлор, Мајкл Сандел и Мајкл Волцер. У за
кључним напоменама рада се даје критичка оцена теоријских до
мета комунитаристичке политичке теорије и разматрају се могућ
ности њене практичне политичке апликације.
Кључне речи: комунитаризам, либерализам, индивидуализам, заједни
ца, опште добро, позитивна права, сопство, морализам,
академизам, практична противречност
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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Научни рад који овим путем нудимо на увид стручној јавно
сти имаће за предмет истраживања тзв. комунитаристичку поли
тичку теорију, као једну од доминантнијих савремених полити
колошких теорија. Ова теорија је занимљива у политиколошком
смислу јер представља једно умерено поље критике савременог
либерализма, која одбацује све примесе како десних тако и левих
крајности, те из ове форсиране умерености комунитаристичке по
литичке теорије проистичу све врлине и мане овог политиколо
шког становишта, које се, као што ћемо видети касније у раду, по
казује као млако и често противречно.
У нашем истраживању овог теоријског становишта ћемо
кренути од кратког и концизног објашњења основних постулата
комунитаристичке мисли, да бисмо се потом посветили анализи
њеног сукоба са либерализмом, кроз који ова мисао добија своју
најснажнију спецификацију и политичко-практичну артикулацију,
да би на самом крају рада понудили неколико кратких пасажа са
приказима дела и мисли најважнијих стваралаца комунитаризма:
Аластера Мекинтајера, Чарлса Тејлора, Мајкла Сандела и Мајкла
Волцера. Кроз анализу кључних списа ових аутора доћи ћемо до
саме сржи комунитаризма, али и видети разноликост праваца које
можемо наћи унутар ове политичке теорије која унутар себе ни
је монолитна, већ је богата различитим варијацијама. Коначно, у
завршним напоменама рада ћемо понудити својеврсни закључак
о природи и карактеру ове политичке теорије и њеним могућим
апликацијама у конкретним друштвеним ситуацијама.

2. О КОМУНИТАРИСТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ
Савремена комунитаристичка политичка теорија датира из
осме деценије 20. века. Најпознатија дела овог правца размишља
ња настају након што је Џон Ролс објавио своје познато дело „Тео
рија правде“1) 1971. године, које ће послужити као повод за крити
ку, која ће ускоро прерасти у читав нови анти-ролсовски теоријски
правац, будући да већина комунитаристичких аутора истиче сво
је теоријске постулате у теоријском сукобу са Ролсовим моделом
„правде као правичности“, који представља срж његове поменуте
књиге. У полемици са Ролсовим либерализмом, комунитаристичко
становиште ће се профилисати као теоријско, али и као практично,
1)
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па можемо разликовати тзв. филозофски од тзв. политичког (иде
олошког) комунитаризма. Прва врста се бави теоријским проми
шљањем тема као што су однос појединца и друштва (заједнице),
отуђеност појединца у друштву (отуђеност од заједнице) и (не)мо
гућност колективног деловања у савременом индивидуалистички
настројеном свету. Генерална тема којом се заправо баве комунита
ристички теоретичари је набој између, у савремености свеприсут
ног, индивидуализма и потребе да отуђене индивидуе припадају
неком друштвеном ентитету који их надилази, из чега произилази
суштинска важност заједнице која је за комунитаристе средишњи
појам сходно коме је читав правац и добио име (community – енг.
заједница). Са друге стране, политички тј. идеолошки комуни
таризам је практично и више-мање инструментализовано учење
претходне филозофске теорије са циљем спровођења конкретних
јавних политика. Ова врста комунитаризма обично се повезује са
тзв. Респонзивним комунитарним покретом који је у Сједињеним
Државама основао амерички филозоф јеврејског порекла Амитај
Ециони,2) који ће постати егземплар за сличне идеолошке покре
те који се могу назвати комунитаристичким. Посматрано логиком
политичког поља и његове поделе на левицу, десницу и центар,3)
комунитаризам се углавном смешта у поље тзв. центра, који ће у
разматрању економских питања бити близак умереној левици, а у
разматрању културолошких питања, умереној десници, као што
показује следећа слика која је прилагођена верзија Нолановог ди
јаграма.

2) Интернет страница организације Амитаја Еционија,
Интернет: http://www.amitaietzioni.org/ (приступљено 21/05/2014)
3) О подели политичког поља на левицу, десницу и центар и свим варијацијама ове поделе
веома темељно у књизи Невен Цветићанин, Епоха с оне стране левице и деснице,
Службени Гласник-Институт друштвених наука, Београд, 2008.
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Политички центар у који можемо сместити комунитаризам
није класични либерални политички центар који се од Адама Сми
та па до данашњих дана константно базира на економском laissez
fair e либерализму и доследном индивидуализму, већ је то ипак, и
поред неких сагласности са социјалдемократијом у погледу еко
номских питања, претежно конзервативни политички центар који
коригује либералистички економско-политички индивидуализам
надоградњом која је пронађена у концепту заједнице. Ипак, кому
нитаризам се не може посматрати као нека десно-конзервативна
или нека лево-социјалистичка критика либерализма, већ као суче
љавање благо конзервативног центра са либералном идеологијом,
односно са либералним центром. Напросто, реч је о разлици изме
ђу два центра – либералног индивидуалистичког и умерено кон
зервативног – комунитаристичког, а не о мењању позиције центра
неком правоверном левицом или десницом.4) Но ствари су знатно
сложеније управо зато што комунитаризам није, још увек, успео
да изгради заокружен практични идеолошки систем већ углавном
остаје на нивоу теорије, тек са назнакама примене у пракси. Углав
ном му то није пошло за руком, јер су многа комунитаристичка
стремљења практично противречна и веома често одвише роман
тична за конкретну политичку операционализацију. Теза овог ра
да јесте да комунитаризам није свеобухватна реформистичка док
трина већ пре скуп замерки индивидалистичком либерализму, чија
уверења комунитаристи сматрају одговорним за савремене дру
штвене проблеме, па тек остаје задатак неким будућим теоретича
рима и делатницима да се комунитаристичка позиција практичнополитички артикулише, уколико је нешто такво уопште и могуће.
Фактички, комунитаризам тежи да у теоријском смислу замени
индивидуалистички либерализам и либерални центар позицијом
„истинског“ комунитаристичког центра. Као што се може закљу
чити из претходно датог дијаграма комунитаризам ставља нагла
сак на заједницу и по питању културе, али и у случају економије.
Код индивидуализма, смисаоног полазишта либерализма, ствари
су обрнуте јер је појединац центар свега како у сфери културе, та
ко и у пољу економије. Међутим, оно што је занимљиво је да ко
мунитаризам није нипошто нека сирова негација либерализма, већ
пре његова надоградња појмом заједнице и у свом односу према
либерализму комунитаризам стаје на пола пута и управо зато ће
критике либерализма које долазе од стране социјалдемократије и
4) Комунитаризам се веома чува да не ступи отворено на десницу и своју позицију специ
фикује као „радикални центар“, али, као што ћемо видети касније у раду, у овој теорији
нема било каквог радикализма, већ управо супротно, у њој има толико теоријског ком
промисерства, да она коначно остаје у неком недефинисаном простору између левице и
деснице, који је и теоријски и практично веома противречан и онемогућава да се од овог
становишта направи у пракси спроводљив политички концепт
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социјализма бити много озбиљније. Комунитаристи се не залажу
за неки мешовити облик својине, већ остају стриктно при концепту
приватне својине на потпуно исти начин као и либерали. Они тек
коригују либералистичко становиште мишљу да економија мора да
се усредсреди на заједницу и сматрају да права појединаца треба
да буду стављена у шири контекст заједнице. Они у ствари нуде
допуну и у неким случајевима редефиницију појмова који стоје у
основи либералне идеологије. При томе су кључна три појма, ко
ја у наставку морају бити одређена у циљу схватања комунитари
стичког становишта. То су: појам општег добра, појам позитивних
права и посебно важан појам сопства, схваћеног као потрага за
местом појединца у друштву.
Опште добро је давнашњи Аристотелов практични постулат
који налазимо у његовим етичким списима,5) а који ће комунитари
сти сада покушати да прилагоде савремености, уз недовољно хер
менеутичко разумевање различитости савремених услова у односу
на оне античке у којима је писао Аристотел, услед чега њихова те
орија веома често звучи романтично и безмало патетично. Аластер
Мекинтајер, угледни комунитариста, дао је приказ овог појма у
својој књизи „Кратка историја етике.“6) Мекинтајер прво наводи
Аристотелово виђење добра: „Ако, дакле, постоји некаква сврха
наших дела коју желимо због ње саме, и све остало ради ње, и не
изабиремо све због чега другога, јасно је да она мора бити добро, и
то оно највише.“7) Овде закључујемо да је појам добра везан за свр
ховито деловање које надилази нас саме, услед чега то деловање
добија колективни карактер који надилази пукога појединца. Овде
налазимо суштину комунитаристичког аргумента - није добро оно
што је збир максималних (егоистичних) тежњи свих појединаца,
већ је то заједничко деловање са сврхом, које спаја људе и прожима
их практичном врлином која конституише заједницу и њој до краја
служи. Мекинтајер служећи се Аристотеловим мислима то даље
поткрепљује8) приказујући две врсте умности: једну која је у про
цесу једноставног (здраво)разумског мишљења, где здраворазум
ско расуђивање чини саму ту делатност у смислу чисте врлине
здраворазумског суђења, и друге важније, напросто кључне делат
ности ума, по имену моралне врлине у смислу моралне разборито
сти (фронезиса у аристотеловском смислу) која не служи искључи
во појединцу, већ читавој заједници. (Здраво)разумске врлине су у
5) Аристотел, Никомахова етика, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски
Карловци-Нови Сад, 2003.
6) Аластер Мекинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000.
7) Ибид. стр. 79.
8) Ибид. стр. 85.
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суштини опредмећене у деловању појединца ка његовим личним
интересима. Напросто, (здраво)разумске врлине представљају све
укупност процеса расуђивања, рационалног избора и свеприсут
них калкулација које индивидуа обавља како би унапредила свој
лични положај у друштву. Мекинтајер, као и други комунитаристи
након њега, не негирају овакву врсту добара које прибављају поје
динци процесом здраворазумског расуђивања, што је чак и нужно
за опстанак у свету који нас окружује. Ипак, они моралне врлине
(врлине моралнога суђења) стављају у ред виших радњи – у ред
умних радњи у правом значењу појма ума који надилази огољени
здрави разум – управо зато што моралне врлине конституишу за
једницу, која не би била могућа без моралних постулата попут, на
пример, умерености или дарежљивости, којима се надилазе егои
стични пориви. Мекинтајер тврди следеће поредећи ове две врсте
врлина: „Контраст са нашим природним врлинама (разумским вр
линама) је очигледан, ми најпре имамо природну способност, а по
том је упражњавамо, док код моралне врлине стичемо навику чи
нећи најпре одређена дела.“9) Ова поставка нам казује да се, сходно
комунитаристичком становишту, морал учи и да је потребна зајед
ница која ће тај морал гајити и усађивати у појединце, док су ра
зумске врлине урођене. Намеће се питање, зашто нам је уопште
потребно то опште добро које се достиже моралном врлином, ако
можемо разумском врлином у виду здраворазумског суђења једно
ставно обезбедити сопствени индивидуални бољитак? Комунита
ристички одговор је једноставан – индивидуални бољитак није
истовремено нужно и бољитак заједнице и они су у овоме несум
њиво у праву и једино имају проблем како да на веродостојан и
практичан начин обезбеде целисходно колективно деловање, које
се у друштвеној стварности ипак не може обезбедити моралистич
ким апелима, већ је потребно прецизирати конкретне инструменте
за производњу колективног етоса. Став комунитариста је морали
стички и за њих збир егоистичних индивидуалних добити не може
да конституише заједницу и по њима заједницу може да конститу
ише само заједничко сврсисходно деловање појединаца, за шта им
је потребан управо скуп заједничких моралних врлина. У пракси
би, да се спецификује њихово становиште, добро дошао пример
бескућника. У либералном индивидуализму, појединци руковође
ни сопственим интересом немају користи од помагања бескућни
цима, јер ни на који начин помоћ том човеку не би унапредила бла
гостање индивидуе вођене личним интересима. У комунитарном
друштву ствари би биле другачије. Законом општег добра, који се
спроводи техником колективног деловања, тај бескућник би сигур
9)
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но био обухваћен и његов положај би био побољшан уз повратно
очекивање од тог човека да он сада постане користан део друштва,
односно да се сам укључи у концепт општег добра, од кога је добио
помоћ и социјалну инфузију, те да учествује у њеној даљој дистри
буцији. Комунитаризам настоји да поновно оживи дух заједнице,
која нема за циљ да угуши разлике међу појединцима и да наметне
једнообразност, али која увек изнова, кроз особити облик базичног
консензуса и заједнички упражњаваних врлина, пружа подстицај
људима да колективно делују надилазећи своје егоистичне инди
видуализме концептом заједничког општег добра. Стога је цела су
штина појма општег добра, да се себичлук и отуђеност индивидуа
ограничи новим оквиром друштвених (заједничких) односа, што је
племенита и свакако оправдана тежња до које пак није лако доћи
пуким моралистичким позивањем на заједницу, међусобну соли
дарност и неко опште добро, већ за њу треба имати на располагању
конкретне друштвене (политичке) инструменте, о чему комунита
ристи пак веома мало пишу, сматрајући заједницу као нешто уна
пред, једноставно, дато. Уместо конкретизације сопствене позици
је, комунитаристи и њима сродни аутори се окрећу полемици са
либерализмом настојећи да тако задобију легитимитет, па тако, на
пример, Вил Кимлика тврди10) да либерална држава да би задржала
своје неутрално опхођење према грађанима, претпоставља да је
сопство сваког појединца неоптерећено друштвеном улогом поме
нуте индивидуе, чиме постаје апстрактним појмом који не може
наћи своју примену у реалности друштвених односа. Комунитари
сти су бољи у критици либерализма него у спецификацији сопстве
них становишта. Ролсов модел „правде као правичности“ базиран
на апстрактном либералистичком становишту је теоријски супери
оран, искључиво апстрактно гледано, у односу на комунитари
стички модел, али овај други покушава да нађе конкретно дру
штвено утемељење у концепту заједнице и да буде практичнији,
што му опет само половично полази за руком. Ролсов модел је нај
веће достигнуће либералног морализма као надградње Кантовог
универзалног морала и он је својеврсно савремено аналошко пре
причавање Христовог постулата „не чини другоме оно што не же
лиш други да чини теби“. Овај модел захтева од сваког појединца
да се стави на место других па да на основу тога самери своја хте
ња и интересе, те је то захтев „револуције изнутра“ и делује као
апсолутно правичан у апстрактним универзалним категоријама,
попут кантовог категоричког императива. Комунитаристички зах
тев је спољашњи и, за разлику од претходног, минималнији и пар
10) Аlan Patten, Liberal egalitarianism and the case for supporting national culture,
Интернет: http://www.princeton.edu/~apatten/monistarticle.pdf, (приступљено 21/05/2014)
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тикуларнији, и он налаже појединцу да ограничи своје индивиду
ално добро зарад заједнице којој треба да припада, чије врлине
треба да усвоји и која, заузврат, треба да му пружи колективна до
бра припадности, узајамног поштовања и повезаности. Једностав
но речено, док Ролс либералистички индивидуализам покушава
разрешити „унутрашњим путем“ рационалистички на кантовски
начин - апстрактним моралним императивом, што може, али и не
мора да тангира конкретну друштвену стварност, комунитаристи
га настоје превазићи „спољашњим путем“ – донекле романтизова
ним ситуирањем појединца у заједницу, унутар које би појединац
требало да ужива одређена права, али и да прихвати одређене оба
везе, које су друштвено дефинисане.
Овако долазимо до појма позитивних права који је подједна
ко бременит и пун значења као и претходно описано начело опшег
добра. Позитивна права одређују оно што треба чинити, а негатив
на оно што не треба чинити. Као што знамо, либерализам увек даје
примат негативним правима, док комунитаризам тежи ка позитив
ним, са напоменом да ни једни ни други не искључују онај скуп
права који је мање заступљен у њиховом учењу. Комунитаристи
преферирају тзв. позитивна права зато што она јасно дефинишу
облигације појединца према заједници, то јест, позитивна права са
собом повлаче и позитивне обавезе. Све ово требало би да исхо
дује активним индивидуама које партиципирају у животу заједни
це, унутар које уживају одређена права, али унутар које подлежу
и одређеним обавезама. Извор права је још један теоријски сукоб
комунитариста и либерала, и по овом питању комунитаристичка
теорија је најплоднија, јер је најближа емпиријској друштвеној
стварности. Чарлс Тејлор у својој културолошкој анализи модер
ног доба насловљеној „Болест модерног доба“11) наводи значај по
јединачног правног обрасца одређене заједнице за посебност те
заједнице у смислу својствености коју она пружа. Ако сада узмемо
у обзир овај став и ставимо га у раван са либералистичким теори
јама о апстрактном универзалном изворишту права, што углавном
дугују концепцији природног права на коју се наслањају, можемо
закључити да је, насупрот томе, за комунитаристе правни систем
подложан традицији сваке културе или цивилизације засебно12).
11) Чарлс Тејлор, Болест модерног доба, Чигоја штампа, Београд, 2002. године, стр. 69.
12) Како би ово поткрепили једним домаћим примером, можемо рећи да је, на пример, наш
велики правник Валтазар Богишић, са својим правним ремек-делом као што је Општи
имовински законик Црне Горе, иако је живео век пре овога спора либерала и комунита
риста о пореклу права, по овом питању много ближи комунитаристичкој него либерал
ној позицији, јер је свој законик написао тако што је узео у обзир актуелне обичаје Црне
Горе, њен унутрашњи морал и њену културу и традицију, те је овим „рецептом“ дошао
до правог малог правничког ремек-дела. Валтазар Богишић, Општи имовински законик
за Књажевину Црну Гору, ЦИД-Службени лист СЦГ, Подгорица-Београд, 2004.
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Либерали не праве овакве „културолошке“ разлике и они људска
права виде као универзална, општа и неотуђива, са фактичким из
вором у појму природних права. Насупрот њима, један од воде
ћих комунитаристичких мислилаца Мајкл Сандел13), не прихвата
да „Архимедова тачка“ мора бити у природном праву, јер је оно,
по њему оптерећено епистемолошком несавршеношћу. Он сматра
да је смисаона замка либералног учења о људским правима у томе
што оно претпоставља апстрактни трансцедентални извор права,
што овај правни образац чини ригидним, непромењивим и неосе
тљивим на културолошке и остале емпиријске разлике. То такође
значи да можемо наићи на велики степен ригидности права када
оно делује на појединце, јер оно уопште не примећује друштве
не групе у њиховој социолошкој конкретности и различитости (у
ствари сва групна права, сходно овом правном обрасцу, проистичу
из правног статуса појединца, што коинцидира са либерално инди
видуалистичким становиштем да је свака група збир појединаца),
док су за комунитаристе (слично као за марксисте у извесном сми
слу) управо друштвене групе главно извориште права и не посто
ји неко апстрактно природно или позитивно право изван контек
ста одређене друштвене групе која је његов носилац. Разлика по
овом питању између марксиста, социјалиста и социјалдемократа
на једној страни и комунитариста на другој је у томе што први дру
штвене групе које су носиоци права не везују за, за њих вероватно
сувише романтизован концепт заједнице, док други управо у том
концепту виде базу читавога друштва и његовог правног обрасца.
Стога се први могу асоцирати са левицом, а други су и поред сво
јих центристичких прокламација ближи десници.
На крају овог дела рада посвећеног основним појмови
ма комунитаристичке политичке теорије нам остаје да обрадимо
концепт сопства, односно личног идентитета, као још једно из
вориште свесадржајног конфликта између либерализма и комуни
таризма. Чарлс Тејлор се бави проблемом „аутоцентричности“14) и
дефинише је као једну од „болести модерног доба“. Он тврди како
је истинско самоодређење могуће постићи само кроз надилажење
ове „аутоцентричности“, односно кроз припадност одређеној за
једници. То заправо значи да комунитаристи сматрају да су поје
динци и њихове тежње и интереси увек, по природи људске дру
штвености, упућени ка неком ширем друштвеном оквиру из кога
црпе смисао и садржину свог живота. Либерали тврде супротно,
они сматрају да је појединац увек одређен сопственом индивиду
алном сврховитошћу, при којој остаје чак и када улази у друштвену
13) Michael Sandel, Liberalism and the limits of justice, Cambridge Press, Cambirdge, pp. 16.
14) Чарлс Тејлор, Болест модерног доба, Чигоја штампа, Београд, 2002.
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интеракцију са другим индивидуама. Дакле, за либерале друштве
не улоге и припадност друштвеним групама и оквирима нису пре
судна детерминанта, али за комунитаристе јесу. Либералистичко
становиште се овде показује као мање ограничено од комунитари
стичког, али се ово друго показује као, у овом случају, конкретније,
јер у друштвеној стварности људи најчешће нису слободни да за
иста апстрахују себе из друштвених улога које су им задате и они
су, у значајном степену, под њиховим утицајем. На пример, белац
у Јужној Африци би можда желео да се огради од историје тлаче
ња и дискриминације над црнцима у тој земљи, али то не значи да
ће га сви чланови црначке заједнице нужно посматрати на тај на
чин и аболирати га од својеврсне „историјске одговорности“, као
можда негативног, али често постојећег и конкретног друштвеног
талога. Дакле тај дотични белац може себе видети као неоптереће
ног друштвеним улогама и традицијом заједнице из које потиче,
али ће и поред тога бити одређен објективизирајућом друштвеном
стварношћу која се, на жалост, у конкретности друштвених услова,
не увек, али често, уздиже изнад свих субјективних аутоперцеп
ција. Заправо главна разлика у овом смислу између либерализма и
комунитаризма је што је либерализам у овоме смислу заиста пле
менитији и идеалистичнији, јер се он држи оног чувеног кантов
ског захтева „требања“ (немач. sollen), јер би људи заиста требало
да посматрају једни друге искључиво по људској индивидуалној
вредности без предрасуда које носи њихова припадност овој или
оној заједници, али проблем са овим је што већина људи то нај
чешће не чини, па је утолико комунитаристичко становиште, по
овом питању, реалистичније, док је либералистичко становиште,
по овом питању, несумњиво племенитије.
Сукоб између либерализма и комунитаризма је стога сукоб
између онога што би „требало“ да се чини на неком нивоу, доду
ше веома пожељног, али и веома апстрактног морала, и онога како
„јесте“ у конкретности друштвених односа, у којима су људи пуни
предрасуда и где тек мањини људи полази за руком да се уздигне
изнад предрасуда које су наследили. Можда је најбољи пример за
овај аргумент председник Сједињених Држава Барак Обама. Наи
ме, он се лично декларише као Афро-Американац, то јест као аме
рички црнац, али он заправо потиче из мешаног брака при чему су
га васпитавали баба и деда по мајци који су обоје били белци са
Средњег Запада САД-а, који, пак, важи за бастион традиционалне
америчке „белачке“ културе. Либерални аргумент би био да је Ба
рак Обама у декларацији сопственог идентитета сам изабрао да бу
де део црначке заједнице, да је то његов животни избор и право на
самоодређење сопства. С друге стране, комунитаристи би рекли да
је ситуација другачија, те би тврдили да је због структуре америч
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ког друштва њему „споља“ додељена улога црнца те да је он сме
штен у ту категорију без обзира на његову личну аутоперцепцију.
Комунитаристи би рекли да су у пракси сви људи које је он сретао
као део америчког друштва видели да он није беле пути, услед чега
су га аутоматски смештали у категорију црнца, те да у стварности
млади Обама није имао избора осим да одигра друштвену улогу
која му је додељена, упркос томе што је подизан и што је одрастао
као део „белачке“ културе Америке.
За комунитаристе сопство није под апсолутном контролом
појединца, јер је по њима саморефлексија сваког појединца под
утицајем друштвеног огледала, односно начина на који нас други
доживљавају, што можда није идеалистичко и еманципирајуће, али
је веома реалистичко становиште. Наша личност је, сходно кому
нитаристичким теоретичарима, својеврсна дијалектичка синтеза;
онога што желимо бити и онога што други око нас очекују да бу
демо. Што значи да су теоретски и либерали и комунитаристи у
праву, јер је тешко понудити теоријске доказе да су једни у праву,
а други у криву, при чему конкретна друштвена пракса чешће за
право даје, по овом питању, комунитаристима и то чак у либерал
но настројеним друштвима као што је, на пример, оно америчко, а
камоли у конзервативнијим и традиционалнијим друштвима. Ва
жно је ипак напоменути да постоје опасности од оваквог комуни
таристичког схватања идентитета везаног за заједницу, ако би се он
тумачио као нека врста националног, етничког, расног, културног
или било којег другог ексклузивитета, наспрам грађанске инклу
зивности. Комунитаризам нуди један принцип грађанства сличан
ономе у антици као начело да су сви обавезни да буду део колекти
ва и раде за његово „добро“, где се улази у проблем потенцијалног
сукоба између различито схваћених колективних „добара“, будући
да у модерном свету немамо, као у антици, једно једино опште и
универзално добро. Комунитаризам има проблем, јер жели да ап
солутизује на антички начин, оно што је у модерном свету по себи
релативно. Комунитаристи овај проблем настоје да реше учењем
о демократском плурализму колективних идентитета који су сви
једнаки и од којих ниједан није претпостављен било којем другом,
те се у овој тачки комунитаристичка теорија укршта са теорија
ма мултикултурализма, попут оне Вила Кимлике.15) Овакво мулти
културолошко разрешење спора између различитих колективитета
са различитим концепцијама „добра“ не дозвољава комунитари
15) Вил Кимлика је срж свог мултикултуролошког становишта изразио на следећи начин:
„Слобода укључује доступност прављења избора између много могућности и наша со
цијетална култура не само што нуди све те могућности, него им даје и значење.“
Аlan Patten, Liberal egalitarianism and the case for supporting national culture,
Интернет: http://www.princeton.edu/~apatten/monistarticle.pdf, (приступљено 21/05/2014)
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стичкој политичкој теорији да оде на екстремну десницу на коју
су отишле многе друге теорије које су се наслањале на античко
мишљење, већ је управо задржава на позицији благог конзерватив
ног центра, који настоји да успостави мирну кохабитацију и коег
зистенцију различитих идентитета.

3. О ГЛАВНИМ ДЕЛИМА КОМУНИТАРИЗМА
Остаје нам још да у последњем делу рада обратимо пажњу
на четири кључна политичка списа која су обележила савремену
комунитаристичку политичку теор ију; Мекинтајерово „Трагање за
врлином“16), Тејлорову „Болест модерног доба“17), Волцерова „Под
ручја правде“18) и Санделов „Либерализам и ограничења правде.“19)
Сваки од набројаних списа је репрезентативан за аутора који га је
написао, па истовремено преко спецификације ових списа можемо
спецификовати и појединачну политичку мисао водећих теорети
чара комунитаризма.
Аластер Мекинтајер се, као што смо видели када је раније
у раду била реч о његовој рецепцији Аристотелових етичких спи
са, бави појмом врлине у савременом друштву са компаративним
освртом на врлину кроз разна доба. Мекинтајер тврди да у савре
меној мисли постоје две основне препреке које спречавају да се
питање врлине посматра као кључно питање друштвених односа:
„Прва препрека је склоност да се о људским поступцима мисли
атомистички и да се сложене трансакције и радње анализирају у
смислу једноставних компонената. Друга проистиче из чињенице
да, ако се живот цепа на мноштво сегмената, онда ће сваки од тих
делова поседовати сопствене норме и облике понашања.“20) Ово је
директно повезано са Аристотеловим виђењем врлине као непре
кидним и целисходним низом настојања и понашања у складу са
општим добром као неком врстом колективног друштвеног етоса.
Дакле, опште добро је оно које еманира одређен етички образац
у поље јавности које тако није испражњено од друштвених вред
ности, већ су управо друштвене вредности интегративни фактор
друштва. Друштвене улоге и обавезе према заједници од малена до
старости морају стога бити унапред одређене да би сама заједница
могла да, колективно делујући, обезбеди својим члановима опште
16) Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином, Плато, Београд, 2006.
17) Чарлс Тејлор, Болест модерног доба, Чигоја штампа, Београд, 2002.
18) Мајкл Волцер, Подручја правде, Филип Вишњић, Београд, 2000.
19) Michael Sandel, Liberalism and the limits of justice, Cambridge Press, Cambirdge
20) Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином, Плато, Београд, 2006, стр. 261.
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добро као врсту одређеног друштвеног етоса. Мекинтајер тврди,
супротно егзистенцијалистима као што је, на пример, Сартр, ко
ји је тврдио да егзистенција претходи есенцији21) и у феномено
лошком и у друштвеном смислу, да сопство никако не може бити
одвојено од друштвене улоге, јер се на тај начин ствара друштвено
немоћна особа, она која је са једне стране неиспуњена (испражње
на од друштвених садржаја) будући да припада само себи, а са дру
ге отуђена, јер не постоје диспозитиви који би је приволели да ради
на општем добру. Наравно, супротно од овога, Сартр револуцио
нарно мисли да је управо концепција „општег добра“ мишљеног на
антички начин наивна, лажна и спутајућа, јер је то заправо „опште
добро“ само једне, владајуће класе, које служи за идеолошко, еко
номско и политичко поробљавање друге класе. За Сартра постоје
ћи (традиционални) друштвени садржаји онемогућавају еманци
пацију друштва и зато не само да није препоручљиво појединцу да
у њих утоне, већ им се он мора отворено супротставити ако жели
да реализује своју праву слободу, која за Сартра овим не постаје
празна већ управо постаје бременита могућностима, које би би
ле оковане ако би свест појединца остала спутана наивно мишље
ним „општим добром“. За Сартра би, иако није био експлицитно
упознат за комунитаристичком теоријом која је настала већ када
је он стигао на крај свог животног и мисаоног пута, теорија кому
нитаризма била наивна, плитка и манипулативна и он би сигурно
сматрао да није могуће мислити на овакав начин након Маркса.
Било како било, Мекинтајер, забринут више попут неког среског
управника за стабилност заједнице, него ношен мишљу да буде не
ки монументалан мислилац попут Сартра пише: „Свако деловање
у себи садржи елементе намере, друштвености и осећаја истори
је.“22) Сходно томе, по њему, колективно деловање, произилази из
намере особе која је прожета „врлином“, осећаја повезаности са
другима у тој заједници и неизбежних примеса традиције. Фактич
ки, свака радња мора бити контекстуализована у међусобној ин
теракцији људи који чине заједницу, јер на тај начин колективно
деловање даје појединцу смисао и осећај припадности. Комунита
ристи захтевају да се наш корпус негативних права сузи, на уштрб
позитивних обавеза, што би, по њима, у крајњој линији погодовало
свима. Да би оваква жртва била могућа потребна је „врлина“ на на
чин на који је Мекинтајер представља, што јесте теоријски наивно
становиште, али са становишта стабилности друштва вера у нешто
овакво може бити практична и корисна по друштвену кохезију коју
управо, како искуство показује, боље праве наивна, него озбиљ
21) Жан Пол Сартр, Егзистенцијализам и марксизам, Нолит, Београд, 1973.
22) Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином, Плато, Београд, 2006, стр. 261.
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на теоријска становишта.23) Мекинтајеров допринос јесте понов
но враћање појма заслуге у расправу о правди, као о најбитнијој
врлини.24) Код Ролса је правда усмерена на потребе свих људи без
изузетка, без обзира на то како су они у лошем друштвеном поло
жају дошли у такву позицију. За Мекинтајера је, пак, најважније
осећање заслуге, јер по њему неки људи у лошем положају нису
ту заслужено, али неки и јесу, те комунитаристичко виђење врлине
кроз колективно деловање јасно може растумачити ту заслугу као
служење, односно неслужење, заједници. Држава и друштво има
ли би обавезу да помогну оном појединцу у лошем положају који
је одликован врлином, односно ономе који прихвата овакав општи
друштвени образац, док су они који га не прихватају препуштени
сами себи, при чему је у овом сегменту комунитаристичка теорија
видљиво искључујућа. У пракси то значи да би, ако прихватимо
правду као врлину и заслугу као мерило интервенције, друштвени
консензус извирао из потребе за општим добром и настојао да по
могне свакоме ко током живота ради на постизању општег добра
схваћеног на овај начин. Закључак је да комунитаристи не желе не
утралну државу, већ они желе државу која ће бити судија ко делује
у складу са врлином, а ко не, и управо у овоме може бити проблем
који либерали немају – проблем да се неко перманентно искључу
је из заједнице, јер не дели са њом концепцију „општег добра.“ У
овој тачци комунитаристичка теорија постаје отворено конзерва
тивна, те је ово у потпуној супротности са либералном концепци
јом вредносно неутралне државе и сваком либералу, али и социјал
демократи и умереном социјалисти, би овакви ставови деловали
изразито неправедно и дискриминишуће.
Следећи важан комунитаристички спис који ће бити анали
зиран јесте „Болест модерног доба“ Чарлса Тејлора. У овом спису
се још више него код Мекинтајера види носталгија за античким
вредностима, супротстављање политичкој модерни и исти наиван
став да је могуће моралистичким апелима обновити у модерности
расточену политичку заједницу. Тејлор истиче савремену културу
„нарцизма“ као главну препреку да се оствари колективно дело
вање и да се достигне Мекинтајеров и Аристотелов појам врли
не. Док је Мекинтајеров приступ социолошко-структуралистички,
Тејлоров је психолошко-кулутролошки и утолико још романтич
нији. Први још и тражи друштвене механизме које ће довести до
23) Један од ретких мислилаца чија је мисао озбиљна, а који је њоме успео да направи дру
штвену кохезију која ће послужити за револуционарне промене је управо Маркс, чија је
величина, ма шта мислили о њему и његовој теорији, напросто несамерљива са мислио
цима комунитаризма који су за њега, напросто, мисаони лилипутанци и нерефлексивни
романтичари
24) Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином, Плато, Београд, 2006, стр. 320.

178

Невен В. Цветићанин, Александар П. Ђокић

Савремена ...

базичног консезуса, док други апелује да људи усвоје другачије
вредности које би их одвеле у истом правцу. Тејлор за пример узи
ма књигу „Затварање америчког ума“, Алена Блума25) у којој стоји:
„Као главна карактеристика погледа на живот образоване америчке
омладине уочено је прихватање једног прилично удобног релати
визма. Свако има сопствене вредности и оне се не могу доводити у
питање“. Тејлор тврди да се овај морални релативизам заснива на
начелу узајамног поштовања, што је директни изданак индивиду
ализма. Он тврди: „Морални идеал у основи самоостварења јесте
верност себи, у једном особеном модерном схватању.“26) Основни
постулат његовог становишта није да је данашње доба обележе
но неморалом и себичлуком, јер је таквих примера било увек кроз
историју, по њему је посебност овога доба што су људи подстак
нути од стране друштва и политичко-економског система да тако
делују. Тејлор тврди да либерална држава уопште није неутрална,
већ да таквим својим ставом пропагира груби индивидуализам ко
ји растаче друштво, што резултира моралним субјективизмом ко
ји онемогућује колективно деловање и припадност заједници. Ово
Тејлор објашњава појмом „етике аутентичности“27), која се своди
на то да савремени човек, по њему, верује да је слободан онда када
сам за себе одлучи шта је за њега одређујуће, без осврта на дру
штво и заједницу којој припада. Оно што он замера овом „дискур
су аутентичности“ јесте да у стварном свету идеал аутентичности
значи да не постоји јединствен морални дискурс међу припад
ницима једног друштва. Ова разједињеност, по њему, у пракси и
омогућује сужење слободе одлучивања, јер су жеље људи у поли
тичком животу толико разнородне да је врло лако манипулисати
њима. Апсолутна слобода самоодређења, по Тејлору и осталим
комунитаристичким теоретичарима, доноси морални хаос, немо
гућност делања за опште добро и онемогућава адекватан осећај
припадности заједници, при чему Тејлор не решава проблем ре
ално постојећих диспарзитета унутар већине модерних друштава,
већ тај проблем само прекрива својом романтичарском жељом за
„повратком заједници“.
Трећи битан спис комунитаристичке политичке теорије је
дело „Подручја правде“ Мајкла Волцера.28) Волцер постулира по
25) Чарлс Тејлор, Болест модерног доба, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 19.
26) Чарлс Тејлор, Болест модерног доба, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 21.
27) Ибид. стр. 31
28) Ваља напоменути да Волцер, као и неки други од ових аутора себе не сврставају у кому
нитаристе, иако то чини политичка теорија. Волцер је заправо негде између комунита
ризма и либерализма.
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јам „сложене једнакости“29) који је у тесној вези са дистрибутивном
правдом, сходно којој је потребно нивелисати различите друштве
не диспаризитете, који дезинтегришу друштво. Он ово ради на
другачији начин од Ролса који је у ову сврху прибегао кантовском
универзализму, док је Волцер склон да за овај задатак нивелаци
је позове у помоћ концепт партикуларне заједнице, због чега га и
можемо убројити у комунитаристичке ауторе. Он износи тврдњу
која у неку руку побија Ролсову теоријску непристрасност у „по
четном положају“, сматрајући да на самом почетку мишљења ни
смо „непристрасни“ на апстрактан ролсовски начин, већ смо увек
унапред уроњени у конкретност одређене политичке заједнице у
њеном партикуларитету. Волцер поставља питање партикуларизма
историје и културе30) које не гласи у Ролсовом маниру: „Шта би ра
ционални појединци изабрали под поопштеним (непристрасним)
условима неке врсте?“, већ би ово питање по њему пре требало
да гласи овако: „Шта би изабрали појединци попут нас, који су у
истом положају, који деле исту културу?“. За њега као пристали
цу дистрибутивне правде, сарадња међу људима је веома важна и
зато он није laissez faire либерал у класичном смислу, јер он при
знаје важност концепту заједнице, нарочито у оквиру расподеле
добара. То је од кључног значаја за његову теорију добара, јер, по
њему, да би се успоставили услови праведне расподеле, потребно
је да се претходно успостави консензус на нивоу заједнице, са тим
што Волцер не предвиђа никакву врсту принуде при усалгашавању
и грађењу консензуса. По питању чланства у заједници он пише:
„Чланство као друштвено добро твори наше разумевање, његову
вредност утврђују рад и општење, а потом смо ми одговорни за
његову расподелу.“31) Волцер под заједницом сматра политичку за
једницу грађана, али претпоставља и одређене културне вредно
сти, што му даје једну конзервативну ноту. Било како било, Волце
рову теорију смо овде дотакнули само овлаш, онолико колико она
дотиче комунитаристичку политичку теорију, где условно можемо
убројити и Волцера првенствено зато што он дели са комунитари
змом слична теоријска убеђења по питању потребе интегрисања и
нивелисања друштвених диспаризитета појмом заједнице, остају
ћи једнако као и остали комунитаристички аутори на пола пута од
озбиљног политичко-практичног мишљења, једнако противречан у
својим тежњама као и остатак ове групе.
Коначно, у последњем битном спису комунитаристичке по
литичке теорије који ћемо овде обрадити – Санделовом делу „Ли
29) Мајкл Волцер, Подручја правде, Филип Вишњић, Београд, 2000, стр. 25.
30) Мајкл Волцер, Подручја правде, Филип Вишњић, Београд, 2000, стр. 28.
31) Ибид. стр. 62.
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берализам и ограничења правде“ – додатно ћемо спецификовати
комунитаристичко становиште. Цео Санделов спис је посвећен по
лемици са Џоном Ролсом. Многе примедбе Ролсовом моделу су
већ споменуте у овом раду, али једна која је важна још увек није, а
Сандел је износи као битну. То је питање природе и извора моти
вација, односно тежњи. Сандел тврди32) да се Ролс бави искључи
во субјективним (унутрашњим), а не објективним (спољашњим)
аспектима самих преференција. Ово је једна клaсична комунита
ристичка замерка, јер се базира на становишту да су мотивације
предодређене у склaду са спољним утицајима. Санделова теза је
сте да је Ролсово поимање друштвеног добра и правде, мањкаво
управо због тог непотпуног изворишта. Надаље је, по Санделу,
Ролсова заједница слаба на пољу уверења, јер је дефинишу само
заједнички циљеви који су веома апстрактни и немају уземљење у
осећању припадности заједници, већ у апстрактном универзалном
моралу. Он тумачећи Ролса сматра да овај чак и директно тврди
како емотивна везаност људи за заједницу није битна за теорију
правде.33) Сандел, насупрот овоме, тврди да је главно комунита
ристичко обележје управо та спремност за жртвовање сопствених
интереса зарад заједнице, која има извориште у осећању припад
ности.34) Сандел је, као и остали комунитаристички аутори, значај
но емотивнији од ролсовског рационалистичког становишта, те је
за комунитаристе овакво становиште одвише хладно и апстрактно,
и не може им послужити као ослонац у, за њих отуђеном, свету, у
коме поуздани ослонац може бити само заједница којој се припада
без остатка.

4. ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
Напослетку, у закључним напоменама овога рада покушаће
мо да резимирамо све претходне закључке о природи и карактеру
комунитаристичке политичке теорије. Та теорија је настала из ну
жде више као један апел против либералистичког индивидуализма
и није толико развијена колико либерална теорија, оличена у делу
Џона Ролса, којој опонира. Заправо, као што смо видели, комуни
таристичка политичка теорија, свој такт и ритам добија управо од
либералне теорије којој опонира и сви кључни појмови комунита
ристичке теорије настају као реакција на либералистичке концеп
те. Стога је у правом смислу речи ова теорија реакционарна и њен
активистички потенцијал је стога минималан.
32) Michael Sandel, Liberalism and the limits of justice, Cambridge Press, Cambridge, pp. 147.
33) Ибид. стр. 148.
34) Ибид. стр. 60.
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Комунитаристичка политичка теорија припада оним савре
меним политиколошким становиштима и доктринама које нису
пронашле пут из теорије у праксу и остаје углавном на академ
ском нивоу, као нека врста интелектуалне моде, којој су подлегли,
пре свега, извесни теоретичари са англосаксонског подручја. Ова
доктрина није дала ниједног значајног државника који би је оте
лотворио, што она није ни могла да дâ, будући да не располаже
ни стабилним теоријским постулатима који би били база неком
конкретном практичном деловању, нити спецификује конкретне
инструменте за такво деловање, а уз то је и веома практично про
тивречна. Стога ова доктрина није могла да резултира било каквим
значајнијим утицајем на друштвену стварност и остаје прилично
далеко од самопрокламованог циља реформисања либералног кон
цепта, остајући углавном у димензији академске критике.
Свака доктрина која жели да се у правом смислу речи на
зове реформистичком мора, пре свега, да спецификује конкретне
инструменте уз помоћ којих мисли приступити друштвеним ре
формама. У том смислу комунитаристичко становиште је више је
дан апел, него нека реформистичка доктрина, више указивање на
проблем који прави индивидуалистички либерализам, него реша
вање тог проблема на конкретан начин на који га је решио нпр.
концепт државе благостања (Welfare State).35) Но, комунитаристи
се не настављају на концепт државе благостања који се показао
као најплоднији начин критике индивидуалистичког laissez faire
либерализма, који у исти мах и очувава слободу и обезбеђује дру
штвену кохезију из које нико није искључен и унутар које сви жи
ве у пристојним условима. Уместо тога комунитаристи се враћа
ју архаичном концепту врлине и промишљају концепт политичке
заједнице на антикваран начин, што није конкретно примењиво у
савременим условима и што остаје на нивоу, добронамерног, али
јаловог, моралистичког апела. Отуда, комунитаристичка доктрина
није успела да било шта промени у друштвеној стварности у било
којој држави, нити да изнедри било којег успешног друштвеног ре
форматора од формата као што су то успеле друге доктрине – соци
јалдемократије, социјал-либерализма, социјализма, либерализма,
па чак и конзервативизма, тако где се он показивао као реформи
стички настројен. Коначно, комунитаристичка политичка теорија
остаје тек једном, вероватно пролазном, интелектуалном модом на
размеђу векова и миленијума, са минималним практичним после
дицама.
35) О томе како концепт државе благостања успешно решава недостатности либералистич
ког индивидуализма у чланку Н. Цветићанин, „Држава благостања као синтеза између
либералних и антилибералних економско-друштвених тенденција“, у зборнику (Анти)
либерализам и економија, Институт друштвених наука, 2014.
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Neven V. Cveticanin, Aleksandar P. Djokic
MODERN COMMUNITARIAN POLITICAL THEORY –
A REVIEW OF ONE POLITOLOGICAL STANDPOINT
Resume
This paper provides a concise and thorough review of the com
munitarian political theory which is one of the dominant sociological
and politological theories among social scientists today. The authors
inspect the mutual connections between the communitarian and liberal
theories, since the former theory is based mostly upon a critique of the
latter. Besides the introduction and final considerations, this paper has
two main parts.
The first part consists of a descriptive analysis of the main postu
lates of the communitarian theory. Special attention is provided toward
the explanation of three important terms for the said theory: the notion
of common good, positive rights and the concept of self. This paper
stresses theoretical contradictions within the communitarian theory and
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its reactionary nature towards liberalism, while also contemplating the
absence of practical political communitarianism.
The second part of this work is devoted to the most important
authors of communitarian theory and their studies. The said authors are:
Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Michael Sandel and Michael Wal
zer. The goal of the second part is to explain the theoretical assumptions
of communitarianism through specific writings of authors that represent
it.
Key words: communitarianism, liberalism, individualism, community, the
common good, positive rights, self, moralism, academicism,
practical contradiction
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„КРИМСКО ПРОЛЕЋЕ” 
И БУДУЋНОСТ  ЕВРОАЗИЈЕ*
...данас је Евроазија таква геополитичка привредна
целина, каква раније никада није била. Због тога су
сада сазрели такви услови за евроазијско државно је
динство, каквих раније није могло да буде.1)

Сажетак
У раду се даје критика принципа униполарног светског по
ретка и хегемоније САД. На основу анализе догађаја у последњих
20 година, истакнута је неизбежност кризе западноцентричног мо
дела развоја и извесност формирања мултиполарног света у коме
ће Русија бити један од значајнијих субјеката светске политике.
Снага оваквог закључка проистиче из историјске праксе развоја
Овај рад је резултат пројекта, број III 47029 под називом “Рентабилни избор нових тех
нологија и концепција одбране кроз друштвене промене и стратешке оријентације Ср
бије у 21. Веку“. Пројекат финансира Министарство науке и технолошког развоја Репу
блике Србије а Руководилац пројекта је проф. Др. Момчило Милиновић.
1) Георгий Вернадский, Начертания русской истории, Лань, Санкт Петербург, 2000, стр.
25.
*
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међународних односа у оквиру које је евидентан крах сваког до
садашњег покушаја унификације и хегемонизације међународног
поретка. Такође, сама природа човека као бића па, самим тим и
његовог света, неизбежно је плуралистичког карактера. У оквиру
вековне борбе за успостављањем праведнијег и хуманијег поли
тичког поретка, искристалисао се принцип поделе власти, одно
сно спречавање владавине из једног центра, без обзира на његове
унутрашње карактеристике и обележја. Интензивирање регионал
не сарадње, између осталог и у простору Евроазије, представља
значајан допринос рушењу идеје и праксе хегемонизације света.
Кључне речи: униполаризам, вишеполарни свет, Русија, Запад, украјин
ска криза, евроазијска интеграција.

1. УКРАЈИНСКА КРИЗА И НОВИ ЗАМАХ
ЕВРОАЗИЈСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Речи руског историчара Г. В. Вернадског, изречене у Прагу
далеке 1927. године и претворене у епиграф после неколико деце
нија, у разним епохама односиле су се, како на концентрацију, тако
и на деструкцију енергије народа који живе на евроазијском кон
тиненту. У актуелном тренутку, оне су постале изузетно актуелне.
Агресивна глобализација и изазови које је она породила, не
сумњиво су доказали да је очување разноврсности Евроаз ије мо
гуће само у оквиру регионалних интеграционих пројеката којима
се формира реално „геополитичко привредно јединство”. Такво је
динство, у последње време, иницира и, у одређеној мери, реализује
Руска Федерација са својим блиским савезницима.
Прву етапу реализације идеје евроазијске интеграције пред
ставља формирање Евроаз ијског економског удружења (ЕврАзЕС),
двехиљадите године. Стварање Царинске уније, 2010. године, у
коју су ушле три, по типу економског развоја, различите земље:
Русија, Белорусија и Казахстан, нови је корак на путу формирања
евроазијског јединства.
Од 2012. године функционише Јединствен економски про
стор, у суштини, заједничко тржиште, Русије, Белорусије и Казах
стана а до почетка 2015. године, планирано је формирање Евроа
зијског економског савеза.
Догађаје у Украјини где је, уз активну или прећутну страну
подршку промењен легално формиран режим, уз све остало, тре
бало би посматрати и као асиметрични одговор противника буђења
Евроазије. Политика „дуплих стандарда” у непризнавању самоо
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предељења Крима и Севастопоља као и различите санкције против
Русије, доказују сву неопходност учвршћивања привредних веза и
геополитичког јединства континента-гиганта и важност реализа
ције сопствених интеграцијских пројеката.
„Кримско пролеће”, не само да је израз природне реакције
на деструкцију Украјине као метода прерасподеле ресурса и сфе
ра утицаја, већ је дало и нови замах евроазијским интеграцијама и
претендује да постане симбол промене досадашњег света.
Како метафорички истиче руски историчар А. И. Фурсов,
догађаје око Украјине карактерише примопредаја дужности кре
атора историјске карте; од сада, она неће бити цртана само у Ва
шингтону и Бриселу, већ и у бројним другим светским центрима,
укључујући Москву и Симферопољ. „Кримско пролеће”, означило
је почетак краја једнополарног света.

2. ПРИРОДА УНИПОЛАРИЗМА, 
ИЛИ О ГРАНИЦАМА САБИЈАЊА ОПРУГЕ
Збигњев Бжежински је свакако био у праву: „хегемонија је
стара, исто колико и свет”.2)
Ипак, у свету сатканом од различитих култура, што га чини
уникатом цивилизацијске разноврсности, хегемонија је страшна
због своје рушилачке снаге која настоји да поравна чаробну разно
ликост светских творевина и форми постојања. Америчка хегемо
нија је страшна вишеструко. Она у свом арсеналу има најновију
технологију за успостављање доминације и одузимање слободе из
бора, почев од супер прецизних беспилотних и других борбених
система, до контроле и усмеравања човекове когнитивне сфере.
Још су класици политичко-филозофске мисли упозоравали
на опасност од злоупотребе власти и њене склоности ''кварењу''
уколико није адекватно контролисана и балансирана. Парадоксал
но је то што се, у процесу унификације и аутократизације света,
неизбежно уочава једна опасност на коју су упозоравали управо
''очеви'' америчког устава још пре више од двеста година. Поента
њиховог захтева свима онима који желе да граде неки вид демо
кратије, била је потреба да се успостави принцип равнотеже, одно
сно међузависности и сарадње власти. Данашње настојање САД да
успоставе неприкосновену доминацију у међународним односима,
директна је негација тог светог правила против злоупотребе вла
2) Збигнев Бжезинский, Великая шахматная доска. Господство Америки и его геострате
гические императивы, Международные отношения, Москва, 2010, стр. 13.
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сти на било ком нивоу. ''Апсурдно је – како каже професор Вучина
Васовић – да земља која је прва предложила и увела тај принцип
у своју земљу пре толико година постане највећи противник тога
принципа у светским размерама... То постаје по свој прилици зе
мља која више не може свесно и савесно да управља добрима и из
ворима с којима располаже и постаје играчка у рукама силе којом
располаже. Овде сила доминира не само правом већ и памећу ве
ликог дела најмоћније групе људи. Није више сила у рукама људи
већ су људи у рукама силе.''3)
Униполарни – американоцентрични свет, према најрелевант
нијим стратегијским руским документима, без сумње представља
претњу националној безбедности и јединству Руске Федерације.
О томе је, 25. октобра 1995. године, по први пут, јавно говорио
тадашњи амерички председник Клинтон. Наступајући на седници
Здруженог комитета начелника генералштабова, у оквиру пробле
ма које би требало решавати у наредној деценији, он је, између
осталог, истакао: „рашчлањавање Русије на мале државе, путем
међурегионалних ратова, сличних онима које смо организовали у
Југославији; коначни слом војно-индустријског комплекса и Арми
је Русије; успостављање режима који нам је неопходан у републи
кама које су се одвојиле од Русије”. Свој тадашњи наступ, Клинтон
је завршио речима: „ми смо дозволили Русији да буде држава, али
империја може бити само једна земља - САД”.4)
Од времена тог програмског говора америчког председни
ка, број конфликата, кризних ситуација, политичких и техногених
катаклизми, вишеструко се повећао. Свет се отиснуо на пучину
„контролисаног хаоса”, што је у великој мери било узроковано мо
нополским правом да се располаже судбинама целих држава и на
рода.
Без обзира на деструктивне последице такве политике, мно
ги западни теоретичари научно су заснивали неизбежност хегемо
није. Модел униполарне доминације, заснива се на концепцији рав
нотеже снага коју је разрадила школа политичког реализма као и
на теорији „хегемонистичке стабилности”5). Основна поставка тог
модела јесте теза о потпуној превласти Сједињених Држава и њи
хових савезника над својим потенцијалним противницима у свим
3) Вучина Васовић, ''Глобализација, држава и демократија'', у зборнику: Држава и демо
кратија (уредник Милан Подунавац), Службени гласник и Факултет политичких наука,
Београд, 2010, стр. 446.
4) Юрий Дроздов, Записки начальника нелегальной разведки, Олма-пресс, Москва, 1999,
стр. 394-395.
5) Марина Лебедева, Мировая политика. Аспект пресс, Москва, 2003, стр. 318.
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компонентама силе – економској, војној, технолошкој; и то, како у
квантитативном, тако и у квалитативном смислу.6)
По логици идеолога и реализатора ових теорија, ситуац
 и
ја заснована на супрематији Запада обезбеђује одржавање мира у
глобалним размерама. Овакав тип светског поретка, као „чврста
хијерархијска структура” формирана, како каже Т. Фридман, кроз
„дарвинистичку борбу за лидерство у процесу глобализације”7),
може да се одржи довољно дуго – око 40 година.8)
При томе, одлучујућа улога у формирању и одржавању та
квог светског поретка, свакако припада САД. Другим речима,
„америчка моћ појављује се…као највећа гаранција глобалне ста
билности”.9)
Влада САД, у том смислу, издваја значајна средства за реали
зацију циља који је још 2001. године, обзнанио амерички председ
ник као најузвишенију мисију своје земље: ''Америчка безбедност
и просперитет захтевају од нас да водимо свет.''.10)
Велики број угледних Западних теоретичара у својим радо
вима „доказује” да сам свет има потребу за глобалним управљањем
и да, у том смислу, „голијат” добија широку, јавну или прећутну,
подршку.11)
У обезбеђивању те подршке изузетно значајну улогу имају и
средства масовне комуникације која су, такође, више него центра
лизована и идеолошки ангажована.
Ни једна држава више није у стању да потпуно огради своју
територију од медијских продуката и утицаја које је пласирао неко
са стране. До недавно, државе су располагале ресурсима којима
су, мање – више, успевале да управљају културним идентитетом
својих грађана. Међутим, данас се „укус”, естетске и етичке „вред
ности” па и „истина” креирају у посебним центрима и пласирају
савременом технологијом у све делове планете.
6) William Wolfforth, „The Stability of a Unipolar World”, International Security, Belfer Center
for Science and International Affairs, Cambridge, Vol. 24, No. 1 Summer 1999, pp. 5-41
7) Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, London, 1999, p. 490.
8) Coral Bell, „American Ascendancy and the Pretense of Concert”, The National Interest, Cen
ter for the National interest, Washington, D.C, N. 57/1999, p. 55.
9) Збигнев Бжезинский, Выбор, Глобальное господство или глобальное лидерство, Ме
ждународные отношения, Москва, 2005, стр. 7.
10) The New York Times, 19. august, 2001.
11) Мајкл Манделбаум, Треба ли свету голијат – Како Америка делује као светска влада у
21. веку, Филип Вишњић, Београд , 2006.
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''Када се рушила совјетска империја, тадашњи председник
Русије, Борис Јељцин се са тенковског оклопа обратио грађани
ма борбеним речима против пучиста. Те његове речи није прено
сио совјетски радио (он је био у рукама комуниста-догмата) већ
вештачки сателит компаније 'СИ-ЕН-ЕН'. У том историјском мо
менту политичке одлуке, постао је јасан огроман значај глобалне
информационе мреже коју су симболизовали вештачки сателити:
национално-државна информативна независност, као део политич
ког суверенитета, била је анулирана. Националне државе више не
могу да се ограде једна од друге. У њиховим границама заштиће
ним оружаним снагама, појавиле су се пукотине''.12)
Анализирајући негативну страну централизованог медијског
наступа који је евидентан у савременим условима, Андреј Фурсов,
иронично користи скраћеницу СМРАД – средства масовне рекла
ме, агитације и дезинформације!13)
Успостављање доминације интереса једног центра светске
политике, неизбежно води ка нарушавању права других субјеката.
Како је истакао руски председник Путин у свом обраћању грађа
нима, 18. марта 2014 године: „нас су из часа у час обмањивали, до
носили одлуке иза наших леђа и стављали пред свршен чин. Тако
је било и са ширењем НАТО на исток, с размештајем војне инфра
структуре у близини наших граница... Тако је било и са успоста
вљањем система противракетне одбране... Тако је било с бесконач
ним затезањем преговора о визном режиму, с обећањима о лојалној
конкуренцији и слободном приступу глобалном тржишту”.14)
Примена санкција после припајања Крима Русији, практич
но је наставак политике диктата која је формирана после рушења
СССР-а. Тада су Русију западни политичари третирали као послу
гу „која се у случају неопходности, звоном позива у гостинску со
бу…”.15)
Русија је била и остаје једна од главних препрека на путу ус
постављања светског господства „синова Капитала” (У. Блум). До
бро је, у том смислу, приметио један од совјетских обавештајаца,
Л. В. Шебаршин, да је: „Западу од Русије потребно само једно – да
12) Ульрих Бек, Что такое глобализацијя?, Интернет, http://www.nationalism.org/library/
science/globalisation/beck/beck-was-ist-globalisierung.htm, 09.07.2014.
13) Елена Пономарева, Преступный интернационал в центре Европы, Книжный мир, Мо
сква, 2014, стр.4.
14) Владимир Путин, Обращение Президента Российской Федерации 18 марта, Интернет,
http://www.kremlin.ru/transcripts/20603, 09.07.2014.
15) Оксана Гаман-Голутвина, ''Почему Запад нарушил негласный кодекс поведения'', Неза
висимая газета от 27 марта 2014.
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је више не буде”. Често се показује да је заиста Западу потребно да
Русије не буде и то, не само геополитички, већ и психоисторијски.
Један од начина да се то учини јесте одвајање Украјине од Русије,
односно успостављање мржње између два дела, фактички једног
народа. Није случајно што су се у последњих 20 година у запад
ним кабинетима, „стратегијским центрима”, разрађивале различи
те стратегије дестабилизације Украјине.
Још је у мају 1992. године, између Украјине и САД била
потписана међувладина сагласност о хуманитарној и економскотехничкој сарадњи која је Американцима отворила безграничне
могућности за организацију деловања најразноврснијих невлади
них организација. Бројни извори указују да је у Украјини, у том
периоду, деловало око 400 фондова који имају међународни статус,
преко 350 међународних организација у области хуманитарне сфе
ре и 180 подружница страних „невладиних” организација.
Први пут за 60 година постојања ''јавне дипломатије'', САД
су измениле циљну структуру програма обучавања усмерених на
ширење принципа либералне демократије. Сада, уместо постојеће
елите, војске и дисидентске интелигенције, власт САД почела је да
обучава омладину до 25 година и жене. Поред тога, Стејт департ
мент је модификовао и тактику пласирања свог утицаја. Уместо по
дршке политичких режима и армија, Вашингтон је почео да ствара
алтернативне партије и непрофитне организације и да реформише
систем образовања.16)
Ово је нарочито дошло до изражаја у организацији и подр
шци извођења ''шарених револуција'' али и у другим акцијама ''де
мократизације'' света. У ту сврху, ангажоване су најснажнији и нај
утицајнији научни и политички капацитети.
На пример, само на бази правног колеџа Колумбијског уни
верзитета, пред организаторима будућих акција, ''презентације'' су
проводили кључни сарадници из кабинета председника Обаме, ко
ји су обезбедили и његов избор. Још једна структура била је веома
важна за припрему опозиционара. То је Alliance for Youth Move
ments који је такође финансиран од стране Стејт департмента САД.
У разради сценарија револуција и припреми опозиционог језгра,
непосредно учешће имали су: New America Foundation – суосни
вач Global Voices-а и партнер Google, Центар јавног информисања
и јавне политике Школе државног управљања ''Кенеди'' из саста
ва Харвардског универзитета, Беркмановски центар „Интернет и
друштво” из Харвардске Школе права, Некса центар за Интернет
16) Мирослав Младеновић, Јелена Пономарева, Зоран Килибарда, ''Теорија и пракса ''шаре
них револуција'''', Социолошки преглед, Београд, вол. 46, бр. 4/2012, стр. 513–533.
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и друштво, Оксфордски институт Интернета, школе права Колум
бијског и Јејлског универзитета.17)
Према подацима Фулбрајтовог фонда, у програмима запад
них фондација учествовало је око 20.000 активиста украјинских
друштвених и политичких организација.18)
Све те делатности, обједињавао је један циљ – стварање
мреже антируски усмерених организација које су припремљене и
спремне да се активирају у часу „Х”.
У процесу стварања ”револуционарне ситуац
 ије”, није за
сметала ни чињеница да се, у редове нове украјинске елите, сна
жно инволвирала и неонацистичка компонента. Довољно је сетити
се да је организација „Тризуб”, која је као свој циљ прокламовала
стварање национ
 алне украјинске државе, формирана још 1993. го
дине. Познати историчар Е. Хобсбаум, који је на својој кожи осетио
праксу нацизма, писао је поводом праксе формирања једнонацио
налних држава, да је то „постављање циља који могу да остваре
само варвари, или, у крајњем, само варварским средствима”.19)
Реализација такве праксе у Украјини, управо потврђује да се
нацистичке идеје заиста остварују варварским средствима.
Руски филозоф А. С. Панарин, анализирајући интересе ко
ји стоје иза рушилачке стратегије формирања униполарног света,
упозоравао је да је „буђењем чудовишта национализма” (А. Мих
ник): „неолиберализам не само починио издају Просветитељства
форсирањем инстикта у односу на здрав разум, већ га је издао и
форсирањем етносепаратизма. Стратешка замисао је јасна: само
крупне државе су способне да оспоре амерички униполаризам.
Скоро све крупне државе су полиетничке. Према томе, изазивајући
племенског демона на бунт против „империје”, могуће је дестаби
лизовати и, у коначном, разрушити велике државе, остављајући та
ко јединствену наддржаву окружену светом који чине искључиво
мале и слабе државе”.20)
Вирус сепаратизма, који је првобитно формулисан у „док
трини Вилсона”, продужава да хара планетом под будним оком
Вашингтона, доносећи слом Југославије, раздор Судана, поделу
17) Исто.
18) Валерий Панов, Мягкая сила” крушит Украину, Русинформ, Интернет, ttp://rusinform.
net/myagkaya-sila-krushit-ukrainu/, 09.07.2014.
19) Эрик Хобсбаум, Нации и национализм после 1780 года, Алетейя, Санкт Петербург, 1998,
стр. 212.
20) Александр Панарин, Народ без элиты, Алгоритм-ЭКСМО, Москва, 2006, стр. 166-167.
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Сомалије, крваве дане током и после „арапских револуција” и „де
мократизације” Ирака, „Евромајдана”, итд .
Ипак, све има своје границе. „... у случају с Украјином наши
западни партнери су прешли црту, понашали су се грубо, неодго
ворно и непрофесионално” - коментарисао је В. В. Путин догађаје
у суседству. Запад је одлично знао да Русија у Украјини има, не са
мо геополитичке интересе, већ и да тамо живе милиони Руса. Упр
кос томе, Украјина је увучена у паучину хаоса из које се за сада не
види излаз. На тај начин, Русија се „нашла на граници са које више
није могла да одступи. Ако до краја натегнеш опругу, она ће се у
једном моменту снажно ослободити”.21) Кримски догађаји, управо
су отпустили „опругу” униполаризма.
Улога Америке као ''светског полицајца'' је очигледна и врло
реална али се поставља питање: да ли глобализација заиста треба
да се сведе на успостављање Pax Americana, како искрено верују
многи у САД.
Можда је то и могуће, али, да ли је реално подржавати такав
поредак? Воља САД често се сусреће са другачијим интересима
других држава, региона па и света у целини. Немогуће је непреста
но уверавати људе да су интереси САД - истовремено и интереси
свих и обезбедити да се на свим меридијанима и у свим акцијама
осигура и непосредно учешће Америке. Не треба заборавити да је
утицај на друге, ипак двострани процес. Некада је римска држава
интегрисала варваре и настојала да једна племена учини заштит
ницима од других. Резултат је био варваризација целе империје
и, у коначном, њен крах. Брзо ширење исламског становништва у
Европи, и црначког у Америци, многи виде као процес који ће из
менити суштинска обележја матичних нација. Није далеко време
када ће, како каже руски филозоф Александар Зиновјев, ''Мула до
зивати Алаха са Ајфеловог торња''.22)Поред различитости интереса
глобалних светских субјеката и евидентне тежње ка униполаризму,
треба свакако имати у виду и да се данас опште смањење могућно
сти управљања појављује као главна препрека у развоју и функци
онисању складног међународног поретка. То ће свакако остати и у
наредних десетак година. Међународна заједница – државе и недр
жавне институције – нису у стању да спрече тенденцију нарастања
хаотичности. Већина главних међународних институција и норми
су деформисане или делују у неад
 екватним условима. Непредви
21) Владимир Путин, Обращение Президента Российской Федерации 18 марта, Интернет,
http://www.kremlin.ru/transcripts/20603, 09.07.2014.
22) Александр Зиновьев, Запад, Феномен западнизма, Интернет, http://modernlib.ru/books/
zinovev_aleksandr_aleksandrovich/zapad_fenomen_zapadnizma/read, 09.07.2014.
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диви међународни развој ствара озбиљан изазов, у оквиру тога и
безбедносни, за све па и за најкрупније субјекте међународног по
ретка – Кину, Америку и Русију.
Сложеност савременог система огледа се и у чињеници да,
без обзира на одређене кризне моменте, САД као и раније имају
преим
 ућство над свим осталим државама па и групама земаља, по
комплексним показатељима моћи. За сада, ни један од алтернатив
них „полова” (ЕУ, Кина, Русија), чак ни сви заједно, не поседују
физичку моћ ни жељу да се појаве у улози гаранта за регулисање
светског система, пре свега у војној сфери. Управо би због тога
требало истрајавати на формирању више центара моћи чија би
се позиција и улога, поред међусобног система „кочница и рав
нотеже, регулисала и адекватним системом међународног права.
„Светска власт”, уколико заиста тежи демократичности, морала би
да функционише аналогно државној а то значи да је подељена и
адекватно контролисана.

3. СНАЖНА РУСИЈА – СТОЖЕР
ИНТЕГРАТИВНИХ ПРОЦЕСА ЕВРОАЗИЈЕ  
У свим геополитичким концепцијама, евроаз ијска копнена
маса представља кључну територију глобалне доминације па, са
мим тим, она је и објекат борбе за превласт у којој није искључе
на ни употреба војне силе. У савременим условима, та борба је
прилично експлицитна и може се сасвим јасно идентификовати на
примеру либијске, сиријске и украјинске кризе.
Истовремено, више је него очигледно да ни једна земља није
у стању да самостално осигура своју безбедност и реализује своје
националне интересе. Објективни услови диктирају неопходност
формирања нових глобалних пројеката. У оквиру тога, не може се
заобићи евроазијски свет и Евроазијска унија. Русија може да по
стане језгро тих пројеката, њихова матрица.
Међутим, пре него што заиста постане реални нуклеус евро
азијског света, како је добро приметио познати руски публициста
М. В. Леонтјев, „Русија на себи мора да обави неке радове. Она
треба да се претвори у економски, финансијски, војно-политички и
културни магнет, који ће према себи привлачити историјски блиске
територије а не да их одбацује, како се то сасвим донедавно деша
вало. Суштински, то и јесте задатак за блиску будућност који неће
бити ни штетан ни тежак за саму Русију”.23) Рад на самој себи, из
23) Михаил Леонтьев, ''За Еврассию'', Однако № 44 (108), Интернет, ttp://www.odnako.org/
magazine/material/glavnaya-tema-za-evrassiyu/, 09.07.2014.
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гледа да је био тесно повезан са ситуацијом у Украјини. „Кримско
пролеће” учинило је да се многе ствари преиначе и да се пуно тога
измени.
Резултате референдума на Криму и Севастопољу, као и по
дршку воље велике већине кримских грађана од стране Русије,
требало би посматрати као почетак ревитализације Русије и њено
враћање у улогу пуноправног субјекта светске политике, субјекта
који је „дефинисао своје стратегијске интересе и који је спреман да
их одлучно штити”.24)
У савременим условима, управо Русија, као један од геопо
литичких центара Евроаз ије, који поседује најмоћније економске,
војне и политичке потенцијале на постсовјетском простору, и који
има свест о потреби и неопходности превазилажења униполари
зма – може и требало би да постане један од главних субјеката нове
”геополитичке архитектуре”.
Политика дела западних држава којом се подржавају ултра
националисти Украјине, занемарујући стотине људских жртава и
чињеницу да је део земље потпуно уништен, постала је убедљив
доказ истине да народи Евроаз ије могу да сачувају себе и обез
беде сопствену будућност, само у оквиру снажног интеграционог
процеса који, са своје стране, може да да нови замах развоју целог
континента. Ти народи имају сопствене интересе и специфичну
политичку културу, традицију и историју. Стога је логично да сво
ју садашњост и будућност креирају према својим мерилима. Копи
рање туђих искустава, без сагледавања сопствених могућности и
интереса, сигурно не може довести до истинског благостања људи.
Како добро примећује руски филозоф Зиновјев:”Западну цивили
зацију су стварали народи посебних карактеристика. То је њихова
уникална и непоновљива творевина. То улази у њихову природу, у
њихов карактер. Други народи су стварали цивилизацију другачи
јег типа, која више одговара њиховом карактеру и животним усло
вима”.25)
Подела света на центар, полупериферију и периферију и
даље остаје као основа односа у међународној заједници. У том
смислу, и савремене државе се могу посматрати у односу на ту
”кастинску поделу” (М. Печујлић). Према схватању професора Ву
чине Васовића, све државе у ери глобализације могу се сврстати у
четири групе. Прву чине велике и моћне државе које су предвод
24) Оксана Гаман-Голутвина, ''Почему Запад нарушил негласный кодекс поведения'', Неза
висимая газета от 27 марта 2014.
25) Александр Зиновьев, цитирано дело.
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ници, утемељивачи и кормилари глобализације. Штавише, њихова
моћ иде и изнад граница међународног права и моћи међународ
них организација. У другу спадају неке мање и слабије државе које
уживају подршку, помоћ и заштиту најмоћнијих. Трећа група је са
стављена од земаља према којима су моћни међународни фактори
неутрални, док четврта група окупља државе које су услед неких
несрећних околности пале у немилост неких великих и моћних др
жава.26)
Процес формирања и учвршћивања националних интереса
је дуг и сложен а данас је значајно ометан од стране бројних уну
трашњих а нарочито спољашњих фактора. Велики број ”постсоци
јалистичких земаља” определио се за улазак у ЕУ, жртвујући на тај
начин део сопствене суверености али и користећи извесне пред
ности заједничког деловања. То су учиниле и бројне постсоција
листичке земље док Украјина, у борби за превагу једне или друге
опције, доживљава најтежа искушења своје државотворности.
Чињеница је да сопствени развој Евроаз ије и интегративни
процеси унутар ње не иду лако и једноставно. Национални интере
си једних држава, сударају се са интересима других земаља, удру
жења, региона. Такође требало би имати у виду да се учесници ин
теграције налазе на различитим нивоима економског и социјалног
развоја. Због тога, без обзира на обострану корист од интеграције,
испоставља се да је учешће једних, у овој или оној области, веће
од улога других.
Није без значаја и сазнање да су и интереси појединих група
унутар асоцијација које се стварају често веома различити и неуса
глашени. Неко од интеграције добија више па је, природно, и заин
тересованији за њу док се, истовремено, други слојеви грађана или
групе, привремено могу осећати као губитници. Због тога се може
очекивати да они буду против интеграционих процеса и да врше
притисак на структуре власти у том смислу. Ипак, то не може бити
препрека објективном процесу – ревитализацији Русије и окрета
њу нове странице у историји Евроазије.
Иако се геополитичка улога Русије током последњег столећа
неколико пута радикално мењала заједно са целокупном „архитек
туром” света, то је држава која је увек, на овај или онај начин, била
респективни субјект међународних односа.
После Првог светског рата и Велике Октобарске револуције,
Совјетска Русија, а затим и Совјетски Савез, практично су били ис
кључени из списка „великих држава” којима је, уз одређена несла
гања, ипак припадала Руска Империја. После Другог светског рата,
26) Вучина Васовић, цитирано дело, стр. 446.
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СССР је постао друга „супердржава” света. Рушење СССР у окви
ру „перестројке” и деградација Руске Федерације током „тржи
шних реформи” 90-их година прошлог века, поново су поставили
државу у положај геополитичког „преживљавања”. Обнављање си
стема државно-монополског капитализма, после доласка на власт
Владимира Путина, вратило је земљу у ред „великих држава”. На
тај начин, место Русије у светском систему је нестабилно, али ни
када није значило одлазак на периферију светске политике.27)
Сагледавајући ситуац
 ију изазвану тежњом Русије да се зау
стави процес ширења НАТО ка њеним границама и настојањима
да се подржи плурализација света као природни процес, можемо
се подсетити чувене депеше министра спољних послова Русије, А.
М. Горчакова, коју је послао руским амбасадама 1856. године: „Ру
сији замерају то што се она изолује и ћути пред таквим фактима
који не кореспондирају нити с правом нити с праведношћу. Кажу
да се Русија љути. Русија се не љути. Русија се усредсређује”.28)
Те речи, у иностранству су биле протумачене као припрема
за нови рат. У суштини, Горчаков је хтео само да истакне потребу
и спремност да се поново размотре и одбаце понижавајући услови
који су наметнути Русији Париским мировним уговором из 1856.
године. Пре свега, мисли се на забрану да поседује војну флоту на
Црном мору. Вешто играјући на карту противречности европских
држава и не увлачећи Русију ни у какве обавезујуће савезе, А. М.
Горчаков је на крају, користећи се узнемиреношћу у Европи коју је
изазвао франко-пруски рат, послао у стране престонице ноту којом
их обавештава да се Русија не сматра обавезном по питању огра
ничавајућих услова у вези црноморске флоте. Све велике државе
биле су принуђене да се сагласе са измењеним геополитичким по
ложајем Русије.
Данас, као и пре 158 година, Русија мора да се усредсреди
по многим питањима. Њој је неопходно да развија свој економ
ски систем, да јача одбрамбене снаге, укључујући интелектуалне
и информатичке компоненте, да вешто користи противречности и
фобије својих опонената и противника. Само у том случају, она
може да реализује своје националне интересе, да осмишљава сво
ју стратегију безбедности и да утиче на народе Евроазије да граде
другачију будућност, односно, да буде снажан субјект регионалне
и светске политике.
27) Мирослав Младеновић, Јелена Пономарева, ''Кина-Америка-Русија - глобални троугао
21. века'', Социолошки преглед, Београд, вол. 45, бр. 4/2011, стр. 459-476
28) Александр Горчаков, Депеша министра иностранных дел А.М. Горчаакова россий
ским посольствам, Фонд Горчакова, Интернет, http://gorchakovfund.ru/about/gorchakov/,
09.07.2014.
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Miroslav B. Mladenovic, Jelena G. Ponomareva
''CRIMEAN SPRING'' AND THE FUTURE OF EURASIA
Resume
The article criticizes the principles of the unipolar world and the
US hegemony. Analysis of the recent 20 years proves that a crisis of
Western-centric development model is unavoidable and explains emer
gence of a multipolar world where Russia should be one of the leading
subjects of world politics.
During the reporting period, the world has seriously changed
and, unfortunately, not in a positive direction. Demolition of the bipolar
system and the establishment of the hegemony of a single block - NA
TO led by the U.S., corresponded with the greatest uncertainty of the
human race since the Second World War.
Aggressive globalization and the challenges that it brought pro
ved that preserving the diversity of Eurasia possible only within the
framework of regional integration.
Liders position is not eternal and any attempt to infringe on it, is
a danger to peace. Continual conflict over control and distribution of
social power, warns of the continued outbreak of war.
Classics of political philosophy, warned of the danger of abuse of
power and its tendency of „perishable“ if it is not adequately controlled
and balanced. This is true for both the state, and the international level.
The countries, which make up the world`s power elite , are wil
ling to tolerate any action which does not threaten the destruction of the
established pyramid of power and status of undisputed master. Howe
ver, to desire to impose own criteria of freed om, equality and justice,
are often counterproductive and, in extreme, lead to the conflict beca
use, for achieving humane goals must be applied adequate resources.
In these circumstances, the attention of experts will be particular
directed at Russia`s role in the modern world and its relations, as with
the US, and with China and other countries and international organiza
tions such as Shanghai Cooperation Organization , BRICS and oders.
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Just Russia, as a geopolitical center of Eurasia, Which has the
most powerful economic, military and political potentials on postsoviet
space, and who is aware of the need and the necessity of overcoming
unipolarizm - has a real capacity to become one of the main subjects of
the new architecture of this part of the world.
Policy of Western states in relation to the former socialist coun
tries and especially now according to Ukraine , is convincing evidence
of the need for the peoples of Eurasia finally turn their own reality.
These people have their own interests and specific political culture, tra
dition and history. Therefore, it is logical that their present and future
must be created by their standards.
Becouse of these findings, „Crimean Spring“, can give new im
petus to Eurasian integrations, and to become a symbol of change of
the world .
Key words: unipolarity, multipolar world, Russia, West, Ukraine crisis, Eura
sian integration
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Министарство унутрашњих послова Републике Србије

ПРЕГОВАРАЧКИ КАПАЦИТЕТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ
ПРИДРУЖИВAЊА ЕУ
Сажетак
У раду се разматрају преговарачки капацитети Републике
Србије у процесу приступања Европској унији, односно, шта је све
Србија урадила у досадашњим фазама и какве су јој могућности да
испуни све захтеве који се пред њу постављају. Србија је постала
део Процеса стабилизације и придруживања у октобру 2000. годи
не, а први обавезујући однос Србије са ЕУ је наступио 2008. пот
писивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) и
Прелазног трговинског споразума. Након што је Србија у децембру
2009. године поднела захтев за стицање статуса кандидата, Европ
ски савет је у новембру 2010. дао мандат Европској комисији да се
изјасни о том захтеву. Комисија је препоручила Савету да Србији
додели статус земље кандидата за чланство, узимајући у обзир до
сада постигнути напредак. На самиту Европског савета 28. јуна
2013. године донета је одлука о отварању преговора о чланству Ср
бије у Европској унији. Зелено светло добијено у Бриселу било је
знак за интензивирање припрема за свеобухватан, озбиљан, више
годишњи преговарачки процес који би Србију требало да прибли
жи, а потом и доведе до чланства у ЕУ. Процес припрема одвија се
у Бриселу и Београду уз редовну комуникацију и појачану сарадњу
радних група и тимова који су укључени у преговарачки процес. У
раду ће се напоменути и поједина искуства Хрватске и Црне Горе
које су прешле делове пута које Србију тек чекају.
Кључне речи: процес придруживања, преговарање, европске интеграци
је, Европска унија, Европска комисија
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Србија жели да постане чланица Европске уније и налази се
на том путу. Сваки нови талас проширења је све сложенији и пра
те га додатна условљавања и нови критеријуми које државе, по
тенцијални кандидати, треба да испуне. Хрватска, као последња
држава која је постала члан, прошла је кроз најзахтевнији процес
преговора, а Европска унија ће стечена искуства користити и у пре
говорима који следе са будућим чланицама, укључујући и Србију.
Уговором о Европској унији (Лисабонски уговор) дефинисано је
која држава може постати чланица Уније, које све услове треба да
испуни и које вредности треба да поштује.1)
Начин на који држава може да постане чланица Европске
уније је дефинисан чланом 49 Уговора о Европској унији који гла
си: „Свака европска држава која поштује вредности наведене у
члану 2. и посвећена је њиховом промовисању може да поднесе
захтев за чланство у Унији. О овом захтеву обавештавају се Европ
ски парламент и национални парламенти. Држава која подноси
захтев за чланство упућује тај захтев Савету, који одлучује једно
гласно, након консултовања са Комисијом и након добијања сагла
сности Европског парламента, дате већином гласова његових чла
нова. Узимају се у обзир услови за приступање који су договорени
у Европском савету. Услови пријема и прилагођавања Уговорима
на којима се заснива Унија, а који произилазе из пријема, предмет
су споразума између држава чланица и државе која је поднела зах
тев за чланство. Тај споразум се подноси на потврђивање свим др
жавама уговорницама, у складу са њиховим уставним правилима“.
Улога Европског савета је да дефинише начела и смернице
и да одлучује о заједничким стратешким интересима и циљевима
Европске уније на подручју заједничке спољне и безбедносне по
литике, као и на другим подручјима спољног деловања.2) Европски
савет у Копенхагену је у јуну 1993. као одговор на жеље држава
источне и централне Европе за чланство у Европској унији поста
вио политичке, правне и економске критеријуме који се морају ис
пунити како би држава постала чланица. Као додатни критеријум
Европски савет се указао на потребу да се створе услови за посте
пену, хармоничну интеграцију земаља у приступању, развојем тр
жишне економије, прилагођавањем административних структура
и стварањем стабилног економског и монетарног окружења. Неоп
ходно је да свака држава кандидат има развијен административни
1) Уговор о Европској унији, потписан 13. децембра 2007. године у Лисабону, а ступио на
снагу 1. децембра 2009. године након ратификације у свим земљама чланицама Европ
ске уније.
2) Члан 22. Уговора о Европској унији
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капацитет за спровођење свих усвојених мера. Развој администра
тивних капацитета обухвата и реформу службеничког система, као
предуслова за приступање европским процесима и успешну при
мену европских политика. Под појмом административних капаци
тета се најчешће подразумева постојање кохерентних институција
и организационих административних структура, као и професио
нализам у раду државне управе.3)
Европска унија је 1999. године отворила Процес стабилиза
ције и придруживања за државе западног Балкана.4) Након промена
2000. године и Србија је постала део тог процеса. Савет Европске
уније је након тога дефинисао нове услове за државе у Процесу
стабилизације и придруживања који укључују и сарадњу са Међу
народним кривичним трибуналом за бившу Југославију и регио
налну сарадњу.5)
Главни део процеса приступања усмерен је на испуњава
ње критеријума за чланство. То подразумева спровођење унутра
шњих реформи и достизање европских стандарда, усклађивање
законодавства и изградњу потребних административних капаците
та. Преговарање, потписивање, ратификација, ступање на снагу и
спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању у функ
цији су наведених реформи.

1. ПРЕГОВОРИ О ПРИСТУПАЊУ
Преговори о ступању у чланство Европске уније подразуме
вају одређивање услова под којима ће држава кандидат прихвати
ти и спровести правне тековине Европске уније и договарање о
евентуалним прелазним роковима и изузећима. Услов за ступање у
3) Зорица Вукашиновић Радојичић, Европски службенички системи, КПА, Београд, 2014,
стр. 33.
4) Западни Балкан се у терминологији ЕУ користи као одредница за шест држава југои
сточне Европе: Албанију, Босну и Херцеговину, Македонију, Србију, Хрватску и Црну
Гору. Овај термин појавио се у тренутку када је постављено питање нове стратегије при
ступања наведених држава ЕУ и утврђивања јасне разлике у односу на остале државе
југоисточне Европе које су тада имале статус државе кандидата за чланство (Бугарска и
Румунија).
5) Процес стабилизације и придруживања (ПСП) назив је целовитог стратешког приступа
Европске уније земљама западног Балкана. ПСП подразумева успостављање уговор
них односа између државе потписнице и ЕУ у области трговине, царина, помоћи на
мењене унапређивању административних капацитета итд. Споразум о стабилизацији и
придруживању (ССП) представља главни инструмент ПСП. Споразуми су прилагођени
околностима у одређеној држави, а временски оквир за потписивање уговора зависи од
тренутка када су преговори започети и њиховог трајања, односно од динамике испуња
вања одређених услова.
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чланство је прихватање свих права и обавеза на којима се заснива
Европска унија као и институционалног оквира. Правне тековине
Европске уније су подељене у 35 преговарачких поглавља. Даном
ступања у чланство држава треба да буде способна да у потпуно
сти примени правне тековине Европске уније. Уколико, неким слу
чајем, постоје оправдани разлози због којих их није могуће у пуној
мери применити у одређеном поглављу, могуће је да држава канди
дат тражи прелазне рокове или изузећа од примене. Прелазни ро
кови подразумевају додатно време након чланства које је потребно
тој држави да у некој области у потпуности примени правне теко
вине Европске уније, а рок је временски и садржински ограничен и
не сме да утиче на унутрашње тржиште. Изузећа од примене под
разумевају трајно одступање од правних тековина Европске уније
и до сада су ретко коришћена.
Поучена ранијим искуством ширења Уније, Европска коми
сија је увела нов инструмент како би детаљније анализирала по
стигнут напредак - мерила за отварање преговора и мерила за за
тварање преговора.
Мерила за отварање преговора (opening benchmarks) поста
вљају се за већину поглавља, односно за она за која ЕУ оцени да
држава још увек није спремна за отварање преговора. Углавном су
се та мерила односила на усвајање одређених стратегија, акционих
планова, закона или формирање потребних институција за спро
вођење, али и испуњавање обавеза које произлазе из Споразума о
стабилизацији и придруживању.6) Хрватској су у децембру 2007.
представљена мерила за отварање, а она је потребне документе
усвојила у року од шест месеци и доставила их Европској коми
сији, која их је позитивно оценила у децембру 2008. Поједине др
жаве чланице у Савету, и поред тога, нису прихватале испуњеност
мерила па је процес деблокиран тек 2010. године. По досадашњој
пракси, документи за испуњавање мерила могу се израдити у року
од шест месеци, али је бар још толико потребно за њихову вери
фикацију.
Мерила за затварање преговора (closing benchmarks) се од
носе на ефикасно усклађивање са правним тековинама Европске
уније, јачање административних капацитета, али и на ефикасну
примену која се огледа кроз доказе о спровођењу. Хрватској је за
6) Хрватској су у поглављу 23 била три мерила за отварање преговора која су укључива
ла доношење пет стратешких докумената - ревидирати Акциони план за реформу пра
восуђа, ревидирати Национални програм за сузбијање корупције, план за спровођење
Уставног закона о правима националних мањина и спровођење стамбеног збрињавања
избеглица.
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нека поглавља било потребно око годину дана за испуњавање кри
теријума за затварање, а за сва остала поглавља око две године.
Као што предвиђа и Преговарачки оквир за Црну Гору за поглавља
23 и 24, може се очекивати да ће и у случају Србије и осталих бу
дућих држава чланица, бити уведена и прелазна мерила (interim
benchmarks) која ће додатно допринети квалитету реформи и њи
ховом мониторингу. Ова мерила су неопходна и држави кандидату
како би на време почела са припремама за будуће чланство и у што
ранијој фази показала спремност за примену свих потребних про
писа и стандарда. Кључни елеменат у читавом процесу и даље је
доследна примена Споразума о стабилизацији и придруживању.7)
На искуству досадашњих проширења Европска унија је за
кључила да је значај преговарачких поглавља која се односе на
правосуђе, основна права, правду, слободу и безбедност, велики и
да су она најзначајнија ради остваривања унутрашње сигурности у
ЕУ, а значајно је и за грађане држава које приступају. У прошире
њима која су била 2004. и 2007. године, пријемом држава источне и
централне Европе у Европску унију, ова питања су се преговарала
у једном поглављу које је носило назив Правосуђе и унутрашњи
послови, а тек је у току преговора са Хрватском ова област подеље
на на две целине и тачно су дефинисана питања која се разматрају
по одређеним поглављима (поглавље 23 и 24).8)

2. ФАЗЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПРОЦЕСА
Након политичке одлуке коју доноси Европски савет, пре
говори формално почињу сазивањем и одржавањем међувладине
конференције.9) Међувладину конференцију чине представници
влада држава чланица Европске уније, са једне стране и државе
кандидата, са друге стране, а на њој се размењују преговарачки
оквири. Преговори се одвијају у оквиру поменуте међувладине
конференције, при чему се на нивоу представника одржавају два
састанка годишње, а на нивоу заменика представника по догово
ру. Фазе преговарачког процеса су: скрининг, преговори о 35 по
главља, потписивање Уговора о приступању, референдум у држави
7) Тања Мишчевић, Придруживање Европској унији, 8, Службени гласник, Београд, 2009,
стр. 152.
8) Ивана Ђурић, Преговарачка поглавља 23 и 24: о чему преговарамо, ГИЗ, Београд, 2013,
стр. 50.
9) Живорад Ковачевић, Међународно преговарање, Филип Вишњић, Беог рад, 2004, стр.
431.
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која приступа, ратификација Европског парламента и свих држава
чланица ЕУ и ступање у чланство ЕУ.10)
Скрининг – Преговарачки процес почиње аналитичким пре
гледом - скринингом (screening) као фазом која претходи отварању
преговора. Скрининг законодавства и функционисања целокупног
система се одвија у три фазе: експланаторни скрининг, билатерал
ни скрининг и извештај о скринингу. Циљ ове фазе је да се уоче
разлике између правних прописа државе кандидата и правних те
ковина Европске уније. Скрининг се спроводи за свако прегова
рачко поглавље посебно и дужина његовог укупног трајања зависи
од сложености правних тековина у одређеном поглављу. У случају
Хрватске процес скрининга је трајао више од две године.
У првој фази процеса скрининга који се назива експлана
торним, Европска комисија представља правне тековине Европске
уније подељене у преговарачка поглавља. У фази билатералног
скрининга, држава кандидат износи властиту оцену степена ускла
ђености домаћих прописа са правним тековинама које је Европска
комисија представила на експланаторном скринингу и даје оквир
не планове за даљу хармонизацију, све до пуноправног чланства.
Ова фаза скрининга држави кандидату, у овом случају Србији,
омогућава да процени за која ће питања тражити изузећа или пре
лазне рокове. Анализа коју пружа скрининг је оцена стања и оцена
спремности државе кандидата за отварање преговора у сваком по
јединачном поглављу.
Трећа фаза у поступку скрининга је израда извештаја о скри
нингу за свако преговарачко поглавље посебно. Извештаје при
према Европска комисија, која у њима даје пресек стања и оцену
спремности државе кандидата за отварање појединих преговарач
ких поглавља. Извештаји о скринингу се шаљу државама чланица
ма Европске уније и држави кандидату.
Отварање преговора – Након пресека стања током скринин
га, Европска унија доноси одлуку о отварању преговора у поједи
ном поглављу или дефинише мерила која треба претходно да буду
испуњена. Одлуку о отварању поглавља државе чланице доносе
једногласно на основу предлога Европске комисије.11) Циљ прего
вора је да се утврди на који начин ће држава кандидат да пренесе
10) Ивана Ђурић, Преговарачка поглавља 23 и 24: о чему преговарамо, ГИЗ, Београд, 2013,
стр. 16.
11) Европска комисија и Србија почеле су 25. септембра 2013. године праћење примене
правне тековине ЕУ – аналитичко испитивање, по поглављима, примене целокупног
законодавства ЕУ. Као и у суседној Црној Гори, овај процес започео је Поглављем 23 и
24 – правда, слобода и безбедност.
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и примени правне тековине ЕУ у одређеном поглављу. Преговори
се воде на основу преговарачких позиција ЕУ и државе кандида
та, које се припремају за свако преговарачко поглавље посебно, на
основу резултата скрининга. Европски савет разматра извештаје о
скринингу, процењује у којој мери је држава кандидат у сваком по
глављу спремна у погледу усклађености прописа и њиховог спро
вођења, и затим је позива да достави своју преговарачку позицију
за одређено поглавље. Држава кандидат доставља преговарачку
позицију са захтевима да тражи додатно време које ће јој бити по
требно за усклађивање прописа са правним тековинама ЕУ.12) Савет
одлуку о отварању одређеног поглавља доноси једногласно, као и
Заједничку позицију ЕУ која садржи мерила за затварање прегово
ра. Хрватска је у мерилима за затварање поглавља 23 добила њих
шест у којима се тражило праћење резултата.13) Хрватској је за ме
рила за затварање преговора требало око годину дана за једностав
нија поглавља, а око две године за већину поглавља.
Затварање преговора – За привремено затварање поглавља
је потребно да држава кандидат испуни мерила за затварање пре
говора и то на предлог Европске комисије, а уз једногласну одлуку
држава чланица. Све до потписивања Уговора о приступању по
стоји могућност поновног отварања неког од поглавља за случај да
држава кандидат донесе нове прописе који се битно разликују или
се не испуне преузете обавезе. Европска комисије континуирано
надгледа свако привремено затворено поглавље да не би дошло до
промена. Током преговора Европска комисија извештава Савет о
испуњавању преузетих обавеза државе кандидата по преговарач
ким поглављима, а такође спрема и редовне годишње извештаје о
напретку државе у процесу приступања. О току преговора редовно
се извештава и Европски парламент. Након што се сва преговарач
ка поглавља привремено затворе, Европски савет једногласно од
лучује о затварању преговора, а затим се приступа изради Уговора
о приступању.
Уговор о приступању – Нацрт Уговора о приступању израђу
ју представници држава чланица, државе кандидата и институција
Европске уније, а он садржи све што је договорено у току прего
12) Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији, Информацион
 и центар ЕУ у
Београду, Београд, 2014, стр. 12.
13) Мерила за затварање поглавља 23 у Хрватској: резултати у именовању судија и држав
них тужилаца на темељу објективних и транспарентних критеријума, затим резултати
при истрази, процесуирању и пресуђивању предмета организованог криминала и ко
рупције, али и ратних злочина, примена у пракси Закона о сузбијању дискриминације,
новог Закона о казненом поступку и новог Закона о парничном поступку, као и праћење
резултата превенције корупције.
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вора.14) Кад је текст усаглашен потребно је да буде преведен на све
службене језике Европске уније, а њих сада има 24. Пре потпи
сивања Уговора о приступању, Европска комисија даје Мишљење
о чланству и завршетку преговора, на које Европски парламент
мора да да сагласност, а Савет једногласно одлучи о прихватању
нове државе чланице. Потом следи свечаност потписивања Угово
ра о приступању. Након потписивања, Уговор о приступању про
лази процес ратификације у парламентима свих држава чланица,
Европском парламенту и у парламенту приступајуће државе. По
правилу, држава која приступа пре саме ратификације организу
је референдум о чланству. Тек након што све државе чланице и
Европски парламент ратификују Уговор, држава кандидат постаје
чланица Европске уније и то тачно на дан који је унапред одређен.

3. КЉУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ СРБИЈЕ И ЊИХОВА
УЛОГА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ
Уз повремене осцилације, нарочито од 2006. године, Србија
је успела да већину постављених рокова за правно усклађивање
националног законодавства са правом Европске уније испуни.15)
Узимајући у обзир најбољу праксу држава које су недавно поста
ле чланице, али и величину и способност српске администраци
је, Влада Србије је још 2008. године установила координациони
механизам за европске интеграције. Ова структура обухвата Коор
динационо тело, Стручну групу и 35 подгрупа подељених према
одговарајућим поглављима правних тековина. Сва ова тела коор
динирају процес приступања и имала су одлучујућу улогу у при
преми израде одговора на Упитник за стицање статуса кандидата,
као и при изради Националног програма интеграције.16) Структу
ра која учествује у процесу је флексибилно постављена, тако да је
могуће у рад укључити и друге појединце за које председавајући
процени да могу да допринесу раду у одређеној области. Коорди
национо тело је састављено од министара у чијој је претежној над
лежности одређена област европских интеграција и хармонизација
14) У случају Хрватске за ову фазу процеса, односно, од тренутка затварања преговора до
свечаности потписивања протекло је нешто више од пет месеци.
15) Блажо М. Радовић, „Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и
Србија након уговора из Лисабона'“, у Годишњак бр. 6, Факултет политичких наука, Бе
оград, 2011, стр. 354.
16) Национални програм интеграције је био први свеобухватни плански документ за прав
ну хармонизацију након кога је уследио и Национални програм за усвајање правних
тековина ЕУ.
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са правним тековинама ЕУ. Тренутно га чине 12 министара, а пред
седава премијер.17)
Стручном групом председава директор Канцеларије за
европске интеграције, а чине је председавајући 35 подгрупа, др
жавни секретари оних институција који не председавају, а значајно
је да буду представљени у структури која учествује у процесу хар
монизације. Тридесет и пет подгрупа чине основу за усклађивање
законодавства и за све активности у области европских интеграци
ја. Радом подгрупа руководи она институција која има претежну
надлежност за питања која покривају правне тековине ЕУ у тој
области. Подгрупе су прављене са намером да осликавају будућа
преговарачка поглавља и да институције координирају заједнички
рад тамо где имају надлежност.
Подгрупу за Правосуђе и основна права води Министарство
правде и државне управе и осим њих у раду те подгрупе учеству
ју и Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних
послова, Министарство регионалног развоја и локалне самоупра
ве, Министарство одбране, Министарство културе и информиса
ња, Министарство природних ресурса, рударства и просторног
планирања, Министарство здравља, Министарство рада, запошља
вања и социјалне политике, Министарство просвете, науке и тех
нолошког развоја, Министарство финансија и привреде, Агенција
за борбу против корупције, Комесаријат за избеглице, Канцеларија
за људска и мањинска права, Високи савет судства, Државно веће
тужилаца, Републички секретаријат за законодавство и Канцелари
ја за европске интеграције.
Подгрупу за Правду, слободу и безбедност води Министар
ство унутрашњих послова, а осим чланова те институције учеству
ју у раду и Министарство правде и државне управе, Министарство
спољних послова, Министарство финансија и привреде, Мини
старство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министар
ство здравља, Министарство одбране, Министарство регионалног
развоја и локалне самоуправе, Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике, Безбедносноинформативна агенција, Коме
саријат за избеглице, Републичко јавно тужилаштво, Агенција за
борбу против корупције, Републички секретаријат за законодав
ство и Канцеларија за европске интеграције. Важно је нагласити да
је постојећа координациона структура основа за формирање пре
говарачке структуре и да ће значајно помоћи потребама прегова
рачког процеса.
17) У сваком саставу овог тела су били Министри правде и унутрашњих послова.
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Мисија Србије при ЕУ у Бриселу има посебно место у ко
муникацији између Београда и Брисела на техничком, али и по
литичком нивоу. Мисија својим радом у значајној мери може да
олакша посао преговарачком тиму, како системским праћењем раз
воја правних тековина, тако и праћењем расправа које се у Бриселу
воде у вези са приступним преговорима.
Канцеларија за европске интеграције као координатор европ
ских интеграција има значајну улогу у преговарачком процесу, али
ће тежиште посла бити на самим преговарачима и радним групама
које ће водити овај процес, а пре свега припремајући преговарачке
позиције и обављајући сву комуникацију са другом страном. Пре
говори се отварају првим састанком Међувладине конференције
коју чине представници Влада држава чланица ЕУ и представници
Владе Србије. То је највише тело на коме се обично потврђују све
одлуке. Све одлуке о отварању и затварању појединих преговарач
ких поглавља доносе се и потврђују на међувладиним конферен
цијама, па је потребно да Србију на тим састанцима представља
висока државна делегација. Састав делегације је веома важан јер
он показује озбиљност и заинтересованост земље кандидата за сам
процес.
Поред институција и стручних група за процес преговора
су значајни и многи појединци као што су: премијер, министар за
европске интеграције, министар спољних послова, вођа прегова
рачког тима и сл.
Улога премијера у овом процесу је веома значајна. Преми
јер доноси кључне политичке одлуке и од његовог односа са зва
ничницима у Бриселу зависе многе активности које ће Европска
унија у одређеним фазама предузимати. Посматрајући понашање
и однос актуелног премијера према високим званичницима ЕУ, у
тренутној друштвенополитичкој ситуацији, могуће је да он лично
утиче на убрзавање процеса приступања Србије Европској унији.
Министар задужен за европске интеграције има веома зна
чајан задатак координације процеса усклађивања прописа, решава
ње домаћих проблема везаних за приступање ЕУ, помоћ вођи пре
говарачког тима у односима са другим министрима и премијером
и сл. Адекватна особа на месту министра задуженог за европске
интеграције може много да утиче на сам процес, а нарочито на нео
пходне унутрашње промене.
Министар спољних послова има задатак да увеже све ресур
се Србије у виду мреже дипломатско-конзуларних представништва
и усмери њихове активности ка јединственом циљу - пружању ди
пломатске подршке широком спектру питања везаних за приступа
ње Европској унији.
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Код вођења преговора веома је битан Вођа преговарачког
тима, као и састав преговарачког тима. Важно је и да се користи
монолитни модел преговарачког тима у коме сви чланови тима је
динствено делују да обезбеде истоветне интересе и говоре једним
гласом.18) Србија је формирала преговарачки тим на чијем челу је
Тања Мишчевић, особа која ће водити преговоре на техничком ни
воу, а преговарачки тим ће бити задужен за сва преговарачка по
главља, уз поделу посла која ће бити прецизно дефинисана. Њихов
задатак је и хоризонтални преглед целог процеса, тестирање могу
ћих решења у Бриселу, представљање Србије државама чланицама
и сл.

4. КАПАЦИТЕТИ СРБИЈЕ 
ЗА НАСТАВАК ПРЕГОВАРАЧКОГ ПРОЦЕСА
Приступање Европској унији је сложен процес који се пара
лелно одвија на неколико међусобно зависних нивоа. С једне стра
не, то је Процес стабилизације и придруживања, а с друге стране
су приступни преговори. На улазак државе у ЕУ одражавају се до
гађаји на националном и на међународном плану. На националном,
то је пре свега снага унутрашњих реформи која може у знатној ме
ри да допринесе и брзини преговарачког процеса. То је управо и
део приступног процеса на који Србија може најлакше и највише
да утиче. С обзиром да Србија не може у потпуности да контроли
ше међународно окружење, она своју позицију ипак може да ојача
изградњом добрих билатералних односа са државама чланицама, и
да на тај начин ублажи евентуалне негативне процесе. Тај пример
имамо у последњих неколико месеци у којима Србија одржава до
бре билатералне односе са више страна које имају међусобне суко
бе (САД, ЕУ, Русија везано за ситуацију у Украјини).
И поред тога, очигледно је да Србија касни у процесу европ
ских интеграција. У процес је ушла као последња и током прет
ходних петнаестак година непрестано се суочавала са значајним
унутрашњим политичким проблемима, који су утицали на то да
иако поседује капацитете, не може да крене брже ка чланству у ЕУ.
Велики терет за Србију свих ових година била су и статусна пи
тања (формирање државне заједнице, нефункционалност тих од
носа, питање статуса Косова и Метохије) која је одузела и доста
времена и политичких капацитета за процес европских интегра
ција. Иако је доста времена изгубљено потребно је да се то вре
18) Жељко Мојсиловић, „Дипломатско преговарање у функцији спољне политике државе“,
Српска политичка мисао, Београд, бр. 3/2011, стр. 233.
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ме некако надокнади. Према оцени Европске комисије Србија има
административне капацитете способне за имплементацију ССП.19)
Те административне структуре воде преговоре па морају имати по
себну структуру, знања и способности, а политичке елите морају у
потпуности стати иза договора са Европском унијом (што подра
зумева одређена знања и способности, али и политичку вољу). До
садашња искуства држава које су раније прошле овај пут показује
да ће Унија увек позитивно одговорити и бити отворена према оној
држави која добро ради свој посао на испуњавању критеријума и
разуме да тај посао ради управо себе ради, што Србија треба да
искористи.
Од земаља које приступају Европској унији се очекује да ис
пуне све услове и буду спремне за пуноправно чланство. Међутим,
и сама Унија треба да буде спремна за пријем нових чланица. Што
се тиче строгих критеријума за приступање, најпре се мора узети
у обзир чињеница да се обим усвојених прописа, у односу на који
треба ускладити домаће законодавства, повећавао током времена.
Европска унија је током деведесетих година у просеку доноси
ла преко 120 прописа годишње, узимајући у обзир само уредбе и
упутства, а не убрајајући одлуке којих је било много више.20) Да би
ово испратила Србија је донела Национални програм интеграције
Србије у Европску унију, а затим и Национални програм за усва
јање правних тековина Европске уније. Испуњеност Националног
програма интеграције је у периоду од 1. јула 2008. до 31. децембра
2012. била 88%, с обзиром да је од 1.172 планиране мере усвојено
1.030. Од тога је било предвиђено усвајање 243 закона, а усвоје
но је 201, што представља 83% испуњености плана.21) Национални
програм за усвајање правних тековина Европске уније представља
наставак Националног програма за интеграцију и обезбеђује кон
тинуит ет процеса усклађивања законодавства. За сада државни
апарат прати реализацију ових програма и усмерава своје активно
сти у складу са њима.
Ефикасност капацитета државне управе у испуњавању оба
веза у процесу приступања ЕУ и добра координација у раду тела
која учествују у том процесу (Савет за европске интеграције, Коор
динационо тело за процес приступања ЕУ са својом Стручном гру
пом и подгрупама, као и њихова сарадња са Народном скупштином
19) Тања Мишчевић, Придруживање Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009,
стр. 187.
20) Сајмон Хикс, Политички систем Европске Уније, Службени гласник, Београд, 2007,
стр. 88.
21) Буквар европских интеграција, пето измењено и допуњено издање, Влада Републике
Србије, Канцеларија за европске интеграције, Београд, 2013, стр. 26.
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и Одбором за европске интеграције) нису у потпуности праћени
резултатима на пољу комуникацијских активности о процесу при
ступања ЕУ. До скоро нису постојале целисходно дефинисане и
усклађене поруке у наступима државних званичника, координа
ција у комуникацијским активностима, јединствена платформа за
комуникацију/информисање јавности о процесу приступања, што
је умањивало значај наведене објективно позитивне слике о капа
цитетима државне управе за процес приступања ЕУ. Капацитети
постоје, али њихов рад треба ускладити у процесу планирања и
управљања спровођењем комуникацијских активности.22) Са тим
циљем је 2012. године израђена Стратегија комуникације Владе
Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европ
ској унији.
Србија у овим преговорима треба да користи систем либе
ралне теорије међувладиних односа чије је кључно становиште да
процес европских интеграција јача моћ државе тако што повећава
ефикасност међудржавног преговарања, услед постојања заједнич
ког преговарачког форума и процедура за доношење одлука, али и
јача аутономију националних политичких лидера у односу на до
маће друштвене учеснике.23) Кроз овакав систем расте и унутра
шња подршка процесима реформи без које је много теже испунити
све обавезе које Србији стоје на путу.
У процесу приступања Европској унији поставља се питање
националних интереса Србије. Достизање и заштита националних
интереса се везује за стање безбедности државе и нације, а нацио
нална безбедност управо подразумева несметано достизање, ужи
вање и развој националних вредности и извесност реализовања на
ционалних интереса, одсуство претњи по националне вредности и
интересе, као и одсуство страха да ће бити угрожени.24) С обзиром
да је заштита националних вредности и остваривање националних
интереса у надлежности националног система безбедности, држа
ва се у том погледу ослања на потенцијале своје моћи.25) Још увек
ни једна држава чланица Европске уније није спремна да на Уни
22) Стратегија комуникације Владе Републике Србије о процесу приступања Републике Ср
бије Европској унији, Влада Републике Србије, Канцеларија за европске интеграције,
Београд, 2012, стр. 12.
23) Дејана Вукчевић: „Допринос либералне теорије међувладиних односа у изучавању про
цеса европске интеграције“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Бео
град, бр. 1/2011, стр. 327.
24) Саша Мијалковић, Жељко Никач: „Заштита националних интереса Републике Србије у
процесу европских интеграција“, Српска политичка мисао, 4/2012, Београд, 2012, стр.
273.
25) Више у – Радослав Гаћиновић: Безбедносна функција државе, Институт за политичке
студије, Београд, 2012.
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ју пренесе свој суверенитет у области безбедности. Институције
Европске уније из области безбедности и одбране представљају
органе координације међу државама чланицама и није ни на по
молу стварање заједничке европске војске, безбедносних служби,
полиције, нити било ког другог органа безбедности који би припа
дао Европској унији. Поред тога, већина држава чланица Европске
уније је уједно и чланица НАТО и своју безбедност више везују за
ту организацију него за Европску унију. Већина политичких чи
нилаца и део стручне јавности у Србији противи се прикључењу
НАТО, што безбедносну интеграцију Србије Европској унији чи
ни сложенијом него што је био случај са другим државама које су
постале чланице Европске уније. Ипак, Србија је, у области без
бедности, створила услове за приступање Европској унији, пошто
постоји адекватан правни оквир за ангажовање наших снага одбра
не и других снага у оквиру заједничких операција Европске уније.
Поред тога, на плану унутрашње безбедности, безбедности грани
ца, полицијским процедурама за сарадњу и размену информаци
ја, Србија је испунила све стандарде и са пуним правом се може
рећи да је по том питању чак испред неких пуноправних чланица
Европске уније.26)
Да би садашњи напори дали још боље резултате потребно
је наставити развијати висококвалитетну преговарачку структуру,
остварити позитивну синергију и унети потпуно нову вредност у
целокупан поступак. У Србији је стварање структура за управља
ње процесом европских интеграција започело након Самита у Со
луну, када је државама западног Балкана понуђена јасна европска
перспектива. Многа министарства су у том периоду започела про
јекте за развој капацитета и усклађивање са правним тековинама
ЕУ.27) Развој капацитета за управљање процесом европских инте
грација је 2005. године Европска комисија оценила као довољан за
отпочињање преговора о Споразуму о стабилизацији и придружи
вању. Тада је основан Савет за европске интеграције, успоставље
но Координационо тело за процес приступања Европској унији,
као и Стручна група Координационог тела. Важан корак у инсти
туционализацији овог процеса представља и формирање Одбора
за европске интеграције Скупштине Републике Србије. Централ
на институција за координацију и управљање процесом европских
26) Зоран Драгишић, „Процес европских интеграција и национална безбедност Србије“,
Српска политичка мисао, 2/2013, Београд, 2013, стр. 184.
27) Министарство науке Србије и Правни факултет Универзитета у Београду од 2005. годи
не заједнички раде на пројекту „Правни капацитети Србије за европске интеграције“.
Више у: Стеван Лилић, Правни капацитети Србије за европске интеграције, Правни
факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
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интеграција је Канцеларија за европске интеграције, која обавља
стручне, административне и оперативне послове и послове за по
требе Владе који су повезани са координацијом интеграција. Осим
Канцеларије за европске интеграције као централне институције
на нивоу Владе, у органима државне управе основане су Једини
це за европске интеграције, које обезбеђују да сви органи буду на
адекватан начин укључени у активности из њиховог делокруга ко
је се односе на процес придруживања. Са јединицама у којима се
обављају послови европских интеграција, Канцеларија остварује
интензивну сарадњу на хоризонталном и вертикалном нивоу. У не
ким министарствима, послови европских интеграција се обављају
у оквиру јединица које се баве међународном сарадњом, док у дру
гим капацитети ових јединица нису довољни за обављање све зах
тевнијих послова европских интеграција. Стога је неопходно јача
ње капацитета јединица за европске интеграције у свим органима
државне управе, кроз интензивно стручно усавршавање и развој
запослених у њима. Такође, неопходно је формалноправно уре
дити механизме координације и сарадње структура за управљање
процесима европских интеграција и реформе управе и обезбедити
њихову повезаност и интегрисаност, пошто ови комплексни про
цеси углавном зависе од иницијативе и способности руководилаца
и службеника у органима.28)
Све наведено указује да Србија има капацитете да убрза пре
говарачки процес, развије систем и административне структуре и
прилагоди се правилима које је Европска унија поставила пред зе
мље кандидате за чланство. Потребно је наставити развијати свест
људи и ангажовати најбоље кадрове које Србија има да буду воде
ћи у свим структурама које учествују у процесу.
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Zeljko P. Mojsilovic
NEGOTIATING CAPACITIES OF THE REPUBLIC
OF SERBIA IN THE PROCESS OF EU ACCESSION
Resume
It is obvious that Serbia is late in EU integration process. It en
tered it among last countries, and during past 15 years Serbia was con
stantly facing signific ant internal political problems influencing the
way towards EU membership, although it has capacities. Serbia entered
Stabilization and Association Process in October 2000, and first binding
relation with EU was established in 2008 with the signing of Stabiliza
tion and Association Agreement and the Interim Agreement on Trade
and Trade - Related Matters. After Serbia applied for EU membership
as candidate in December 2009, European Council gave mandate to the
European Commission in November 2010 take position on this appli
cation. Commission recommended the Council to grant the candidate
status for membership, taking into account the progress achieved so far.
At the European Council Summit held on June 28, 2013, it was decided
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to open negotiation process for EU membership. With periodic oscilla
tions, particularly since 2006 Serbia managed to fulfill most of the dea
dlines for harmonization of national legislation with the EU legislation.
In 2008, Serbian Government established coordination mechanism for
EU integration. This structure includes Coordination body, Expert Gro
up and 35 sub-groups divided in accordance with relevant chapters of
the acquis. All of these bodies coordinate accession process and played
decisive role in preparation of answers for the Questionnaire for can
didate status, as well in development of National Integration Program.
The Coordination body is composed of Ministers mainly in charge of
certain areas of European integration and harmonization with EU acqu
is. Beside the central institution at Governmental level – European In
tegration Offic e, Units for European Integrations are established within
state administration authorities in order to provide that all state bodies
are adequately included in association process activities related to their
competencies. For this reason it is necessary to strengthen capacities of
the Units for European Integrations in all state administration authori
ties by intensive advanced training and professional development. It is,
also, necessary to formalize and legalize mechanisms for coordination
and cooperation between structures managing process of European in
tegrations and management reforms; and, provide their interconnecti
vity and integration due to the fact that all of these complex processes
depend mostly on initiative and capability of managers and employees
in state authorities. All above mentioned indicate that Serbia has capa
city to speed up the negotiation process, develop system and admini
stration structures and adapt to rules and regulations posted to candidate
countries by the EU. It is necessary to continue with awareness raising
and engaging best human recourses that Serbia has in order to enable
them to be leading in all structures that are participating in the process.
Key words: accession process, negotiations, European integrations, European
Union, European Commission
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ПОЛИТИКА ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ: КОНЦЕПТ, НАУЧЕНЕ
ЛЕКЦИЈЕ И СЛУЧАЈ СРБИЈЕ
Сажетак
Процеси у Европи након хладног рата пружили су јединстве
ну прилику државама чланицама Европске уније (ЕУ) да обликују
европски поредак. То није било који поредак, већ поредак европ
ских држава, који је не само географски већ и нормативно одређен.
Он се успоставља преко међународних установа кроз које се врши
дифузија и институционализација начела, норми и правила ЕУ као
међународног друштва. Предмет овог истраживања је настанак и
развој политике проширења ЕУ као међународног режима наста
лог у оквиру ЕУ. Циљ истраживања је објашњење како се ова по
литика, са стеченим искуствима и наученим лекцијама, развијала
на такав начин да свој најформализованији и најсложенији облик
добија у случајевима оних коју су последњи у низу проширења – у
овом моменту држава Западног Балкана и Турске.
Наведена теза се истражује у теоријским оквирима енглеске
школе међународних односа и теорије режима, као најподеснијих
за објашњење настанка политике проширења, као и социјалног
конструктивизма, који указује на начине и правце његовог разво
ја. У методолошком смислу, дедукцијом и анализом се користимо
када из постојећег сазнања и искуства о природи ЕУ као међуна
родног друштва изводимо тезе о политици проширења, као једној
од међународних установа насталих у оквиру Уније, док се индук
цијом, синтезом и генерализацијом користимо приликом извођења
теза о последицама искустава и научених лекција ЕУ из досада
шњих проширења.
У раду се најпре објашњава теоријска утемељеност полити
ке проширења, њен реалистички и нормативистички аспект, а за
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тим развој ове политике применом социјалног конструктивизма.
Научене лекције, које постају део знања и „учења“ Европске уније
у области проширења наводе се у последњем делу рада.
Кључне речи: међународно друштво, међународни режим, Eвропска
унија, политика проширења, научене лекције, Западни
Балкан.

1. ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ
ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Да је Бери Базан у праву када наводи да енглеска школа,
структурални реализам и теорија режима најбоље објашњавају на
станак и развој међународног друштва најбоље показује пример
Европске уније.1) Европа је још у 15. веку била место настанка ме
ђународног система, кога карактерише постојање држава или не
зависних политичких јединица које остварују значајну узајамну
интеракцију и који у свом деловању узимају у обзир и деловање
других актера.2) Узајамна интеракција држава у Европи, која ука
зује и на одређени степен међузависности, укључивала је рат, ди
пломатију, трговину, кретање људи и идеја и настанак заједничких
установа које су водиле настанку међународног друштва. По Хе
длију Булу међународно друштво настаје онда када „група држава,
свесна одређених заједничких интереса и вредности ствара дру
штво у коме су његови чланови – субјекти обавезани заједничким
скупом правила у међусобним односима и деле установљавање за
једничких установа”.3) С обзиром да се ово друштво ствара у окви
рима анархичног међународног система Бул га назива и „анархич
но друштво“. Појам анархије, схваћен као непостојање врховног
ауторитета, међутим, уводи у анализу и становишта социјалног
конструктивизма, као и рационалног избора, у смислу да државе,
као главне јединице међународног система, као самопомоћ могу
изабрати сарадњу (Гласер), односно могу створити одређена наче
ла, норме, правила и процедуре којима би се руководили у међу
собним односима. Стварања ових начела, норми, правила и проце
дура даље нас води разматрању концепта међународног друштва и
1) Barry Buzan, “From international system to international society: structural realism and re
gime theory meet the English School”, International Organization, Cambridge University
Press, Vol. 47, No. 3, 1993, стр. 352.
2) Исто, стр. 331.
3) Hedley Bull, The Anarchical Society, Palgrave Macmillan, third edition, 2002, стр. 13.
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установа, као и теорије режима, као најбољег модела разматрања
политике проширења ЕУ.
Према Кристијан Ројс Смиту међународне установе мо
гу бити конститутивне, фундаменталне и установе у специфич
ним областима сарадње тј. међународни режими. Конститутивне
структуре као темељне установе међународног друштва укључују
конститутивне вредности које дефинишу шта чини легитимног ак
тера и које су њихове легитимне акције. Фундаменталне установе
обухватају основна правила праксе која дефинишу како би државе
требало да решавају своје конфликте, координишу узајамне одно
се и олакшавају коегзистенцију. На крају, установе у специфичним
областима тј. међународни режими су оне које обухватају основне
институционалне праксе које постоје у одређеним областима ме
ђудржавних односа. Конститутивне, фундаменталне и установе
у специфичним областима су хијерархијски уређене тако да кон
ститутивне структуре условљавају фундаменталне установе, док
фундаменталне установе условљавају међународне режиме.4) Ме
ђународно друштво се, у вези са теоријом режима, може посматра
ти као мрежа режима, односно као „режим режима“ – који пружа
политички и правни темељ на коме читава структура почива.5)
У складу са претходно наведеним, а ради разматрања нашег
истраживачког питања, ЕУ се може посматрати као међународно
друштво у оквиру кога постоје бројни режими, између осталог и
политика проширења. Иако се настанак режима углавном везује
за поједине области попут трговинских односа, енергетике, нукле
арног разоружања или животне средине, политика проширења ЕУ
представља специфично поље уређености односа Уније са држа
вама изван Уније за које постоји обострана сагласност да треба да
постану њене чланице. Имајући у виду Краснерову дефиницију
тога шта чини међународни режим – начела, норме, правила и про
цедуре6) – основна начела на којима почива политика проширења
садржана су у самој природи Уније, као друштва демократских др
жава, тржишне привреде и мултилатерализма. Основне норме на
4) Christian Reus-Smith, “The Constitutional Structure of International Society and the Nature
of Fundamental Institutions”. International Organization, Cambridge University Press, Vol
51, No. 4, 1997, стр. 559.
5) Kim Moonhawk, Barry Buzan, “From international system to international society: structu
ral realism and regime theory meet the English School”, International Organization, Vol. 47,
No. 3, 1993, преузето са http://www.olivialau.org/ir/archive/buz2.pdf, 21. јун 2014. године.
6) Stephen D. Krasner, “Structural causes and regime consequences: regimes as intervening va
riab les“, International Organization, Cambridge University Press, Vol. 36, No. 2, 1982, стр.
186.
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којој она почива су условљавање и диференцијација, док су прави
ла и процедуре детаљно разрађена.
Према Јангу међународни режими могу настати на један од
три начина: спонтано, преговарањем и наметањем. Имајући у ви
ду њихове карактеристике, политика проширења се може сврстати
у групу режима насталих преговарањем, које карактерише стални
напор у постизању сагласности око главних одредби режима, екс
плицитан пристанак оних који у њему учествују, као и формални
израз његових резултата. Испреговарани режими могу бити кон
ституционални, када они на које се режим односи учествују ди
ректно у преговорима о његовом формирању, и легислативни, када
они на које се режим односи не учествују директно већ су само
представљени у преговорима око формирања режима.7) Имајући у
виду да у преговарању у оквиру процеса приступања Европској
унији, државе кандидати не могу преговарати о самој суштини на
чела, норми, правила и процедура које се на њих односе већ само о
роковима и начинима њиховог усвајања и примене, политику про
ширења можемо дефинисати као испреговарани легислативни ме
ђународни режим, који тежи да има свеобухватну форму.
Као и сваки испреговарани међународни режим, политика
проширења је производ сагласности држава чланица око интереса,
идентитета и правила односно сврхе и начина на који се она при
мењује, због чега се њена природа може спознати једино у истра
живању нормативистичког и реалистичког аспекта њеног настанка
и развоја. Као својеврсни друштвени конструкт њеном развоју ће
се касније приступити са становишта социјалног конструктивизма.

2. НОРМАТИВИСТИЧКИ И РЕАЛИСТИЧКИ АСПЕКТ
ПОЛИТИКЕ ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Теорија режима омогућава нам да у политици проширења
помиримо нормативистички елемент енглеске школе и реалистич
ки елемент структуралног реализма. Будући да се међународним
установама успоставља одређени поредак, политика проширења
значи и дифузију, институционализацију и интернализацију њених
основних начела, норми, правила и процедура у ширем окруже
њу. Циљ проширења је, у том смислу, успостављање не било ког
поретка, већ европског поретка заснованог на начелима демократ
ског либерализма, тржишне привреде, мултилатерализма и норма
7) Oran Young, “Regime Dynamics: the rise and fall of international regimes“, International
Organization, Cambridge University Press, Vol. 36, No. 2, 1982, стр. 283.
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ма условљавања и диференцијације. Формално, ова начела и нор
ме утемељене су у члану 49 (у вези са чланом 2) консолидоване
верзије Уговора о ЕУ који наводи да свака европска држава може
постати чланица ЕУ уколико поштује и промовише вредности на
којима је утемељена – поштовање људског достојанства, слободе,
демократије, једнакости, владавине права и поштовања људских
права укључујући мањинска права. Такође, Уговор наглашава да
су ове вредности заједничке за државе чланице у друштву у којем
преовлађују плурализам, недискриминација, толеранција, правед
ност, солидарност и једнакост између жена и мушкараца. Поред
тога, члан 49 Уговора о ЕУ садржи одредницу по којој се „услови
квалификованости“ (conditions of eligibility) морају узети у обзир
приликом одлучивања о пријему у чланство ЕУ.8) Ови услови од
носе се на тзв. Копенхашке критеријуме (политички, економски и
правни) које је 1993. године усвојио Европски савет.
Такође, један од услова који се односи на Унију је њен „ап
сорпциони капацитет“ што значи да је услов за даља проширења
да она не угрожавају достигнути степен интеграције Уније. Ово
питање се стално појављује, још од приступања из 1995. године, а
врхунац достиже приликом разматрања проширења на државе За
падног Балкана и Турску. На Европском савету у Мадриду 1995.
године наглашен је значај административних капацитета држава
кандидата за спровођење правних тековина ЕУ, док је у оквиру
Процеса стабилизације и придруживања покренутог 1999. године
за државе Западног Балкана додат и услов сарадње са Међународ
ним кривичним трибуналом за бившу Југославију, регионалне са
радње и добросуседских односа.
Норма условљавања значи да ће сваки прелазак у следећу
фазу приступања захтевати испуњеност претходно датих критери
јума, док норма диференцијације значи да ће се свака држава кан
дидат оцењивати посебно, у складу са својим достигнућима. Об
новљени консензус о проширењу који је Европски савет одобрио у
децембру 2006. године потврдио је наведене норме, као и нужност
консолидације преузетих обавеза, боље комуникације и постојања
способности ЕУ да интегрише нове чланице.9)
Овде је битно направити разлику између два виђења појма
проширења ЕУ. Према Шимелфенигу политика проширења ЕУ
8) Консолидована верзија Уговора о Европској унији и Уговора о функционисању Европ
ске уније. Преузето са http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm, 22.
јун 2014. године.
9) Савет ЕУ. Проширење. Преузето са http://www.consilium.europa.eu/policies/enlarge
ment?lang=en, 22. јун 2014. године.
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представља „процес постепене и формалне хоризонталне институ
ционализације“,10) док према Ани Фабер проширење означава сам
чин приступања нових чланица Унији који не мора нужно да завр
ши хоризонталном институционализацијом. 11)
Из наведеног се може поставити питање: да ли се ЕУ ши
ри чак иако не дође до формалног чина приступања чланству? По
Фаберовој, ЕУ се шири само онда када дође до формалног проши
рења чланства ове Организације. Шимелфенг, са друге стране, у
својој дефиницији не говори о организационој димензији проши
рења Уније већ о „хоризонталној институционализацији“ што зна
чи да проширење не мора да подразумева чланство у Унији већ се
она може вршити и кроз међународне споразуме попут споразума
о стабилизацији и придруживању које Унија закључује са држава
ма Западног Балкана или придруживању и слободној трговини које
закључује у склопу своје суседске политике.
Уколико процес проширења посматрамо као процес успо
стављања европског поретка (хоризонталне институционализаци
је) онда би кључну улогу имао дугогодишњи процес преговарања о
постизању ових споразума односно чланству у коме се врши тран
сфер, интернализација и примена начела, норми, правила и про
цедура режима. У том смислу би нпр. и политика суседства ЕУ
представљала део политике проширења.
Географска усмереност политике проширења, као и поли
тике суседства и њој комплементарних иницијатива, које као циљ
имају успостављање и проширивање европског поретка указују на
то да не смемо занемарити ни реалистичку димензију ових поли
тика која уважава геополитичке и геоекономске интересе држава
чланица Уније. Источна проширења, као и проширење на Западни
Балкан и случај Турске, стављају у центар пажње питања „Шта
је то европска држава?“ и „Која је то следећа европска држава на
коју ће се извршити трансфер вредности, идентитета и интереса
Уније?“. Неки аутори тврде да је политика проширења служила
као главно средство одржавања стабилности и безбедности широм
Европе, што називају још и „геополитичким аргументом за про
10) Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeir, “Theorizing EU enlargement: research focus,
hypotheses, and the state of research”, Journal of European Public Policy, Routledge, Lon
don, Vol. 9, No. 4, August 2002, стр. 500.
11) Anne Faber, “The effects of enlargement on the European polity: State of the art and theo
retical and methodological challenges”, Enlarging the European Union: Effects on the new
member states and the EU, (Graham Avery, Anne Faber, Anne Schmidt, eds.), Trans European
Policy Studies Association, Brisel, 2009, стр. 20-21.
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ширивање“.12) Такође, несумњиво је да се одређивање тога шта је
европска држава, поред геополитичког, врши и у контексту иден
титета тј. у односу на „другог“ односно Русију, што показују слу
чајеви криза у Украјини и Молдавији.
У реалистичкој аргументацији, политика проширења се мо
же посматрати и као политика обуздавања која је постојала у време
хладног рата и коју су спроводиле Сједињене Америчке Државе,
заједно са државама чланицама Европске заједнице, према Совјет
ском Савезу. Ова сличност се данас, више него икад након хладног
рата, показује на кризи у Украјини и прокламованом страху ис
точноев ропских и Балтичких држава од руског утицаја и мешања.
Политика обуздавања спроводила се „тврдим и меким“ средствима
односно војним и економским мерама (улагање новца кроз Мар
шалов план и стационирање НАТО војних снага у Европи) како
се не би дозволило ширење утицаја СССР изван „гвоздене завесе“
кроз освајање власти од стране комунистичких партија у државама
 ија може се препознати у
попут Италије и Грчке.13) Слична ситуац
чињеници да су све државе Источног проширења постале чланице
НАТО, да је формиран низ финансијских инструмената за пружа
ње помоћи државама кандидатима и суседима, као и да ЕУ пружа
прикривену или јавну подршку проевропским политичким парти
јама у појединим државама Западног Балкана и Источног партнер
ства и предузима војне интервенције у појединим државама сусед
ске политике.

3. РАЗВОЈ ПОЛИТИКЕ ПРОШИРЕЊА ИЗ УГЛА
СОЦИЈАЛНОГ КОНСТРУКТИВИЗМА
Конструктивизам је социолошка теорија која се бави одно
сом агената и структуре при чему се, за разлику од неолиберали
зма и неореализма, акценат ставља на агента а не структуру. Према
овом становишту свет је друштвено конструисан и значења мате
ријалне стварности не могу се одвојити од интерпретација и идеја,
као ни колективног знања. Колективно учење пружа допринос ре
конструкцији света и његовој трансформацији.
У овој теоријској парадигми установе су друштвене чињени
це које утичу на формирање идентитета и интереса актера. Алек
12) The future of EU enlargement, Hous e of Lords, European Union Committee, 10th Report of
Session 2012-13, Authority of the House of Lords, 2013. стр. 10-1. Преузето са http://www.
publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeucom/129/129.pdf, 19. јун 2014. године.
13) Ian Beyers, The European Politics, Palgrave MacMillan, 2008, стр. 14.
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сандар Вент, на пример, дефинише међународне установе као „ре
лативно стабилан скуп или „структуру“ идентитета и интереса“14)
која је често кодификована кроз формална правила и норме и која
има мотивациону снагу само у склопу социјализације и учешћа ак
тера у „колективном знању“. Оран Јанг разматра међународне ре
жиме као друштвене конструкте који се развијају и еволуирају.15)
У овом развоју кључан значај имају искуства, идеје, знања, сврхе
и учење који, међутим, никад нису неутрални у односу на утицај
који режим има на интересе чланица.16)
Значење политике проширења није увек било дефинисано
већ се обликовало на темељу интереса и праксе држава чланица
и Заједнице/Уније као целине. Обликовање односно развој поли
тике проширења одвијао се кроз процес постизања сагласности
око тога ко су главни актери система, шта су њихови интереси,
како су односи међу њима организовани и регулисани, и шта пред
ставља легитимно понашање. На тај начин дефинисана су начела,
норме, правила, процедуре и праксе политике проширења који се
формирао као испреговарани међународни режим. Успостављање
европског поретка, као сврха режима проширења, остваривала се и
остварује се кроз процесе дифузије, институционализације, интер
нализације и социјализације субјеката ове политике.17)
Што се тиче норме условљавања, до настанка светских фи
нансијских институција након Другог светског рата и дефиниса
ња њихових правила за пружање помоћи она није имала форма
лизовано значење. Тек са формулисањем услова по којима се за
испуњење одређених циљева пружа адекватна награда, као и са
формалним дефинисањем тих циљева односно критеријума може
мо говорити о норми условљавања као телеолошки и нормативно
одређеној категорији. Једном успостављене категорије имају исту
снагу као и материјални извори моћи односно ови идеациони фак
тори могу натерати другу државу или актера да ради оно што иначе
не би радио, путем успостављања онога што чини легитимно пона
шање односно обликовањем идентитета, интереса и понашања.18)
14) Alexander Wendt, Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics,
стр. 10. Преузето са http://www.labmundo.org/disciplinas/WENDT_anarchy_is_what_sta
tes_make_of_it.pdf, 23. јун 2014. године.
15) Oran Young, „Regime Dynamics: the rise and fall of international regimes“, International
Organization, Cambridge University Press, Vol. 36, No. 2, 1982, стр. 278.
16) Исто, стр. 292.
17) Michael Barnett, „Social Constructivism“, у The Globalization of World Politics (John Baylis,
Steve Smith, Patricia Owens, eds.), Oxford University Press, sixth edition, 2013, стр. 163.
18) Исто, стр. 161
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Најбољи случај деловања ове тзв. „меке моћи“ је транзиција држа
ва Централне и Источне Европе и Западног Балкана.
Три основна нивоа које политика проширења обликује су:
нормативни (у погледу вредности које државе кандидати морају
да усвоје), функционални (у погледу стварања јаких институција
и административних капацитета како би се стекла способност за
испуњавање обавеза из чланства) и реалполитички (геополитички
интерес и интереси појединих држава чланица).19) Политика про
ширења, заједно са нормом условљавања, тежи ка формирању за
једничког идентитета држава кандидата са државама чланицама
односно Унијом као заједницом вредности, идентитета и интереса.
Њена тежња је стварање таквих институционалних механизама ко
ји ће одржавати ове вредности и интересе и одупрети се сваком
покушају успостављања другачијег поретка. Ово се на најбољи на
чин постиже кроз чланство у НАТО и самој Унији, или кроз уго
ворне односе попут оних о придруживању и слободној трговини.
Своју најсложенију и најформализованију фазу процес про
ширења ЕУ достиже на случајевима Западног Балкана и Турске,
будући да научене лекције постају саставни део процеса развоја и
унапређења политике проширења.

4. НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СЛУЧАЈ СРБИЈЕ
До 2014. године чланство ЕУ је шест пута повећавано (1973,
1981, 1986, 1995, 2004, 2007 и 2013. године) и данас броји 28 др
жава чланица. Досадашња искуства потврђују Шимелфенигову
тврдњу да „вероватноћа усвајања правила расте са кредибилношћу
претњи и обећања које су део условљавања“.20) До сада се потврђи
вала и тврдња да је обећање интеграција у ЕУ политички „лепак“
који је до сада држао Балкан заједно, али да овај „лепак“ успе
шно држи само ако су обећања опипљива и конкретна.21) Уговори
о оснивању Европске заједнице за угаљ и челик и Европске еко
номске заједнице нису садржале вредносне одреднице приступања
19) Othon Anastasakis, “The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards a more
pragmatic approach”, Southeast European and Black Sea Studies, Routledge, London, Vol. 8,
No. 4, 2008, стр. 372.
20) Frank Schimmelfennig and U. Sedelmeier, „Governance by conditionality: EU rule transfer to
the candidate countries of Central and Eastern Europe“, Journal of European Public Policy,
Routledge, London, Vol. 11, No. 4, 2004, стр. 674.
21) H. Grabbe, G. Knaus and D, Korski, Beyond Wait-and-See: The way forward for EU Balkan
Policy, European Council on Foreign Relations/21, Policy Brief, мај 2010. године, стр. 2.
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чланству већ само географску тј. да се ради о европској држави.22)
Уношење вредносних елемената може се наћи већ 1962. године у
Извештају Биркелбах који је сачињен поводом захтева Шпаније, у
којој је у том моменту владала Франкова диктатура, за чланство у
Европским заједницама (ЕЗ). Овај Извештај односио се на зајед
ничке вредности држава чланица, као и на приступне критеријуме
Савета Европе (владавина права, људска права и основне слободе)
како би нагласио да државе чије владе немају демократски легити
митет и чији народи не учествују у одлукама владе не могу да оче
кују да буду примљени у круг народа које су оформиле Европске
заједнице.23)
Шпанија и Португалија су постале чланице ЕЗ 1986. године,
док је пре њих, 1. јануара 1981. године, чланица постала Грчка као
демократија која је успостављена након свргавања диктатуре 1974.
године. Иако је у оба случаја, у складу са Биркелбаховим извешта
јем, било неопходно извршити политичке и економске реформе,
формализовање ових услова десило се тек 1992. године са Угово
ром из Мастрихта и Копенхашким критеријумима. Проширења
од 1995. године нису подразумевале велике промене будући да су
све државе овог проширења већ биле чланице Европске заједнице
за слободну трговину (EFTA) и биле прилагођене у политичком и
економском смислу.
Најважније лекције за будућа проширења ЕУ је стекла из
проширења на исток 2004. и 2007. године. Једна од њих, која ће
имати највећег утицаја на државе Западног Балкана и Турску, је да
није довољно да држава кандидат формално преузме правне теко
вине ЕУ, већ да је много више пажње потребно посветити њеној
примени. Проширења на Бугарску и Румунију 2007. године отво
рила су и питање тумачења испуњености Копенхашких критери
јума од стране Европске комисије, будући да ове државе нису у
стриктном смислу задовољавале услове административних капа
цитета, као ни правосуђа и борбе против корупције. За ове државе
је касније успостављен јединствени постприступни механизам –
Механизам за сарадњу и верификацију који, међутим, може дове
сти до њиховог осећаја да представљају „периферију“ и да немају
једнак статус унутар Уније. Проширења на Бугарску и Румунију
указала су и на то да пре пријема у Унију начињене реформе у
22) Frank Schimmelfennig, The Normative Origins of Democracy in the European Union: To
wards a Transformationalist Theory of Democratization, National Centre of Competence in
Research (NCCR): Challenges to Democracy in the 21st Century, Working Paper No. 39,
December 2009, стр. 3.
23) Исто, стр. 13.
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држави кандидату морају бити неповратне и стварне, како се због
њихове нестабилности не би угрозило функционисање саме Уни
је. Како би се отклонило понављање ових грешака ЕУ је унела низ
заштитних механизама у процесе преговарања са државама Запад
ног Балкана. Најпре је преговарачко поглавље „Правосуђе и уну
трашњи послови“ у преговорима са Хрватском подељено на два
поглавља 23 - правосуђе и основна права и 24 – правда, слобода и
безбедност, а затим је у оквиру преговора са Црном Гором реше
но да се ова поглавља отварају међу првима и затварају међу по
следњима како би се омогућио максималан временски период који
је потребан за усвајање и примену хармонизованог законодавства.
Такође, у случају Хрватске први пут је унет механизам тзв. мерила
за отварање и мерила за затварање преговарачких поглавља, док
су у случају Црне Горе у преговарање за поглавља 23 и 24 унета и
тзв. прелазна мерила. Све ово важи и за Србију од које ће се, по
ред наведеног, захтевати и „да извештава о напретку који постиже
у испуњавању мерила, између осталог достављањем поузданих и
упоредивих статистичких података о спровођењу реформи... и да
настави да редовно пружа детаљне, писане информације о напрет
ку у усаглашавању са правним тековинама и њиховом спровођењу,
чак и након привременог затварања поглавља“.24)
Испуњеност услова ће зависити и од сваке од држава члани
ца појединачно, у зависности од њених специфичних проблема са
државама кандидатима, због чега решавање појединих билатерал
них питања између држава чланица и држава кандидата предста
вља следећу значајну лекцију за Унију.25) Наиме, државе чланице
попут Грчке, Мађарске или Словеније користиле су и користе своје
чланство у Унији да реше неке од својих билатералних проблема са
државама кандидатима у своју корист. Приступање Р. Македоније
Унији зависиће у великој мери од решавања спора око имена ове
државе са Грчком, због чега је Грчка је у први план ставила услов
остваривања добросуседских односа приликом одлучивања о при
јему. Имајући у виду интерес Мађарске и Румуније према свом
становништву које живи изван њихових територија, ове земље као
услов у први план стављају заштиту мањинских права. Србија је
ово искуство имала приликом добијања статуса кандидата у марту
24) Састанак на нивоу министара на коме се отвара међувладина конференција о приступа
њу Републике Србије Европској унији, Општа позиција, 2013, стр. 13-14. Преузето са
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracki_okvir.pdf, 25.
јун 2014. године.
25) Othon Anastasakis, “The EU’s political conditionality in the Western Balkans: towards a more
pragmatic approach”, Southeast European and Black Sea Studies, Routledge, London, Vol. 8,
No. 4, 2008, стр. 372.
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2012. године када је захтев Румуније био да Србија пружи гаранци
је за побољшање статуса румунске мањине и влашке етничке гру
пе, при чему је у Бриселу 1. марта те године потписан и Протокол
о правима румунске мањине, након чега је Србија добила статус
кандидата. Такође, спор Словеније и Хрватске око границе на мо
ру додатно је заоштрио услов остваривања добросуседских односа
и решавања свих спорних граничних питања, пре уласка у Унију.
Приступање Кипра допринело је искуству Уније да није пожељно
уносити билатералне спорове - граничне, етничке или неке дру
ге – у Унију, већ да се ова питања морају решити пре приступања
Унији, будући да је ова држава блокирала 10 од 35 преговарачких
поглавља са Турском.
У досадашњем искуству билатералних спорова оформила
су се два становишта на који начин се ова питања могу решавати.
Једно је да се она решавају изван механизма политике проширења
Уније (у решавању спора око имена између Р. Македоније и Грчке
УН имају активну улогу; решавање судским путем, као на пример
у тзв. Icesave случају или арбитражом као у случају решавања спо
ра између Хрватске и Словенија око границе на мору). Друго се
односи на уношење решавања билатералних питања у сам прего
варачки процес, као што је случај са повезивањем питања Косова
и Метохије са преговарачким поглављем 35 – остало и читавим
процесом приступања Р. Србије ЕУ.
Искуство пријема Кипра у ЕУ има посебан значај за Србију
са аспекта целовитости територије државе кандидата. Наиме, ис
куство које ЕУ има из прикључења Кипра је да се у чланство више
неће примити ниједна држава која има подељену територију и не
решене етничке конфликте, мада се у одређеним стратешким усло
вима, посебно у односу ЕУ-Русија, ова лекција нарушава или дође
до њеног флексибилнијег тумачења. Ипак, у овом моменту, после
дице пријема Кипра огледају се у условљавању Србије да постиг
не свеобухватни правно обавезујући споразум са „Косовом“ пре
приступања Унији. Праћење нормализације односа између Србије
и Косова биће у надлежности ЕК и Високог представника, који ће
извештавати Савет најмање два пута годишње.26)
На крају, новина услова који се односе на Србију огледа се
и у обезбеђивању опште равнотеже у погледу напретка преговора
у оквиру свих поглавља, јер у супротном Европска комисија може
26) Састанак на нивоу министара на коме се отвара међувладина конференција о присту
пању Републике Србије Европској унији, Општа позиција, 2013, стр. 4. Преузето са
http://www.seio.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracki_okvir.pdf, 25.
јун 2014. године.
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препоручити да се не отварају/затварају друга преговарачка погла
вља док се та неравнотежа не отклони. Постизање ове равнотеже
односи се пре свега на напредак у поглављима 23, 24 и 35, за која
се очекује да ће међу првима бити отворена и последња затворена.
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Marina T. Kostic
EUROPEAN UNION ENLARGEMENT POLICY: 
CONCEPT, LESSONS LEARNED
AND THE CASE OF SERBIA
Resume
By considering the European Union as an international society
and enlargement policy as one of the international regimes created un
der its auspices, we pointed out the adequacy of the theoretical frame
works of the English school of international relations and regime theory
for the explanation of realistic and normative aspects of this policy. The
purpose of this policy is presented as the pursuit for the establishment
of European order, on the one hand, and a desire to “contain” Russia’s
influence in the region, on the other. The conjunction of these two inte
rests, as well as the interest of EU for its consolidation after eastern en
largement, will shape attitude towards the Western Balkans and Turkey,
but also neighborhood policy.
On the other hand, we used the social constructivism theory to
explain the evolution of the enlargement policy by gain ing new expe
riences and knowledge from previous enlargements. Past experiences
and “lessons learned” from EU enlargements have led it to a strict in
terpretation of the applicable requirements, inexistence of shortcuts on
the road to the EU for countries of the Western Balkans, and the con
stant demands for providing evidence that these countries have made
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the political, legal and economic reforms irreversible and real. There is
no doubt that the mistakes made in previous enlargements have impact
on public opinion of the EU member states and the strict adherence to
the given criteria is one of the mechanisms of its stabilization. Exces
sive formalization, complexity and insistence on strict fulfillment of
the criteria are the result of the evolution of the enlargement policy as
an international regime and the way to create a breathing space for the
Union to consolidate itself. This process, however, can lead the candi
date countries to serious problems and delays in implementing reforms
and declining support for European integration. Another challenge to
the leaders of the EU member states will be how to achiev e the pro
mised perspective of the Western Balkan countries, which are so far
the poorest countries aspiring to membership in the Union, as well as
Turkey, which is a country with enormous economic and demographic
potential, without, at the same time, compromising support to the EU
enlargement.
Finally, it can be concluded that countries endorsed by the possi
ble future enlargement of the Union, and particularly Serbia, are facing
the most complex and most formalized task of fulfilling the conditions
so far, some of which have never been placed in front of the other Mem
ber States. This is the case with requirements of Chapter 23 - judiciary
and fundamental rights, and 35 - the rest, which is associated with the
resolution of “Kosovo issue”. As in the case of value added tax where
the final amount is paid by the consumer, the states that are the latest
in a series of candidates for membership in the EU will pay the highest
price of this “privilege”. The only way to overcome this epilogue is the
prevalence of the realistic aspect of the enlargement policy where it wo
uld be better to include these countries into the EU membership, than to
let them be under the influence of some other regional actors.
Key words: international society, international regimes, European Union, en
largement policy, lessons learned, Western Balkan.
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ТУРСКА У СУСРЕТИМА СА ЕВРОПОМ
И СОПСТВЕНИМ ИДЕНТИТЕТОМ
Сажетак
Република Турска у односу према Европској унији налази
се у статусу „вечитог кандидата“ за пријем у пуноправно члан
ство. Овакав положај оптерећује односе Турске и Европске уни
је, и, барем на турској страни, ствара осећај неприхватања, а са
њим вероватно и огорчености. У овом раду, аутори су анализирали
одређена законска решења у Републици Турској, изјаве појединих
политичких чинилаца у Европи, правне гаранције уживања људ
ских права у најважнијим универзалним и европским документи
ма из ове области и ставове познатих теоретичара међународних
односа. Анализа је извршена са циљем објективног сагледавања
могућности Републике Турске да „удовољи“ стандардима потреб
ним за приступање Европској унији, и могућности Европске уније
да „пробије“ психолошку баријеру пријема једне велике, претежно
муслиманске земље, у своје чланство. Као резултат свог истра
живања, аутори констатују да идентитетске разлике и поделе по
религијској вертикали неће још дуго времена бити приближене у
довољној мери да би Република Турска могла бити примљена у
пуноправно чланство, што њу потенцијално доводи у искушење да
промени своју геополитичку парадигму и окрене се ка оним дело
вима Еуроазије у којима ће моћи остварити своје интересе.
Кључне речи: Турска, Европска унија, Европа, ислам, исламизација,
идентитет, секуларизам
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1. УВОД
Још од како је три године након проглашења републике 1926.
године усвојила Закон о грађанском праву, израђен у потпуности
по узору на Швајцарски грађански законик, Турска се налазила у
расцепу између потпуног губитка сопственог идентитета и поку
шаја да тај идентитет колико је могуће уподоби традицији Запада.
Тај пут кренуо је рецепцијом западних закона.1) У том процесу пре
узимања западних закона, није се водило рачуна о чињеници да су
управо правила по којима се један народ опходи, продукт духа тога
народа који је у њима уткао своје обичаје, свој морал, своју про
шлост па коначно, и своју будућност. Веровало се да Турска на тај
начин добија најмодернији грађански законик на свету. То можда
и јесте било тако, али се у том тренутку ипак није знало, а нити је
то кога занимало, да ће морати протећи готово читав исцрпљујући
век, како би Закон који је преузет постао акт који одговара дру
штвеној збиљи у којој се требао остваривати.
А збиља је била таква да бисмо је могли посматрати из раз
личитих углова, и сваки од њих нам говори да се Турска веома те
шко приближавала западним демократијама. То Западу и није било
никада нарочито важно, јер су се мотиви тог „приближавања“ из
гледа различито схватали у самој Турској и у Европи. Ипак, подр
шка и похвале које су стизале из Европе нису изостајале, а сама
Турска, била је препозната као „усамљена светлост на капији на
рода“ и успели пројект „демократске муслиманске земље“ која би
требала бити узор не само исламском свету, него и свим „трећим
световима“ широм планете.
И тако се скоро цело једно столеће заправо стварала посве
погрешна слика о земљи, која, ако ни због чега другог, а оно због
своје величине и историјске улоге коју је имала у прошлости, ипак
изненађује. И то не само са позиције академизма, са које се, уз кон
стантно упозоравање на опасности од политичког ислама и важно
сти очувања кемалистичког поретка, на Турску гледало као на пот
пуног аутсајдера, него и са правно-политичког аспекта, у којем се
није препознавала, или се недовољно указивало на једну дубоку
аномалију која је турско друштво, наизглед демократско и плура
1) Закон о зајмовима (кредитима) израђен по швајцарском моделу и усвојен 22. априла
1926. године, Кривични закон израђен по италијанском моделу и усвојен 1. марта 1926.
године, Поморски трговински закон израђен по немачком моделу и усвојен 13. маја
1929. године, Грађански парнични закон израђен по швајцарском моделу 18. јуна 1926.
Подаци наведени према: Džengiz Hakov, Istorija savremene Turske, Centar za kulturološka
istraživanja Balkana, Prizren, 2011, str. 89-90.
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листичко, заправо сврставала у најригиднија и најнедемократскија
друштва на планети.
Да ли се у овој констатацији претерује? Одговор на ово пи
тање можемо добити само уколико покушамо да пронађемо неки
вредносно неутралан приступ. Чини нам се да нам управо прав
но-политичка анализа неких, битних елемената турског државног
система, делује најприхватљивија.
Наравно, како у друштвеној мисли нема пресуђених ствари,
а истина има онолико колико је аргумената који јој иду у прилог,
остављамо могућност да се на исти проблем може гледати и кроз
друкчију оптику. Заправо и није циљ да се да потпуни одговор, већ
управо да се изоштри оптика кроз коју посматрамо наведени про
блем.

2. ТУРСКА КАО СУБЈЕКТ У ЕВРОПСКОЈ
ИСТОРИЈСКОЈ ИГРИ РАВНОТЕЖЕ СНАГА
Савремени односи Турске и Европске уније, могу се посма
трати (кроз амбиваленцу која има своје историјске корене) пре све
га из угла њеног односа са једне стране, са Великом Британијом, а
са друге стране, са остатком континента. Може се помислити како
нам је присуство Британије у овом односу пренаглашено, обзиром
да је и сама чланица ЕУ. Међутим, то нипошто није случај. Довољ
но је барем и површно познавање британске спољне политике на
којој истрајава вековима уназад, па схватити да заправо, Европа за
Британију никада није била толико занимљива. Британски спољни
интереси увек су били удаљени од континента, а сам континент
јој је био занимљив само у мери у којој је британско учешће било
неопходно ради спречавања било које европске државе да у датом
тренутку постане доминантна.2) На то нас подсећа и Кисинџер (He
nry Kissinger) када каже да је:
„Енглеска била једина земља чији државни разлог није зах
тевао ширење по самом континенту. Схватајући да је у њеном на
ционалном интересу очување равнотеже, Енглеска је била једина
земља која за себе у Европи није тражила ништа више од спреча
вања доминације само једне силе. Следећи тај циљ, она је постала
отворена за све комбинације других земаља које су се супротста
вљале покушајима успостављања хегемоније“.3)
2)

Вид.: Henri Kisindžer, Diplomatija, Verzal press, Beograd, 1999, str. 52.

3)

Ibid.

237

СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45.

стр. 235-255.

Ни у прошлости „Велика Британија није била склона систе
му европске владе, стога што се он сувише приближио уједиње
ној Европи којој су се Британци стално противили“.4) Сама Велика
Британија у Европску унију улази тек оног тренутка када увиђа
„да њена политичка улога мимо европског континента више није
у њеном интересу“.5) Та доследност британске спољне политике
задржала се и до дана данашњег. Стога нам изјава британског пре
мијера Дејвида Камерона (David Cameron) да Европска унија иде у
оном правцу у којем Британци нису желели тј. ка дубљој политич
кој интеграцији, постаје јаснија.6) Камерон стога истиче, да:
„Британском националном интересу највише одговара да бу
де у прилагодљивој и отвореној Европској унији...“7)
Заправо, мишљења смо да је Британско присуство у Европ
ској унији било вођено пре интересима очувања равнотеже унутар
саме Уније, на коју се гледало као на само још један нови преуре
ђени „европски концерт“, него ли на ентитет који би требало да се
даље обликује као јединствени политички субјект у међународним
односима. Управо из тих разлога никако не чуди и чињеница да
се Британија одувек здушно залагала за улазак Турске у Европску
унију.8) Ипак, та безрезервна британска подршка прикључењу Тур
ске Европској унији с једне стране, и огромна резерва остатка кон
тинента са друге стране, иако на први поглед чудна, итекако има
своје корене у спољнополитичкој стратегији Британије у односу на
саму Унију којој припада in corpore, али не и animo.
Није наиме никаква непознаница да је Европа на Турску од
увек гледала са подозрењем а сваки њен евентуални успех, било на
политичком или економском плану са потцењивањем, али неретко
и са суревњивошћу. Иако је то доскора била мисао која се није тако
јасно изговарала, постаје све видљивије да је један од главних раз
лога због којег се Турска налази у вечној чекаоници европског дру
штва и тај, што она припада културолошко-цивилизацијском кругу
који Европа никада није перципирала својим.9)
4) Ibid. 68.
5) Радослав Стојановић, Спољна политика Европске Уније, Досије, Београд, 1998, стр. 92.
6) http://www.dw.de/velika-britanija-unutra-ili-napolju/a-16545301, преузето дана 05. 01.
2014.
7) Ibid.
8) http://www.turkishweekly.net/news/141891/-uk-supporting-turkey-39-s-eu-accession-frombeginning.html, преузето дана 15. 01. 2014.
9) „Први најзначајнији представник и заговорник стварања заједнице европских држава
које би бринуле о очувању европског мира био је француски војвода Масимилијан де
Сали (Maximillian de Sulli, 1560-1624). Његова идеја се заснивала на заједници хришћан
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Можда је управо на овом месту потребно подсетити на на
чин на који је Европа вековима третирала Турску и њено присуство
на европском тлу. А у прошлости је, улазак неке ваневропске одно
сно нехришћанске државе у међународну заједницу био условљен
разлозима цивилизованости, односно прихватањем хришћанских
вредности те правила „хришћанског међународног права“.10) Ти
еуфемистични услови „цивилизованости“ како подсећа професор
Крећа, строго су цењени на примеру Турске „која је, и пред тога
што је неколико векова играла значајну улогу у европским поли
тичким односима, формално добила статус субјекта међународног
права тек на Париском конгресу 1856. године“.11) Данас се свака
ко, осим уколико ослушнемо ставове десничарске опозиције у по
јединим европским државама у којима исламофобија добија свој
замах, овај експлицитни разлог не може јасно чути. Ипак нам по
кушаји католичке цркве и неких европских држава да се у будући
Устав Европске уније унесе одредница о „Европи као хришћанској
заједници“,12) говори о покушајима проналаска извесног система
вредности као темеља европског заједништва.13) У таквом систему,
једној, за европске прилике огромној држави, каква је Турска, која,
обзиром да је већински муслиманска те стога свакако не припада
духовној вертикали Европе, тешко се проналази место. Стога нам
британска подршка европским интеграцијама Турске, са позиције
британских интереса делује потпуно логично. На тај би се начин,
према Лондонској рачуници успорило, ако не и потпуно заустави
ло оно од чега је Лондон одувек зазирао, а то је даље политичко и
духовно интегрисање Европе, с тим што у том случају Британија
више не би била та која би била означена као једини кривац.
Било како било, Турска још увек, барем деклараторно, не од
устаје од своје европске опредељености, али се међутим, на том
путу који траје скоро пола века, суочава са изазовима који нису
само ствар испуњења услова који се намећу из Брисела. Чини се
ских држава које би предводила Француска“. Преузето из: Ilija J. Džombić, Evropska
Unija: prošlost, sadašnjost, budućnost, Freudruch Ebert Stifung, Sarajevo, 2012, str. 22.
10) Миленко Крећа, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду,
Београд, 2012, стр. 42-43.
11) Ibid.
12) http://www.danas.rs/dodaci/biznis/ulazak_u_eu_ne_znaci_gubitak_nacionalnog_identite
ta.27.html?news_id=206658, преузето дана 06.01.2014.
13) Најречитији пример негирања било каквог заједничког система вредности дао је 1996.
године, нико други до кардинал Јозеф Рацингер, потоњи папа Бенедикт, а садашњи па
па-емеритус. Према његовим речима ``у исламу постоји тоталитарни поредак, који се
веома разликује од нашег. Он једноставно заузима све без изузетака.`` Преузето према:
Зоран Милошевић, ``Римокатоличка црква и ислам``, Национални интерес, Институт за
политичке студије, Београд, број 3/2012, страна 206.
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да се управо последњих неколико година, у времену када турска
економија доживљава незаустављив раст увиђа, да постоји један
много озбиљнији проблем са којим се турско друштво мора да су
очити. Суочавање са тим проблемом пак, може значити и коначно
ревидирање, али овога пута турског односа према Европи. И то не
само због тога што се идентитет не може подвргнути било каквом
правном нормирању, него и због тога, што је, чини се, управо на
том пољу Европа са својим двоструким стандардима и то по прин
ципу: Quod licet Iovi, non licet bovi, не осврћући се у довољној
мери на правне аномалије турског система, дуго толерисала да он
у себи садржи одредбе, које се у „цивилизованом свету“ сматрају
грубим насиљем над демократијом и основним слободама.
Како се из разлога које смо навели, али и оних који се могу
наслутити, о томе јако мало говорило, сматрамо изузетно важним
да у наредним редовима укажемо на неке од њих. Све то у циљу,
што је могуће објективнијег сагледавања стања у овој великој зе
мљи у региону којем и сами припадамо.

3. СЕКУЛАРИЗАМ НА ТУРСКИ НАЧИН
То да је једно од основних начела модерних демократских
држава начело надређености њених цивилних органа оружаним
органима, није принцип који краси и који је красио само савреме
но друштво и државу. Још је половином прошлога века професор
Лукић у свом уџбенику који и данас представља егземплар дома
ће теорије државе и права, нагласио, да „у модерној држави, која
је демократска, оружани органи у начелу имају потчињен поло
жај према цивилним органима“.14) И не само то, он даље подсе
ћа, да је „само у робовласничкој и феудалној држави, војска имала
углавном строго уски класни карактер и била у великој мери би
рократизована“.15) Подсећајући да војска служи првенствено да би
осигурала спољну безбедност државе, указује и на то, да се овај
дисбаланс у односима између оружаних и цивилних органа сматра
озбиљним поремећајем у држави.
„Преовлађивање војног утицаја у државној власти, заузима
ње најважнијих положаја у држави од стране војних лица назива
се милитаризацијом државе“.16) Сама милитаризација је међутим,
14) Радомир Лукић, Теорија државе и права - I књига, Научна књига, Беог рад, 1956, стр.
213.
15) Ibid, 214.
16) Ibid.

240

Сенад Ф. Ганић, Милош М. Петровић

Турска у сусретима са...

„ненормално и нездраво стање, знак да се класа може одржати на
власти само применом најоштријих средстава, што је истовремено
знак за њено скоро губљење власти“.17)
Уколико пођемо од ових сазнања, онда се поставља једно ва
жно питање? Да ли је Турска у целој њеној републиканској исто
рији, икада била демократска? Ово питање не постављамо само in
abstracto. Напротив, сматрамо изузетно важним позабавити се са
једном доскорашњом аномалијом у овој великој држави у сусед
ству, како бисмо имали јаснију представу актуелних политичких
сукоба и нестабилности, које индиректно имају одјека у целом ре
гиону.
Наиме, од 1960. године у Турској су се догодила четири вој
на пуча. Последњи се догодио 1997. године када је са власти зба
чен происламски премијер Нечметин Ербакан (Necmettin Erbakan).
Ако се подсетимо на дефиницију пуча као незаконите смене најви
ших органа власти од стране високопозиционираних личности из
власти, војске или полиције,18) као логично питање нам се намеће:
шта је то што је Турску као државу чинило тако нестабилном?
Као што смо на почетку истакли, још од како је Кемал Ата
турк државним ударом, за који у једном делу јавности постоји са
гласност да исти није био „антидемократски“19), 1919. године ус
поставио секуларни државноправни поредак, Турска се налази у
константном расцепу између свог исламског идентитета и своје
секуларне садашњости, без које је коначно неизвесна, па можда
чак и немогућа њена европска будућност. У тако фрустрирајућем
унутрашњем идентитетском расцепу, свакако се је морала наћи
формула која би обезбедила дуготрајност секуларистичког курса
Турске. Та је формула морала бити барем онолико јака, колико су
јаки разлози који су захтевали њено инсталирање у турски правни
поредак. Тако је Турска постала специфична и по томе, што је њена
армија, поред улоге коју једна армија и иначе има у свим савреме
ним државама, а то је одбрана државе,20) добила и улогу да своје
ресурсе стави и у функцију решавања унутардржавних питања. То
другим речима значи, да се у Турској догодило управо оно, на шта
упозорава професор Ратко Марковић, а то је опасност да, због са
17) Ibid.
18) Вид.: Радомир Д. Лукић и Будимир П. Кошутић, Увод у право, Службени гласник, Бео
град, 2008, стр. 37.
19) Ibid.
20) Вид.: Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, Службени гласник,
Београд, 1999, стр. 424.
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ме њене улоге у одбрани државе, војска почне сматрати „да јој по
том основу припада и право да одређује државни интерес“.21) Такво
схватање, подсећа овај угледни писац „може у крајњим случајеви
ма довести до узурпације политичких функција од стране војске,
чиме се руше уставни основи демократског политичког поретка у
једној земљи“.22) Оно што је турску „демократију“ чинило различи
том од демократија у којима је видела своје узоре, јесте постојање
једне специфичне одредбе у Закону о оружаним снагама Турске. Та
одредба је турској војсци, на не баш експлицитан начин, али ипак,
давала у задатак и заштиту унутрашњег облика владавине. Овај
закон, који би се могао превести и као Закон о унутрашњем војном
деловању (Army Internal Service Code), је у члану 35. садржавао од
редбу која је гласила:
„Дужност оружаних снага је да штити и надгледа турску до
мовину и турску Републику како је предвиђено Уставом“.23)
Иако наизглед неупадљива и не много садржајна, ова је од
редба деценијама турској војсци давала законско овлашћење да се
меша у политички живот на начин који је потпуно супротан демо
кратским принципима. Узимајући себи у обавезу, не само да шти
ти државу, већ и да процењује степен угрожености унутрашњег
републиканског облика владавине, и то proprio motu, турска војска
је постала узурпатор политичког живота. Тако у овој земљи војска
постаје ентитет sui generis који је истовремено штитио сигурност
Турске споља, а, с друге стране, чак бисмо могли рећи и несве
сно, бивао итекако дестабилизирајући чинилац изнутра. И премда
познаваоци правних прилика у Турској подсећају да наведена од
редба Закона о оружаним снагама није ни на који начин допушта
ла унутрашње војне интервенције за потребе свргавања цивилних
власти, обзиром да су самим турским уставом јасно дефинисане
улога, овлашћења и границе војске,24) те да је, како то истиче про
фесор Адем Созуер (Adem Sözüer), члан 35. наведеног Закона пред
стављао само „козметички инструмент“ за оне који су желели да
изведу пуч,25) његова измена свакако је позитивна промена. Јер су,
како се истиче, „за демократизацију и помирење са прошлошћу,
21) Ibid., 428.
22) Ibid.
23) http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-parliament-oks-change-on-coup-pretext-article.
aspx?pageID=238&nID=50706&NewsCatID=338, преузето дана 07.01.2014.
24) Видети члан 117. Устава Републике Турске. Доступно на: https://docs.google.com/docu
ment/d/1iVYY8mfoNemdtFfnrsYw-PA-p9_-DA7EqDLrwJsUDDg/edit?pli=1
25) http://www.dw.de/kako-spre%C4%8Diti-vojni-pu%C4%8D-u-turskoj/a-16928952, преузето
дана 08.01.2014.
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ти симболични кораци ипак потребни“.26) Тако је уз дебату која је
претходила, и која је још једном указала на дубоке политичке кон
фликте који постоје у турском друштву, наведени спорни члан да
на 13.07.2013. промењен. То је значило и да се сада улога турске
војске враћа у њене уставне оквире и бива ограничена на „одбрану
Турске државе од претњи и опасности из иностранства“, те јачање
и заштиту војних снага као и обављање дужности изван државе, а
у циљу обезбеђивања међународног мира, и све то у складу са од
луком „Велике националне скупштине Турске“.27)
Но иако је ова измена поздрављена од стране Европске уније
и запада, питање које се поставља јесте: зашто се на њу оволико
дуго чекало? Није никаква тајна да је турска војска била, а веро
ватно и остала, један од кључних стубова очувања кемалистичког
секуларног поретка који је коначно у самој Турској уставна катего
рија.28) Пучеви којима је свргавала са власти владе за које је про
цењивала да угрожавају турски секуларизам, нису међутим били
никако само инциденти којима се газила политичка воља грађана
Турске, него су у исто време биле акције које су итекако наилазиле
на одобравање, па чак и одушевљење великог дела популације. У
том смислу су потпуно у праву они који истичу да је „војним пу
чевима увек претходила велика нетрпељивост према влади“ ,29) и
„да их нису спроводили само припадници војске, већ да су у њима
учествовали и други фактори“.30)
Ипак, главни унутрашњи раскол у Турској јесте онај у чијој
основи лежи бојазан великог дела турске јавности од могуће исла
мизације државе, која је, по многима, одувек била и остала најве
ћа претња турском секуларизму и „турској демократији“. Ипак, та
„исламизација“, у зависности од ситуације и контекста у којем се
сам термин спомиње, а врло често служи и као изговор за избега
вање суштине проблема са којима се суочава турско друштво, врло
је дисперзиван појам. То је појам који, а то данас постаје очиглед
но, поприма онолико значења колико има различитих политичких
платформи које га употребљавају или злоупотребљавају. Како у
самој Турској „исламско питање“ добија посебну димензију, сма
трамо изузетно важним да укажемо неке важне чињенице, које су
одувек изазивале контроверзне реакције, не само у Турској него и
26) Ibid.
27) Закон је доступан на: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.211.pdf
28) Видети члан 134. Устава Републике Турске: Supra note 23.
29) Supra note 24.
30) Ibid.
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у окружењу. У највећем броју случајева, реакције су биле изазване
непознавањем суштинске природе онога у односу на шта се заузи
мају различити ставови.

4. ИСЛАМИЗАЦИЈА И (ИЛИ) ИСЛАМОФОБИЈА:
РЕАЛНОСТ ИЛИ ПАРАНОЈА?
Свакако да је једна од тековина демократских друштава
стриктна одвојеност религије од државе, а у друштвима која при
падају грађанско-правној провинијенцији, то је conditio sine qua
non било какве демократске надградње. Ипак, не може се рећи, да
је и поред прокламоване раздвојености религија остала без утицаја
на савремено друштво.
Тумачећи природу савременог друштва Гиденс (E. Gidens)
којег у својој сјајној студији наводи професорка Гавриловић исти
че, да је религија значајан актер на друштвеној сцени и да „савре
мено друштво поспешује религијски интегрализам као одговор на
несигурност и промену“.31) Тај процес продора религије на секу
ларизоване сфере назван „деприватизацијом“ који је регистрован
у савременом друштву и који се на западу препознаје кроз „про
тестантски фундаментализам и католичку реакцију на абортус“,32)
заправо означава нове улоге које религија задобија данас и начине
на који утиче на друштвене политике, мобилишући се поводом мо
ралних питања, бранећи људска права те подржавајући етнички и
национални идентитет,33) чинећи да:
„За милијарде људи на свету поновни успон религија тре
нутно представља основни извор за моћ њиховог идентитета, који
чува и штити смисао, традиционалне вредности, породицу, обича
је и све оно што је модернизација у свом глобалном ходу морала
да разгради, да би обезбедила секуларне услове за капиталистичку
привреду и тржиште.“34)
Оно што је нама нарочито занимљиво јесте и то, што профе
сорка Гавриловић подсећа, да је један од „послова“ којим се рели
гија бави у савременом друштву и „културна одбрана“, односно,
31) Danijela Gavrilović, Doba upotrebe, religija i moral u savremenoj Srbiji, Filozofski fakultet
Univerziteta u Nišu, Niš, 2013, str. 15.
32) Ibid., 19.
33) Ibid., 18-19.
34) Душан Маринковић, Увод у социологију (основни приступи и теме), ФАБУС, Нови Сад,
2005, стр. 169.
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„спречавање да пропадне национална, етничка, локална или нека
друга култура“.35) То заправо значи да се у овим случајевима „вер
ски идентитет повезује са етничким у симбиозу која још увек у
модерном друштву има велики емоционални легитимитет“.36) Све
нам то говори да је однос религије према савременом друштву, с
једне стране, али и однос савременог друштва према религији, с
друге стране, један феномен који се не да разумети нити објаснити
само разлозима права и политике, него се, као друштвени фено
мен, треба посматрати и са социолошког аспекта. Нарочито и због
тога, што савремена социолошка истраживања указују на пораст
утицаја религије, и то независно од тога да ли је реч о друштвима
које перципирамо као модерним, или о онима које сврставамо у
традиционална. Са позиције принципијелног секуларизма, пара
доксално је то, што како истиче Тарнер (Turner) којег опет наводи
професорка Гавриловић: „у покушају да регулише религију на јав
ној сцени, држава аутоматски означава религију као важну и ис
такнуту“.37)
Не можемо се отети утиску да се многе од изречених кон
статација, а нарочито последња, итекако могу транспоновати на
савремену Турску, у којој је главни задатак „кемалистичких ре
форми“ управо и била тежња да се направи раскид са теократском
османском државом, чији је савремена Република Турска правни
сукцесор. Тај раскид је међутим био могућ једино радикалним и
свеобухватним реформама. Те реформе нису биле само политичке
и правне, него су обухватиле и образовање, науку и културу. Крета
ле су се од промене писма, тј. преласка са арапског писма на европ
ску латиницу, до промене архитектуре и промена у облачењу.38)
Тако „септембра 1925. године на снагу ступа и владина од
лука о затварању свих текија, малих џамија (завија) и маузолеја
(турбета) и забрана ношења одеће њиховим службеницима“.39) Ре
лигиозна одећа била је дозвољена само приликом верске службе
у верским објектима, док је новембра исте године ступио на сна
гу закон о обавези ношења шешира и качкета за све турске грађа
не мушког пола.40) Другим речима, биле су то реформе којима се
покушао променити не само облик владавине, него и идентитет
35) Ibid., 20.
36) Ibid.
37) Ibid., str. 23.
38) Džengiz Hakov, Istorija savremene Turske, op.cit., str. 91-98.
39) Ibid., str. 100.
40) Ibid.
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те свест народа, чији категоријални апарат није био хеленистички
одн. европски. Био је то народ којег је кроз историју обликовала
већинска припадност једној религији и култури и дуга историја,
и то толико дуга, да се, посматрајући из историјске перспективе,
Ататуркова реформа може посматрати само као једна епизода у об
ликовању тог идентитета.
Јасно је да је овако компулзиван преображај једне нације,
према замисли идеолога и апологета реформи био неодржив. И то
не само што из савремене перспективе, примери реформи које смо
споменули представљају својеврстан правни анахронизам, који се
и данас упорно покушава правдати потребом модернизације тур
ског друштва, већ и због тога, што се, нарочито уколико се узме у
обзир задирање ових реформи у област религијског живота, може
говорити и о дубоком сукобу са основним људским правима која са
позиције позитивних међународних прописа представљају заправо
фундаменталне цивилизацијске норме.
Конкретно, закони и уредбе о обавезном начину одевања,
које су се постепено у етапама лагано либерализовале, су све до
скора биле на снази у Турској. Те одредбе биле су у супротности
са великим бројем међународних докумената у којима се гарантују
религијске слободе. Тако се у члану 18. Универзалне декларације
о људским правима предвиђа да:
„Свако има право на слободу мисли, савести и вероиспове
сти; ово право укључује слободу промене вероисповести и увере
ња и слободу да човек сам или у заједници с другима, јавно или
приватно, манифестује своју веру или уверење подучавањем, оби
чајима, молитвом и обредом“.41)
Скоро идентичну одредбу садржи и члан 18. ст. 1. Међуна
родног пакта о грађанским и политичким правима, уз ограничење
које је предвиђено у ставу 3. истога члана, да се ова слобода не
може вршити на начин да се њоме нарушава јавна безбедност, без
бедност поретка, здравља и морала као и основна права и слободе
других лица, из којих се разлога ове слободе могу евентуално за
коном ограничити.42)
Иста одредба садржана је у члану 9. Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода.43)
41) Vidan Hadži-Vidanović i Marko Milanović, Međunarodno javno pravo - zbirka dokumenata,
Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2005, str. 104.
42) Сл. лист СФРЈ (Међународни уговори),7/71
43) Сл. лист СЦГ (Међународни уговори), 9/03
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Поставља се онда једно логично питање: како је било могуће
да ограничења у погледу конзумирања верских права, и поред на
ведених међународних документа којима се иста гарантују, толико
дуго егзистирају у турском друштву?
Разлога наравно има више, али је један од кључних заправо,
бојазан од тога, да Турска, обзиром на све своје специфичности,
процесом, како су га на западу назвали „пузајуће исламизације“
склизне ка теократском поретку, и тиме као једна велика земља,
додатно дестабилизује ионако поларизовану и нестабилну међу
народну политичку сцену. Због тога се на Западу свака либерали
зација верских слобода у Турској заправо посматра са неверицом
и зебњом, у којој се заправо заборављају демократски корени и
идентитети тог процеса са правилима која важе управо у развије
ним европским земљама. Тако је Турска као већински муслиман
ска земља и земља кандидат за улазак у Европску унију, до скора
била и једина европска земља у којој је важила забрана ношења
традиционалне муслиманске мараме у школама и универзитетима,
док сличне забране не постоје у остатку Европе одн. у земљама
са већинским хришћанским становништвом. Овакви парадокси се
могу једино објаснити чињеницом, да се претпоставља да је у Тур
ској већа опасност од потпуне исламизације и да због тога те ме
ре управо у Турској могу остварити жељени ефекат. Тај ефекат је
остајање Турске на курсу модернизације и европски опредељеног
пута. Но да ли су ти разлози довољни да оправдају доскорашње за
бране у погледу одевања?
Пре свега, облачење у складу са правилима које налаже Ше
ријат, нису само део уобичајеног фолклора који је присутан у му
слиманском свету, већ представљају религијске постулате који
црпе своју правну снагу из муслиманске свете књиге, у којој је на
ведена одредба о начину покривања жена императивно одређена.44)
У складу са тим, покривање главе је за верујућу муслиманку начин
практиковања вере, а забрана истог јесте једнака ускраћивању тог
права. То је свакако аспект који на Западу није схваћен на одгова
рајући начин, па отуда и бојазан да само покривање представља у
исто време и знак исламског радикализма. И тако се опасност види
у нечему што представља аспект слободног исповедања вере, док
се, с друге стране, запоставља суштински извор неразумевања. Ти
разлози за крајњи резултат и заиста могу довести до потпуног рас
кида Турске са њеном европском будућношћу па можда и скрета
ње у десно, и то у правцу теократизације друштва које не жели не
само Европа, него можда и највећи проценат грађана саме Турске.
44) Вид.: Kur’an, XXIV : 31, Sarajevo, 1987. (Prevod: Besim Korkut).
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Занимљиво је да је опет реч о разлозима идеолошко-културолошке,
да не кажемо верске природе. Оно што је занимљиво јесте то, што
се у овом случају они налазе не у Турској, већ управо у Европи,
која, чини се и данас пати од евроцентристичког погледа на свет и
доживљавања сопствених, у бити јудео-хришћанских вредности,
универзално прихватљивим.45)

5. ЕВРОПА РАЗЛИЧИТОСТИ ИЛИ ЕВРОПА ИСТИХ?
Још је у својој чувеној причи о Малом принцу, која по дуби
ни порука коју у себи носи, превазилази класичну бајку, Антоан де
Сент-Егзипери (Antoine de Saint-Exupéry) подсетио на то, колико
је Европа уверена у исправност сопствених ставова и погледа, не
зависно од тога колико они некада могу бити и бесмислени. Он ту
појаву прича овако:
„Имам озбиљних разлога да верујем да је планета са које је
дошао Мали принц астероид В 612. Један турски астроном приме
тио је телескопом тај астероид 1909. године, и то само једанпут. Он
је тада свечано приказао своје откриће на Међународном конгресу
астронома. Али му нико није веровао због његовог одела. Такве су
одрасле особе. Срећом по астероид В 612, неки турски диктатор
је, под претњом смрти, наметнуо свом народу европски начин оде
вања. Астроном је поновио свој приказ 1920. године, врло отмено
обучен. И овога пута сви су били његовог мишљења“.46)
Управо на ту чињеницу подсећа чувени професор међуна
родног права Марти Коскениеми (Martti Koskenniemi) када каже
следеће:
„Европска је традиција носити кравату на формалним скупо
вима. То свако може, али то има свој контекст и историју“.47)
Идентитет је, каже Коскениеми „прича коју причамо о себи
самима“ а оно што су Европљани испричали о себи до сада, уколи
ко се читају чланци из престижних енциклопедија само „доказује
супремацију европске цивилизације кроз европски допринос успо
45) Вид.: Сенад Ганић и Милош Петровић, „Концепт цивилизованих народа као непри
хватљив анахронизам у савременом међународном праву“, Правне норме у времену и
простору, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици, 2012, стр. 351-366.
46) Антоан де Сент-Егзипери, Мали принц, Нолит, Просвета, Завод за издавање уџбеника,
Београд, 1979, стр. 19-20.
47) Martti Koskenniemi, „International law in Europe: Between Tradition and Renewal“, Euro
pean Journal of International Law, (2005), Vol. 16, No. 1, p. 114.
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стављању закона природе и народа (droit de nature et des gens).“.48)
Спомињући велике античке и средњевековне мислиоце од Цицеро
на и римских правника, преко католичких интелектуалаца Виториа
(Vitoria) и Ле Фира (Louis Le Fur), па све до „протестантских акти
виста“ Хуга Гроциуса (Hugo de Groot) и Блунчлија (Johann Caspar
Blluntshli), налази, да „нико од ових људи није размишљао о Евро
пи као о просто локалном појму, већ као о нечему што одсликава
универзалност“.49) Овај писац иде и даље па каже:
„Баш као што је и Мартенс говорио језиком човечанства, то
исто је чинио и Хавијер Солана у вези са НАТО плановима о поле
тању ка Србији 1999. године“.50)
Коскением
 и подсећа и на речи италијанског министра ино
страних послова који је војно присуство у Ираку правдао ставом:
„Ми смо у Ираку из потпуно истих разлога због којих смо на Ко
сову, Афганистану и многим другим местима где слаби трпе по
тешкоће. То је искључиво хуманитарна мисија коју ћемо испуни
ти“.51)
Ипак, поставља питање Коскениеми подсећајући на акције
које су из готово идентичних разлога европске државе у 19. веку
предузимале против Турске: „Али како нека конкретна традиција
може говорити у име читавог човечанства? Шта може бити разлог
за Србе или Турке да поверују у то? То је засигурно колонијали
зам... Ту универзалне вредности постају заправо универзална при
вилегија“.52)
У сваком случају, врло индикативно, а остављајући простора
за интензивно промишљање, Коскенијеми поставља питање освр
ћући се на европске интеграције: „Зашто би прикључење Турске
био проблем?“53)
Постављајући исто питање, одговор који нам се нуди сада
постаје сложен и композитан. Разлози неспоразума нису једно
смерни. Онолико колико у Турској заиста постоји опасност од ра
дикализације исламског елемента, толико исто у Европи вековима
егзистира исламофобија на различитим нивоима. Чини се као да
се ова два феномена хране један другим. Коначно, није ли најути
48) Ibid.
49) Ibid.
50) Ibid., p. 115.
51) Ibid.
52) Ibid.
53) Ibid.
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цајнији лидер у Европској унији, немачка канцеларка Ангела Мер
кел недавно изјавила да је мултикултурализам у Немачкој потпуно
пропао и да имигранти морају учинити више како би се интегриса
ли у немачко друштво. О којим имигрантима говори Ангела Мер
кел? Да ли о милионима Турака који живе у Немачкој, или пак,
о потенцијалним милионима Турака који би кренули пут Немачке
истог тренутка када би се европске границе отвориле и за њих, као
и за све остале земље кандидате? Прича у којој је Турска схватила
поруке које јој се деценијама шаљу из Брисела и других европ
ских адреса чини нам се много реалнијом. И управо је то, нерадо
одустајање од европске приче, оно што турско друштво окреће на
другу страну. Назнаке да је реч о заокрету ка политици неоосма
низма нису без основа, нарочито ако се узме у обзир империјална
прошлост која се у свим бившим империјама романтичарски укра
шава и приказује. И која се у самој Турској не доживљава на исти
начин како је доживљавају народи који се те прошлости нерадо
сећају. На ту амбивалентност у перцепцији и аутоперцепцији под
сећа и професор Дарко Танасковић када указује на аргументе које
у прилог свог европског идентитета дају турске дипломате напо
мињући да је Турска већ шест векова присутна у Европи, док се,
са друге стране дају контра аргументи. Тако Нојман, којег наводи
професор Танасковић истиче следеће:
„За односе између државе наследнице Османског царства
и Европе, и даље се може рећи да су обележени конститутивним
искључењем Турчина, које је било кључно за настанак Европља
нина“.54)
Идеолошке баријере на обема странама свакако су присут
не. У том смислу је страх од исламизације за једне, исто што је
за друге страх од одбацивања. Зато су нам илустративни ставови
који износи дански посланик у Европском парламенту Месершмит
(Morten Messerschmidt) а наводи професор Танасковић:
„Турска и Европа су потребне једна другој, али у оквирима
добросуседства. Бесмислени преговори који се воде о чланству по
казали су се као ћорсокак и, по мом мишљењу, само губимо драго
цено време на тај пројекат, с могућношћу да резултат буду пореме
ћени односи између наших земаља и Турске. Тек кад Европа скине
идеолошку повеску с очију, бићемо у стању да кренемо напред и
успоставимо нови оквир за партнерство између ЕУ и Турске за 21.
век“.55)
54) http://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=258&cl=30, преузето дана 14. 01. 2014.
55) Ibid.
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6. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Могућност да у том дугом и исцрпљујућем односу Европе и
Турске дође до ремећења односа није без основа, јер се, као што
смо истакли, уз прегршт еуфемизама, заправо покушавају избећи
рећи истине, које на различите начине избијају на површину. И чи
ни нам се као да та игра којој се не назире крај, временом постаје
све опаснија, а проблеми које ствара озбиљнији. За многе су инси
стирања која долазе из Европе о суочавању Турске са поступцима
према Јерменима 1915. године, само још један додатни притисак
на Турску како би се одложило оно што се већ сада многима чи
ни мало вероватним. И док једни пишу о одговорности Турске за
геноцид,56) други пак подсећају на једну, рекли бисмо логичност
која се у овом случају заборавља, а то је, да „постојање злочина
геноцида на легалан начин може бити утврђено једино од стране
судија надлежног и компетентног трибунала на основу прописаних
критеријума и након фер и непристрасног суђења“.57)
Ипак, могуће је и да у подлози целе приче стоје и неки дру
ги разлози. Иако мит о конфронтацији на неки начин доживљава
своју модерну реинкарнацију, у суштини, како се наводи у једној
интересантној студији: и за муслимане и за немуслимане, ислам је,
у исто време, био и објективна али и субјективна ствар, резултат
њиховог веровања, историје и обичаја друштва у којем живе“.58) А
можда се ипак разлози крију у ономе о чему је писао Хантингтон
(Samuel Huntington), а то је, да поводи конфликта између ислама
и запада леже у фундаменталним питањима која се односе на моћ
и на културу, где је најважније питање „ко влада и над ким се вла
да“?.59)
Ако проблеми леже у питању које поставља Хантингтон, он
да нам се Турска као регионална сила, са својим спољнополитич
ким аспирацијама од којих не одступа, свакако не уклапа у европ
ску визију. Али, Европа би у том случају требала да то јасно и каже.
У противном, сви заједно улазимо у параноју идеолошких разлика,
које нам се, на жалост, приказују непомирљивим.
56) Vahagn Avedian, „State Identity, Continuity, and Responsibility: The Ottoman Empire, The
Republic of Turkey and teh Armenian Genocide“, European Journal of International Law,
Vol. 23, No. 3, 2012, pp. 797-820.
57) Pulat Tacar and Maxime Gauin, „State Identity, Continuity, and Responsibility: The Ottoman
Empire, The Republic of Turkey and teh Armenian Genocide: A Reply to Vahagn Avedian“,
European Journal of International Law, Vol. 23, No. 3, 2012, pp. 821-835.
58) Davor Marko, Zar na zapadu postoji neki drugi Bog?, Konrad Adenauer Stifung, Sarajevo,
2009, str. 55.
59) Samuel Huntington, The Clash of the Civilization and the Remaking of the World Order, The
UK: Free Press, 2002, str. 212.
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Senad F. Ganic, Milos Petrovic
TURKEY IN MEETINGS 
WITH EUROPE AND ITS OWN IDENTITY
Resume
Republic of Turkey stays in the status of „eternal candidate“ re
garding the full acceptance in European Union. Such a status burdens
the relations between Turkey and EU and develops, considering Tur
kish side, the impression of non-acceptance accompanied with the bit
terness.
During the beginning of 21st century and during last decades of
the 20th century Turkey have been encountering difficulties to meet we
stern democracies. It has never been of great significance to the west
due to the obvious difference between understanding of the motives of
the approach in Turkey and EU. However, support and commendations
were not left out and Turkey was perceived as „lonely light at the ga
te of nations“ and a successful project of „a democratic Muslim state“
which should serve as a model not only for the countries of Muslim
world but to all countries of „the third world“.
For a whole century a fault picture had been created about a co
untry that surprises nevertheless due to its size and historical role it had
had in the past. Turkey was seen as an outsider for all of that time whilst
no one emphasized enough a deep anomaly that sorted Turkish society
in the group of the most rigid and most non-democratic societies even
though it was seemingly democratic and pluralistic society.
Why is it like that the authors tried to establish through legal and
political analysis of some important elements of Turkish governmental
system. The aim was not to provide a full answer but something more
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modest with the intention to explain more correctly the views these re
lations are take.
Although Turkey still does not give up its European course it
comes across the challenges that are not mere condition fulfillment of
Brussels conditions. In recent few years when Turkish economy grows
unstoppably a more conspicuous problem emerges that Turkish society
must solve. Facing this problem may mean final revision of the chosen
pathway towards Europe. It is the issue of the identity that is increa
singly permeated by Islam.
Furthermore, there is the question of legal anomalies of Turkish
system that contained regulations which are perceiv ed in „the civilized
world“ as blunt violence over democracy and basic liberties.
One of the anomalies is the constitutional and legal status and
authorities of Turkish Army. For example, since 1960 Turkey has expe
rienced four military coups so logic raises the following ques tion: What
was it that made Turkey so unstable state?
Since the times of Kemal Ataturk that introduced secular state
order in 1919 Turkey finds itself at the constant cleavage between Islam
identity and its secular present that is main condition of its possible
future accomplishment of European integration. This cleavage deman
ded a formula that would provide long lasting of this secular course.
This formula had to be at least as strong as the reasons that required
its installment into the Turkish legal framework. It was solved by com
plementing the usual role its Army has, defense of country, by a new
role that required its resources to be at hand when solving internal state
problems. The law on armed forces of Turkey until recently authori
zed the army to protect the internal form of governing. This regulation
legally empowered the army for decades to effect political life i a way
that is contrary to the democratic principles. Turkish army became the
usurper of political domain, proprio motu, by assessing the level of je
opardy the republican way of governing experienced besides protecting
the state. This was the army was the entity sui generis that simultane
ously protected Turkish safety from the outside, and on the other hand
had been a destabilizing factor from the inside. This legal regulation
was changed on 13th July 2013 which the role of army was narrowed
into constitutional frame and is limited to „the defense of Turkish state
from the threats and dangers coming abroad“.
However, the key internal division in Turkey is the one that can
be explained as a fear of the majority of Turks that islamization can be
retrieved and reintroduced what makes the biggest threat to the secula
rism and „Turkish democracy“ for all times.
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Regarding possible desecularization the fear can be explained
via fact that Turkey may stray by the process „of slow islamization“
towards a theocratic model and thus destabilize additionally already po
larized and weak international political scene, since it is a large country.
For this reason, each liberalization of religious freedoms in Turkey is
seen with disbelief by the west which forgets, due the anxiety, the de
mocratic roots and identities of the process with rules that are on power
in developed European countries.
The second problem is the fact that the extent of dangerous and
radical Islam elements development that is possible in Turkey is equal
in possibility as several centuries long phobia of Islam that exists at va
rious levels in European countries. It seems that these two phenomena
support the existence of each other whilst ideological barriers remain
at both sides. Fear from islamization for ones is the same as the fear of
rejection for the others.
The authors claim the attitude, based upon available data analysis that Turkey as regional power with its foreign policy aspirations it
does not retire cannot fit into the European vision. But Europe should
say this loud and clear. In contrary, we all enter into paranoid state of
ideological differences which have unfortunately been presented as ir
reconcilable.
Key words: Turkey, European Union, Europe, Islam, islamization, identity,
secularism

*
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НЕСПОЈИВОСТ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
И МАТЕРИЈАЛНА НЕЗАВИСНОСТ
СУДИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Сажетак
Неспојивост стручне судијске функције значи немогућност
истовременог вршења судијске функције и друге функције, другог
посла, приватног интереса. Материјална независност судова и су
дија један је од међународних стандарда који гарантује независан,
самосталан положај судија у уставном систему. Устав Републике
Србије од 2006. године не садржи одредбе о материјалној незави
сности суда и судија. Држава треба да обезбеди стабилан систем
финансирања судског система, посебно судија које активно оба
вљају ову функцију, као и судија у мировини. Припадницима суд
ске власти, судијама забрањено је истовремено вршење судијске
функције са другом функцијом и послом, забрањено је да оствару
ју додатне приходе, док носиоцима законодавне и извршне власти
није забрањено да поред своје основне функције врше другу функ
цију, посао и стичу додатни приход.
Кључне речи: неспојивост судијске функције, материјална независност
судија, међународни стандард, стабилан систем финанси
рања, додатни приход.

УВОД
Конституционализам и владавина права, демократија и људ
ска права у свом развоју сучељавају се с низом изазова и дилема.
Ови изазови се могу уочити у процесу промене појединачног на
ционалног устава. Нове друштвене и правне норме усвајају се и
представљају одговор на нове изазове.1)
1) Више о томе у: Арсен Бачић, „Уставне промене и дилеме конституционализма“, Збор
ник радова Правног факултета у Сплиту, бр 4/2009, стр. 654.
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Устав Републике Србије од 1990. прокламује начело поделе
власти, као и Устав од 2006. године. Циљ начела поделе власти је
ефикасна и контролисана власт са пролазним и смењивим носио
цима политичких власти и сталним и неутралним носиоцима суд
ске власти. Ово начело се примарно остварује кроз принцип неза
висности судства и законитости у раду судија, што би требало да
искључи сваки утицај, притисак извршне и законодавне власти на
судску делатност. Сваки, па и најмањи, политички акт на носиоце
судске власти представља повреду начела поделе власти и корак
даље од владавине права.
Положај, статус судова као државних органа у Републици
Србији опредељују начела судства одређена Уставом од 2006. го
дине и то: начело јединства судске власти, начело независности и
самосталности судова, начело легалитета, начело јавности, наче
ло суђења у већу, начело учешћа грађана у суђењу-порота. Поред
уставних начела од значаја за судску власт, важна су и уставна јем
ства независности судова и независности и непристрасности су
дија. У упоредном праву и Републици Србији важна су и бројна
јемства судијске независности која се односе на положај судија: из
бор судија, сталност и непреместивост судија, престанак мандата
судија, имунитетска права судија, неспојивост судијске функције
са другим функцијама и пословима, материјална сигурност судова,
судија и др.2)
У међународном праву широко су прихваћене гаранције не
зависности судија и судске власти према политичким властима.3)
Ова јемства судијске независности у претежном делу прокламо
вана су и у Уставу Републике Србије. Поставља се питањe да ли
су ова јемства судијске независности прокламована у Уставу Репу
блике Србије од 2006. године сагласна са међународним стандар
дима.
Начело избора или именовања судија веома је различито у
упоредном праву: избор судија од стране Парламента, избор судија
непосредно од стране грађана, постављање судија од стране извр
2) Боса Ненадић, „Уставни положај судства“, Билтен Врховног суда, бр. 4/2007, стр. 187.
3) Међународни стандарди о независности судства садржани су претежно у следећим ме
ђународним актима: у чл. 10 и 30 Универзалне декларације о људским правима, у чл. 14
ст. 1 Међународног пакта о грађанским и политичким правима, у члану 7 и 11 Основних
начела независности судија, у чл. 6 и 17 Европске конвенције за заштиту људских права
и основних слобода; у начелу I тачке 1, 3 и 2б Препоруке бр. Р (94) 12 Комитета мини
стара Савета Европе о независности, ефикасности и улози судија, у тач. 1.1, тач. 3, 4,
тач. 7.1 и тачка 7. 2 Европске повеље о закону за судије и у тач. 12 и 57 Мишљења број
1/2001 Консултативног већа европских судија (KBEC) о стандардима за независност
судства и сталности судија.
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шне власти и избор судија од стране специјализованог тела или
самих судија.4) Сталност подразумева да судије задржавају своја
звања “док се достојно владају“.5) „Ништа као сталност није у ста
њу да подстакне независан дух у судству“.6) Непреместивост суди
ја значи да судија има право да врши судијску функцију у суду за
који је изабран и само уз своју сагласност може бити упућен или
премештен у други суд. Ово јемство онемогућава премештање и
упућивање судија у други суд мимо воље судија. Судијски иму
нитет обухвата слободу мишљења и гласања у доношењу судске
одлуке (материјални имунитет) и заштиту од притварања судије
за дела учињена у вршењу судијске функције, без одобрења над
лежног органа (процесноправни имунитет).7) Престанак судијске
функције наступа када су испуњени разлози прописани Уставом
и законом. Члан 148 Устава Републике Србије од 2006. године од
ређује да судији престаје функција: на захтев судије, наступањем
законом прописаних услова, разрешењем из законом прописаних
разлога и ако не буде изабран на сталну судијску функцију. У овом
раду биће анализирана следећа два јемства судијске функције: не
спојивост судијске функције и материјална независност судија, ко
ја су међусобно повезана и међузависна.

1. НЕСПОЈИВОСТ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
Неспојивост судијске функције значи немогућност истовре
меног вршења судијске функције и друге функције, неспојивост
судијске функције са другим послом или приватним интересом.
Други назив за ово уставно начело је принцип инкомпатибилности
судијске функције, немогућност спајања, немогућност здружива
ња, истовременог вршења судијске функције са другом функцијом,
послом или приватним интересом.8)
4) Видети: Миодраг Јовичић „Начело поделе власти и судство“, Правни живот, бр.
7-8/1993, стр. 821.
5) Члан III, Одељак 1. Устава САД, Институт за упоредно право, Збирка новијих устава,
Београд 1966, стр. 64.
6) Хамилтон Медисон Џеј, Федералистички списи, Радничка штампа, Београд 1981, стр.
435.
7) Више о томе: Ирена Пејић, „Имунитет судија“ у: Мирослав Лазић и Ирена Пејић (ур.),
Законодавни и институционални оквир независног судства у Републици Србији, Правни
Факултет Универзитета у Нишу и Фондација Конрад Аденауер, Ниш 2009, стр. 102-105.
8) Боса Ненадић, „Уставни положај судства“, Билтен Врховног суда Србије, бр. 4/2007,
стр. 188.
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Устав Републике Србије не наводи конкретне функције, по
слове и интересе који су неспојиви са судском функцијом. Закон
треба да регулише које су то друге функције, послови и приватни
интереси, друге службе, поступци и дужности који се не могу спо
јити, здружити са судијском функцијом. Лице које буде изабрано за
судију мора да се повуче са функције на којој се до тада налазило,
да не обавља посао и не врши приватни интерес који није спојив
судијској функцији. За време обављања мандата, чланови Високог
савета судства ослобођени су своје судијске функције.9)
Члан 55 Устава Републике Србије од 2006. године забрањује
судијама чланство у политичким странкама, а у члану 152 Уста
ва „забрањено је политичко деловање судија“ што води незави
сности и непристрасности судија. Долазак нове партије на власт
значи преузимање политичких функција од стране те партије, а не
промену судског кадра што би, у противном, стварало партијску
државу.10) На тај начин судије су ослобођене утицаја политичких
партија, партијске дисциплине и партијске лојалности. Ово начело
доводи и до смањења политизације судија и судске власти.
Слобода судијског одлучивања значи везаност за право, али
и слободну примену права у име и на основу легитимне правде.11)
Слобода судијског одлучивања и неспојивост судијске функције са
другим функцијама, послом, указује да судије треба да буду струч
не, професионалне, посвећене судијском послу и политички неу
тралне када воде поступак и донесе судске одлуке.

2. МАТЕРИЈАЛНА НЕЗАВИСНОСТ СУДИЈА
Како је судијама забрањено вршење друге функције и посла,
забрањено стицање додатних прихода, тада држава дужна је да
обезбеди стабилан систем финансирања судског система и суди
ја које обављају ову дужност. Материјална независност судова и
судија један је од међународних стандарда који гарантује незави
сан, самосталан положај судија у уставном систему. Међународни
стандарди значе обавезу државе да „обезбеди средства која су по
требна за нормално одвијање функције судије“.
9) Чланство у Високом савету магистратуре у Француској је неспојиво са обављањем
функција у законодавној и извршној власти и обављања других јавних послова и зада
така.
10) Миливоје Бузанџић, „Распродаја уставног и правног поретка земље“, Правни живот,
бр. 3-4/91, стр. 249.
11) G. Bergholtz, Ratio et Auctoritas, p. 14, usp. http://www. cenneth. com/sisl/pdf/33-1.pdf.
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У појединим државама устав гарантује одвојен судски буџет,
што води материјалној самосталност суда. Начело број 11 Основ
них начела независности судства гарантује материјалну сигурност
судија као право судија на „одговарајућу накнаду“.12) У реалном
животу у државама у транзицији и Републици Србији и у државама
у окружењу Републике Србије, материјална независност судова и
судија остварује се издвајањем посебних средстава у буџету држа
ве или образовањем посебног судског буџета, као и регулисањем
плата судија сагласно одредбама сваке државе понаособ и опште
прихваћених правила међународног права.13)
Материјална сигурност судија има два облика. Први се од
носи на материјалну сигурност суда, а други на материјалну си
гурност судија.14) Устав Републике Србије од 2006. године не са
држи одредбе о материјалној независности суда и материјалној
сигурности судија, ове одредбе није садржао ни претходни Устав
Републике Србије.15) Устав од 2006. године при одређивању судске
власти и положаја судова и судија, остаје у оквирима високог сте
пена општости и оставља велики простор законима да регулишу
судску власт.16) Требало би да у предстојећим уставним реформама
устав јемчи материјалну сигурност судија и целог судског систе
ма. Материјална независност судија у одређеној мери законом је
гарантована. Закон о судијама јемчи у члану 4 став 1 и 2 „да судија
има право на плату у складу са достојанством судијске функције и
његовом одговорношћу. Плата судије значи гаранцију његове неза
висности и сигурности његове породице“.17)

12) Сeдмо Основно начело о независности судства усвојено на Седмом конгресу Уједи
њених нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима кривичних дела
одржаном у Милану 26.08.1985. године. Устав Бугарске гарантује да судска власт има
самосталан буџет.
13) Транзиција је коренита промена, непредвидива реформа „одозго“ и вишеслојан процес
у оквиру социјалистичког режима. Смер, темпо и резултат промена не могу се унапред
предвидети. Ове промене значе политичку транзицију (с једностраначког на вишестра
начки систем и изградњу владавине права) и економску транзицију (с центрaлистичке
на тржишну економију). Више о томе: Слободан Орловић, Начело поделе власти у
уставном развоју Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2008, стр.
43-45; Радмила Васић, Правна држава и транзиција, Досије, Београд 2004, стр. 162.
14) Маријана Пајванчић, Уставно право-уставне институције, Правни факултет Универ
зитета у Новом Саду, Нови Сад 2005, стр. 292.
15) Службени гласник РС, бр. 1/90.
16) Видети: Јован Ницовић, Уставни Развој Србије, Сезам Медика, Култура, Београд 2007,
стр. 862.
17) Закон о судијама, Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/10, 8/12, 121/12, 124/12 и
101/13.
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Материјална самосталност судова и судија подразумева оба
везу државе да „обезбеди средства која су потребна за нормално
одвијање надлежности суда и функције судија“. Преношење буџет
ских овлашћења са законодавне и извршне власти на орган судске
власти, орган управљања - Високи савет судства било је прописано
Законом о уређењу судова (члан 95) од 1.1.2011. године, затим ви
ше пута одлагано законима о буџету, да би последњим изменама
Закона о уређењу судова од 2013. било одложено до 1. јуна 2016.
године. Министарство надлежно за правосуђе задржава буџетска
овлашћења, нарушавајући на тај начин, баланс-равнотежу у систе
му поделе власти, јер је присутан утицај и уплив извршне власти
на судску власт и не сме прећи дозвољену меру.18) Годинама се про
гресивно смањују средстава која су намењена функционисању суд
ске власт, судова и судија, као и средства за стално образовање и
усавршавање судија и судског особља.19)
Преношење надлежности са политичке на судску власт од
1990. до 2013. године вршило се сегментарно и споро. Законодавна
и извршна власт имале су јак утицај на судство у периоду 19902013 преко кадровских решења и буџета, материјалних средстава
за судове и судије. Подела влaсти не почива на строгом одвајању
носилаца различитих функција власти, већ на „њиховом огранича
вању, ниједан орган не сме да приграби сву власт“.20) Поред про
кламованих начела поделе власти и независности и самосталности
судске власти, политичке власти нису биле спремне и нису имале
наум да на судску власт: 1) пренесу избор свих судија и председни
ка судова, 2) да обезбеде сталност судијске функције, већ је постиг
нут консензус законодавне и извршне власти да се изврши општи
избор судија, што је реализовано 2009. године и 3) да обезбеде ма
теријална средства за независан рад судова и судија.21)
Буџет за судове требало би да припрема судство или би то, у
најмању руку, требало да се ради уз консултације и одобрење суд
ских институција, а на основу расположивих финансијских сред
става. Високи савет судства треба да сам пројектује судски буџет за
18) Владимир Тодорић, „Реч уредника“, Српска правна ревија, бр. 4/2006, стр. 5.
19) Вида Петровић Шкеро указује да стално смањивање буџета за правосуђе не може
реално пратити потребе и нужно реформисање. „Реформа правосуђа“, Српска правна
ревија, бр. 4/2006, стр. 14.
20) Јовица Тркуља, Освајање демократије, оглед о посткомунизму, Драганић, Београд
1993. стр. 85.
21) Татјана Кандић, Судска власт у уставном и законодавном развоју Републике Србије,
докторска теза, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, стр. 352.
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све оне који раде у судству, за судије, судијске помоћнике и судско
особље и да буде одговоран за судски систем и судски буџет.22)
Висина примања судија треба да буде у складу са њиховим
статусом, високом стручношћу и изузетном професионалном од
говорношћу, сложеношћу посла, специјализованим стручним зна
њем и искуством23), неспојивим са другим службама и дужности
ма. На тај начин судија ће бити стимулисан да и даље обавља ову
функцију и бити заштићен од притисака и искушења.
Независност судија је нормативна функционална, финансиј
ска, регулисана је важећим прописима унутар сваке државе и оп
ште прихваћеним правилима међународног права. Плата судије је
економска категорија и гаранција судијске независности. „Плата
судија треба да буде сразмерна достојанству професије и терету од
говорности судије и довољна да се одупру сваком утицају на одлу
ке“. О достигнутом нивоу демократичности у појединој државној
заједници указује и то да ли је у уставима садржана одредба која
спречава „смањење судијских плата“ и достигнутог нивоа матери
јалне независности судија.24)
„Судије имају право на плату у непромењивом износу како
би их то штитило од притисака који имају циљ да утичу на њихове
одлуке и понашање и тиме крње независност и непристрасност“.25)
Законом о умањењу нето прихода лица у јавном сектору у Републи
ци Србији од децембра 2013.26) смањене су плате запослених у јав
ном сектору преко одређеног износа, судија и других запослених у
судству и у правосудним органима.
Међутим, требало би имати у виду неспојивост судијске
функције са другом функцијом, послом и приватним интересом.
Припадницима судске власти, судијама забрањено је да оствару
ју додатне приходе, за разлику од носиоца законодавне и извршне
власти којима је омогућио спајање, здруживање, истовремено вр
22) Високи савет магистратуре Француске, Италије и Португалије располаже средствима за
вршење функције.
23) Видети: Слободан Вучетић, „Претпоставке независности и самосталности судова и су
дија“, Правни живот, бр. 12/1997, стр. 17.
24) Препорука ЦМ/Рец (2010)12 Комитета министара Савета Европе о судијама: незави
сност, ефективност и одговорност. Маријана Пајванчић указује да Устав Ирске члан 35
став 5 регулише да „плата, судије неће бити смањена за време његове службе. Уставно
право-уставне институције, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
2005, стр. 292.
25) Европска повеља о статуту за судије (1998).
26) Службени гласник РС, бр. 108/2013 од 7. децембра 2013. године, примењује се од
1.1.2014.

263

СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45.

стр. 257-268.

шење функције коју врше са другом функцијом, послом или при
ватним интересом. Судијама је забрањено политичко деловање и
судска власт би требало да буде политички неутрална, независна
и самостална. Посленицима законодавне и извршне власти, по
сленицима ових политичких власти није забрањено да поред сво
је основне функције врше другу функцију, посао и стичу додатни
приход.27)
Од 1.1.2014. године пројектовано је да у Републици Србији
буде око 3.000 судија и 800 тужилаца и заменика тужилаца, (није
попуњено 8% судија до маја 2014.), број судија и тужилаца је 0,7%
од броја запослених у јавном сектору (550.000), док у правосуђу
запослено је око 17.000, што је 3% од укупног броја запослених
у јавном сектору. Примена Закона о умањењу нето прихода лица
у јавном сектору у Републици Србији у правосуђу створиће мале
ефекте у буџету Републике Србије.
Судије и запослени у правосуђу у Републици Србији спрем
ни су да допринесу опоравку, оздрављењу државне заједнице у
периоду кризе, али се мора имати у виду статус судија, изузетна
професионална одговорност, сложеност посла, наглашена одго
ворност и околност да је судијска функција неспојива са другим
функцијама и послом, да је судијама забрањено стицање додатних
прихода те да се уштеде могу остварити унутар појединих дело
ва правосуђа и бољом организацијом судског система. Уколико се
врши смањивање плата запослених у јавном сектору, тада судије
којима је забрањено стицање додатних прихода, за разлику од дру
гих изабраних и именованих лица, којима је дозвољено стицање
додатних прихода, треба да задрже претходни ниво плата, односно
да судије буду последња карика у „ланцу постојања“ када се при
ступа смањивању плате.

ЗАКЉУЧАК
Држава треба да обезбеди стабилан систем финансирања
судског буџета, посебно судија који активно обављају ову функци
ју или су у заслуженој мировини. И после пензионисања, пензио
нисани судија је судија. Судија је поступао у великом броју пред
27) Члан 194 став 4 Устава Републике Србије. Саша Гајин, Људска права, правно-систем
ски оквир, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Београд 2011, стр. 11. Гор
дана Гасми указује да се правни систем Европске уније непрекидно дограђује еволици
јом одлучивања у другом и трећем стубу сарадње. Право Европске уније, Универзитет
Сингидунум у Београду Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Београд
2006, стр. 274.
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мета, сложеним предметима, изрекао и најтеже кривичне санкције
у „име народа“, одлучивао о зајемченим правима, основним сло
бодама и имовини странака. Судијска функција у смислу функције
расправљања и решавања спорова између припадника једне или
више држава, једна је од најстаријих функција. Важна тековина са
времене државе је одвајање функције стварања права, од судијске
функције примене права.28) Требало је бити стручан, професиона
лан, одважан, доносити судске одлуке и изрицати законске санк
ције, које одлуке су постале правоснажне и извршне, доносити го
динама бројне одлуке о статусним односима и имовини странака,
зајемченим правима и слободама грађана.29) Држава је дужна да
заштити лични и професионални интегритет судија које су доне
ле ове правоснажне и извршне одлуке и материјалну сигурност
судија у пензији и њихових породицa, дужна да обезбеди стаби
лан систем финансирања свих судија које активно обављају ову
функцију, којима је забрањено вршење друге функције и посла, за
брањено стицање додатних прихода. Судије имају право на плату
у непромењивом износу, која представља штит, брану од утицаја
уплива и притисака политичких власти, политичких група, поједи
наца, „моћника“ на одлуке које доносе судије, у супротном то може
бити атак на независност и непристрасност судија.
Само материјално независан судија, неоптерећен личном и
егзистенцијом своје породице, може да се посвети свом позиву, да
мирно и без страха обавља судијску функцију.30) Професионалност
судија је одредница ових посленика судског система, јер су судије
образоване да воде поступак, утврде чињенично стање и примене
прописе, стручне, обучене и оспособљене за судијски посао. Ме
рило ове професионалности су стручна спрема, стручни испит и
дужина стручног искуства.
Само стручан судија, коме је обeзбеђена лична материјална
сигурност и материјална сигурност његове породице може бити
независан у свом раду и без грча обављати своју функцију. Судије
су „чувари правде, стекли су стручно, правничко знање и образо

28) Коста Чавошки објашњава да посланици као представници народа могу да донесу за
кон, али „не могу да га тумаче“ и примењују, јер то је ствар знања, струке и науке којом
располажу само они који су до тог знања дошли учењем и радним искуством. „Влада
вина права и независно судство“, Правни живот, бр. 7-8/93, стр. 838.
29) Видети: H. J. Jentch, „Уставна жалба“, Збирка радова, ИРЗ, Београд 2006, стр. 100 и 212.
30) Видети: Слободан Вучетић, „Претпоставке независности и самосталности судова и су
дија“, Правни живот, бр. 12/1997, стр. 17.
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вање, којим не располажу други људи.31) Судија је последња брана
и одбрана праведног права пред антиномијом законског неправа.
На тај начин судија учествује „управљању“ правдом.32) Судови су
средиште уставне и демократске државе, неприкосновене инсти
туције које штите вредности одређене заједнице, људска права и
слободе.33)
Високи савет судства дефинисан је као „независан и само
сталан орган“ који доноси одлуке „већином гласова свих чланова“.
Овај колективни орган поливалентног карактера, одређен је начи
ном свог избора, структуром чланова који улазе у његов састав,
функцијама које обавља и одговорношћу за поверене му функције.
Високи савет судства мора да чува надлежност судова, улогу судиј
ске функције у оквиру владавине права и демократије, да заштити
вредности једне државне заједнице, људска права и слободе поје
динца, да брине о независности магистратуре, сваког магистрата,
да разликује границу између радних обавеза магистрата и њихове
одговорности, да штити и материјалну независност судова, судија
као гаранцију судијске независности и да врати поверењe грађана
у судове, судије, њихов рад, читав судски систем.
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Tatjana Kandic
INCOMPATIBILITY OF JUDGE FUNCTION 
AND MATERIAL INDEPENDENCE OF 
JUDGES IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Resume
Incompatibility of judge function means inability to perform si
multaneously the function of judge and other function and pursue per
sonal interests. Material independence of courts and judges guarantee
an independent position within constitutional system. Constitution of
the Republic of Serbia from 2006 doesn’t include provision about ma
terial independence of courts and judges, it doesn’t include provisions
concerning which functions and jobs are incompatible to the judge fun
ction, it is left to legislative framework. The state should guar antee sta
ble funding system. It is forbidden for the holders of judicial power to
perform other functions, which is not the case for the holders of legi
slative and executive power. That’s why judges’ salaries should be kept
at the same level. Judges should be last in a row when salaries are cut
down.
Key words:

*

incompatibility of judge function, material independence of
judges, international standards, stable system of funding, ad
ditional incomes

Овај рад је примљен 04. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
03. септембра 2014. године.
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МОГУЋНОСТ ПРОУЧАВАЊА
РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНА ЗЕМАЉА
У ТРАНЗИЦИЈИ ПРИМЕНОМ
МУЛТИВАРИЈАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ
Сажетак
У раду се разматрају социоекономска ситуација и развој оп
штина у Федерацији БиХ. У обзир су узети одговарајући социоек о
номски показатељи у које спадају просечна нето плата становника,
покривеност увоза извозом, удео активног у укупном становни
штву, удео становника са високим и вишим образовањем код неза
посленог становништва, извоз по глави становника и покривеност
становништва здравственим особљем. Као основни показатељ раз
вијености општина узет је индекс развијености општина изведен
на бази неколико променљивих (степен незапослености, степен
запослености, удео ученика у становништву, БДП и индекс одсут
ности становништва). Да би се утврдило који од наведених реле
вантних променљивих у највећој мери објашњавају вредност овог
индекса коришћен је метод дискриминационе анализе. Извршена
је класификација општина према степену развијености. Добијени
резултати указују на хетерогеност општина Федерације БиХ у по
гледу развијености.
Кључне речи: дискриминациона анализа, социо-економски показатељи,
развијеност општина, индекс развијености, класификаци
ја општина, Федерација БиХ
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Циљ рада је да се прикаже однос и објашњеност повезаности
социо-економских показатеља узетих као променљиве у анализи.
Статистички метод коришћен у овом раду јесте дискрими
национа анализа. Дискриминациона анализа треба да покаже при
падност, према одговарајућим критеријумима унапред одређеној
групи, на бази променљивих узетих у модел. Такође, треба да омо
гући разврставање општина Федерације БиХ према степену разви
јености, односно њихову припадност некој од група. Коришћени
социо-економски показатељи јесу: просечна плата, извоз по глави
становника, покривеност увоза извозом, удео активног у укупном
становништву, и број становника на једног лекара.

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
Jaba, Jemna, Viorica and Balan (2007) примењују дискримина
циону анализу за класификацију региона Румуније према степену
социо-економског развоја, са циљем утврђивања њихове спремно
сти за чланство у ЕУ.
Gwary, Gwary и Mustapha (2012) користе дискриминациону
анализу код испитивања социо-економских показатеља пољопри
вредних произвођача
Baum (2004) примењује дискриминациону анализу за класи
фикацију региона Аустралије према економским показатељима
Gouvêa, Farina и Varela (2007) користе дискриминациону ана
лизу за разврставање општина Бразила према приходима од такси
Kar J.(2012) користи дискриминациону анализу код сагледа
вања неједнакости прихода земаља чланица ЕУ
Guryanova, Kholodnyi и Lukyanchikova (2013) примењују
дискриминациону анализу за класификацију региона према еко
номским показатељима
Dellaportas (1983) помоћу дискриминационе анализе класи
фикује државе према степену развијености
Ohajianya (2012) примењују дискриминациону анализу у ис
питивању незапослености становништва руралних домаћинстава
Stimson, Baum и Van Gellecum помоћу дискриминационе
анализе испитују регионалну расподелу економских перформанси
насеља Аустралије
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Sharma и Khosla (2013) примењују дискриминациону анали
зу за утврђивање различитости у индустријском развоју појединих
региона Индије
Fernandes (2013), примењује дискриминациону анализу на
кластере према економској развијености држава
Hill, Brennan и Wolman (1998) помоћу дискриминационе ана
лизе испитују развијеност градова САД
Ho и Dinov (2013) користе дискриминациону анализу код са
гледавања економског просперитета

3. МЕТОД РАДА И ИЗВОРИ ПОДАТАКА
Дискриминациона анализа је мултиваријациона статистичка
техника која се користи за оцену линеарног односа између зависне
променљиве неметричког типа која садржи две или више катего
рија и линеарне комбинације више независних метричких промен
љивих
Дискриминациона анализа, позната и под називом анализа
каноничких коренова, јесте функција низа променљивих које се
користе за класификацију појединачних случајева или посматрања
(јединица) Она представља линеарну комбинацију објашњавају
ћих променљивих које омогућују најбољу (најефикаснију) дискри
минацију унутар група
Дискриминациона функција је облика:
,
где јеса
D означена дискриминациона функција, са Xi дискриминационе (објашњавајуће, независне) променљиве
саbi дискриминациони коефицијенти,
док с умоделу представља константу
Применом дискриминационе анализе могу се изнаћи најиз
раженије разлике између идентификованих група зависно-проме
нљиве
Као излазни резултати примењене дискриминационе анали
зе у овом раду биће презентовани дискриминациони коефицијен
ти, структурни коефицијенти, дискриминациони скорови и табела
класификације појединачних посматрања ( у овом раду општине
Федерације БиХ)
271

СПМ број 3/2014, година XXI, свеска 45.

стр. 269-281.

У раду је за формирање дискриминационог модела
узето следећих 5 променљивих: просечна нето плата, пок
ривеност увоза извозом, вредност извоза по глави становн
ика, удеовисоко-образованог становништва у укупном неза
посленом становништву иброј становника наједног лекара
Каозависно променљиваузетје синтетички индикатор
социо-економског развоја под називом индекс развијености,
као релативни показатељ исказан у процентима 
За ову променљиву, у разматрање је узето пет групних
интервалањене вредности, кодираних на следећи начин: 1 за
вредност индекса развијености ≤ 50, 2 за вредност индекса
развијености 50-75, 3 за вредност индекса развијености 75100, 4 за вредност индекса развијености 100-125, и 5 за вред
ност индекса развијености ≥125.
Дискриминациони коефицијенти могу се израчунати
као нестандардизовани, стандардизовани и структурни кое
фицијенти.
Нестандардизовани коефицијенти користе се за класи
фикацију посматрања (у овом раду општине) у групе према
категоријама зависно променљиве.
Стандардизовани дискриминациони коефицијенти се
примењују за упоређење релативног значаја независно-про
менљивих, односно за појединачни допринос сваке од неза
висно-променљивих дискриминационој функцији.
Структурни коефицијенти или структурне корелације,
које се могу означити и термином дискриминациони понде
ри, представљају Пирсонове коефицијенте корелације и ука
зују на просте корелације између сваке од променљивих и
сваке дискриминационе функције.
Ови коефицијенти се користе за давање значајне дено
минације дискриминационим функцијама Идентификаци
јом најјаче апсолутне корелације за сваку дискриминациону
функцију могу се добити значајне информације за деноми
нацију сваке функције. Вредност структурних коефицијената
помаже приликом одабира дискриминационих променљивих
које могу бити укључене у дискриминациону функцију.
Модел дискриминационе функције подсећа на више
струки регресиони модел, с тим што се код модела дискрими
национе анализе коефицијенти израчунавају на такав начин
да се варијације дискриминационих скорова између група
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требале бити највише могуће док варијације унутар група
требају бити најниже могуће.
Број дискриминационих функција одређује се на бази
броја група. Број дискриминационих функција једнак је нај
нижој вредности између (k-1) и p, где је:

- k број група
- p број дискриминационих променљивих
Дискриминационе функције се генеришу почев од узорка
посматрања, са унапред познатом припадношћу групи.
Потом, функције могу бити примењене са циљем предвиђа
ња нових посматрања за које су укључене независно променљиве,
али је непозната припадност одређеној групи.
Перформансе дискриминационе анализе могу се евалуирати
на бази средина из класификационе табеле, познате и под називом
матрица предвиђања
У овој kxk табели контингенције (где k представља број гру
па), емпиријске категорије зависно променљиве су поређане хори
зонтално, док су оцењене категорије поређане вертикално.
Проценат дијагоналних посматрања представља проценат
тачних класификација.
Проценат тачних класификација у односу на укупан број по
сматрања представља глобални показатељ.
За потребе статистичке обраде података у овом раду приме
њен је статистички софтвер STATISTICA10.0.

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА
4.1. Избор дискриминационих променљивих
У циљу одређивања променљивих које значајно доприносе
диференцијацији група, примењен је F – тест за Wilks-ово λ.
Резултати анализе варијансе приказани су у Табели 1.
F-тест је статистички значајан за 3 од 6 променљивих (за које
је вредност у колони Значајност мања од 0,05). То су друга, четврта
и шеста променљива
Остале променљиве су елиминисане из модела дискримина
ционе анализе.
Дискриминациона анализа је изведена за 5 група и резулти
рала је са 4 дискриминационе функције, а самим тим и 4 својствене
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вредности. Највећа својствена вредност одговара првој дискрими
национој функцији, што показује да она има најјачу моћ дискрими
нације од четири изведене функциje
Tакође, помоћу прве функције објашњено је 77,4% укупног
варијабилитета средина група, док је помоћу остале три објашње
но нешто преко 20 % варијабилитета (Табела 4). Коефицијент ка
ноничке корелације, показује да се 52,1% (што је (0,722)2) укупног
варијабилитета приписује разликама унутар 5 група преко прва
дискриминационе функције (Табела 4)

4.2. Оцена дискриминационе функције
Дискриминациона функција је облика
Z= -0,479Z1 -0.286Z2 -0.243Z3+ 0.413Z4 - 0.056Z5 + 0.826Z6

где су са Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 обележене стандардизо
ване променљиве X1, X2, X3, X4, X5, X6. Вредност коефици
јента указује на дискриминациону моћ независних промен
љивих.
Табела 1
Анализа варијансе дискриминационих променљивих
Променљиве
Просечна нето плата
Покривеност увоза извозом
Удео активног у укуп
ном становништву

Вред F- Значај
ност тест ност
Wilks 0.92 1.51
0.208
Wilks 0.85 3.16
0.019
Тест

Wilks

Удео високообразованог становништва
Wilks
у укупном незапосленом становништву
Извоз по глави становника
Wilks
Број становника на једног лекара
Wilks

0.96 0.75
2.
70
0.99 0.23
0.77 5.06

0.86

0.560
0.038
0.921
0.001

Табела 2
Стандардизовани коефицијенти дискриминационе функције
Својствена вредност
% варијансе
Кумулатив % варијансе
Каноничка корелација
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Функција Функција Функција
1
2
3
1.089
0.253
0.059
77,4
18
4,1
77,4
95,4
99,5
0.722
0.449
0.235

Функција
4
0.006
0,5
100
0.077
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Из једначине се може видети да променљиве просечна нето
плата (X1), удео високообразованог становништва у укупном неза
посленом становништву (X4), и број становника на једног лекара
(X6) врше најбољу дискриминацију између 5 група.
Како су вредности независно променљиве дате у различи
тим мерним јединицама, потребно је израчунати стандардизоване
коефицијенте (Табела 3) Матрица структурних коефицијената ко
ји показују корелацију између сваке независно променљиве и дис
криминационе функције дата је у Табели 4.
Табела 3
Стандардизовани коефицијенти каноничке
дискириминационе функције
Функција Функција Функција Функција
Просечна нето плата

-0.479

0.002

0.618

-0.946

Покривеност увоза извозом

-0.286

-0.744

0.377

0.339

Удео активног у укуп
ном становништву

-0.243

0.246

0.332

0.229

Удео високообразованог
становништва у укупном не
запосленом становништву

0.413

-0.728

-0.307

0.275

Извоз по глави становника

0.056

-0.234

-0.123

-0.645

Број становника на
једног лекара

0.826

0.474

0.432

0.311

4.3. Ефикасност дискриминационе функције
У овом испитивању, засновано на изведеној дискриминаци
оној анализи, 64,8% укупног броја општина је тачно класификова
но, што је (6+9+17+9+10)/79 (Tабела 5). Појединачно посматрање
(општина) се сматра тачно класификованом уколико је на бази из
рачунатог скора дискриминационе функције прикључено групи у
коју је иницијално сврстана
У случају две једнаке групе, случајна расподела резултирала
би са 50 % тачних класификација Квалитет модела дискриминаци
оне анализе одређен је разликом између процента тачних класифи
кација и 50%
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Статистичка значајност ове разлике утврђује се на бази z-те
z=

=

= 2.64

=


Израчуната вредностz = 2.64 већа је од 2.58, што значи да је
коришћењем дискриминационог модела постигнута статистички
значајно боља класификација појединачних општина него на бази
иницијалнекласификације, уз коефицијент поузданости од 99%.
Табела 4
Матрица структурнихкоефицијената
 росечна нето плата
П
Покривеност увоза извозом
Удео активногу укупном
становништву
Удео високообразова
ног становништва у
укупном незапосл
еном становништву
Извоз по глави становника
Број становника на
једног лекара

Функција Функција Функција Функција
0.767
0.058
0.632
-0.026
0.698
-0.461
0.123
0.023
-0.324

-0.670

0.484

0.281

-0.208

0.174

0.258

0.578

0.192

-0.409

-0.368

-0.415

0.158

-0.034

0.730

-0.535

Табела 5
Резултати класификације
Индекс развијености

≤ 50 50-75 75-100 100-125 ≥125

%

≤ 50

6

3

1

0

0

60

50-75

2

9

3

2

0

56

75-100

1

2

17

6

0

65

100-125

0

0

4

9

1

64

≥125

0

0

1

0

10

91

Укупно

9

14

28

17

11

64.8

Класификација општина према индексу развијености и на
бази дискриминационе функције, распоређеноу4 групе, упоредно
је дата уследећој табели 
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У табели класификација може се уочити да је број најразв
ијенијих општина остао непромењен, с тим што њихова распоре
ђеност на основу дискриминационе анализе није иста Општине
Тешањ и Жепче су према дискриминационој анализи уместо у
најразвијенију (пету групу) сврстане у четврту, односно трећу
групу респективно Насупротовоме,општине Посушје иЉубушки
су уместо у четрвту, односно трећу групу, којима су иницијално
припадале, сврстане према дискриминационој анализи у најразв
ијенијугрупу (Табела6).
Број најмање развијених општина смањен је за једну, али је
њихова прерасподела другачија Општине Кључ, Доњи Вакуф и
Јајце су према дискриминационојанализисврстане удругу (Кључ
и Доњи Вакуф), односно трећу групу развијености (општина Јајце)
Насупрот овоме, општина Илијаш је уместо другој групи којој
је иницијално припадала сврстана у групу најмање развијених
општина (Табела6).

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Може се приметити да су средине група хијерархијски
 оређанепо величинипрема оба методакласификације. Последња
п
група је најразвијенија, праћена четвртом, и тако даље, узимајући
уобзир ниво развијености општина према променљивим узетим у
испитивање.
Ова чињеницапотврђујехипотезуовог испитивањапо којој
редослед група општина у смислу развијености кореспондира
редоследу група у складу са изведеном дискриминационом
анализом
Уместо упоређења развијености на бази случајног
распореда, одабран је други критеријум Уколико је коефицијент
слагањавећи од 50 %, сматра се да је применом дискриминационе
ан
 ализепостигнутакласификацијабоља него иницијална (на бази
индекса развијености)Према овом испитивању(видетиТабелу5),
64,8% општина је тачно класификованона бази дискриминационе
функције, што премашује50 %
Као последица добијених резултата, може се извести
закључак да је евалуацијастепенаразвијености постигнутана бази
изведене дискриминационе анализе прикладнија него евалуација
на бази индекса развијености, који иако конципиран као синтети
чки показатељ не изражава односе између променљивих које
објашњавајустепен социо-економскогразвоја.
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10

Кључ
Маглај
Фоча
Пале
Добретић
Д.Вакуф
Јајце
Б.Грах.
Дрвар
Гламоч

≤ 50

16

Бос.Крупа
Сански Мост
Теочак
Домаљ.-Шамац
Сапна
Челић
Олово
Завидовићи
Бугојно
Горњи Вакуф
Коњиц
Прозор
Равно
Столац
Илијаш
Трново
Купрес

20

Бужим
Цазин
В.Кладуша
Орашје
Добој-Ист.
Калесија
Кладањ
Лукавац
Какањ
Усора
Фојница
Кисељак
Н.Травник
Травник
Чапљина
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Ливно
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Сребреник

18
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Хаџићи
Нови Град
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Индексразвијености
50-75
75-100
100-125

11
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Тешањ
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Читлук
Неум
Широки Бријег
Мостар
Илиџа
Н.Сарајево
Стари Град
Центар

≥ 125

9

Маглај
Фоча
Пале
Јајце
Добрети.
Илијаш
Б.Грах.
Дрвар
Гламоч

≤ 50

14

Кључ
Челић
Сапна
Теочак
Усора
Бугојно
Г.Вакуф
Равно
Д.Вакуф
Коњиц
Прозор
Домаљевац Ш.
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Бихаћ
Орашје
Грачаница
Градачац
Лукавац
Бреза
Добој-Југ
Олово
Тешањ
Високо
Зеница
Горажде
Кисељак
Крешево
Травник
Витез
Груде

 искриминационафункција
Д
50-75
75-100 100-125
≥ 125

11

Тузла
Читлук
Мостар
Неум
Љубушки
Посушје
Ш. Бријег
Илиџа
Центар
Н.Сарајево
Стари Град
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Табела6
Дистрибуцијаопштина према индексу развијено
сти и према изведеној дискриминационојанализи
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Из добијених резултата може се констатовати да у групи
најразвијенијих општина није дошло до битних промена Свега
једна општина из ове групе помоћудискриминационе анализеније
класификована као што је то показала унапред утврђена класифи
кација
Дискриминациона анализа пружа могућност израчунавања
скороваважности променљивих које значајно објашњавајустепен
развијености општина, и на бази овога, помаже код идентифи
ковања група развијености. Користећи модел дискриминационе
анализе омогућено је идентификовање оних променљивих које су
у јакој повезаности са степеном развијености општина Федерације
БиХ.
Одабране променљиве у модел статистички значајно допри
носе диференцијацији група, а то су покривеност увоза извозом,
удео високообразованог у укупном незапосленом становништву и
број становника на једног лекара
Предност примене дискриминационе анализе код испитива
ња развијености општина огледа се у томе што је на бази дискри
минационе анализе омогућено сагледавање односа и унутрашње
повезаности које значајно могу описати степен развијености оп
штина Федерације БиХ
Дискриминациона анализа, дакле, пружа тачнији увид у ак
туелно стање развијености општина него што то омогућава посма
трање само на бази унапред утврђеног индекса развијености.
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Slobodan Dj. Nicin, Nevenka D. Nicin
POSSIBILITIES OF EXAMINING THE DEVELOPMENT
OF MUNICIPALITIES OF COUNTRIES IN TRANSITION
APPLYING MULTIVARIATE ANALYSIS
Resume
Discriminant analysis is one of the multivariate statistical techni
ques. Discriminant function analysis is a statistical method that is used
for prediction of categorical dependent variable (called a grouping vari
able) by one or more continuous or binary independent variables (called
predictor variab les).
Discriminant function analysis is useful in determining whether a
set of variables is effective in predicting category membership.
Discriminant analysis is used when groups are known a priori.
Each case must have a score on one or more quantitative predictor me
asures, and a score on a group measure. In simple terms, discriminant
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function analysis is classific ation - the act of distributing things into
groups, classes or categories of the same type.
In the case of discriminant function analysis, a significant F test
allows classific ation based on a linear combination of predictor varia
bles.
Discriminant analysis has been widely applied in a variety of sci
entific disciplines, but the accent in this paper is on it’s application in
economy (socio-economic researches).
What is presented in this paper is application of discriminant
analysis in prediction of group membership of municipalities of Fe
deration of Bosnia and Herzegovina, by several representative indica
tors (net wage, % of active in total population, % of persons with high
education in total uneployed population, number of inhabitants per one
physician, export per capita and coverage of import by export). The
se indicators refered as variables give the possibility of more efficient
classification of municipalities than it is achiev ed by using the indicator
index of development. Index of development is a synthetic indicator,
made up out of several other indicators (not included in discriminant
function).
By performed discriminant analysis, it showed that more than a
half of municipalities are correctly classified (64,8% of total number of
municipalities). This is a fact that justifies the application of discrimi
nant analysis in this research. Also, a statistical test has been conducted
to prove the practical importance of application of this statistical techni
que. Z-test value showed the statistical significance between obtained
percentage and 50% at the α =0,01.
The best differentiations among groups give the following va
iables: coverage of import by export, number of inhabitants per one
physician and % of persons with high education in total uneployed po
pulation
Research conducted in this study showed that discriminant analysis gives better classification of municipalities by their socioec onomic
development than the classific ation using only one synthetic indicator
–index of development.
Key words: discriminant analysis, socio-economic indicators, municipality
development, index of development,classification of municipali
ties, Federation of Bosnia and Herzegovina
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БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 
У ОБАВЕШТАЈНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Уколико nekо није мудар, не сме да се служи
уходама; ако није благородан и честит, не сме
да се служи уходама; ако није суптилан, неће
моћи да схвати суштину обавештајних изве
штаја.
Сун Цу

Сажетак
Предмет истраживања у овом раду је безбедносни менаџ
мент примењен у обавештајним организацијама. Аутори се баве
општим принципима безбедносног менаџмента у наведеним ор
ганизацијама, с циљем да утврде његове специфичности. Као про
стор истраживања одредили су земље настале дисолуцијом СФРЈ,
са фокусом на Републику Србију, Републику Хрватску и Босну и
Херцеговину. Током истраживања аутори уочавају специфично
сти безбедносног менаџмента у обавештајним организацијама, од
којих неке проистичу из наслеђа претходне, заједничке државе –
СФРЈ, а друге из природе обавештајног рада.
Кључне речи: менаџмент, безбедносни менаџмент, обавештајне органи
зације, оперативац, , безбедносна провера, људски потен
цијали, људски ресурси
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1. БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ
1.1. Појмовно одређење безбедносног менаџмента
Менаџмент се у најједноставнијем смислу схвата као оба
вљање посла уз помоћ других1), односно управљање људским по
тенцијалима. Под људским потенцијалима подразумева се кре
ативност, мотивација и радна енергија потребна за реализацију
дефинисаних циљева. То су „укупна знања, вјештине, способно
сти, креативне могућности, мотивација и оданост којом располаже
нека организација (или друштво)“.2) Принципи менаџмента приме
њиви су у свим делатностима: спорту, банкарству, трговини, кул
тури.
Менаџмент примењен у области безбедности назива се без
бедносни менаџмент. У безбедносном менаџменту могу се приме
нити основне фазе менаџмента: планирање, организовање, упра
вљање, контрола. Постоје и друге, вишеслојне и терминолошки
другачије одређене фазе безбедносног менаџмента. Тако, по Зора
ну Драгишићу, професору и аутору књиге Безбедносни менаџмент,
основне функције безбедносног менаџмента су: планирање, орга
низовање, управљање, координација и контрола. Основне функ
ције безбедносног менаџмента јесу процењивање актуелних и по
тенцијалних безбедносних претњи, изазова и ризика, предузимање
мера ради отклањања опасности, успостављање организације која
ће бити способна да заштити предузеће или другу организацију од
свих облика угрожавања, да контролише спровођење безбедносних
мера и функционисање система безбедности, да пружа одговарају
ће информације топ-менаџерима или политичком руководству, да
израђује безбедносне анализе у циљу опстанка и раста организа
ције и пружање пуне сигурности свим запосленима. 3)
Процењивање безбедносних изазова, ризика и претњи, при
према и предузимање мера ради отклањања уочених опасности мо
жемо означити као основне функције безбедносног менаџмента.
Уједно, треба имати у виду информативну функцију, у смислу упо
знавања оперативног и политичког врха са сазнањима до којих се
у раду дошло. Безбедносни менаџмент укључује и одређене про
цедуре безбедносног карактера којима се подсистеми безбедности
1) Williams Chuck: Принципи менаџмента, DATASTATUS, Београд, 2010, стр. 3.
2) Бахтијаревић, Шибер: Менаџмент људских потенцијала, Голден маркетинг, Загреб,
1999, стр. 16.
3) Драгишић, Зоран: Безбедносни менаџмент, Службени гласник: Универзитет у Београду
– Факултет безбедности, Београд, 2007, стр. 15.
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доводе у функционалну зависност с циљем да се претње предвиде
и отклоне. Имајући у виду да се ради о алтернативним чиниоцима
безбедности, ове процедуре могуће је систематизовати на проак
тивне и реактивне процедуре.4) Проактиван приступ подразумева
процену и предвиђање проблема, као и припрему мера за њихово
решавање. Безбедносни менаџмент се етаблирао као дисциплина
наука безбедности али и као дисциплина менаџмента. Безбедносни
менаџмент као наставни предмет постоји на више високошколских
установа.5)

1.2. Менаџмент у безбедносним организацијама
Безбедносни менаџмент можемо поделити на безбедносни
менаџмент јавног сектора и на безбедносни менаџмент приватног
сектора. У безбедносни менаџмент јавног сектора убрајамо актив
ности органа законодавне и извршне власти на унапређењу без
бедности заједнице у смислу одговора на безбедносне изазове, а
безбедносни менаџмент приватног сектора уочавамо у организа
цијама чији је циљ пружање услуга заједници и у активностима
привредних субјеката на заштити властитих ресурса.
„Менаџмент сваке организације посебну пажњу поклања
безбједности као основном услову опстанка и просперитета. Раз
личите организације имају различите безбједносне изазове, ризике
и пријетње, па се тако ризици којима је изложена држава као орга
низација у великој мјери разликују од изазова којима је изложено
привредно предузеће, јавна служба или културна установа.“6) Оп
шти циљеви безбедносне организације детерминишу безбедносни
менаџмент којим се безбедносна организација бави. Дефинисање
циљева је примарна одлука у планирању, које је кључна фаза про
цеса менаџмента.
У јавном сектору, као што је војска, полиција, обавештајнобезбедносне службе и служба за деловање у ванредним ситуација
ма,, циљеви који се постављају руководиоцима свих нивоа пред
4) Кековић, Зоран: Безбедносни менаџмент и заштита од тероризма, Тероризам у савреме
ним условима
(зборник радова), Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2003, стр. 247-254.
5) На Факултету безбедности Универзитета у Београду, Факултету за правне и пословне
студије у Новом Саду, Криминалистичко-полицијској академији у Београду, на Високој
школи унутрашњих послова Бања Лука као предмет Општи и безбједносни менаџмент.
6) Даничић, Милан: Појам и врсте безбједносног менаџмента, www.singipedia.com/attac
hment.php?attachmentid=677&d PDF стр. 181.
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стављају део државне политике, на који руководиоци ових органа
немају нити би смели да имају утицаја.7)

2. БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 
У ОБАВЕШТАЈНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
2.1. Појам обавештајне службе
Обавештајна делатност, односно активност, старија је од
обавештајне организације. У истраживању бавићемо се обаве
штајним организацијама. Дефиниција обавештајне организације,
у смислу професионалне обавештајне службе непрекидно трпи из
мене. Према америчким схватањима „на захтев политичког савета
једне државе, обавештајна служба обавља делатност прикупљања
информација о могућностима и намерама страних влада, или се
бави прикупљањем било које друге информације“.8) Према наведе
ном одређењу служба је дeо државног апарата, и прикупља подат
ке само о страним државама.
Југословенске енциклопедије дају другачија тумачења јер
проширују садржај рада обавештајне службе, и уједно чине разгра
ничења. „Под појмом обавeштајне службе подразумева се, најоп
штије, делатност и организација, односно апарат који ту делатност
спроводи.“9) Обавештајна служба је организација али и делатност,
што значи да дефиниција разликује обавештајну службу у формал
ном и материјалном смислу, односно разликују се обавештајне ак
тивности и обавештајна служба као институција, односно органи
зација.
„Обавештајна служба је специфична организација државе,
која има задатак да прикупља и изучава, обрађује и користи оба
вештајне податке о другим државама, као и другим делатностима
субверзивне (подривачке) природе. Даље, обавештајна служба је
израз јединства обавештајне организације и обавештајне делатно
сти: то је специјализована, стручна и релативно самостална слу
жба која, као део државног апарата, са својим средствима и мето
дама делује као средство политике, односно политичког фактора
земље (парламента, владе, политичке партије на власти и сл).“10)
7) Драгишић, Зоран: Безбедносни менаџмент, Службени гласник: Универзитет у Београду
– Факултет безбедности, Београд, 2007, стр. 46.
8) The Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated, Danbury, 1987, том XV, стр. 246.
9) Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975, стр. 651.
10) Војна енциклопедија, том VI, Београд, 1975, стр. 215.
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Задатак обавештајне организације је, значи, да прикупља и
изучава податке до којих дође применом својих метода, достави
их надлежним органима, који заузимају ставове, односно доно
се политичке одлуке. Дефиниција приказује комплексну суштину
обавештајне дјелатности, настојећи да укаже на однос обавештајне
службе и званичне политике.
Обавештајна организација припрема, координише и прати
све активности које за циљ имају реализацију задате политичке
платформе. Основна сврха обавештајне организације у данашњем
времену је да политичка оштрица њеног корисника буде убојитија,
односно да онај ко је користи боље функционише са службом него
без ње. Предмет рада обавештајне службе у модерном добу не мо
же се са прецизношћу одредити. То због чињенице да обавештајни
рад није само усмерен на живот у националним оквирима једне др
жаве, већ се обавештајно покривају читави региони, континенти,
чак и космичка пространства.11)
Обавештајна организација је специјализована институци
ја која има за циљ да применом обавештајних и необавештајних
метода заштити сопствене виталне ресурсе и угрози противничке.
Кад кажемо „специјализована организација“ мислимо на усмере
ну, појмовно прецизно одређену организацију са изграђеном уну
трашњом структуром, као битном карактеристиком. Таква орга
низација је увијек у служби неког политичког субјекта тј. владе,
али и покрета или политичке партије, па чак и мултинационалне
компаније.
Обавештајна служба је увек економски условљена и као де
латност перманентно стоји уз оне структуре чијим интересима
служи. Без обзира на њене специфичности и организацију, сво
јим методама рада и другим својствима у реалној је могућности да
истовремено материјализује одређени интерес, и повратно утиче
на садржај концепција владајућег фактора што је чини његовим
саставним делом.12)
Она користи „обавештајне и необавештајне методе“, одно
сно оне који су у моменту примене за велику већину људи непозна
ница, нарочито за оне према којима се примењују. Користе се тајне
али и отворене обавештајне методе, тј. оне које су свима доступне,
али се у овом случају наменски и плански користе. Други назив за
отворене методе је „коришћење легалних могућности“.13) Све то
11) Милашиновић, Радомир: Тајне паралеле - Обавештајна служба у међународним одно
сима, Четврти јул, Београд, 1981, стр. 21.
12) Милашиновић, Радомир: Амерички поход на свет, ЗАД, Београд, 1996, стр. 193.
13) Анкета, лични контакти, званични контакти, коришћење средстава информисања као
извора података
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има за циљ да заштити сопствене и угрози противничке виталне
ресурсе. Витални ресурси су оно што обавештајна организација
штити (државу, политички покрет или партију, мултинационалну
компанију, или пак један од интереса наведених). Тајне методе са
стоје се у стварању и усмеравању агената, примени прикривених
дејстава и тајних техничких метода, тј. прислушкивању и пресре
тању комуникација. За необавјештајним или активним дејствима
обавјештајне службе (стварање агената од утицаја; стварање фрак
ција и група; пласирање информација и дезинформација; израда
фалсификата; остваривање утицаја на јавно мњење; претња наси
љем или примена насиља) обавештајне службе посежу кад желе да
пресеку или предупреде одређену активност коју су оцениле опа
сном по државу, односно субјект који штите.
Обавештајна служба је, међутим, увек јасно детерминисана
делатност. Да би се схватила суштина обавештајне службе неоп
ходно је објаснити карактер политике и политичке власти као сфе
ре друштвеног отуђења човека у сваком друштву. Обавештајна
служба се мора посматрати као део државног апарата или, боље
рећи, инструмент државне власти, чија је сврха постојања срачуна
та на одржавање постојећег друштвеног поретка, односно очување
интереса владајуће класе.14) Овим службама државно руководство
треба да постави јасне смернице за рад, односно да изради обаве
штајно-безбедносну платформу као оквир за деловање, како слу
жбе не би саме себи давале задатке и дефинисале политичке циље
ве с обзиром на „урођену“ тежњу ка самосталности.
Развој обавјештајне службе наметнуо је тзв. „гранање“ слу
жбе, односно специјализацију по појединим областима. Прва и
основна подела била је на војну и цивилну службу, док је данас по
дела вишеслојна. Обавештајне службе се могу поделити по више
основа, као што су: према карактеру циљева (офанзивне и дефан
зивне), према предмету проучавања (политичке, економске, вој
не) и према месту у обавештајном систему (аутономне и ресорне).
Предмет нашег проучавања су цивилне обавештајне службе, одно
сно цивилне обавештајне организације.

2.2. Обавештајне организације Србије,
Хрватске и Босне и Херцеговине
Обавјештајно-безбједносни систем Републике Србије уре
ђен је низом закона од којих су најзначајнији: Закон о Безбедно
14) Милашиновић, Радомир: Амерички поход на свет, ЗАД, Београд, 1996, стр. 191-192. .
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сно-информативној агенцији15), Закон о основама уређења служби
безбедности Србије16) и  Закон о Војнобезбедносној агенцији и Вој
нообавештајној агенцији17). Закон о Безбедносно-информативној
агенцији Скупштина Србије усвојила је 17.07.2002. године чиме
је конкретизован дуго најављиван процес трансформације Ресора
државне безбедности, службе која је функционисала као саставни
део Министарства унутрашњих послова Србије. Сходно одредба
ма Закона о основама уређења служби безбедности у Србији Савет
за националну безбедност усмерава и усклађује рад служби без
бедности тако што разматра обавештајно-безбедносне процене и
доноси закључке којима одређује приоритете и начине заштите и
усмерава остваривање националних интереса који се спроводе пу
тем обавештајно-безбедносне делатности.18)
Систем безбедности у Републици Хрватској реформисан је
средином 2006. године, када је Хрватски сабор на седници од 30.
јуна донео Закон о сигурносно-обавјештајном суставу19). Тим за
коном конституисане су две обавештајно-безбедносне службе: ци
вилна, Сигурносно-обавјештајна агенција (СОА) и војна, Војна
сигурносно-обавештајна агенција (ВСОА). Доношењем Закона о
сигурносно-обавјештајном суставу и његовим ступањем на снагу
престале су с радом Обавјештајна агенција (ОА) и Протуобавје
штајна агенција (ПОА), које су се спојиле у нову, Сигурносно-оба
вјештајну агенцију (СОА), док је Војносигурносна агенција наста
вила с радом као Војна сигурносно-обавјештајна агенција (ВСОА).
Вијеће за националну сигурност утврђује Годишње смјернице за
рад безбједносних служби и друге одлуке којима председник Репу
блике и Влада усмеравају њихов рад.
Законом о обавјештајно-безбjедносној агенцији Босне и
Херцеговине20) дефинисан је рад цивилне обавештајне организа
ције. Предсједништво Босне и Херцеговине одобрава годишњу
Платформу обавјештајне политике. Платформу обавјештајне
политике припрема Савјет министара, а усваја је Парламентарна
скупштина БиХ. Платформа садржи опште смернице за рад Аген
ције у складу са међународним стандардима.
15) Службени гласник РС бр. 42/02
16) Службени гласник РС бр. 116/07
17) Сл. гласник РС, бр. 88/09
18) Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Члан 5, Службени
гласник РС бр. 116 /07
19) Народне новине бр. 79/06
20) Службени гласник БиХ бр. 12/04
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2.3. Фазе безбедносног менаџмента у
обавештајним организацијама
Највеће достигнуће ратовања је напасти непријатељске пла
нове; затим следи напад на његове савезе; затим следи напад на
његову војску; а на последњем месту је напад на непријатељске
утврђене градове.21) Планови су драгоцени и пожељно је да буду
тајновити. Добро осмишљен план није само идејна скица задатка
који треба обавити, он је утрт пут онима који на путовање крећу.
Планирање подразумева одређивање организационих циље
ва и начина да се они остваре.22) Дефинисање циљева је основни
део планирања. Циљеви проистичу из намере менаџмента обаве
штајне организације да реализује платформу обавештајнe полити
ке. Обавештајној организацији постављају се углавном дугороч
ни циљеви који проистичу из њене основне функције – очувања
уставног поретка. На дефинисање краткорочних циљева утиче без
бедносна ситуација и динамика безбедносних кретања. У безбед
носном менаџменту поред дефинисања циљева од велике важно
сти је и безбедносна процена. Безбедносна процена заснива се на
реалним показатељима актуелног стања, она је дубинско снимање,
поглед испод површине, који треба да пружи одговоре на низ пи
тања.
Безбедносна процена треба да одговори на следеће: који су
главни безбедносни изазови, ризици и претње заједници или ор
ганизацији која је предмет заштите; каква је природа конкретних
безбедносних изазова, ризика и претњи и како би се они могли
испољити у процењиваном периоду, ко су носиоци безбедносног
угрожавања, ко су њихови савезници, а ко противници; какве су
наше политичке, кадровске, организационе, техничко-технолошке
и финансијске могућности да се супротставимо угрожавању?23)
Дефинисање циљева и израда безбедносне процене су
основни елементи планирања. Планови могу бити стратешки, опе
ративни и тактички. Свакако да је најважнији стратешки план у
безбедносном менаџменту јавна политика у области безбедности.
Јавна политика је скуп мера које се планирају предузети како би
се реализовале намере владе. Мајкл Хил (Michael Hill) у својој по
21) Цу, Сун: Свеобухватно умеће ратовања, Алнари, Београд, 2005, стр. 67.
22) Williams, Chuck: Принципи менаџмента, DATA STATUS, Београд, 2010, стр. 4.
23) Драгишић, Зоран: Безбедносни менаџмент, Службени гласник: Универзитет у Београду
– Факултет безбедности, Београд, 2007, стр. 47.
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знатој књизи Процес стварања јавних политика24) наглашава да је
пре него се почну предлагати политике које су алтернатива посто
јећима, или се предложи алтернативни начин креирања политика
- важно покушати схватити како се политике креирају.
Рад и уопште ефикасност обавештајне организације у вели
кој мери зависи од значаја који се организацији даје у друштвеном
систему, као и од средстава која се у њу улажу. Менаџмент користи
буџет као инструмент за сагледавање потребних новчаних средста
ва за остварење појединих активности. Због тога се буџет јавља
као специфичан плански документ.25)Буџетска средства предвиђе
на за обавештајну организацију су погонско гориво неопходно за
рад организације. Буџет је, уједно, и контролни друштвени меха
низам над обавештајном организацијом.
Међутим, без обзира да ли се финансијска средства изра
жавају у великим износима или су скромна, организациона shema
обавештајних организација на простору који истражујемо веома
је слична. Све и једна обавештајна организација мора да реши пи
тање координисања и поделе надлежности својих организационих
делова, односно да усвоји технологију рада која ће омогућити да
организацијске јединице буду ефикасне како би обезбедиле ква
литетне податке и исте благовремено доставиле себи надређеним
инстанцама. При томе се подразумева да свака „карика у ланцу“
производне технологије да максималан допринос како би податак
постао информација. Од почетног, „сировог“ податка до информа
ције која се доставља државним органима пут није ни једноставан
ни безазлен, а каснити се не сме. Добијени податак обавештајна
организација треба да провери и да се према њему адекватно по
стави.

2.4. Функционисање обавештајне организације
Како изгледа организациона структура у којој се одвија по
менути процес? На врху пирамиде налази се централа обавештајне
организације. Централи су подређени центри, а центрима нижи ор
ганизациони облици – потцентри. Пункт је следећи у хијерархиј
ском низу, а последњи је обавештајац, односно оперативни радник.
Аспект организације обавештајне службе значајан је и из
разлога што указује на правце деловања, односно циљеве и методе
деловања, средства која се користе и др.
24) Hill, Michael: Процес стварања јавних политика, Факултет политичких знаности Свеу
чилишта у Загребу, Загреб, 2010, стр. 14.
25) Драгишић, Зоран: Безбедносни менаџмент, Службени гласник: Универзитет у Београду
– Факултет безбедности, Београд, 2007, стр. 85.
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Централа је руководни део обавештајне организације одго
воран за њено правилно и ефикасно функционисање. Централе
могу бити лоциране у неком од министарстава (одбране, спољних
или унутрашњих послова) или су аутономне, ако су издвојене и
директно одговорне председнику републике или владе. Центра
ла може имати различит назив – дирекција, директориј и слично.
Основни задатак овог тела је креирање и спровођење политике у
обавештајном раду, што подразумева избор мета и дефинисање
обавештајних циљева, опредељивање за носиоце обавештајних
продора и операција према метама, а руководно тело даје и конач
ну реч када се ради о обавештајним проценама и екстерним инфор
мацијама. Централа има више својих хоризонталних организацио
них јединица (управе, сектори, дирекције, бирои).
У организационим јединицама најважније су јединица за
оперативне послове и јединица за аналитичке послове, иако је
функционисање обавештајне организације незамисливо без ка
дровске и службе за финансије, јединице која се бави одржавањем
и заштитом система везе, и јединице за примену и експлоатацију
оперативне технике. Јединица за оперативне послове проводи без
бедносну политику. Унутрашња расподела послова у овој органи
зационој јединици обавља се проблемски, односно према карак
теру података. Савремени теоретичари, као што је Мајк Харман
(Michael Harman) говоре о двије основне активности обавештајне
активности – сабирној акцији и централној анализи26). У систему
безбедности, сваки сарадник, свако службено лице, нужно је у не
кој мери и аналитичар. На то нас упућује и подела на оперативноинтервентну и истраживачко-инструктивну аналитику.27)
Обавештајни или оперативни центар је примарна једини
ца обавештајне организације. Центар је непосредно ангажован на
прикупљању података и обављању других задатака дефинисаних у
програмским документима које сачини централа.
Центар има „пресликану“ организациону shemu централе,
односно, центар је централа у малом. Оно што је у централи ди
рекција, управа или сектор, у центру је оделење, одсек или биро.
Разумљиво је да се бројност оперативног састава у центру прила
гођава безбедносним приликама. Центри су смештени у већим ме
стима или непосредно уз границу суседне државе. Центар се може
налазити и на територији противника, односно државе према којој
26) Harman, Michael: Intelligence power in peac e and war, Royal Institute of International Affa
ris, Cambridge, 1996.
27) Неђо Даниловић и Славомир Милосављевић, Основе безбедносне аналитике, Службе
ни гласник, Београд, 2008, стр. 66.
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се проводи обавештајна делатност. У том случају центар мора би
ти прикривен па се налази у саставу дипломатског или привред
ног представништва. Врста података која интересује обавештајни
центар зависи од карактера обавештајне организације. На пример,
војна обавештајна организација током тријаже података до којих
дође приоритет ће дати подацима који се односе на војне потенци
јале противника, стратешким плановима министарства одбране и
другим релевантним подацима који се тичу противникових оружа
них снага.
Потцентар је саставни дио центра, односно центру подређе
на организациона јединица. Конституисање центра често диктира
безбедносна ситуација. Циљеви потцентра идентични су циљеви
ма центра, а разлика се састоји у ширини захватања безбедносног
проблема и простора на којем се делује. Постоје различити облици
потцентра, у пракси су познати оделење, одсек и деташман. Пот
центар, као и центар, може бити лоциран на територији своје, али
и земље противника.

3. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У
ОБАВЕШТАЈНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У западноевропским земљама, као и у Сједињеним Држава
ма, за припадника обавештајне организације, односно за онога ко
је у професионалном радном односу, користи се назив агент или
специјалан агент. У југословенској пракси у употреби је био израз
оперативни радник или оперативац, који се задржао и у земљама
насталим дисолуцијом СФРЈ, али се за професионалног припадни
ка обавештајне организације користи и термин обавештајац. Глав
ни задатак оперативца је да створи сарадничку мрежу, при чему се
мисли на мрежу позиција посредством које ће моћи да дође до ква
литетних података. Сарадник се ствара и у томе се огледа вештина
оперативца. За разлику од оперативца, сарадник није у професи
оналном радном односу са обавештајном организацијом, већ се
између обавештајне организације и сарадника успоставља однос
са обостраним обавезама.
Да ли ће сарадник постати врхунски и успети да се макси
мално инфилтрира у противничке структуре, колико од сарадника
толико зависи и од умећа оперативца. Тајно прикупљање података
проткано је перманентном опасношћу. Рад са „живим изворима“,
како се још назива одржавање сарадничке или агентурне мреже,
најсуптилнији је део активности обавештајне организације. Поред
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озбиљног рада на стварању и одржавању сарадничке мреже, нео
пходно је да оперативац има урођен таленат за посао којим се ба
ви и да га непрекидно развија. Као што сарадник са оперативцем
договара извршење планираних задатака, то исто оперативац чини
са себи надређеним менаџером прве линије, односно шефом дета
шмана, одсека или оделења. На исти начин преноси се и податак
до којег сарадник дође, односно податак се из оделења проследи у
центар, а затим, зависно од значаја, податак путује у централу где
може, а не мора, постати информација.
Терминологија социјалистичког наслеђа, конкретно изрази
„кадар“ и „кадрови“ тешко и споро уступа место изразима који су
одлика модерног менаџмента као што су „људски ресурси“, „људ
ски потенцијали“, „људски капитал“ и слично. Међутим, то је у
теорији обавештајне делатности неминовност подједнако као што
је у обавештајној методологији постало неминовно да се прате и
примењују нове технологије. Исто тако, традиционално највише
упражњиван метод – коришћење живих извора и оперативне тех
нике, потискује се у корист информатике и претраживања отворе
них извора, првенствено друштвених мрежа и коришћења других
могућности које је отворио интернет.
Дефиниција људских потенцијала, коју ћемо прихватити,
указује да се под наведеном синтагмом подразумева „укупност
људских потенцијала у организацији, који чине знања, способно
сти, вештине, креативност, мотивацију и радну енергију потребну
за остваривање организацион
 их циљева. То је укупна интелектуал
на, психичка, физичка и социјална енергија која може да се развије
у остваривању организационих циљева“28).
Одабир кадрова који ће радити у обавештајној организацији
у земљама насталим дисолуцијом СФРЈ задржао је неке каракте
ристике из југословенске праксе. Генерално определење је да при
оритет имају кандидати с дипломом факултета друштвеног смера.
Безбедносна провера података и даље је важан параметар, с тим да
су критерији измењени. У предратној, југословенској пракси, нај
важнији део провере односио се на определење породице и шире
родбине у Другом светском рату, у смислу да ли су били на страни
партизанског покрета или стране која је оквалификована као ко
лаборационистичка. На тај начин у обавештајним организацијама
СФРЈ, као што су Служба државне безбедности (СДБ) и Управа
безбедности ЈНА створена је затворена структура људи која је ли
чила на касту. Данас се безбедносна провера базира на претражи
28) Пржуљ, Живка: Основе менаџмента људских ресурса, Факултет за пословни инжиње
ринг и менаџмент, Бања Лука, 2006, стр. 11.
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вањима казнених евиденција и личним својствима кандидата. Пре
порука је и даље веома важна.
Флуктуација људских потенцијала у обавештајној органи
зацији је слаба. Велика флуктуација није добра за обавештајну
организацију, али је отворено питање едукације и усавршавања
људских потенцијала, јер примена модерне технологије то подра
зумева. У том контексту пример вредан помена је конституисање
Академије за националну безбедност, која ће школовати кадрове
за потребе БИА-е29), а што је одраз схватања менаџмента БИА-е
о значају људског капитала. Осим обучавања у специјалистичким
вештинама, подједнако је важно да људски потенцијали обаве
штајне организације имају шире образовање30), тако да им позна
вање Европске конвенције о људским правима, и уопште, области
људских права, не буде на маргини интересовања.31)
Примена пресретања комуникација и уопште, техника које
су у Закону о кривичном поступку означене као „посебне истра
жне радње“ (БиХ) односно „посебне доказне радње“ (Република
Србија) биле су део специфичне методологије обавештајне орга
низације. ЗКП је поменуту методологију учинио доступном и дру
гим агенцијама за провођење закона, а специфичност која се за
29) Професор др Драган Симеуновић, вршилац дужности директора Академије
за националну безбедност, објашњава за „Политику” да се имала у виду по
зитивна пракса других специфичних високошколских установа, пре свега вој
них и медицинских. Рецимо, доктор на ВМА, који је биран у звање професора,
ради свој лекарски посао, а када је потребно – одржи студентима часове.

– Пошто је у питању врло специфична висока школа струковних студија, у чијем про
граму око 90 одсто предмета чине струковни и струковно-апликативни предмети, разу
мљиво је да институције које се баве националном безбедношћу представљају настав
ничку базу за такве предмете. Ван тих институција за неке од предмета било би тешко,
па и немогуће наћи квалификоване наставнике – објашњава професор Симеуновић и
додаје да се на тај начин „у овим тешким економским временима штеди и буџет, јер
неће бити потребе да се запошљава велики број нових наставника и сарадника”.
Др Сименуновић такође истиче да се подразумева да сви који буду учествовали у наста
ви морају имати звања и морају бити изабрани у складу са законом, било да се ради о
професору струковних студија било асистенту.
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/I-operativci-BIA-profesori-fakulteta.sr.html Преузе
то 11.11.2013.

30) Академија ће примати максимум 30 студената годишње, јер је реч о елитним студијама,
где ће сваком појединцу бити посвећено много времена. Студије ће трајати три године.
Предавачи ће првенствено бити из редова БИА, јер се ради о врло специјализованим
струковним студијама које обухватају три поља: техничко-технолошких, природно-ма
тематичких и друштвено-хуманистичких наука. Студенти ће по завршетку школовања
добијати звање струковни инжењер националне безбедности. Изразит акценат је и на
тзв. вештинама без којих се специфични безбедносни послови какве обављају припад
ници агенција за националну безбедност не могу замислити. http://www.novosti.rs/ve
sti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:435819-Dragan-Simeunovic-I-naukom-na-teroriste
Преузето 11.11.2013.
31) Purg Adam: Primerjalni obveščevalni sistemi, Visoka policijko-varnostna šola, Љубљана,
2002, стр. 141.
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држала састоји се у избору мета и приступу. Наиме, обавештајна
организација настоји да сагледа шири контекст у којем мета делује
при чему је у фокусу истраживања профил личности, контакти и
блиске везе, с циљем да се сагледају степен друштвене опасности
и процеси који су у току, како би се државни врх упозорио на без
бедносне претње. Друге агенције за провођење закона, као што
је криминалистичка полиција, током примене поменутих мера за
циљ имају документовање бића кривичног дела и усмерене су ка
прикупљању доказа.
Можда најважнија специфичност обавештајне организације
огледа се у утицају на доношење важних државних одлука. Јед
на од значајки централизованог модела јест да да кровна органи
зација, која је и сама једна од служби, значајно утјече утјече на
функционирање цијелог обавјештајно-сигурносног сустава, на ње
гово стратегијско усмјеравање и одређивање приоритета, тако да
службе, а особито кровна, опћенито имају већи утјецај на вођење
укупне државне политике него што је то случај у ресорном моделу
у којем стратегијско усмјеравање и одређивање приоритета слу
жби остаје у потпуној надлежности политичког вођства земље.32) У
свим земљама насталим дисолуцијом СФРЈ цивилне обавештајне
организације су аутономне, док су војне остале ресорне. То значи
да су обавештајним организацијама као што су Безбедносно- ин
формативна агенција (БИА), Обавјештајно-сигурносна агенција
(СОА) и Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ (ОБА) могућно
сти на које указује претходни навод отворене.

3.1. Контрола рада
Контрола обавештајних организација подразумева да се нај
пре разлучи унутрашња (интерна) од спољне (цивилне) контроле.
Цивилна контрола је далеко важнија, док се интерна, на пример,
огледа у могућности спровођења дисциплинског поступка против
припадника обавештајне организације. Контрола обавештајних
организација од стране извршне власти је својеврстан управљач
ки начин контроле, пре би се могло рећи да механизме контроле
власт више користи за управљање службом, док је сама контрола
углавном у другом плану. Контрола обавештајног сектора од стра
не парламента има више значаја за заштиту грађана. Контрола оба
вештајне организације од стране извршне власти не улева повере
ње. Парламент је та институција која треба да заштити друштво
од злоупотребе обавештајне организације у политичке сврхе, јер
32) Озрен Жунец и Дарко Домишљановић: Обавјештајно сигурносне службе Републике Хр
ватске, Наклада Јасенски и Турк, Загреб, 2000, стр. 201.
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обавештајне организације треба да буду политички неутралне, да
се придржавају професионалне етике и да делују унутар граница
свог законског оквира.
Делотворан парламентаран надзор је постао веома битан ка
ко би одговори обавештајних организација на планетарне и реги
оналне претње били конципирани и спроведени уз пуну транспа
рентност и одговорност. Одсуство парламентарног надзора ствара
опасност да би обавештајна организација могла погрешно да про
тумачи своју улогу и да се понаша као држава у држави, а као таква
она је увек озбиљна препрека развоју друштва.
У Хрватској у Закону о сигурносним службама подробно је
описан и начин надзора над њима, али су многе одредбе до данас
остале само мртви параграфи. Вијеће за цивилни надзор ипак за
служује пажњу и чињеница да је хрватска јавност веома осетљива
на појаве злоупотребе обавештајне организације. У Србији, зако
нодавац шкрто говори о могућности контроле цивилне обавештај
не службе, и то право даје Скупштини Србије. Међутим, не постоји
стални скупштински одбор за разматрање ових питања, већ се пар
ламентарна контрола одвија преко обавезе подношења извештаја
о раду БИА-е Народној скупштини и то свега два пута годишње33),
током заседања Комисије за одбрану и безбедност.
Имајући у виду све нијансе и специфичности, те неминовне
разлике у зависности од земље у којој делују, можемо издвојити
три модела контроле и то: модел парламентарне контроле, модел
контроле од стране извршне власти и модел цивилне контроле.
Парламентарни модел контроле обавештајних организација обу
хвата: доношење закона за дефинисање рада, овлашћења и орга
низације обавештајне службе; контролу њеног деловања и примене
мера за тајно прикупљање података; одобравање годишњег буџета
и контролу потрошње, одобравање платформе о раду обавештајне
организације и контролу законитости њеног рада, те контролу за
конитости примене мера за тајно прикупљање података. И нада
све, заштиту људских права.
Парламентарна контрола одвија се на три нивоа и то: рад
парламента као законодавне власти, рад сталног парламентарног
тела са задатком да надгледа и контролише рад обавештајних ор
ганизација и радом специјалне комисије коју одобрава парламент
у случајевима кризних ситуација, политичких афера или скандала.
Управљање обавештајном организацијом и контрола службе
у законитости њеног рада и ефикасности деловања су два основна
33) Члан 17 Закона о Безбедносно-информативној агенцији, Сл. гласник РС, бр. 42/2002 и
111/2009
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сегмента модела контроле извршне власти. У већини модерних др
жава модел управљања и контроле обавјештајним организацијама
се поверава специјализованим телима извршне власти чије посто
јање и делокруг рада су дефинисани законом.
Цивилна контрола обавештајних организација подразумева
независна, законом утемељена тела која чине представници гра
ђанских група и јавне личности, са овлашћењима надзора и кон
троле обавештајних организација. У Хрватској је именовано не
зависно грађанско тело за надзор обавештајних организација које
представља парламентарну комисију за надзор. Чланови парла
ментарне комисије се бирају ван састава парламента, из реда јав
них личности од угледа. Ово тело још није показало своју пуну
делотворност у пракси. Значајан део овог модела контроле у Ср
бији чине медији. Иако неформалан механизам, медији су у мно
гим ситуацијама били од кључне важности да се неке злоупотребе
обавештаних организација разоткрију.34)
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Predrag Ceranic, Vladimir Marinkovic, Duda Balje
SAFETY MANAGEMENT IN
INTELLIGENCE ORGANIZATIONS
Resume
In the intelligence organization, general principles of security
management: planning, organizing, managing and controlling are ap
plied. However, the intelligence organization is a specific institution.
In the observed area, some specifics are a part of the heritage of the
former state - Yugoslavia, which is reflected in the selection of human
resources, which is done with no advertizing of the post, but by re
commendation. Institution of data check is still important, although it
suffered structural changes. Other special features arise from the nature
of intelligence work. Secrecy is the main characteristic of intelligence
organization to the extent that secrecy becomes a character trait of in
telligence agents. Commitment to work is very conspicuous, so secrecy
makes human resources (intelligence agents) to depend on each other.
Only in conversation with a fellow agent they feel at home. However,
the nature of the intelligence organization, particularly its closeness,
exclude the possibility of serious social research in the intelligence or
ganization and many issues related to human resources remain open .
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Low staff fluctuation is also one of the specific features of secu
rity management in the intelligence sector. Probably the most important
specific characteristic of the intelligence organization is its influence on
the making of important state decisions.
Key words: management, security management, intelligence organization, fi
eld agent, security checkout, human potentials, human resources

*

Овај рад је примљен 03.јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
03. септембра 2014. године.
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У ПОТРАЗИ ЗА ПРАВОМ НАУКОМ*
Осврт на Поперову „Логику научног открића“
Расправа о методи, која се у првој половини двадесетог века
нарочито водила у европским научним круговима, добила је јед
ну од својих кулминација у делу Карла Попера „Логика научног
открића“. Осим огромног утицаја на ток расправе, посебно у дру
штвеним наукама, ова књига је већ готово осам деценија предмет
интересовања академских заједница широм света – како због ре
волуционарног схватања у начину промишљања научног метода и
људског сазнања уопште, тако и због бројних критика са којима
се сусрела. Разлог за то је свакако анализа метода емпиријске на
уке, која је Попера довела до снажног оспоравања доминантног
логичког позитивизма, пре свега кроз одбацивање индукције, ло
гичког принципа закључивања од сингуларних искуствених исказа
ка универзалним тврдњама, као традиционалног метода науке.
Један од најважнијих проблема који је заокупљао Попера би
ло је разграничење између емпиријских и ненаучних исказа (како
их он назива, метафизичких система, у које убраја математику и
логику).1) Попер, разрађујући Хјумову критику, у потпуности одба
цује примену индуктивног метода, те као кључни принцип демар
кације, а уједно и одређујући критеријум емпиријске науке, уво
ди принцип оповргљивости. Одбацивање је оправдано логичким
*

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
1) Карл Попер, Логика научног открића, Нолит, Београд, 1973, стр. 67–68.
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проблемима уоченим у примени индуктивног метода заснованог
на пробабилизму, односно вероватноћи научних исказа. Упрошће
но речено, Попер сматра да није могуће установити универзалност
неке хипотезе само на основу одређеног броја појединачних случа
јева са једнаким или сличним исходом. У том смислу, вероватноћа
не може да значи потврду хипотезе, јер је свега један изузетак од
правила довољан да оповргне хипотезу у целини. Суштински, то
значи да теорије до којих се дошло индуктивном методом никада
не могу бити у потпуности потврђене. Да би ово сликовито обја
снили, на трагу Хјума, можемо употребити аргумент по ком је чак
и теорија која претпоставља излазак Сунца оповргљива, јер сви до
садашњи изласци Сунца не гарантују да ће се то поново десити
следећег јутра.2) Ово је наравно мисаони експеримент, иза ког се
крије захтев да свака научна тврдња мора бити изражена у форми
погодној да буде подвргнута тесту оповргљивости. Резултат иску
ства тако може да буде једино сингуларни исказ, а емпиријским се
сматра само онај систем који је способан да буде подвргнут наве
деној провери. Зато Попер у својој критици позитивистичког при
ступа одбацује кретање од сингуларних ка универзалним тврдња
ма, сугеришући да је свака научна теорија на трајној проби.
Потпуно је одбачен критеријум верификације, кога је у По
перовом методу науке заменио принцип оповргљивости, по коме
један контрадикторан налаз обара теорију у целини, без обзира на
све дотадашње доказе који теорију подупиру. Тада такође настаје
и нова хипотеза, која нужно стоји насупрот старе, али која је и ши
ра по обиму, јер објашњава шири феномен. На тај начин принцип
оповргљивости осигурава сталан раст корпуса научног сазнања.
Поперови аргументи у прилог одбацивања индукције као на
учног метода, ипак, садрже неколико спорних момената, којима би
ваљало посветити додатну пажњу.
Први такав моменат тиче се „одбране“ теорија подвргнутих
оспоравању. Поперу се може приговорити да се не бави начинима
на који теорије бивају поткрепљене, тј. начинима на које научници
подупиру своје теорије пред покушајима оповргавања, што је сва
како важан моменат у филозофији науке. Попер покушаје поткре
пљивања а приор и одбацује као вештачка прилагођавања, те по ње
му теорија поткрепљена додатним хипотезама не добија на снази,
већ управо супротно – губи статус емпиријског исказа. Овакав екс
клузивистички став произилази из раније образложеног уверења
2) David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, Harvard University, 1910. On
line edition, доступно на: http://18th.eserver.org/hume-enquiry.html (последњи пут присту
пљено 20. 08. 2014.), поглавље IV.
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да верификација и принцип вероватноће не представљају валидну
основу за процену научног статуса. Попер, иначе, у обзир узима
одређене степене поткрепљености науке, али њих не дефинише на
основу анализе поткрепљивања теорија додатним хипотезама, већ
искључиво на основу критеријума оштрине провера тј. подвргава
ња оповргавању које је теорија издржала. Све првобитно оповрг
нуте теорије, као и теорије засноване искључиво на вероватноћи,
Попер одбацује као ненаучне.
У том смислу, можемо рећи да је научни принцип по коме је
свака теорија оборива проблематичан са становишта одрживости
кохерентног система људског знања, јер практично уводи схвата
ње да ништа не може бити у потпуности доказано. Када бисмо у
целости уклонили индукцију као научни метод, а вероватноћу као
основу доказивања, шта би уопште остало прихватљиво од цело
купног корпуса научног сазнања? Идеалистичко схватање прин
ципа оповргљивости јесте један од кључних проблема Поперовог
метода, пре свега због потешкоћа у практичној примени истог. Ако
и занемаримо чињеницу да је, из очигледних разлога који се тичу
доступних ресурса, немогуће практично проверити сваку научну
теорију принципом оповргљивости, остаје питање где би данас би
ле границе људског сазнања ако би целокупне теорије биле одбаче
не због постојања једног изузетка или конфликтног примера.
Управо због тога, чини се да Поперово предложено решење
за проблем индуктивизма није у потпуности прихваћено у научном
деловању. Верификациони метод и принцип вероватноће научног
исказа остају први избор већине данашњих научника, пре свега
због непрактичности у примени Поперовог метода.
Још један спорни моменат можемо идентификовати у тврд
њи да је Попер и сам примењивао индуктивистичку логику прили
ком увођења принципа оповргљивости.3) Пре свега, он захтева да
научни искази буду отворени за све будуће покушаје оповргавања,
при том додајући да се теорија може сматрати оповргнутом, од
носно ненаучном, само онда када су противречни искази такви да
побијају ефекат који се може репродуковати. Овом рачуницом о
могућности оповргавања, која се односи на будућу вероватноћу, тј.
на поновљивост оповргавајућег ефекта који се може репродукова
ти као нужног предуслова за оповргнутост неке теорије, Попер је
посредно увео својеврсни индуктивизам у своју теорију.
3) Видети: Дуња Шешеља, „Поперов фалсификационизам и критика индукције“, Педаго
шка стварност, Педагошко друштво Војводине, Нови Сад, 2004, вол. 50, бр. 5-6, стр.
394–408.
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Имре Лакатош примећује прикривену индуктивну претпо
ставку у самом корену Поперовог рада.4) Наиме, Попер имплицира
да научник, уколико базира свој рад на антииндуктивизму, има ви
ше изгледа да се приближи научној истини и увећа корпус научног
сазнања. Ова претпоставка, крећући се од сингуларних исказа ка
универзалној тврдњи, указује да је логика којом се Попер водио
при објашњавању раста научног сазнања у суштини индуктиви
стичка.
Уколико би се наведене критике испоставиле тачним, могли
бисмо довести у питање логичку кохерентност читаве Поперове
теорије. Овај осврт, иако наравно нема такве претензије, ипак ука
зује на проблеме који се јављају приликом одбацивања једног од
кључних принципа науке. Управо у том одбацивању индуктивизма
лежи основна контроверза, али уједно и највећа вредност Поперо
вог дела, због чега је уосталом „Логика научног открића“ у жижи
расправа о филозофији науке од свог првог издања па до данас.
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РУСИЈА 
– ЕВРОАЗИЈСКА 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Александар Гељевич
Дугин, Четврта
политичка теорија,
Београд, 2013.
Александар Дугин, фило
соф, доктор политичких наука,
један од најпознатијих руских
и светских геополитичара, нај
утемељенији савремени заго
ворник геполитике евроазиј
ства, подарио нам је још једну
оригиналну монографију под
насловом Четврта политичка
теорија.

Аутор је ову књигу од 240
страна поделио у пет погла
вља: Увод у Четврту политичку
теорију; Крај класичних идео
логија и њихове метаморфозе;
Геополитички контекст XXI
века: цивилизација и империја;
Евроазијство као верзија Четвр
те политичке теорије; и Идејни
обриси долазеће руске полити
ке.
У првом делу Дугин подсећа
да је, за разлику од претходних
векова у којима су средишње
категорије биле религија, дина
стија, сталежи, државе – нације,
XX век био век идеологија и да
је његовим завршетком дошло
до кризе и „краја идеологија“.
У XX веку основне идеологије
биле су: либерализам (леви и
десни), комунизам (као марк
сизам и социјализам и социјал
демократија), фашизам (наци
оналсоцијализам, Франков на
ционал-синдикализам, Перонов
„јустицијализам“,
Салазаров
режим итд). Од трију политич
ких теорија способних да моби
лишу масе широм света остала
је само једна – либерална. У са
времено време све чешће се чу
је поклич о „крају идеологија“,
па дакле и либерализма. Стога
се Четврта политичка теорија
сучељава са статусом кво, тј.
„то је пројекат `крсташког рата`
против: Постмодерне; постин
дустријског друштва; у пракси
остварене либералне замисли;
те глобализма и његових логи
стичких и технолошких осно
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ва“(19). Отпочиње битка за  је да би Русија требало да иде
постмодерну. Друга и трећа по  другим путем. Својим“ (25). За
литичка теорија (комунизам и решавање насушних проблема
фашизам) схватале су себе као – глобалне економске кризе, су
претенденте на израз духа Мо протстављања једнополарном
дерне. И те претензије неславно свету, очувања и јачања суве
су пропале. Дугин сматра да би ренитета итд, Дугин истиче да
Другу и Трећу политичку тео је потребно обратити се фило
рију требало преиспитати у но софским основама историје,
вом кључу... Тај методолошки начинити метафизички напор.
корак користан је као загревање Стога аутор Четврту политичку
пред пуновредно сачињавање теорију заснива на одбацивању
Четврте политичке теорије.
садашњег статуса кво у његовој
Кад заговара повратак Тра практичној и теоретској димен
диције и теологије Дугин под зији, и истиче да ће она у ру
сећа да „су све три политичке ском издању бити оријентисана
теорије замишљене као вештач на „руски Ereignis“ (26).
ке идеолошке конструкције љу
Други део књиге аутор по
ди који (различито) поимају чиње расправом о класичним
`смрт Бога` (Фридрих Ниче), идеологијама. Дугин пише о
`скидање чаролије света` (Макс крају класичних идеологија,
Вебер), `крај сакралног`. У томе најпре о либерализму и њего
се састојао живац Новог доба: вим метаморфозама, истичући
на место Бога долазио је човек; формулу Ернста Никиша: „Ли
на место религије – философи берализам је зла коб људске
ја и наука, на место Откривења цивилизације“(32). Наводећи
– рационалне, вољне и техноло главне одлике либералне иде
шке конструкције“ (21-22).
ологије, њену `слободу за` и
У „врлом новом свету“ свет `слободу од`, Дугин расправља
ског глобализма, Постмодерне питање односа либерализма и
и Постлиберализма за Руси нације, изазову марксизма, за
ју нема места – истиче Дугин. тим пише о пресудној победи
„Данашња светска економска либерала крајем XX века, као и
криза представља само почетак. наредног `америчког века`, који
Оно најгоре тек следи. Инер је замишљен као претапање по
ција постлибералних токова је стојећег светског модела у нов,
таква да је промена курса не изграђен строго по америчким
могућа – `ослобођена техника` узорима. Тај процес условно
(Освалд Шпенглер) тражиће се назива „демократизација“ и
за спасавање Запада све дело усмерен је на неколико конкрет
творнија, али чисто техничка, них географских енклава, у пр
технолошка средства“... Јасно вом реду оних проблематичних
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са становишта либерализма. Та
ко су се појавили пројекти „Ве
ликог Блиског Истока“, Велике
Средње Азије“ итд. Критичари
америчког модела либерализма
који империја намеће свету, по
пут конзервативца Патрика Бју
кенена, приметили су да: „Аме
рика је стекла читав свет, али је
изгубила саму себе“. (39)
Аргументовано сликајући
панораму постлибералне гроте
ске Дугин истиче да либерали
зам (и постлиберализам) у Руси
ји може („и мора – у то верујем“
– каже Дугин) да буде одбачен.
С њим и Ново доба и Просвети
тељство и његове тековине. Јер
пут којим је човечанство у Ново
доба кренуло довео је управо до
либерализма. И до одбацивања
Бога, Традиције, заједнице ет
носа, империје, царства. Такав
пут се завршава сасвим логич
но: решивши да се ослободи
свега што га обуздава, човек
Новог доба достигао је логичну
крајност – наочиглед се ослоба
ђа себе самог... Либерализам је
апсолутно зло – не само у свом
фактичком остварењу него и у
својим темељним теоретским
претпоставкама. И његова по
беда, његов светски тријумф
само истиче и открива раније
замагљене злокобне црте.
„Слобода од“ је најодврат
нија формула ропства, будући
да искушава човека на устанак
против Бога, против традицио
налних вредности, против мо
ралних и духовних начела ње

говог народа и његове културе“
– истиче Дугин (43). Потребно
је из корена ишчупати светску
јерес која инсистира да је „чо
век мера ствари“. Русија треба
да сачини идеологију светског
Крсташког рата против САД,
Запада, глобализације и њихо
вог политичко-идеолошког из
раза – либерализма.
За демократију аутор каже
да је архаична појава и колек
тивна екстаза, начело засновано
на неједнакости где политичка
модернизација означава пут од
демократије ка тиранији и где
се глобална демократија поја
вљује као царство антихриста.
У овом делу Дугин пише о ле
вичарској философији, њеним
подврстама, старој и новој ле
вици, те левици у савременој
Русији.
Затим је извршио анали
зу конзервативизма и то фун
даменталног конзервативизма
или традиционализма, либерал
ног конзервативизма или тзв.
конзервативизма статуса кво,
те левичарског или социјал
ног конзервативизма. Као по
себан облик фундаменталног
конзервативизма Дугин је на
вео и Евроазијство и Неоев ро
азијство. Евроаз ијство, наво
ди Дугин, не признаје западне
претензије на универзалност.
Оно западну културу сматра
локалним и привременим фено
меном, и заговара умноженост
култура и цивилизација које
сапостоје у разним тренуцима
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циклуса. Модерна је за евро
азијце појава својствена само
Западу, док друге културе треба
да раскринкају те претензије на
универзалност западне цивили
зације и изграде своја друштва
на унутрашњим вредностима.
Никакав јединствени историј
ски ток не постоји, сваки народ
има свој историјски модел који
се креће у различитом ритму
и каткад у разним правцима.
Неоевроазијство је преузело
основне тачке епистеме рани
јих евроазијаца и допунило их
обраћањем традиционализму,
геополитици, структурализму,
Хајдегеровој фундаменталној
онтологији, социологији, ан
тропологији... (76)
У трећем делу књиге Дугин
пише о цивилизацији и импери
ји у геополитичком контексту
на почетку XXI века. Ту распра
вља суштинска геополитичка,
философска, онтолошко-циви
лизацијска питања као што је
појам Запада, Европе и Модер
не, модернизације (ендогене и
егзогене), Јалтинске концепци
је „Запад“ и „Исток“, смисле
ности појма „Трећи свет“, гло
бализације, постзапада, САД и
ЕУ на почетку XXI века и дру
го.
Овде је интересантно ми
шљење неких америчких нео
конзервативаца (поготово Ро
берт Кејган), да се америчка
цивилизација сматра да произ
лази из концепције Хобсовог
претећег државног „Левијата
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на“, а Европска унија као оли
чење Кантових пацифистичких
идеја – с његовим грађанским
друштвом, толерантношћу и
људским правима.
Када је реч o Русији Дугин
поставља дилему између Руси
је као земље и Русије као са
мосвојне цивилизације (импе
рије). Он при томе наводи да у
Русији нису сазревали нити су
сазрели – ни капитализам, ни
индивидуализам, ни демокра
тија, ни рационализам, ни лич
на одговорност, ни правна са
мосвест, ни грађанско друштво.
Напротив, у Русији су превла
давале смернице традиционал
ног друштва: - патернализам,
колективизам, хијерархичност,
однос према држави и друштву
као према породици, надмоћ
морала над правом, етичког ми
шљења над рационалним итд
(107). Они који Русију виде као
европску земљу занемарују да
се она разликује од Европе, од
читавог Запада у целини, те да
је претварање Руса у Европља
не сасвим безнадежна ствар.
Тако би Русија остала тек „подЗапад“, „Запад другог реда“ без снаге да упије истинску су
штину западне самосвојности.
Мишљење да је Русија - Запад,
али другачији, православни,
поствизантијски,
словенски
итд, онда значи да Запад више
није Запад... Владајућа класа
у Русији је увек била извор мо
дернизације и вестернизације.
Отуда је увек актуелна Пушки
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нова констатација да је „у Руси
ји једини Европљанин – влада“
(109).
Други поглед Русију одре
ђује као самосталну цивилиза
цију. То је становиште касних
словенофила (Леонтјев, Дани
левски), руских евроазијаца,
младоруса, националбољшеви
ка (Устрјалов). Израз РусијаЕвроазија увели су у употребу
први евроазијци (Николај Тру
бецки, Петар Савчински, Вла
димир Иљин и други).
Дугин односе Русије и За
пада 1990 –их своди на најте
же заблуде од стране Русије;
сасвим погрешне прорачуне;
несхватање правог стања ства
ри, те непосредну издају наци
оналних интереса. Критички
посматра Путинову и Медведе
вљеву политику, поготово тезу
и једног и другог да је „Русија
= европска земља“, јер је Русија
као суверена европска земља са
сопственим интересима и вред
ностима сучељена с америчком
једнополарношћу и европским
вредностима, а Дугин доводи у
сумњу универзализам тих вред
ности. Другим речима Русија је
не европска земља већ посебна
цивилизација. Јер док председ
ници говоре о Русији као европ
ској земљи западњачке структу
ре утицаја у Русији имаће ве
лики утицај на руску спољну и
унутрашњу политику.
Разматрајући питање Руси
је и Запада у евроазијској тео
рији Дугин износи историјат
руског поимања Запада. Ста

новиште да је „Русија – само
стална цивилизација“, Русија
– Евроаз ија, „држава –свет“,
Дугин истиче да су ово стано
виште заступали руски цареви
из Московског раздобља (ви
дећи у Европи „царство јерети
ка“ – „паписта и лутеранаца“),
словенофили (поготово касни),
руски народњаци, евроаз ијци и
комунисти (у складу са својом
класном идеологијом). Руси
ја - Евроаз ија, Русија (=циви
лизација) гледа на Запад као на
локалну и регионалну појаву и
објављује рат претензији Запа
да на универзализам. Другим
речима, Дугин полази од става
да Модерна и модернизација
нису апсолутне вредности ни
безусловни императив развоја.
Русија је способна да се развија
и живи у складу са сопственом
унутрашњом логиком – коју
диктирају њена религија, њено
историјско позвање, њена само
битна и посебна култура (121).
Зато је неопходно да политичко
руководство Русије учини први
корак а то је да прогласи Русију
цивилизацијом, из чега ће про
истећи низ практичних радњи у
процесу преласка из европске
земље у самосталну руску ци
вилизацију.
У овом делу књиге аутор се
бави својствима цивилизације,
њеним односом са империјом
– која представља њено тери
торијално значење, те односом
цивилизације и културе. Суче
љавајући Хантингтона („Су
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коб цивилизација“) и Фукуја
му („Крај историје“), Дугин,
прихвата Хантигтонов основни
став, али на место Хантингтоно
вог сукоба Дугин пише о дија
логу цивилизација. И Фукујама
ће кориговати своје мишљење о
западном, либералном универ
залном моделу као победнику
који представља крај историје.
„Капитализам, тржиште, либе
рализам, демократија чине се
универзалним и општељудским
само споља гледано. Свака ци
вилизација преиначава њихов
садржај по сопственим несве
сним обрасцима, где вера, кул
тура, језик, психологија играју
огромну, каткад пресудну улогу.
У том контексту, цивилизација
стиче средишњи значај у поли
тиколошкој анализи, избијајући
у први план и замењујући кли
ше либералне „Вулгате“(134).
Цивилизација у савременом
философском контексту постаје
средиште нове идеологије. Ту
идеологију можемо одредити
као вишеполарност. Тако схва
ћена цивилизација се, према
Дугину, супротставља глобали
зму.
Веома интересантно је Ду
гиново схватање еволуције и
актуел изовања Монроове док
трине, која из антиколонијалне
теорије везане за одређени „ве
лики простор“, у XX веку почи
ње да се претвара у универзали
стичку идеологизовану теор ију
планетарног колонијализма но
вог типа (поморског, енглеског,
и поготово америчког). Овде се
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Дугин ослања на Карла Шми
та и његову студију о „великом
простору“ и „рајху“ писану у
предвечерје Другог светског ра
та. Иако је био присталица Хи
тлера, Шмит у својим текстови
ма не пристаје на расистичко и
уско немачко тумачење „рајха“.
Његов „рајх“ није као онај Хи
тлеров, него „империја“, „вели
ки простор“ насељен народима
од којих сваки има једнака пра
ва у стварању Политичког, сва
ки саучествује у сопственој суд
бини. По Дугину код Шмита се,
(као и неких других конзерва
тивних револуционара: Шпен
глера, Ернста фон Саломона...)
ради о Четвртој политичкој тео
рији (упоредо са либерализмом,
комунизмом и фашизмом)
скривеној иза Треће (нацистич
ке и фашистичке) (149). Дугин
Шмита сматра изразитим пред
ставником Четврте политичке
теорије. Заснована на геополи
тици „великих простора“, ци
вилизација и империја, Четврта
политичка теорија предстaвља
по Дугину најпоузданију плат
форму за вишеполарни свет,
антиглобализам, антиамерика
низам и национално-ослобо
дилачку борбу против америч
ке светске превласти. О овоме
Дугин пише ослањајући се на
радове америчких писаца, те
оретичара „црвених бригада“
Тонија Негрија и философа ан
тиглобалисте Мајкла Харта.
ЕУ је колебљива империја
сматра Дугин и истиче да „По
јединачно чак и највеће земље
Старе Европе нису способне да
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одбране своје националне ин
тересе. И независно од тога да
ли ће икада постати самостална
империја или ће остати перифе
рија атлантизма, Европа је осу
ђена на интеграцију“(160).
Аутор критикује став при
сталица антиимперијског су
веренитета Русије (Јуриј Лу
шков), тј. заговарања одбране
суверенитета националне др
жаве Русије, и говори о евроа
зијској империји будућности,
као једином адекватном одгово
ру на амерички изазов. Он при
томе говори о више империја
и вишеполарном свету које би
спречиле изградњу једнополар
ног света. Да би мислила и де
ловала империјски Русија мора
прво да ојача изнутра. Затим да
ојача стратешку сарадњу Ки
ном.
У четвртом   делу књиге
Дугин још подробније разра
ђује евроазијство као верзију
Четврте политичке теорије. Он
при томе детаљно дефинише
и анализира неке од основних
геополитичких атрибута фе
номена евроаз ијства као што
су народ, руско тло, језик,
држaву-јежа, границе, простор
као облик живота (Фридрих Ра
цел), духовност и многе друге.
На крају овог поглавља Дугин
наводи циљеве евроазијства.
То су: - „да истински постане
снага, учествује у ономе што
се дешава са земљом, утиче на
оно што се дешава са земљом у
евроазијском кључу; да поста
не моћна водећа снага наше зе

мље, функције власти остварује
као оруђе за спровођење евроа
зијских идеја у конкретном бит
ку; да поново претвори Русију
у империју, створи на основу
Русије највећу силу, континен
талну евроазијску империју и...
да учествује у завршном прео
бражавању света“(196).
Пети део Дугин је посветио
руској политици. Он овде из
лаже идејне обрисе долазеће
руске политике. У првом погла
вљу петог дела бави се струк
туром социогенезе Русије, по
моћу константи и варијабли.
Константе су Руси (Словени),
народ, руска цивилизација, а
варијабле етничке мањине, др
жава и друштво. Дугин по овој
методологији даје историјски
збирни табеларни преглед по
чев од Кијевског раздобља ру
ске историје, затим феудалне
Русије,
Татарско-монголског
раздобља, Литванске Русије,
Московске Русије, Петровске
Руске Империје, те Совјетског
и Савременог раздобља. У дру
гом поглављу Дугин пише о ру
ском Левијатану (на Русију би
се применио Бехемот – с обзи
ром да је Русија континентална
држава), говори о разлозима за
евентуалну државну репреси
ју, те указује да је у савременој
Русији „Левијатан“ искорењен,
његов циклус је завршен, да
нашња власт не изазива ника
кав страх. У трећем поглављу
Дугин анализира појам и прак
су модернизације, и одмах по
ставља питање да ли је Русији
потребна модернизација? При
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томе подсећа: „У традиционал
ном друштву човек је сматран
рабом Божијим. Данас би рекли
да је то дивљаштво, зато што
човек није роб већ је слободан.
Али рабом Божијим је називан,
зато што је био слободан од све
га осталог. Био је радник само
Бога. Према томе, Црква је уса
ђивала људима праву слободу.
Штавише, учење о томе да је
Бог створио човека из ничега, а
не из самога Бога, осуђивало је
човека на потпуну слободу.
У оквиру те слободе човек је
могао да одабере: хоће ли да бу
де раб Божији и господар свега
осталог – страсти, греха, или да
буде роб греха, роб ђавола, роб
тренутних страсти, али да при
том остане слободан од Бога.
То је морални избор. У тради
ционалном друштву сматрало
се исправним бити раб Божији
и погрешним бити роб страсти.
У епохи модернизације, пого
тово у епохи Просветитељства,
тај морал су решили да проме
не. Човек се сада једнозначно
схвата слободним од Бога, а не
од страсти, не од грехова, не од
ђавола. Тако је начинио први
корак ка модернизацији.
Сви знају за раширену Ни
чеову формулу „Бог је умро“.
Па ипак, многи не знају како се
завршава тај израз: „...ви сте га
убили, Ви и ја“. Људи који су
пожелели прогрес и модерни
зацију убили су Бога... Зато је,
да би се појавио модернизован
човек, требало збацити Бога са
његовог пиједестала. У томе је
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богоборачка суштина хумани
зма о коме су говорили многи
философи XIX и XX века. У то
ку модернизације заиста се по
јавио аутономни човек који је
почео себе да назива „слобод
ним“. Тако је модеран – савре
мен човек постао Бог. „Али са
становишта Постмодерне, обо
жен човек такође ствара репре
сивне хијерархије.
Управо тада је искрсла идеја
да се и сам човек убије. Један
познати француски философ –
Бернар – Анри Леви – прогла
сио је смрт човека, други фило
соф – Ролан Барт – прогласио је
смрт аутора. Друштво без људи
и текст без аутора постали су
норма савремене постмодерни
стичке културе. Дакле, човек је
испрва убио Бога да би потом,
у сталном трагању за новом мо
дернизацијом, новим ослобође
њем, дошао дотле да је постао
терет самом себи. Јавила се иде
ја ризом, неодређеног полуго
моља, киборга, клона. Логичан
крај модернизације... У оним
земљама где је циклус Модер
не завршен започела је активна
постмодернизација: прошла је
индустријализација, започела
је постмодернизација. Сада у то
желе да увуку и Русију...
У историји Русије видимо да
модернизација кода нас никада
није кретала одоздо, њу су нам
увек наметали. Овде се присе
ћам како је Пушкин рекао де је
у Русији једини Европљанин –
држава. Сва модернизација до
лазила нам је са Запада уз по

Осврти и прикази

моћ насилног увођења строгим
методима...“
У четвртом поглављу Ду
гин пише о интересима и вред
ностима после Цхинвалија, тј.
након рата у Грузији. Овде је
вредно поменути његов изри
чит став да Русија није европ
ска земља него евроазијска ци
вилизација. Он при том истиче
да „постоје два историјска и
смисаона подметања: 1) запад
ноевропске вредности издају
се за универзалне; 2) под изго
вором њихове заштите Амери
канци се руководе сопственим
интересима.
На прво подметање „насели
су“ и Путин и Медведев. На
име, обојица су изјављивали:
„Русија је европска земља“, што
је, према Дугину, „сведочило да
су доспели под хипнозу идеје о
универзалности западних вред
ности. Међутим, Русија у ства
ри није европска земља него
евроазијска цивилизација...
Друго подметање је још бе
стидније. Објављено је: универ
залне вредности – то су америч
ке вредности. Подсетићу где је
исходиште такве претензије:
у доктрини Вудроа Вилсона,
председника САД, који је по
четком XX века и током Пр
вог светског рата прогласио да
је глави задатак САД ширење
демократије по читавом свету.
Тврдило се да америчка држа
ва представља оптималан мо
дел развоја човечанства и сто
га САД не само да могу него
су дужне да се мешају у свет

ску политику и успостављају у
њој своја сопствена начела. Још
1920-их година је за остварива
ње те идеје створен „Савет за
спољне односе“ (Council on Fo
reign Relations – CFR) и у су
штини сазрела идеја о стварању
Светске владе, према којој тре
ба прихватити амерички модел
као једини за све и самим тим
пoдредити америчкој идеоло
шкој конструкцији друге земље
и народе“(234-235). Дугин на
говештава да се таква полити
ка у Русији неће водити јер је
након Цхинвалија учињен крај
западњаштва у Русији.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
После ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуир аном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти

туционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђу
рић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239);
– извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће
не литературе, треба да садрже име аутора, наслов чланка у ита
лику, пуну интернет адресу и датум приступа. (на пример: Karen
Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neu
trality: arguments and evidence in favor of a critical social construc
tivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894).
Литература треба да се налази на крају рада, испред резимеа, поређа
на по азбучном реду, са следећим елементима:
– књиге: презиме и име аутора, наслов књиге италиком, издавач, ме
сто издања, година (на пример: Суботић, Момчило: Српско пита
ње данас, Институт за политичке студије, Београд, 2008);
– зборници: презиме и име аутора, назив рада под наводницима,
назив зборника италиком, онда у загради написати приређивача
зборника, издавач, место издања, година издања (на пример: Мар
ковић, Драган, ,,Демократизација власти и управљања у Србији‘‘, у
зборнику: Србија – политички и институционални изазови (прире
дили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке
студије, Београд, 2008);
– чланак: презиме и име аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника италиком, онда у загради написати приређивача збор
ника, издавач, место издања, година издања (Кнежевић, Милош,
,,Варка европске хармоније‘‘, Српска политичка мисао, Институт
за политичке студије, Београд, бр. 4/2008);
– литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% кори
шћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу (на при
мер: http://sh.wikipedia.ofg/wiki/Revolucija).
– архивска грађа, мора да садржи наслов (одређује се тако да од
говори на питања: ко? коме? шта?) и где се налази (креће се од
навођења највеће целине, а завршава са навођењем најмање цели
не) (на пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19.
априла 1888. о постављењу конзула. Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2,
р93/1894),
– литература треба да садржи само изворе који су наведени у фусно
тама.
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на но
вијој литератури, а посебно на изворима, тј. радовима који су објављени
у научним часописима.

Рокови за достављање радова су: 20. фебруар, 20. мај, 20. август и 20.
новембар.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе и изјаву да
тај рад није раније објављиван, тј. да рад није аутоплагијат или плагијат.
Текстове слати у електронском облику на адресу redakcija@spmbeograd.rs

УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квали
тета који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто,
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију.
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије по
верљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни.
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је
да о томе што пре обавести редакцију. Приликом рецензије рукописа
рецензент треба да попуни рецензентски лист у прилогу.
Име, презиме и звање аутора текста:
Назив рада:
Актуелност, друштвени и научни значај разматране теме:
У којој мери је аутор јасно назначио теоријски, методолошки приступ
у раду:
Да ли је рад заснован на савременој и релевантној литератури, посеб
но у којој мери је аутор користио најновије резултате објављене у науч
ним часописима, зборницима и другим изворима.
Општи коментар о квалитету рада:
Ваша сугестија аутору за побољшање квалитета рад, ако је потребно :
Молимо Вас да одаберете једну од препорука о публиковању овог ра
да:
1. Објавити без измена
2. Објавити уз мале измене
3. Након корекције, рад послати на нови круг рецензије
4. Одбити
Додатни коментари за уредника који се тичу етичких (плагијаризам,
превара, итд.) или неких других аспеката рада, а који ће уреднику помоћи
у доношењу коначне одлуке о даљем статусу рада.
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